
Digitalisering forutsetter sikkerhet – verdiskapende
cybersikkerhet bør være et fellesgode
Innspill fra ekspertgruppe 5: Digital sikkerhet

Utdrag fra Digital21s mandat:
Digital21 skal se på næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og å ta i bruk ny 
teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.
Styringsgruppen skal utarbeide forslag til en bred og samlet strategi på tvers av ulike 
næringer og kompetansemiljøer.
Det langsiktige målet for Digital21 er å bidra til økt digitalisering i næringslivet.
Digital21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan næringslivet i større grad kan 
utvikle og dra nytte av kompetanse, teknologi, forskning og utvikling for å utnytte muligheter 
og møte utfordringer som følger av økt digitalisering.
Formålet med Digital21 er å etablere en helhetlig og samlende strategi på tvers av ulike 
næringer og bransjer, hvor sentrale aktører innen næringsliv og kunnskapsmiljøer stiller seg 
bak felles strategiske mål og anbefalte tiltak.

-
Det er etablert seks ekspertgrupper på områder som er sentrale for næringslivets evne til 
å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap. Dette er rapporten fra ekspertgruppene for 
digital sikkerhet 
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Digitalisering påvirker alle deler av samfunns- og næringslivet. Det er en prosess som har 
kommet langt innen mange felt, men endringene som følger av digitalisering vil fremover skje i et 
betydelig større omfang og innen mange flere bransjer enn det vi har sett til nå. 

Mange vil si at dette ikke er noe nytt; digitalisering – spesielt knyttet til å forbedre eller forenkle 
eksisterende arbeidsprosesser - har man gjort i mange år, og mange norske virksomheter 
har kommet langt i å ta i bruk teknologi for å automatisere eller robotisere hele eller deler av 
produksjonen sin. Når vi likevel fortsatt snakker om det, er det fordi potensialet er langt større og 
fordi utviklingen nå går veldig raskt. Digitale teknologier og bruk av data gir oss muligheter for å 
fornye måten vi skaper verdi på, og gjør det mulig å skape helt nye produkter og tjenester som i 
mange tilfeller gjør dagens løsninger overflødig.

Næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse i takt med digitaliseringen 
påvirkes av mange forhold. Cybersikkerhet er en grunnleggende forutsetning for økt digitalisering 
i norsk næringsliv.

Angrep på data og relaterte systemer skjer hver dag og vil være en kontinuerlig trussel. Aktører 
både i og utenfor virksomheter blir stadig mer kreative i måten de utnytter sikkerhetsbrister 
på. Data og kontrollsystemer er allestedsnærværende og skaper nye muligheter for å angripe, 
påvirke og kontrollere digital informasjon, tekniske innretninger og de som styrer tilgang og 
kontroll. Fokus på cybersikkerhet er derfor helt sentralt for å skape tillit til digitalisering og gjøre 
det mulig å utvikle og ta i bruk digitale løsninger. 

 Med økende grad av digitalisering øker også kompleksiteten i data og systemene vi bruker for å 
håndtere informasjonsflyten. Manglende kontroll på cybersikkerhet truer kritiske virksomhets- og 
samfunnsfunksjoner, og i tillegg blir utfordringene forsterket på grunn av mangel på standarder 
for utstyr og knapphet på kompetanse. 

Sammendrag
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Manglende fokus på cybersikkerhet rammer både næringslivet og samfunnslivet. Ekspertgruppen 
mener at en helhetlig tilnærming til cybersikkerhet vil være helt avgjørende for å ta i bruk og 
utnytte digitale teknologier. Det er vanskelig å definere hva som er en riktig eller god nok tilstand 
for sikkerhetsnivå, men det må være en ambisjon at gode løsninger ikke skal velges bort som 
følge av for dårlig cybersikkerhet. Da må sikkerheten utvikles videre. Det er derfor riktig å si at 
cybersikkerhet vil måtte ligge i bunnen som en forutsetning for å ta i bruk og utnytte digitalisering i 
full bredde. Verdiskapende cybersikkerhet kan derfor sees på som et fellesgode – og et mål. 

En helhetlig tilnærming for å øke cybersikkerhet kan adresseres langs to hovedakser, som handler 
om å redusere sannsynligheten for hendelser og redusere konsekvenser av hendelser: 

 1. Forebyggende tiltak: blant annet fysiske og teknologiske barrierer bygget inn i utstyr og 
arbeidsprosesser, og opplæring av mennesker

 2. Konsekvensreduserende tiltak: blant annet hvordan man identifiserer at en uønsket 
hendelse har funnet sted, responderer på trusselen, og deretter gjenoppretter informasjon/
systemer etter en hendelse

Økt sikkerhet skapes gjennom å systematisk adressere tiltak langs begge disse aksene. 
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Akutt behov for
digital kompetanse

Generelt behov for
omstillingskompetanse

Stivheter i 
utanningssystemet
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Motiver og still krav Løft kompetansen Innover

Voksende kompleksitet - Lav bevissthet - Mangelfulle ressurser

Figur 1.  Ambisjon, situasjon, strategi og anbefalinger. Ekspertgruppen for Digital sikkerhet.

Ekspertgruppen vil peke på tre hovedområder som bør prioriteres: 
 
1 Motiver, støtt og still krav til bedriftene:
 •  Verktøy: Utvikle og gi tilgang til verktøy for enkel «helse»-sjekk av cybersikkerhet i bedrifter
 •  Krav: Krav om minimum standard for cybersikkerhet fra leverandører ved offentlige 

anskaffelser

2 Løft kompetansen:
 • Cybersikkerhet som eget fagområde: Utdannelse innen cybersikkerhet må styrkes som 

eget fagområde for å møte behov nå og i fremtiden.
 • Cybersikkerhet integrert i digital basiskunnskap: Styrket sikkerhetsforståelse som del 

av digital breddekompetanse helt fra grunnskole til universitetsnivå, uavhengig av 
spesialisering. Dette er sentralt også for fagutdannelse og etter- og videreutdanning for 
yrkesaktive.

3 Innover:
 • Stimuler næringsutvikling innenfor nettopp cybersikkerhet. Stimuler gjennom 

virkemiddelapparatet, slik at næringsutvikling på området kan utvikle seg i takt med 
økende krav til cybersikkerhet. 

 • Cybersikkerhet som en av forsknings og innovasjonssatsingene: Stimuler tverrfaglig 
forskning og innovasjon innen cybersikkerhet ved å ansette spesialister innen digitale 
teknologier, sikkerhet, adferd og organisasjon og ledelse, og løft området som et av 
satsingsområdene for FOUI på linje med de andre teknologiområdene Digital21 anbefaler.

