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IT-sikkerhetsundersøkelse 

Denne undersøkelsen er en del av hovedprosjekt i ENT1000 ved Universitetet i Oslo. 

Vi jobber med å utvikle en ny type IT-sikkerhetskonsept. I den anledning ønsker vi å 

kartlegge og undersøke behov og marked rund IT sikkerhet.  

 

Ideen går ut på å lage et IT-sikkerhetssystem med det lille ekstra. I tillegg til gode 

beskyttelsesprogrammer installert i maskinene skal det tilbys en sentral som er 

bemannet hele døgnet. Med bemannet sentral mener vi en sentral der det er fagfolk 

som kan veilede hvis problemer skulle dukke opp og overvåke datakriminalitet. 

(Ligner mye på måten alarm og sikkerhetsselskaper som G4S, Scuritas opererer)  

 

1.  Jobber du innenfor privat- eller offentligsektor? 

□ Privat 

□ Offentlig 

2. Hvor mange ansatte jobber på din arbeidsplass? 

□ 1-4 

□ 4-10 

□ 10-50 

□ 50 eller mer 

3. Har din arbeidsplass et eller flere fungerende IT-systemer? 

Eks. kassasystem i butikker, signal- og kommunikasjonssystemer i 

kollektivtransport, StudentWeb/Fronter, lønningssystemer, systemer som 

styrer elektrisk strøm, styringssystemer på byggeplasser, systemer i 

helsevesenet osv.       

□ Ja 

□ Nei 

Hvis du svarte nei på spørsmålet overfor fortsett på spørsmål 9. 

4. Vet du om din arbeidsplass har noen former for sikkerhet eller beskyttelse av 

datasystemene deres? 

□ Nei 

□ Ja 

Hvis ja, hva slags type sikkerhet eller beskyttelse? 

Skriv kort her:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Hvor avhengige er din arbeidsplass av datasystemene deres for å opprettholde 

normal drift? 

□ Lite avhengig  

□ Noe avhengig 

□ Veldig avhengig 
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6. Føler du at datasikkerheten på din arbeidsplass er bra nok? 

□ Ja, sikkerheten er bra nok 

□ Nei, sikkerheten er ikke bra nok 

Hvis nei, hva er det som ikke er bra nok? 

Skriv kort her:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Har du eller noen andre på arbeidsplassen som hatt dataproblemer som kan 

skyldes virus eller dataangrep? 

□ Ja 

□ Nei 

□Kanskje 

8. Hvor høyt prioriterer din bedrift datasikkerhet? 

□ Prioritets ikke 

□ Prioriteres noe 

□ Prioriteres høyt 

9. Hva synes du om ideen om et sikkerhetssystem med en sentral som er bemannet 

hele døgnet. Med bemannet sentral mener vi en sentral der det er fagfolk som 

kan veilede hvis problemer skulle dukke opp og overvåke datakriminalitet. (Ligner 

mye på måten alarm og sikkerhetsselskaper som G4S, Scuritas opererer på) 

□ Dårlig ide 

□ Bra ide 

□ Vet ikke/ Er usikker 

10. Tror du du at din arbeidsplass kunne ha behov for en slik tjeneste? 

□ Ja 

□ Nei 

Hvis nei, hvorfor ikke?_____________________________________________ 

11. Tror du din bedrift kunne vært villige til å betale for en slik tjeneste hvis 

kostnadene ikke blir for høye. 

□ Ja 

□ Nei 

Hvis ja, hvor mye kunne du tenke deg å betale?________________________ 

Hvis nei, hvorfor ikke?_____________________________________________ 

12. Kunne du tenke deg å benytte en slik tjeneste som tilbyr ekstra sikkerhet i form 

av fagfolk som kan beskytte og veilede i ditt private hjem? Da selvsagt med 

kostnader som er beregnet for privatbrukere.   

□ Ja 

□ Nei 

Hvis ja, hvor mye kunne du tenke deg å betale?________________________ 

Hvis nei, hvorfor ikke?_____________________________________________ 


