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Rederipanelet

Danske Rederier har 
spurgt 37 rederiers 
topchefer om deres 
syn på skibsfarten. 
26 topchefer har 
svaret, hvilket giver 
en svarprocent på 
70 pct. 

De 26 rederier, der 
deltager i undersø-
gelsen tegner sig for 
godt  
 79 pct.  
af den danskflagede 
handelsflåde. 

Undersøgelsen er 
gennemført i peri-
oden 2. november 
– 15. november 2017. 
Det er tredje gang, 
at Danske Rederier 
gennemfører en 
undersøgelse af 
Rederipanelet. De to 
første blev gennem-
ført i henholdsvis 
november 2016 og 
juni 2017. 

Rederierne opruster på 
IT-sikkerhed

Rederierne har sat ind i kampen mod cyberkriminelle, viser en ny rund-
spørge blandt Danske Rederiers rederipanel, hvor 26 topchefer har be-
svaret en række spørgsmål om cyberkriminalitet. 

Rederipanel
November 2017

Figur 1: I hvilken grad har prioriteringerne i 
jeres samlede budget ændret sig det sene-
ste år til fordel for IT-sikkerhed?

Figur 2: I hvilken grad er du bekymret for, om din virksomheds IT-systemer, data 
eller information bliver angrebet eller går tabt i de kommende 12 måneder?

Cyberkriminalitet blandt bekymringerne 
Alle topcheferne giver også udtryk for at de i større eller mindre grad er bekymre-
de for deres virksomheds IT-systemer og data. I alt svarer 42 pct., at de i høj grad 
eller meget høj grad er bekymrede for, at deres virksomhed bliver angrebet eller 
at data vil gå tabt i de kommende tolv måneder (figur 2). 
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Efter sommerens cyberangreb mod 
Mærsk er cyberkriminalitet blevet 
en helt konkret trussel mod danske 
rederier på linje med pirateri og 
anden kriminalitet. Derfor er det 
naturligt, at rederierne styrker deres 
IT-forsvar ved at øge budgetterne til 
IT-sikkerhed. 

I alt svarer 69 pct. af topcheferne, 
at de har opprioriteret området det 
seneste år (figur 1). I samme perio-
de har 27 pct. fastholdt et uændret 
niveau og kun et enkelt rederi har 
sænket budgettet. 
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Rederierne er under angreb
Forsvarets Efterretningstjeneste offentliggjorde 
i marts 2017 deres seneste trusselsvurdering for 
den maritime sektor. Her lød advarslen, at der også 
i rederierhvervet er en meget høj trussel fra cyber-
kriminelle, som primært er rettet mod de kommer-
cielle interesser og ikke så meget mod den fysiske 
sikkerhed i den maritime sektor. 

Sommerens angreb på Mærsk var ingen enlig svale, 
viser undersøgelsen, da flere rederier er forsøgt 
angrebet inden for de seneste tolv måneder. I alt 
oplyser 69 pct. af topcheferne, at deres virksomhed 
har været under angreb det seneste år (figur 3). 

Fokus på medarbejdernes adfærd
Når truslerne mod virksomhederne skal identifice-
res, er det især hacking fra udefrakommende ak-
tører, der bekymrer, da godt halvdelen (54 pct.) af 
topcheferne udpeger dette som den største trussel 
(figur 4). 

Medarbejdernes adfærd er dog også i søgelyset og 
udpeges af en tredjedel (35 pct.) som den stør-
ste trussel. Det kan være i forbindelse med phis-
hing-angreb, hvor medarbejdere risikerer at give 

Figur 3: Er din virksomheds IT-systemer blevet for-
søgt angrebet inden for de seneste 12 måneder?

kriminelle adgang til virksomhedens netværk på grund 
af uagtsom adfærd. Kun 12 pct. peger på forældede 
sikkerhedssystemer som en trussel.

Figur 4: Hvad vurderer du, er den største trussel mod din virksomheds IT-sikkerhed?
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