Figur 1 viser ekspertgruppens ambisjon, vurdering av situasjon, strategi og anbefalinger, og hvilke 
kapitler i rapporten hvert av temaene beskrives i nærmere detalj.
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Ekspertgruppen ser cybersikkerhet som avgjørende for økt brukt av digitale teknologier. Dette 
er en grunnleggende forutsetning for et vekstkraftig næringsliv. 

Denne rapporten tar primært for seg næringslivets perspektiv på cybersikkerhet, men samtidig 
legges det vekt på at samarbeid mellom ulike sektorer, offentlige så vel som private, er 
avgjørende for å lykkes. Sikkerhetsnivået avhenger av det svakeste ledd uansett næring, og det 
er derfor nødvendig med en helhetlig tilnærming til cybersikkerhet.

Samtidig vil prosesser og tekniske løsninger som øker sikkerhetsnivået, i seg selv skape grobunn 
for videre utvikling av selskaper som leverer effektive løsninger til markedet for cybersikkerhet. 

Ekspertgruppen har ikke hatt anledning til å gå dybden på sikkerhet generelt, slik andre offentlige 
utredninger om sikkerhet, fra blant andre Sårbarhetsutvalget (NOU 2015:13) og Sikkerhetsutvalget 
(NOU 2016: 19), har gjort, men relevante momenter fra disse er trukket inn. 

1.1  CYBERSIKKERHET – HVA ER DET?
Informasjonssikkerhet har med sikring av informasjon¹ å gjøre, uavhengig av om den er lagret 
digitalt eller ikke. IKT-sikkerhet har med sikring av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi å 
gjøre – altså maskinvare² og programvare³, mens cybersikkerhet dreier seg om sikring av alt som 
er sårbart ved bruk av IKT. Figur 2 viser sammenhengene mellom disse begrepene.

1 Informasjon inkluderer her data både i ubearbeidet og i bearbeidet, systematisert og analysert form.
2 Maskinvare kan være alt fra PC-er, servere, nettverksutstyr, mobiltelefoner og sensorer til droner og satellitter.
3 Programvare inkluderer software som brukes til signalbehandling, analyser, prosessering av data, algoritmer, 
modeller og kontrollsystemer.
4 Kilde: CCIS, publisert i 2014 nedlastet i april 2018)

Analog
informasjon

Annet enn
informasjon

Digital
informasjon

Informasjons-
sikkerhet 

IKT-sikkerhet 

Cyber-
sikkerhet

Informasjon
Ting som er 

sårbare via IKT 

Figur 2.
Cybersikkerhet, 
informasjonssikkerhet 
og IKT-sikkerhet – 
sammenhenger og 
forskjeller. Kilde: CCIS, 
publisert i 2014.4

1. Cybersikkerhet, risikofaktorer og risikohåndtering
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Dette kan eksempelvis være droner, biler, telekommunikasjon eller kraftforsyning. Siden 
bortimot alt vi omgir oss med i hverdagen, er styrt av IKT, danner cybersikkerhet grunnlaget for 
samfunnssikkerhet og trygghet i vid forstand.

1.2  RISIKOHÅNDTERING – HVA GJØR MAN? 
Cybersikkerhet dreier seg om å forstå hvilke faktorer som utløser risiko, og hvilke aktiviteter 
man utfører for å håndtere risikofaktorene. Risikohåndteringen består derfor av mange ulike 
elementer. Figur 3 nedenfor viser 15 elementer i risikohåndteringen som hver karakteriseres ved 
aktiviteter og risikokilder. Aktivitetene er inndelt i identifikasjon, beskyttelse, deteksjon, respons og 
gjenoppretting. Risikohåndteringen retter seg mot mennesker, teknologi og prosesser. 

Figur 4.  Faktorer som bidrar til digital risiko. Kilde: Digital21 – Ekspertutvalg for digital sikkerhet

Cybersikkerheten i en virksomhet avhenger av risikoeksponering og risikohåndtering i alle de 
femten elementene. Det svakeste elementet vil ofte avgjøre sikkerhetsnivået for helheten. Derfor 
er det viktig at sikkerhetshåndteringen er komplett og balansert og forankret og koordinert på 
høyeste nivå i virksomheten.
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2. AMBISJON:
Verdiskapende cybersikkerhet som fellesgode

Akutt behov for
digital kompetanse

Generelt behov for
omstillingskompetanse

Stivheter i 
utanningssystemet

STRATEGI og TILTAK
(K AP. 4)

SITUASJON
(K AP. 3)

AMBISJON
(K AP. 2)

Motiver og still krav Løft kompetansen Innover

Voksende kompleksitet - Lav bevissthet - Mangelfulle ressurser

Cybersikkerhet skaper trygghet rundt digitalisering i næringslivet og i alle samfunnssektorer. 
Dersom norsk næringsliv inntar en posisjon der cybersikkerhet sees på som et konkurransemessig 
fortrinn, vil dette bidra til å styrke den internasjonale konkurranseevnen for tradisjonelt 
norsk næringsliv og gi grunnlag for internasjonalt konkurransedyktig digital teknologi- og 
kunnskapsutvikling. Det betyr: 
 1. Norsk næringsliv øker konkurransekraften fordi det er tillitvekkende.

 2. Det legges grunnlag for en konkurransedyktig sikkerhetsnæring.

 3. Bred kunnskap om, og høy grad av implementering av sikre løsninger styrker 
cybersikkerhetskulturen.

2.1  ØKT TILLIT TIL NORSKE LØSNINGER
Det kan være en ambisjon at norske produkter og løsninger blir internasjonalt anerkjent for 
å ha høye sikkerhetsnivåer og godt innebygget personvern. Her hjemme gir sikkerhetsnivået 
tillit til digitalisering i alle deler av samfunnslivet. Det skjer gjennom økt beskyttelse mot 
digital kriminalitet og andre uønskede hendelser, inklusiv misbruk av fortrolig informasjon og 
forvrengning av digitalt informasjonsinnhold.

I løpet av de kommende årene skal næringslivet utnytte muligheter og utvikle nye løsninger der 
enheter og systemer kommuniserer med hverandre langt mer omfattende enn de gjør i dag. 
Dette muliggjøres ved å utnytte muligheter som ligger i raske nettverk med høy båndbredde 
og standardisering av kommunikasjonsteknologi. Tilgang på sikkerhetskompetanse for system-, 
teknologi- og tjenesteutvikling er en forutsetning for at dette skal kunne skje. 
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2.2 KONKURRANSEDYKTIG SIKKERHETSNÆRING 
I tillegg til at cybersikkerhet er en forutsetning for at næringslivet skal kunne ta i bruk ny 
teknologi, åpner dette for næringsutvikling der norske løsninger for økt cybersikkerhet styrker 
sin markedsposisjon. Dette skjer gjennom etterspørsel etter effektive løsninger, god tilgang til 
spesialister med relevant høyere utdanning i cybersikkerhet og et godt samspill mellom offentlige 
og private aktører.

