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Internettbrukere i % av landets befolkning i 2015  

(Kilde: International Telecommunications Union) 

 

• 3.8 mrd internettbrukere i 2017 (51 % av befolkningen) 

• 6 mrd internettbrukere innen 2022 (75% av befolkningen) 

• 7.5 mrd internettbrukere innen 2030 (90% av befolkningen) 

 



 

 

 

  

 

Noen tall : 
 

Datakriminalitet vil påføre samfunnet tap på 6 milliarder 

dollar innen 2021 

 

Den største "overføringen" av økonomisk verdi i historien 

og vil være mer lønnsom enn all global handel med 

narkotika 

 

• Skade på og tap av data 

• Penger stjålet 

• Tapt produktivitet 

• Tyveri av intellektuell eiendom 

• Tyveri av personlig og finansiell data 

• Underslag, bedrageri, tapt omdømme 

 

 

Utgifter til datasikkerhet vil passere 1 milliarder dollar i 

tiden 2017-2021 

 

 
Kilde: IDG International Data Group 
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Angrep på datasystemer - datainnbrudd og dataskadeverk 

• Skadevare og id-tyveri 

• Løsepengevirus (ransomware)  

• Angrep mot betalingssystemer  

• Tjenestenektangrep (DDoS) 

  

Bedrageri og utpressing ved bruk av IKT  

• Pengeoverføringer på falske premisser (CEO-fraud / 

direktørsvindel)  

• Barnelokking (grooming)  

• Seksuell utpressing (sextortion) 

 

Aktuelle trusler 2017: 



Internettmarked for ulovlige varer og tjenester (Dark web)  

• Ulovlig handel med bombekjemikalier  

• Ulovlig handel med skytevåpen  

• Kjøp og salg av narkotika  

• Ulovlig salg av informasjon (f.eks. kredittkortinformasjon)  

• Menneskehandel og menneskesmugling  

• Seksuelle overgrep mot barn  

• Overgrepsmateriale på internett 

 

 

Internett som arena for spredning av frykt, trusler og vold  

• Vold, trusler og trakassering  

• Radikalisering og voldelig ekstremisme  

• Borgervern – fra Internett til aktiviteter på gata  

• Trusselen fra statlige aktører 
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Politiet mot 2025 
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Etablering av Nasjonalt Cybercrime senter (NC3) 

Tiltak 5 – Etablere et nasjonalt senter for å forebygge og bekjempe IKT- 
kriminalitet  
Det skal fremmes et konkret forslag om hvordan det i politiet kan etableres et 
nasjonalt senter for å forebygge og bekjempe IKT-kriminalitet, herunder 
hvilke oppgaver som skal legges til et slikt senter, organisatorisk forankring og 
ressursbehov.  
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Satsing og utvikling i politidistriktene 

Tiltak 8  – Etablere  et pilotprosjekt i Oslo politidistrikt 
Det skal etableres et pilotprosjekt i Oslo politidistrikt for hvordan politiet kan 
utvikle sine oppgaver i et bredt spekter når det gjelder etterforskning og 
forebygging av IKT-kriminalitet som ikke faller inn under et nasjonalt senter. 
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IKT - Mørketallsundersøkelsen 2016 
 
Hvor rapporterer man sikkerhetsbrudd? 
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