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Trussel og risikobildet i det digitale rom

Etterretningstjenesten:

«Den mest omfattende og pågående sikkerhetsutfordringen for Norge og norske 

interesser er etterretningstrusselen fra fremmede statsmakter. Trusselen er størst 

fra Russland og Kina. De har ressurser til å gjennomføre komplekse, offensive 

nettverksoperasjoner og utvikler ferdigheter kontinuerlig.» 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet:

«Norge står overfor økende risiko for å bli rammet av sikkerhetstruende 

hendelser... NSM erfarer at norske virksomheter fortsatt har mangelfull oversikt 

over egne sårbarheter og eget risikobilde.» 

Politiets sikkerhetstjeneste:

«Russisk etterretningsvirksomhet vurderes fortsatt å ha størst skadepotensial. I 

tillegg vil andre lands tjenester, deriblant kinesiske, kunne utføre uønsket og 

skadelig virksomhet. Norske allianseforpliktelser og Norges strategiske 

beliggenhet mot nordområdene og Arktis er grunnleggende motiver for 

etterretningsvirksomheten mot Norge.»



Etterretningsmål
• Norsk nordområdepolitikk 

• Norsk forsvarspolitikk

• Militær infrastruktur og militære 

beredskapsplaner

• Innenrikspolitiske forhold i Norge

• Norske kunnskaps- og 

forskningsinstitusjoner

• Aktører innen industrisektoren 

først om fremst våpenindustri, 

romforskning, maritim sektor og 

helsesektoren



Aktørene

Statlige og statssponsede aktører

Organiserte kriminelle

Politisk motiverte «hacktivister»

Enkeltkriminelle og svindlere

Innsidere
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Cyber kill chain



Utviklingstrekk innen nettverksoperasjoner
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Krypteringsvirus – hvordan sikre seg
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