2.3 UTBREDT KUNNSKAP OG STERK SIKKERHETSKULTUR
Forståelsen for cybersikkerhet og konsekvenser dersom dette ikke i tilstrekkelig grad tas på alvor, 
må styrkes i alle deler av befolkningen og være høyt på prioritetslisten hos alle beslutningstakere 
i næringsliv og forvaltning.

Norsk næringsliv må lykkes med cybersikkerhet for at utvikling og anvendelse av kunnskap og 
teknologi for digitalisering skal akselerere. Dersom man ikke lykkes med å håndtere uønskede 
hendelser som har konsekvenser for brukere av tekniske løsninger, risikerer vi i stedet at tilliten 
forsvinner og at bruken av digitale teknologier reverseres.
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3. SITUASJON: Gammel teknologi og kompetansebrist

3.1  HELHETSBILDET: RASKT VOKSENDE UTFORDRING – UTILSTREKKELIG 
  BEVISSTHET OG MANGELFULLE RESSURSER
Ekspertgruppen ser at myndighetene retter stor oppmerksomhet mot cybersikkerhet og 
kritiske samfunnsfunksjoner. Dette er avgjørende, men samtidig mener ekspertgruppen at 
dagens situasjon er utfordrende på grunn av begrenset tilgang på kompetanse og manglende 
implementering av sikre løsninger. Kompetansesituasjonen krever raske tiltak dersom ikke 
forutsetningene for digitalisering skal svekkes.

Som følge av den store oppmerksomheten er det utarbeidet mange offentlige utredninger og 
forslag til tiltak, herunder forslag om ny sikkerhetslovgivning. Sårbarhetsutvalget (NOU 2015:13) 
har kartlagt samfunnets digitale sårbarhet som helhet og sårbarheten i enkeltsektorer, og har 
foreslått tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten. Flere av tiltakene, 
for eksempel når det gjelder styrket hendelsesberedskap og koordinering blant annet på offentlig 
side, har likheter med forslag i denne rapporten. Sikkerhetsutvalget (NOU 2016: 19) har også 
understreket sektorovergripende risikoforhold og krav til risikohåndtering, blant annet i samspillet 
mellom privat og offentlig virksomhet. Digitalisering fjerner eller demper skiller mellom sektorer 
som forvaltning, næringsliv og frivillig sektor.

Akutt behov for
digital kompetanse

Generelt behov for
omstillingskompetanse

Stivheter i 
utanningssystemet

STRATEGI og TILTAK
(K AP. 4)

SITUASJON
(K AP. 3)

AMBISJON
(K AP. 2)

Motiver og still krav Løft kompetansen Innover

Voksende kompleksitet - Lav bevissthet - Mangelfulle ressurser
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Det blir derfor mindre meningsfullt å drøfte sikkerhet for næringslivet isolert fra sikkerheten i andre 
sektorer. Erkjennelsen av at cybersikkerhet i næringslivet berører samfunnskritisk sårbarhet, vil ha 
stor betydning for hvordan sikkerhetsloven vil påvirke sikkerhetsarbeid og samarbeid på tvers av 
sektorskiller i fremtiden; «alle informasjonssystemer som er av kritisk betydning for grunnleggende 
samfunnsfunksjoner, omfattes av lovforslaget».5 Det betyr at sikkerhetsloven vil gripe langt inn i 
næringslivet på en måte som det i dag kan være vanskelig å overskue.

Ekspertgruppen vil peke på raskt voksende kompleksitet, begrensede kompetanseressurser, 
lavt bevissthetsnivå, utdaterte løsninger, få hjelpemidler og svakheter i kriseberedskapen som 
viktige utfordringer.

Raskt voksende kompleksitet: Når IKT beveger seg ut av PC-ene og over i nærmest alt vi omgir oss 
med, blir trusselbildet mer komplekst og risikofaktorene mer mangfoldige. Manglende samordning 
av sikkerhetsstandarder og minstekrav gjør at utstyr og systemer kombineres med lite forutsigbare 
konsekvenser for sikkerheten. Norske fagmiljøer, herunder Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), 
jobber aktivt for å forstå trusselbildet, men dette kan raskt endre seg, og risikoforståelsen må 
formidles slik at næringslivet kan beskytte seg selv på en enda bedre måte. 

Begrenset tilgang på kompetanse: Tilgangen på spesialisert kompetanse innenfor cybersikkerhet 
er utilstrekkelig. Begrenset tilgang på sikkerhetskompetanse for systemutvikling, IT-arkitektur/
design og IT-drift, gir stor risiko for systemer som ikke har innebygget sikkerhet. En utredning fra 
NIFU beregner at underskuddet vil øke med mer enn 4000 eksperter med sikkerhetskompetanse 
innenfor IKT innen 2030.⁶ NIFUs arbeidsnotat om IKT-sikkerhetskompetanse oppsummerer 
inntrykkene fra flere studier i Norge og internasjonalt og viser at utfordringene ikke er særnorske. 
Kompetansemangel i mange land forsterker risikoen siden verdikjedene for cybersikkerhet er 
transnasjonale og gjelder mange typer systemer. Det er krevende å hente kompetanseressurser 
til Norge utenfra. Kompetansemangel er en viktig restriksjon også for hvilke tiltak som kan 
iverksettes for å styrke cybersikkerheten. 

Lavt bevissthetsnivå og svak 
leverandørhåndtering: Cybersikkerhet blir 
mange ganger utilfredsstillende håndtert. 
Det er vanlig å la eksterne IT selskaper og 
sikkerhetseksperter håndtere dette på vegne 
av selskapet, til tross for at konsekvens, ansvar 
og myndighet til å påvirke risiko ligger på 
alle nivåer og i alle deler av organisasjonen. 
Utdanning og opplæring bruker digital 
teknologi uten å gi sikkerhetsforståelse. 
Leverandører avkreves gjerne omfattende 
sikkerhetsdokumentasjon, uten at sikkerheten 
ved leveranse og driftsfase følges opp. Det er 
liten forståelse for betydningen av innebygget 
sikkerhet (se boks), og sikkerhetsaspekter 
kommer for sent inn i prosessen, noe som kan 
medføre reparasjoner og kompensasjoner. 

