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Datakriminalitet koster oss dyrt 
Dataangrep på virksomheter og misbruk av personinformasjon 
er en vedvarende og stor utfordring. De fleste dataangrepene har 
som formål å tappe informasjon fra store og/eller viktige norske 
virksomheter. Det er registrert stor økning på misbruk av person-
verninformasjon gjennom ID-tyveri og banktrojanere.

Skadeomfanget av vellykkede dataangrep kan være store. Center 
for Strategic and International Studies (CSIS) og sikkerhetsselska-
pet McAfee, har i en rapport fra 2014 estimert tapene i den globale 
økonomien på grunn av datakriminalitet til mer enn 400 milliarder 
dollar årlig. De norske tapene er anslått til 0,64 % av BNP. Det vil 
si 19 milliarder kroner i årlige tap for Norge.* 

Trusselaktørene domineres av utenlandske aktører med store 
ressurser, som benytter flere og mer avanserte metoder enn 
tidligere. Det nye trusselbildet fordrer at hendelsesresponsen må 
ta høyde for ingen eller kort varslingstid ved uønskede og tilsiktede 
hendelser. Utfordringen for Norge på kort sikt er å ha nok eksperter 
på IKT-sikkerhet som kan bidra til å redusere sårbarheter og til 
hendelseshåndtering.

Justis- og beredskapsdepartementets nye strategi for IKT- 
kriminalitet sier at «Norges innsats mot IKT-kriminalitet skal 
være blant Europas fremste».

Behov og utfordringer i Norge
Standard Norge har gjennomført et prosjekt for å kartlegge sen-
trale aktørers behov og utfordringer knyttet til IKT-sikkerhet og 
personvern, og avklare om eksisterende standarder dekker be-
hovene eller om utfordringene krever utvikling av nye standarder 
for IKT-sikkerhet. I prosjektet ble det forsøkt å avklare aktørenes 
holdninger til hvordan samfunnet kan styrke beredskapen og om 
dette løses best gjennom nåværende praksis eller om det er behov 
for styrket tverrsektorielt samarbeid.

For å gjennomføre prosjektet og sikre en bred tverrfaglig forankring 
opprettet Standard Norge en styringsgruppe og referansegruppe 
med sentrale aktører for å avklare behov for felles løsninger, og 
det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant utvalgte aktører.

I 2014 registrerte Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet (NSM) 
totalt 88 alvorlige dataan-
grep, mot 51 i 2013 i Norge.

NSM – Sikkerhetsfaglig råd

“Det er store utfordringer 
knyttet til IKT-sikkerhet i 
Norge.” 

•  Styrke nasjonalt sam-
arbeid og informasjons-
deling vedrørende IKT- 
sikkerhet

•  Det mangler nasjonale 
møtearenaer eller nett-
verk med deltakelse fra 
sentrale myndigheter, 
næringsliv og eiere av 
kritisk infrastruktur

•  Det må bygges kompe-
tanse, skape felles for-
ståelse og dele infor-
masjon om utfordringer 
og løsninger innenfor 
IKT-sikkerhet.

* Mørketallsundersøkelsen 2014, NSR
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Sentrale funn
De sentrale funnene i prosjektet er knyttet til behov for:

•  styrket tverrsektorielt samarbeid
•  felles og omforent terminologi
•  felles grunnleggende kunnskap og retningslinjer for IKT-

sikkerhet og personvern
•  økt norsk deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid 

og bruk av standarder

Styrket tverrsektorielt samarbeid
80,5 % av respondentene mener det er nødvendig med økt tverrsek-
torielt samarbeid på området.

Undersøkelsen viser at det er et stort behov for å bedre kunnskaps-
flyten mellom ulike sektorer og miljøer, og behov for en uavhengig 
arena der informasjon og erfaringer kan utveksles nasjonalt, slik 
at samfunnets samlede krav til IKT-sikkerhet og personvern blir 
ivaretatt. 

Felles terminologi 
94 % av respondentene mener at felles terminologi står sentralt i 
arbeidet med å styrke IKT-sikkerheten.

Misforståelser som skyldes manglende eller ulik forståelse av 
begreper kan unngås gjennom økt bruk av terminologistandarder, 
som sikrer likt begrepsapparat. Samtidig er det viktig at disse blir 
oppdatert og tilpasset utviklingen.  

Felles grunnleggende kunnskap
Kommentarer gitt i spørreundersøkelsen avdekker at bruk av relevante 
standarder for IKT-sikkerhet og personvern er viktig i arbeidet med 
forebygging, beredskap og hendelsesrespons.

