It-sikkerhed i danske virksomheder
Rundspørge blandt it-chefer, it-sikkerhedsansvarlige og ledere
DANSK IT har gennemført en rundspørge blandt danske it-chefer, it-sikkerhedschefer og ledere for at finde
ud af, hvordan it-trusselsbilledet ser ud fra deres stol.
Rundspørgen er gennemført med tilbagemeldinger fra 64 it-professionelle. Det er derfor ikke en stor
repræsentativ undersøgelse, men en stikprøve, der giver et fingerpeg om, hvordan de it-professionelle, der
til daglig arbejder med it-sikkerhed, oplever truslerne.

Hver fjedre registrerer ikke sikkerhedshændelser
Langt de fleste virksomheder (74 procent) registrer løbende sikkerhedshændelser. Knap hver fjerde gør dog
ikke.

Registrerer viksomheden løbende såkaldte sikkerhedshændelser,
forsøg på kompromittering af it-sikkerheden?
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Det er især forsøg på kompromittering i form af malware og phishing, som virksomheder må slås med. Også
ransomware er en trussel, som mange (hver femte) må håndtere. Hermed ser det ud til, at hackerne især
forsøger at udnytte medarbejdernes manglende kendskab til it-sikkerhed. Det er da også medarbejdernes
manglende kendskab til it-sikkerhed, som de adspurgte vurderer, er den største udfordring for
virksomhedens it-sikkerhed.

Hvilke typer hændelser har virksomheden været udsat for?
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Uvidenhed blandt medarbejdere største trussel mod it-sikkerheden
Hvad er de største udfordringer for virksomhedens itsikkerhed
Manglende strategiske og økonomiske ressourcer

45%

Utilstrækkeligt udstyr, hardware og software

13%

Dårlige løsninger fra leverandører

15%

Den enkelte medarbejders manglende kendskab til itsikkerhed

68%

Et forværret eksternt trusselsbillede med flere angreb
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*Respondenterne er blevet bedt om at pege på flere udfordringer. Derfor når den samlede score over 100
procent.

Forventer flere angreb
Det store flertal er enige om, at sikkerhedssituationen de kommende år bliver forværret. 76 procent
forventer flere angreb.

Hvad er dine forventninger til sikkerhedssituationen
de kommende år?
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Ulven er kommet
Medier og konsulenter bliver ofte beskyldt for at overdrive problemers omfang for at sælge deres
historier eller produkter, men når det gælder it-sikkerhed, ser det ikke ud til at være tilfældet.
Tværtimod! 27 procent af de adspurgte virksomheder fortæller, at medierne undervurderer
problemet. 33 procent opfatter mediernes dækning som retvisende. Og kun 18 procent mener
medierne overvurderer problemet. 20 procent ved ikke.

Der skrives meget om hackere og it-sikkerhed i
denne tid. Giver mediernes dækning efter din
mening et retvisende billede af truslernes omfang
og farlighed?
Mediernes dækning overvurderer problemet

18 %

Mediernes dækning er retvisende

33%

Mediernes dækning undervurderer problemet
Ved ikke

27%
20%
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Enige med analytikere og konsulenter
Stort set alle af de adspurgte er enige med konsulenter og analytikere, når de anbefaler, at virksomhedens
it-sikkerhed bliver prioriteret højere strategisk og økonomisk.
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Konsulenter og analytikere anbefaler, at virksomheders it-sikkerhed
bliver prioriteret højere strategisk og økonomisk, end det er
tilfældet i dag. Er du enig i denne påstand?
Ved ikke 7%
Nej 6%

Ja 87%

Uenighed om mobility udgør den største trussel mod sikkerheden
Derimod er virksomhederne af forskellig opfattelse, når de samme eksperter mener, at medarbejderne
med deres mobile apparater udgør den største it-sikkerhedsrisiko i dag.

De samme eksperter mener også, at medarbejderne med
deres mobile apparater udgør den største itsikkerhedsrisiko i dag.
Er du enig i den påstand
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De fleste overvejer ikke ”security as a service”
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Overvejer virksomheden "security as a service," hvor væsentlige
dele af sikkerhedsarbejdet leveres fra en ekstern
samarbejdspartner, via cloud?
Ja

29%

Nej

65%

Ved ikke

6%

Ønsker ikke at besvare 0

0

10

20

30

40

50

60

70

It-sikkerhed og forretningen
Knap halvdelen (45 procent) prioriterer understøttelse af forretningen som den vigtigste opgave for itafdelingen. Den anden halvdel (49) prioriterer sikkerhed og understøttelse af forretningen som lige vigtige.
Det kan tolkes som om denne gruppe betragter it-sikkerhed som et forretningskritisk emne – på linje

med økonomiske resultater.

Hvilken af disse prioriteter er den vigtigste for itafdelingen?
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Det øgede pres på it-sikkerheden har skabt et behov for nye kompetencer i it-afdelingen. Blandt andet
kompetencer inden for risk og compliance.

Har de seneste års udvikling i cybersikkerhed betydet, at
it-afdelingen har haft brug for nye kompetencer?
Ved ikke 5%

Ønsker ikke at
besvare 2 %

Nej 38%
Ja 55%

Om DANSK IT
DANSK IT er en non-profit interesseorganisation stiftet i 1958 med det formål at udbrede kendskabet til
informationsteknologien og dens anvendelse, fremme anvendelsen af informationsteknologien til gavn for
både samfundet og den enkelte bruger og samle it-brugere, it-professionelle og andre it-interesserede om
disse opgaver. Mere information findes på www.dit.dk

For yderligere information kontakt
Morten Larsen
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Direkte: 3317 9771 | Mobil: 6120 7475 | ml@dit.dk
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