5 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sikkerhetsutvalget-overrekkelse-av-nou-2016-19-samhandling-for-sikkerhet/
id2515491/ Nedlastet 05.02.2018
6 Michael Spjelkavik Mark, Cathrine Tømte, Terje Næss, Trude Røsdal. IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov 
og tilbud . NIFU. Arbeidsnotat 2017:8

Innebygget sikkerhet oppnår vi når sikkerhet er:

1. innarbeidet i virksomhetsstyringen og 
understøtter virksomhetens mål

2. innarbeidet i virksomhetens prosesser og 
prosjekter fra starten av

3. tatt hensyn til i hele livssyklusen til IKT-
løsninger

4. et tema alle ansatte i virksomheten kjenner til 
og vet hva innebærer for sine arbeidsoppgaver

Kilde: Difi
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Utdaterte løsninger: Mange virksomheter er avhengige av gammel IKT og utdaterte systemer, 
noe som gjør virksomhetene utsatt for cyberrisiko. Spørsmålet som hver bedrift må forholde seg 
til, er om denne risikoen kan håndteres slik systemet er satt opp, eller om dette representerer en 
uakseptabel eksponering for cyberrisiko. 

Utdaterte løsninger kan hindre effektiv gjenbruk av data og samarbeid om digital infrastruktur og 
datadeling. Et annet aspekt er at stykkevis «reparasjon» av gamle systemer mange ganger øker 
kompleksiteten og derigjennom kan øke risikoen for systemet som helhet.

Få hjelpemidler for evaluering og læring: Sjekklister og beskrivelser av beste praksis kan være 
nyttige verktøy å lene seg på for de ansvarlige for cybersikkerhet i virksomheten. Utfordringen er 
at virksomhetene har begrenset grunnlag for å måle sin cybersikkerhet, og at bruk av anerkjente 
normer for god praksis for cybersikkerhet er lite kjent og innholdet til dels for vagt til å gi klare 
holdepunkter for eget sikkerhetsarbeid.

Minstekrav og minimumsstandarder er lite utbredt: Det finnes flere internasjonale standarder 
for cybersikkerhet, men disse brukes i begrenset grad. Samtidig er Norge lite aktiv i fora der 
standarder utvikles. Standarder og minstekrav kan brukes og følges opp med bransjetilpassede 
risiko- og sikkerhetsprofiler som beskriver krav og oppfølgingsrutiner.

Begrenset kriseberedskap: Når uønskede hendelser rammer, må virksomhetene ha planer og 
rutiner som sikrer kontinuitet og begrenser konsekvensene. Gode nettverk med offentlige og 
private aktører som kan være til hjelp med planer, øvelser for krisehåndtering og utveksling av 
ressurser i krisesituasjoner, er lite utbredt. Små og mellomstore bedrifter er særlig utsatt, og det 
er få aktører som bistår disse så de ikke ufrivillig blir inngang for skadevoldere i større deler av 
samfunnet. Med samfunnssikkerhetsloven bør ansvar for oppfølging av næringsaktører som 
forvalter samfunnskritiske, digitale funksjoner og infrastruktur, klargjøres, men det vil finnes uklare 
gråsoner for hva som betraktes som samfunnskritisk. 

3.2 VARIASJON MELLOM SEKTORER – NOEN GODE EKSEMPLER
Ekspertgruppen bygger sin vurdering blant annet på en gjennomgang av sikkerheten i 
enkeltsektorer. Uten å kunne gå i detalj om risiko og risikohåndtering for hver sektor, er inntrykket 
at det er betydelig variasjon og noen få, gode eksempler. Tabellen nedenfor viser sterke og 
svake sider i offentlig og privat sektor. Blant enkeltsektorer er det grunn til å vise til samarbeidet i 
finanssektoren for å sikre betalings- og oppgjørsfunksjoner som et godt eksempel. På den annen 
side har store norske eksportnæringer vesentlige oppgraderingsbehov og forbedringspotensial. 
Det gjør norsk næringsliv sårbart.
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Norsk ekspertise har 
høy kompetanse. Norge 
har internasjonalt 
konkurransedyktige 
kunnskaps- og 
teknologileverandører.
Høy bevissthet om 
personvern
Det finnes standarder 
(som IEC 62443, ISO 27001, 
ISO 27035, NIST CSF 
(Industri 4.0, IIoT)).

Styrker

Næringslivet

Offentlig sektor

Generelt

Svakheter

Muligheter
for økt bruk avdigital 

teknologi og kunnskap

Muligheter
for utvikling av 

løsninger

Stor utredningsaktivitet – 
mange forslag til tiltak 
Avanserte 
foregangsvirksomheter 
som satser på datadeling 
og gjenbruk med 
innebygget sikkerhet: 
Altinn, E-helse, Statens 
Innkrevingssentral, 
Lånekassen og etter hvert 
også NAV 
Koordinering gjennom 
SKATE 
Interaksjon med 
bransjeorganisasjoner for 
bl.a. personvern

Enkelte sektorer går foran: 
f.eks. bankvesenet.
Sterk organisatorisk 
forankring; tydelig ansvar 
og myndighet
Gryende delingskultur i 
nettverk gir mer fokus på 
risiko.
Ledende foretak (f.eks. 
Equinor, Telenor) driver 
kompetansesatsinger 
i hele organisasjonen 
og tenker innebygget 
sikkerhet – fremfor 
sidetiltak og reparasjon.

Svak forankring av ansvar 
og risiko i organisasjoner 
Utilfredsstillende 
bestillerkompetanse 
og mangelfull 
leverandøroppfølging 
Gammel teknologi gir 
sikkerhetshull. 
Nyinvesteringer har fokus 
på funksjonalitet uten å 
vektlegge cybersikkerhet. 
For mye ansvar og for stor 
påvirkningsmulighet hos 
brukere generelt 
Utilfredsstillende sikkerhet 
innebygget i protokoller 
for trådløse nettverk (inkl. 
lavnivånettverk)
Uklar ansvarsfordeling 
med roller og ansvar for 
beredskap

Fortsatt mangelfullt 
samarbeid mellom sektorer 
– både Sårbarhetsutvalget 
og Sikkerhetsutvalget 
peker på behov for 
mer koordinering og 
sektorovergripende tiltak.
Så langt begrenset bruk av 
innovative anskaffelser for 
cybersikkerhet

Svakt samarbeid med 
myndigheter og innovative 
miljøer når det gjelder 
sikkerhetsteknologi
«Delingsangst» og svak 
forankring i organisasjonen
Svak bestillerkompetanse 
og leverandøroppfølging i 
leveranse- og driftsfase
Mer opptatt av å overholde 
regelverk og minimumskrav 
(«compliance») enn av å 
bedre cybersikkerheten
Lite engasjement for å forstå 
nasjonale trusselvurderinger

«Security by design» 
(på samme måte som 
personvern – «privacy by 
design») 
Minstekrav til leverandører
Grundig 
leverandøroppfølging når 
det gjelder sikkerhet
Bransjestandarder
Internasjonalt 
standardiseringsarbeid 

Nettverkssamarbeid 
med privat næringsliv for 
utveksling av kompetanse 
og identifikasjon av 
problemer 
Skiller mellom 
rådgivnings- og 
informasjonsfunksjoner og 
tilsyn/kontroll 