Respondentene mener at internasjonale IKT-standarder bør stå 
svært sentralt i sikkerhetsarbeidet, fordi mange virksomheter 
mangler grunnleggende ferdigheter i å oppdage og effektivt svare 
på IKT-sikkerhetstrusler og dataangrep. For å ivareta IKT-sikkerhet 
og personvern må forebygging, beredskap og hendelsesrespons 
styrkes. 

Det fremgår også at det er behov for økt kompetansebygging  
innenfor IKT-sikkerhet, fordi det er stor underdekning på IKT- 
sikkerhetseksperter. Respondentene påpeker at prinsippene 
knyttet til grunnleggende sikring er uavhengig av sektor eller 

Datatilsynet har registrert 
100 avviksmeldinger i 
2013 og 117 i 2014 der det 
forekommer uautorisert 
utlevering av personopp-
lysninger.

EUs prioritetsplan for IKT-
standarder

Følgende prioriteringer er 
lagt inn i EU direktivet for 
nettverks- og informasjons-
sikkerhet:

• Cloud computing
• Cybersecurity
• Data driven services 

and applications
• Digitalization of Euro-

pean Industry
• eHealth
• Intelligent Transport 

Systems (ITS)
• Internet of Things
• Smart Cities and effi-

cient energy use
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bransje, og at sikkerhetsekspertisen kan utnyttes bedre ved deling 
av kunnskap i større grad enn det som har vært praksis. 

Økt deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid og bruk av 
standarder
Undersøkelsen avdekker at det pågår mye internasjonalt standardi-
seringsarbeid der norske eksperter er fraværende. 

Internasjonalt utvikles det mange IKT-standarder som kan bidra 
til å styrke arbeidet innenfor IKT-sikkerhet. Standarder vil styrke 
kunnskapen hos virksomhetene og gjøre dem bedre i stand til å 
stille riktige kvalitative krav til leverandører. Det vil bidra til å re-
dusere sannsynligheten for at virksomhetene lider økonomisk tap 
på grunn av dataangrep.
 
Uavhengig arena 
I tillegg til undersøkelsen har initiativtakerne til prosjektet bedt 
Standard Norge om å være fasilitator for et styrket samarbeid. 
Sikkerhetsområdet er stort, og det er nødvendig med felles for-
ståelse og mål innenfor både offentlig og privat sektor. Standard 
Norges rolle er å tilrettelegge for en møtearena nasjonalt og inter-
nasjonalt der alle interessenter kan delta. 

Standard Norge tilbyr en åpen samarbeidsform der de viktigste 
interessentene bidrar til avklaring og prioritering av felles behov. 
Standardiseringskomiteene i Standard Norge ledes av eksterne 
komiteledere, og alt arbeid drives ut fra prinsippet om konsensus. 

Standard Norge er medlem i de internasjonale standardiserings-
organisasjonene ISO og CEN. I det internasjonale standardiserings-
arbeidet er det etablert faglige nettverk av eksperter, og disse 
arenaene kan gjøres tilgjengelige for norske aktører gjennom 
engasjement i standardiseringsprosjekter. 

Redusere den digitale sårbarheten i samfunnet  
Det pågår et betydelig arbeid internasjonalt med å utvikle nye 
standarder innenfor IKT-sikkerhet og personvern. Undersøkelsen 
viser at bruken av internasjonale standarder bidrar til å redusere 
risiko der det er enkeltpersoner som har det totale ansvar for 
IKT-sikkerhet og personvern. Utvikling og bruk av standarder er et 
virkemiddel som kan bidra til å redusere den digitale sårbarheten i 
det norske samfunnet.

Rapporten “IKT-sikkerhet og personvern - Forsprosjekt - kartlegging 
av utfordringer knyttet til IKT-sikkerhet og behovet for nasjonale og 
internasjonale standarder” er tilgjengelig på www.standard.no.

P-763, november 2015, Standard Norge

Mørketallsundersøkelsen 
(NSR 2014) viser at en av 
fem bedrifter ikke er ikke 
kjent med hvor dataene 
lagres eller hvem som har 
tilgang på sensitive person-
data.

Tiltak for å styrke IKT-
sikkerheten på sentrale 
områder: 

• felles og omforent ter-
minologi

• grunnleggende felles 
kunnskap og retnings-
linjer for IKT-sikkerhet

• trendskifte fra forebygg-
ing til respons 

• mobile enheter – en be-
tydelig sikkerhetsrisiko

• kontroll med data og 
innsyn i sky-tjenester


