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Raske fakta om Skandiabanken 

• Lansert 27. april 2000 

• Konsept: Ingen gebyrer, brukervennlige funksjoner og 

produkter 

• Selvbetjening 

• «Cyberbank» - kun skandiabanken.no  

• Ingen fysiske filialer 

• 385 000 aktive kunder* 

• 320 ansatte – alle i Bergen 
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“All models are wrong,  

but some are useful” 
George E. P. Box 



DIFI sin veileder 
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Risikostyring 

Definere mål, 

omfang og 

avgrensning 

Gjennomføre 

risikovurdering 

 

• Identifisering av 

risiko 

• Analyse av risiko 

• Evaluering av risiko 

Håndtere 

risikoer og 

implementere 

tiltak 

Overvåke og 

gjennomgå 

risikoer 

https://www.difi.no/artikkel/2010/01/veiledning-i-risikovurdering-av-elektronisk-kommunikasjon 



 

Mal fra DIFI 



• Konsekvens (DIFI):  

«Konsekvens er resultat av at en sårbarhet blir utnyttet eller en uheldig 

hendelse inntreffer, uavhengig av sannsynligheten for at det skal skje.  

 

Konsekvens vil i første rekke være knyttet til verdienes art. I tillegg vil 

det være av betydning hvor mange personer som berøres. 

 

Personvernkonsekvens må rangeres høyere dersom hendelsen får 

følger for mange mennesker. Dette selv om følgene for den enkeltes 

personvern vurderes som liten». 

Vurdering av risiko -  Konsekvens  
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• Fra Datatilsynets veileder: 

• K=4, hendelsen […] kan medføre betydelig og uopprettelig økonomisk tap, eller kan 

føre til alvorlig tap av anseelse eller integritet som påvirker liv, helse eller økonomi. 

• K=3, hendelsen […] kan medføre uopprettelig økonomisk tap, eller kan føre til alvorlig 

tap av anseelse og integritet. 

• K=2, hendelsen kan medføre betydelig økonomisk tap som kan gjenopprettes, eller kan 

føre til tap av anseelse eller integritet 

• K=1, hendelsen kan medføre økonomisk tap som kan gjenopprettes, eller kan føre til 

tap av anseelse eller integritet 

 

• «Eksempel fra DIFI: Brudd på lov/forskrift registreres alltid som K4» 

Vurdering av risiko - Konsekvens  
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«Eg trur ikkje på sannsyn» 
(mor mi - påska 2010) 

Sannsynlighet 

https://www.flickr.com/photos/washingtonydc/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/


• Sannsynlighet (DIFI):   

«Sannsynlighet er […] beskrevet ved hjelp av begrepene frekvens [..] 

og kapasitet ([…] evne til å utnytte en sårbarhet, hvor vanskelig det er 

å utnytte sårbarheten og hvor lett det er å skalere/øke omfanget av et 

angrep). Motivasjon/vinning [..] inngår også som et element.» 

 

• Datatilsynets veileder:  

• S=4; Svært sannsynlig (hendelsen inntreffer flere ganger hvert år) 

• S=3; Meget sannsynlig (hendelsen inntreffer årlig eller sjeldnere) 

• S=2; Sannsynlig (hendelsen inntreffer en gang pr 10 år eller sjeldnere) 

• S=1; Lite sannsynlig (hendelsen inntreffer en gang per 50 år eller sjeldnere) 

 

Vurdering av risiko - Sannsynlighet  
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• S=4, sikkerhetstiltak er ikke etablert eller kan omgås/brytes av egne 

medarbeidere og eksternt personell med små til normale resurser.[…] 

• S=3, sikkerhetstiltak er ikke fullt etablert, eller fungerer ikke etter 

hensikten. […] 

• S=2, sikkerhetstiltak er etablert i forhold til sikkerhetsbehovet og 

fungerer etter hensikten.[…]  

• S=1, sikkerhetstiltak er etablert i forhold til sikkerhetsbehovet og 

fungerer etter hensikten. Tiltakene kan kun omgås/brytes av egne 

medarbeidere med gode ressurser, og god/fullstendig kjennskap til 

tiltakene. […]  

Vurdering av Sannsynlighet vha «letthetsskala»  
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Hvem deltar på risikovurderingsworkshop? 
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• Ofte mangler vi data for å si noe 

om frekvens 

• Hvem er da i stand til å gi en 

kvalifisert vurdering av kapasitet 

(letthetsvurdering) eller 

motivasjon/vinning? 



  



«Min modell» I 
1) Konsekvens: Tåler vi dette? 

K1 K2 K3 K4 

2) Misbrukshistorier: Kartlegg informasjonsverdier og aktører 

 «Som kunde skal jeg ikke kunne lese annen kundes kontoutskrift» 

3) Kartlegg sikkerhetskontroller som gjør at misbrukshistorie ikke er 

gjennomførbar 

4) Vurder restrisiko opp mot «letthetsskala» - og «skalerer angrepet»? 

5) Håndter restrisiko: Unngå, redusere, dele/overføre eller akseptere risk 



«Min modell» II 
5) Anta at systemet i dag har svakheter som vi ikke kjenner til, og at det som 

var sikkert i dag ikke er sikkert i morgen  

• Opp mot 70% av all kode i «moderne IT-løsninger» består av 
tredjepartsprogramvare 

6) Legg en plan for å raskt kunne håndtere nye sårbarheter som blir avdekket 

• Hvor raskt kan vi release fiks? 

• Har vi systemer for å stenge tjenesten?  

• Har brukerne alternativ dersom tjenesten er stengt? 

• … 
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Lansering 

Min hypotese: Sannsynligheten til en risk for et system 

som er eksponert på internett øker med tiden 

Implementere nye  

sikkerhetskontroller 

Patch 