Standardiserte 
sikkerhetskrav overfor alle 
leverandører
Fortsatt økt vekt 
på «security by 
design» og grundig 
leverandøroppfølging
Styrket forståelse på 
ledelsesnivå
Stadig oppdatert 
grunnkompetanse 
om sikkerhet i hele 
organisasjonen
Øvelser og regelmessige 
påminnelser i 
virksomheten

Deltakelse i 
internasjonalt 
standardiseringsarbeid
Innovative 
anskaffelsesprosesser 
som involverer norske 
entreprenører på 
cybersikkerhetsfeltet

Bidra til sterkere 
deltakelse i 
internasjonalt 
standardiseringsarbeid
Systematisk bruk 
av sikkerhetskrav 
og sertifisering ved 
offentlige anskaffelser

Sterkere samarbeid 
med teknologimiljøer, 
gjerne gjennom nettverk 
med andre foretak 

Tabell 1 Sektorvise indikasjoner for håndtering av cybersikkerhet. Kilde: Ekspertgruppen for digital sikkerhet



Verdiskapende cybersikkerhet 14

3.3 HINDRINGER OG HANDLINGSROM
Ekspertgruppen vil peke på fire hindringer for å håndtere de utfordringene som er nevnt ovenfor, 
og derved å realisere ambisjonene om økt anvendelse og mer effektiv utvikling av digital 
teknologi og kompetanse i norsk næringsliv:

 1. Kompetansegap
 2. Gammel teknologi fremdeles i bruk
 3. Svakheter ved organisering 
 4. Usikkerhet om regelverk

De neste avsnittene drøfter hindringene og skisserer et rom for løsninger. 

1 Kompetansegap 
I situasjonsbeskrivelsen har vi redegjort for underskudd på spesialkompetanse innenfor 
cybersikkerhet og begrenset tilgang på verktøy for testing av sårbarhet og sammenligning 
med beste praksis når det gjelder risikohåndtering. Legger vi NIFUs fremskrivning av behovet 
for spesialisert cybersikkerhetskompetanse til grunn, bør tilførselen av personer med IKT-
sikkerhetskompetanse økes med ca. en tredel frem mot 2030 (NIFU 2017, s. 34). NIFU skriver: 

«til tross for en forventet stabil økning av personer med IKT-sikkerhetskompetanse, 
øker gapet. Det skyldes en enda kraftigere økning i etterspørselen. I år 2030 passerer 
etterspørselen 15 000 personer. Dette svarer til at tilbudssiden må øke med godt og vel en 
tredjedel for å kunne imøtekomme fremtidens etterspørsel.»

Tilgangen på sikkerhetskompetanse skal også gi rom for utvikling av norsk sikkerhetsnæring. 
Norsk verdiskaping har tradisjonelt nytt godt av attraktiv tilgang på høyt utdannet og 
internasjonalt konkurransedyktig arbeidskraft. Høykompetent IT-personell er også en viktig kilde 
til utvikling av konkurransedyktige teknologi- og serviceselskaper innenfor cybersikkerhet.

I tillegg til spesialkompetansen kommer cybersikkerhet som del av breddekompetansen 
i arbeidslivet, og, ikke minst, virksomhetsstyring og ledelse generelt. Når det gjelder 
basisutdanningen, skrev Sårbarhetsutvalget (Lysne 1) at «det er uklart om det reelle 
læringsutbyttet dekker den kunnskapen om IKT-sikkerhet som hver enkelt av oss må ha for 
å kunne håndtere en digitalisert hverdag på en trygg måte». Det er sikkerhetshullene som 
bestemmer sikkerheten for helheten. Cybersikkerheten avhenger derfor av breddekompetansen 
i arbeidslivet generelt, og særlig av lederes innsikt i sikkerhetsproblematikk. Det er helt 
sentralt at alle som utvikler teknologi eller teknologiske løsninger som skal være på nett, 
eller som skal utveksle data via internett, må ha grunnleggende kompetanse og ferdigheter 
innen cybersikkerhet for at ikke usikrede løsninger skal kobles til nettet og derigjennom 
representere et hull i sikkerhetsnettet. Samlet krever dette sterk satsing på utdanningssystemet, 
utdanningsressurser, læringsplattformer og læringsteknologi.

Knapphet på kompetanseressurser begrenser alle ledd i sikkerhetsarbeidet. Det er også 
sannsynlig at mangel på kompetanse er selvforsterkende. Svak kompetanse på ledelsesnivå 
fører til feilinvesteringer og ineffektiv bruk av både teknologi og kompetanse for sikkerhet. 
Underinvestering i teknologi med innebygget sikkerhet gir økt behov for ekspertise som kan 
kompensere for svakhetene. 
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Gode verktøy for å teste løsninger før de implementeres, egenevaluering og benchmarking kan 
bøte på noe av mangelen på kompetanse og bidra til å heve bevisstheten rundt cybersikkerhet. 
Det er mange verktøy som er tilgjengelige gjennom internasjonal rådgivningsbransje. For å 
gjøre større deler av næringslivet til aktive brukere av slike verktøy, kan verktøyene gjøres 
mer tilgjengelige gjennom å ikle dem en tilpasset språkdrakt med eksempler innenfor for 
eksempel havbruk, typisk norsk prosessindustri, nettoperatører i energisektoren, byggenæringen, 
matindustrien og helsesektoren. 

Det er spesielt viktig at de små og mellomstore bedriftene har tilgang til verktøy som er 
tilpasset en småskaladrift.

Kompetansegapet stiller ekstra krav til valg av virkemidler. Tiltak som brått utløser en sterk 
økning i behovet for sikkerhetskompetanse, kan bli kostbare i dagens situasjon. For raske 
omdisponeringer av kunnskapsressurser kan ramme både etablerte rådgivningsmiljøer og 
igangværende satsinger.

Økt utdanning av spesialister i cybersikkerhet krever mobilisering av ressurser for et 
utdanningsløft innenfor spesialisert cybersikkerhetskompetanse. Økt utdanning vil underbygge 
tilliten til digitalisering generelt, til norsk næringslivs renommé når det gjelder høye sikkerhetskrav, 
og gi grunnlag for utvikling av konkurransedyktige norske leverandører av sikkerhetsteknologi 

og kunnskap. Et utdannings- og 
etterutdanningsløft for sikkerhetsspesialister 
er viktig og vil kreve et nært samarbeid 
mellom næringslivet, cybersikkerhetsbransjen 
og forsknings- og utdanningssektoren. 
Siden det offentlige er en stor bruker av 
sikkerhetskompetanse, er det viktig at også 
forvaltningen deltar i et slikt arbeid.

