
Allt du behöver veta om 
PwC:s tjänst Cyberkollen

Med PwC:s tjänst Cyberkollen får ni insikt i era styrkor, förbättrings
områden och konkreta åtgärdsförslag på vilka metoder som hjälper  
er att driva och utveckla en säkrare företagsverksamhet.

Så berörs du som ägare
I en värld där digitaliseringen sker i allt snabb-
are takt behöver företag arbeta metodiskt med 
cybersäkerhet. Företag i alla storlekar utsätts 
dagligen för skadliga angrepp. För att stå emot 
risker och hot gäller det att ligga steget före. Med 
ett proaktivt säkerhetsarbete minskar du risken 
för en cyberincident och de konsekvenser som 
följer på detta. Du stärker också förtroendet för 
säkerhetsarbetet både internt och externt, något 
som allt mer krävs från både konsumenter och 
myndigheter. Därför är det viktigt att du skapar 
en förståelse för hur digitaliseringen och särskilt 
cyberhotet påverkar din verksamhet. 

Cybersäkerhet förbättras genom att
•	 skapa överblick över nuläget
•	 identifiera hot och risker
•	 identifiera förutsättningar för att hantera 

riskerna 
•	 tillämpa regelverk.

Cyberkollen

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 33 kontor 
runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala 
som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra 
kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i. 

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000 
medarbetare i 158 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara 
lösningar för våra kunder.
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För mer information, 
vänligen kontakta:
Jessica Garpvall 
Tjänsteägare 
072-997 27 33 
jessica.garpvall@pwc.com

Kristoffer Andersson
Tjänsteägare
072-995 25 90
kristoffer.x.andersson 
@pwc.com

Läs mer:
www.pwc.se/cyberkollen

Så här går det till
Efter att du har kontaktat PwC kommer rådgivare 
att genomföra intervjuer med personer från 
olika kompetensområden hos er för att ta reda 
på nuläget. Därefter sker analysarbete och 
sammanställning av rapport som kommer att ge 
er konkreta åtgärdsförslag. 

Att bygga en robust säkerhetsorganisation 
kräver samspel mellan människor med olika 
kompetenser i organisationen, organisa
toriska och tekniska säkerhetsåtgärder. 
Alla tre aspekter behöver vara inkluderade i 
arbetet. Med PwC:s tjänst Cyberkollen får du 
en analys av nuvarande status på samtliga 
områden.  

Välkommen att höra av dig!