Satsing på digital breddekompetanse 
er nødvendig, siden det er svakhetene i 
en virksomhets organisasjon og systemer 
som bestemmer sikkerhetsnivået og 
risikoeksponeringen for hele virksomheten. 
Oppgradering av sikkerhets- og 
risikoforståelsen bør rettes mot alle deler 
og nivåer i en virksomhet, og bør være 

en sentral del i utviklingen av digital breddekompetanse i arbeids- og samfunnslivet. Å 
tilføre breddekompetanse betyr blant annet å venne seg til risikotenkning og personlige og 
organisatoriske sikkerhetstiltak i forbindelse med vanlig bruk av digitale hjelpemidler, og å 
tydeliggjøre sikkerhet i all undervisning som utnytter digitale hjelpemidler.

En egen ekspertgruppe for kompetanse gjennomfører en nærmere drøfting av næringslivets 
samlede behov for spesial- og breddekunnskap og mer effektive utdanningsløp, men denne 
ekspertgruppen ønsker likevel å trekke frem behovet for at

 1. all utdanning i teknologi og ingeniørfag bør inneholde cybersikkerhet som en 
  integrert del av undervisningen

 2. det må legges til rette for å dekke behovet for etter og videreutdanning i 
  cybersikkerhet for ledere og ansatte på alle nivåer i virksomheten 
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2 Gammel teknologi 
Bruk av utdatert teknologi og eldre systemarkitektur lar seg vanskelig kombinere i en helhetlig 
sikkerhetsløsning. Når dette integreres med moderne løsninger, gir det komplekse systemer med 
økt risiko for hull i sikkerhetsbarrierer. 

Økt cybersikkerhet kan derfor kreve omfattende nyinvesteringer både i næringslivet og i 
offentlig sektor. I tillegg kreves det felles standarder (se nedenfor). Forvaltning, næringsliv og 
frivillighet lever i gjensidig avhengighet når det gjelder sikkerhet og nytte av økte investeringer i 
cybersikkerhet. 

Å implementere robuste løsninger for å ivareta 
cybersikkerhet i komplekse og sårbare systemer 
er krevende, og kan være kostbart. Mange 
ledere har også en avslappet holdning til 
cybersikkerhet. Holdningen er at «det rammer 
ikke oss», og det er derfor fristende å gjøre 
bare det aller mest nødvendige. Vi vet at det i 
dag finnes aktører med tilnærmet ubegrensede 
ressurser til å utføre målrettede cyberangrep, 
og det er verdt å minne om at vi har ny erfaring 
med hendelser som har vært svært kostbare 
både i pengeverdi og i omdømme (se boks). Det 
er forventet at etter hvert som systemer blir mer 
komplekse og mer kritiske både for bedrifter og 
for samfunnet, vil antallet slike angrep øke.

For cybersikkerheten betyr fornyelse av utstyr, programvare, dataarkitektur og systemer ikke 
bare muligheter for økt effektivitet og ny funksjonalitet. Økt vekt på moderne former for sikring 
og sikkerhet innebærer også muligheter for teknologiutvikling blant innovative norske selskaper. 
På den annen side vil fornyelse og modernisering aktualisere utfordringer knyttet til brist på 
kompetanse og, ikke minst, til lav bestillerkompetanse og manglende leverandøroppfølging.

3 Svakheter ved organiseringen 
Både Sårbarhetsutvalget og Sikkerhetsutvalget understreker at godt samspill mellom offentlig 
og privat sektor er avgjørende for god cybersikkerhet i næringslivet. To forhold synes å hemme 
dette samspillet: 

 • Uavklarte roller kan hindre effektiv bruk av kunnskapsressurser og informasjon. 
Myndighetenes risikoovervåking og tilsyns- og regelverkskompetanse bør være tilgjengelig 
for næringslivet som rådgivende og veiledende ressurser, ikke minst i en situasjon med 
knapphet på ekspertise. 

 • Fragmentert ansvar i det offentlige og i fagmiljøer gjør samspillet med næringslivet 
tungvint. Tidligere utvalg har pekt på behov for sterkere integrasjon av sikkerhetsansvar 
på offentlig side. Sårbarhetsutvalget er for eksempel opptatt av tilsynsfunksjoner og 
kompetansedeling fra offentlig side, og av samordningen mellom disse. 

Manglende modernisering, ressursmangel og svak organisering med tanke på samspill mellom 
forvaltning og næringsliv svekker mulighetene for digitalisering i næringslivet.

Stuxnet er et eksempel på en hendelse som 
skapte store utfordringer for systemleverandører 
som ble indirekte involverte da viruset angrep 
deres industrielle kontrollsystem.

Ukraina 2015 og 2016: Strømbruddet forårsaket 
av cyberangrepene på strømleverandører hadde 
direkte virkning på kundene som mistet strøm.

Mærsk gruppe 2017: angrepet av «wiper 
malware» som rammet hele organisasjonen og 
førte til krisesituasjon med risiko for hendelser 
med konsekvens for helse og miljø. Medførte 
driftsstans med store økonomiske kostnader.
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4 Usikkerhet om regelverk
Når teknologi og risikobilde endrer seg, bør lover, regelverk og offentlige rådgivnings- og 
veiledningsordninger revideres og oppgraderes. 

Samarbeid om å forberede strømmen av nye reguleringer er viktig og drøftes innenfor Digital21 
av ekspertgruppen for offentlige rammebetingelser. Ordningen med bransjevise organer som 
skal utarbeide normer for overholdelse av personvernloven, kan være en god modell for å 
forenkle forberedelse for, forståelse av og implementering av regelverk på foretaksnivå, særlig 
for små og mellomstore bedrifter.

5 Muligheter i FoU-satsinger, nettverk, standarder og verktøy 
Tettere samarbeid i virksomhetsnettverk på tvers av sektorer gir muligheter for fremskritt i 
cybersikkerheten som kan utløse verdier gjennom digitalisering. Samarbeid åpner mulighet for 
mer effektiv utnyttelse av knappe ressurser. 

Rundt om i Norge finnes det klynger, næringshager og ulike nettverk for kunnskapsdeling og 
formidling for å stimulere til anvendelse og utvikling av digital teknologi og kunnskap. Både store 
og små virksomheter deltar, og nettverkene er i stor grad støttet av Innovasjon Norge og SIVA. 
Disse nettverkene er viktige arenaer for deling av kunnskap om cybersikkerhet og gir mulighet for 
eksempel for involvering av finansnæringen og samarbeid mellom privat og offentlig sektor. 

Samarbeid med finansnæringen er ett eksempel. De finansielle konsekvensene av 
cyberhendelser kan være store, og finans og forsikringsbransjen har derfor en naturlig rolle som 
pådrivere for robuste og effektive sikkerhetsstandarder, bevisstgjøring og kunnskapsspredning.
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4.1  MOTIVER, STØTT OG STILL KRAV TIL NÆRINGSLIVET
Cybersikkerhet er grunnleggende for trygg digitalisering, og for å øke satsingen på 
cybersikkerhet vil ekspertgruppen peke på to konkrete tiltak:

 • Utvikle og gi tilgang til verktøy for cybersikkerhet. Dette bør skje ved at bransjer gjennom 
relevante klynger eller bransjeforeninger sammen utvikler praktiske og effektive verktøy for 
evaluering av cybersikkerhet og gjør verktøyene tilgjengelige for alle. Dette kan være verktøy 
som er bransjeuavhengige, eller det kan være bransjespesifikke verktøy og standarder med 
tilhørende veiledningsmateriell som sikrer at standarden blir brukt etter hensikten. 

 • Krav om minimum standard for cybersikkerhet fra leverandører ved offentlige 
anskaffelser. Cybersikkerhet blir mest effektivt ivaretatt dersom kravspesifikasjonen og 
minstekravene til cybersikkerhet er tilgjengelig allerede ved utforming og design av mulige 
løsninger, sammenlignet med å skape sikkerhet gjennom modifikasjoner i ettertid. Både for 
å heve sikkerhetsstandardene generelt, og for å styrke bruken av standarder i næringslivet, 
er det naturlig at det innarbeides krav om dokumentert cybersikkerhet i alle anbud om 
leveranser til det offentlige.

Ambisjonen beskrevet i kapittel 2 krever økt bevissthet om cybersikkerhet, bedre tilrettelegging 
for effektiv håndtering av cyberrisiko og økt nyskaping og innovasjon med tanke på økt 
cybersikkerhet. Basert på dette peker ekspertgruppen for cybersikkerhet på tre prioriterte 
tiltaksområder som danner grunnlaget for anbefalingene:

1. Motiver og still krav til næringslivet for å øke bevissthet og tempo.
2. Styrk kompetansen for å løse utfordringene nå og skape grunnlaget for fremtidige løsninger. 
3. Innover for å få frem ny næring og mer robuste og effektive løsninger.

4. STRATEGI og ANBEFALTE TILTAK

Akutt behov for
digital kompetanse

Generelt behov for
omstillingskompetanse

Stivheter i 
utanningssystemet

STRATEGI og TILTAK
(K AP. 4)

SITUASJON
(K AP. 3)

AMBISJON
(K AP. 2)

Motiver og still krav Løft kompetansen Innover

Voksende kompleksitet - Lav bevissthet - Mangelfulle ressurser
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4.2 LØFT KOMPETANSEN
Riktig kompetanse er avgjørende for å sikre seg mot cyberrisiko:

 • Cybersikkerhet som eget fagområde: Utdannelse i cybersikkerhet må styrkes som eget 
fagområde for å møte behov nå og i fremtiden. Det anslåtte gapet mellom tilbud av og 
etterspørsel etter eksperter vil svekke konkurranseevnen til norsk næringsliv. Grunnen er at 
en svak tilgang på eksperter vil bidra til å øke risikoen for hendelser, noe som igjen svekker 
tilliten til hvordan privat næringsliv og det offentlige nyttiggjør seg digitale teknologier.

 • Integrere cybersikkerhet i digital breddekompetanse: En vesentlig del av å 
kontrollere cyberrisiko er å gi cybersikkerhet en viktigere plass i digital tilvenning og 
breddekompetanse. En slik tilvenning og breddekompetanse bør starte i grunnskolen, der 
digitale flater allerede er en viktig del av læremidlene til elevene. Kompetansehevingen må 
videreføres og styrkes i all videregående og yrkesrettet opplæring, være en integrert del 
av alle universitets og høyskolestudier og få en mye større plass i etter- og videreutdanning 
for yrkesaktive. 

4.3 INNOVER 
Det må legges til rette for at sikker bruk av teknologi kan skje på nye og innovative måter. For å 
stimulere til dette peker ekspertgruppen på fire innovasjonsrettede tiltak:

 •  Stimulere næringsutvikling innenfor cybersikkerhet 
Norge har internasjonalt orienterte kommersielle næringsmiljøer som arbeider med 
cybersikkerhet, og sikkerhetsområdet er egnet for utnyttelse av ny teknologi, for 
eksempel i forbindelse med sensorer, plattformløsninger (f.eks. for autentisering, 
adgangskontroll og sikker datautveksling) og kunstig intelligens. Det må gjennom 
virkemiddelapparatet legges bedre til rette for at denne delen av næringslivet kan utvikle 
seg i takt med økende krav til cybersikkerhet.

 •  Cybersikkerhet som en av forsknings og innovasjonssatsingene 
Cybersikkerhet er en avgjørende forutsetning for, og et område med potensial for, 
næringsutvikling. Området bør løftes som et av satsingsområdene for FOUI, på linje med 
de andre teknologiområdene Digital21 anbefaler at det satses på.

Bilder: Alle bilder i rapporten er under CCO – Open License.
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Vedlegg 1: Ekspertgruppens medlemmer

Vedlegg 2: Sektorvise indikasjoner for håndtering av cy-
bersikkerhet - skisse

Andre Årnes  Telenor
Judith Rossebø  ABB
Lars Idland  Equinor
Arne Røed Simonsen Næringslivets sikkerhetsråd
Maria Bartnes  SINTEF Digital
Chris Dale  Netsecurity 
Tønnes Ingebrigtsen  Memonic
Iain Sutherland   NOROFF
Lise Randeberg  Tekna (medlem av styringsgruppen for Digital21)
Jostein Jensen  Kongsberg Digital

Sekretariat: DigitalNorway – Toppindustrisenteret AS
Trond Moengen, sekretariatsleder
Ivar Pettersen
Eirik Andreassen 

Ekspertgruppens merknad: 
Nedenfor følger en tabell som indikerer sektorvise forskjeller i håndtering av cybersikkerhet. 
Tabellen er et resultat av en rask arbeidsøkt. Ekspertgruppen vet at tabellen ikke er komplett 
eller fyllestgjørende, og at den har mange mangler. Den har kun til hensikt å indikere at det er 
forskjeller mellom sektorene.
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Standarder: IEC 62443, 
ISO 27001, ISO 27035, 
NIST CSF, Industri 4.0, 
IIoT. Ekspertise med 
høy kompetanse. 
Internasjonalt 
konkurransedyktige 
kunnskaps- og 
teknologileverandører 
innenfor cybersikkerhet. 
Høy bevissthet om 
personvern.

Styrker

Helse

Akvakultur

Offentlig

Tverrsektorielt

Svakheter

Muligheter
for økt bruk avdigital 

teknologi og kunnskap

Muligheter
for utvikling av 

løsninger

Satsinger for 
datadeling og digital 
brukerinteraksjon i Altinn, 
NAV, E-helse, Statens 
innkrevingssentral m.m.

Sterk oppmerksomhet 
når det gjelder 
persondatavern 
(Helseregisterloven)

Sterkt økende 
oppmerksomhet 
med ny teknologi, 
f.eks. på Salmars 
Oceanfarm. Voksende 
bransjesamarbeid: 
AquaCloud

Svak bestillerkompetanse. 
Gammel teknologi. 
Funksjonalitet driver 
utviklingen, med lite 
fokus på sikkerhet. For 
mye ansvar på brukeren. 
For liten risikoforståelse 
i komplekse, gjensidig 
avhengige systemer. 
Utilfredsstillende sikkerhet 
innebygget i protokoller 
for trådløse nettverk (inkl. 
lavnivånettverk).

Gamle systemer og gammel 
teknologi. Svakheter i 
samarbeid mellom offentlige 
etater (f.eks. politiets arbeid 
med cyberkrimininalitet) og 
innovative næringsdrivende. 

Gammel teknologi – 
utdaterte systemer. 
Lite kompetanse om 
cybersikkerhet i ulike 
ledd. Ekstremt mange 
teknologikomponenter med 
ulike sikkerhetsstandarder. 
Krevende å prioritere 
sikkerhet i komponenter og 
systemer tidlig nok. 

Digitalisering gjennom 
«sensing», «connectivity» 
og kunstig intelligens i 
startfasen. Foreløpig 
gammel teknologi. 

«Security by design», 
«privacy by design». 
Cybersikkerhet er den nye 
sikkerheten. Gi brukeren 
mindre ansvar for 
sikkerhet (og mulighet for 
å påvirke systemet).

Ny sikkerhetslov. 
Oppdatert personvernlov.

Standardisering. Skille 
mellom helsedata og 
personopplysninger. 
Digitaliseringsklart 
lovverk – vask av gammelt 
lovverk. Strukturell 
segmentering – sikring 
gjennom systemarkitektur 
(«DMZ Inside»).

Videreutvikling av 
AquaCloud kan ha stor 
betydning – kan bygge 
cybersikkerhet «by 
design». Sterkt økende 
datamengder muliggjør 
AI. Digitalisering kan 
generelt muliggjøre økt 
trygghet (på områder som 
gjelder miljø, dyrevelferd, 
mat og medisin).

Konkurransefortrinn 
når det gjelder 
cybersikkerhet med 
brukerorientering og når 
det gjelder teknologi og 
organisering

Avanserte løsninger 
for å ivareta 
personvernhensyn 
ved tilgjengeliggjøring 
av databaser, og 
ved koordinering av 
databaser generelt

AI basert på norske 
helsedata, ellers som 
ovenfor

Enestående teknologi 
på IoT i akvakultur. 
AI basert på 
norske databaser. 
Sensorteknologi til havs. 
Rasjonell infrastruktur i 
havområder.
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Økende cybersikkerhets-
kompetanse og 
bevissthet, vekt på 
overordnet «governance» 
og teknologi, utreder 
OILCERT. (Defense in 
depth) Bruk av standarder 
(IEC 62443)

Styrker

Maritimt

Kraft og nett

Transport

Telekom og IT

Finans

Olje og gass

Svakheter

Muligheter
for økt bruk avdigital 

teknologi og kunnskap

Muligheter
for utvikling av 

løsninger

Samarbeid for 
sikkerhet, f.eks. Bank-ID, 
kriminalitetsovervåking. 
Felles risikoovervåkning, 
FINANCECERT.

Høy oppmerksomhet 
mot generell sikkerhet, 
internasjonalt 
klassesystem sikrer felles 
standarder

Høy oppmerksomhet 
og beredskap. 
Bruker standarder 
(IEC 62351). Utstrakt 
informasjonsdeling. 
Fordel av kompetent, 
koordinerende 
reguleringsmyndighet. 
(Velutviklede OLIS-
systemer.)

Mye oppmerksomhet når 
det gjelder trygghet (til 
forskjell fra sikkerhet)

Omfattende bruk av 
segmentering, separering 
og isolering med tanke 
på å unngå redundans, 
redusere risiko og 
forebygge skader. 
Betydelig regulatorisk 
oppmerksomhet i tråd 
med sikkerhetsloven. 

Undervurderer cyberrisiko. 
Gamle anlegg, utdaterte 
systemer og gammel 
teknolog («legacy 
technology»). Delingsangst 
og -utfordringer (mengde, 
kvalitet, kompleksitet, info-
sikkerhet).

Forsikringsbransjen er 
foreløpig i startfasen for 
utvikling av risikovurdering 
på cyberområdet. 

Gammel teknologi – gamle 
systemer. Begrenset 
bevissthet om cybersikkerhet 
spesielt.

Liten oppmerksomhet rettet 
mot cybersikkerhet, tross 
raskt økende avhengighet 
av digital teknologi. Gamle 
systemer, utdatert teknologi.

Sårbar infrastruktur 
(cyberrisiko, falske 
basestasjoner). Sterk 
avhengighet av 
internasjonale tredjeparter 
for globale forbindelser. 
Svak tilgang på 
sikkerhetskompetanse for 
systemutvikling.

Oppføling av 
bransjesamarbeid, f.eks. 
gjennom KONKRAFT. Vekt 
på HMS gjør det naturlig 
å utvide til cybersikkerhet. 
Internasjonalt marked og 
internasjonalt samarbeid. 
Forpliktelser gjennom EU 
(og Nato?).

Forsikring og finansiering 
som drivkrefter for utvidet 
bruk av standarder 
og økt bevissthet om 
cybersikkerhet generelt

Autonomi og 
fjernoperasjon vil kreve 
ny teknologi og sikkerhet 
«by design». Internasjonale 
markedsmuligheter for 
norske løsninger. 

Stort digitalt datatilfang 
mulig. Høy investeringstakt 
i infrastruktur muliggjør 
sikkerhet «by design».

Avgjørende strategivalg 
gjennom «walled garden» 
(lukket systemøkologi som 
hos Apple og Facebook) 
vs. «digital transformation» 
(åpne systemer, 
tilgjengelige data)

Sikre systemer for 
operasjon i krevende 
havmiljøer. Kompetanse 
på bransjesamarbeid og 
regulering for effektiv 
og sikker datadeling i 
olje og gass. 

Fremragende 
bransjeløsninger 
for sikker, digital 
transaksjonshåndtering. 
Ledende kompetanse 
innenfor sjøforsikring, 
med høy grad av 
automatisering.

Ledende posisjoner 
innenfor alle 
havrelaterte systemer 
som krever høy sikkerhet

Høye 
sikkerhetsstandarder 
koblet med 
fremragende teknologi 
på fornybar energi og 
intelligente nett

Cybersikkerhet i 
trafikkovervåking og 
-styring ved bruk av 
sensorteknologi og AI 

Tilstrekkelig tilgang på 
spesialisert kompetanse 
i cybersikkerhet for 
sterkt internasjonalisert 
norsk næring


