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Agenda

● Digitalisering av
○ Tyveri

○ Utpressing

○ Spionasje

○ Sabotasje

● Tidshorisont

● Risiko



Tyveri



Som Robin Hood, uten de fattige

● Tapping av betalingstjenester
○ Bankkontoer

○ Kredittkort

○ Paypal

● Svindel
○ Business Email Compromise

○ Direktørsvindel

○ Phishing etter informasjon

● Støttetjenester
○ Flytting av penger og varer

○ Språktjenester

○ E-postutsendelser



Utpressing



Nobel kunstform med høy risiko

● Tradisjonell utpressing
○ Operasjonell risiko

○ Økonomisk risiko

● Digital utpressing
○ Lav risiko

○ Høyt volum

● Spesialisert rådgiving
○ Effektivisering av operasjoner

● Levert som tjeneste
○ Tilgjengelighet

○ Konfidensialitet



Spionasje



Angrep mot konfidensialitet

● Innsamling av skjermet informasjon 

ved hjelp av fordekte metoder
○ Know-how

○ FoU

○ Sikkerhetspolitisk

○ Kontraktsforhandlinger

● Hvor som helst i verden

● Opsjon for villedning

● Smash and grab

● Tilstedeværelse over lang tid

● Kontinuerlig utvikling sikrer 

effektivitet



Sabotasje



Angrep mot tilgjengelighet eller integritet

● Tilgjengelighet
○ Slette data

○ Ødelegge systemer

○ Forhindre tilgang

● Integritet
○ Endre data

● Hvor som helst i verden

● Nå eller senere

● Skreddersøm tilgjengelig



Tidshorisont



Avkastning over lang tid

● DCI sørger for kontinuerlig utvikling

● Ingenting som tyder på oppbremsing
○ Økende digitalisering

○ Lav risikoforståelse

● Trender peker i retning av 5-10 år fortsatt utnyttelse 

uten store behov for omstilling
○ Forutsatt fortsatt treg adopsjon av grunnleggende sikkerhetstiltak



Risiko



Nesten legitimt

● Manglende internasjonalt samarbeid

● Manglende teknologisk forståelse

● Manglende ressurser

● Lav risiko for oppdagelse
○ Gir avkastning i lang tid

● Enda lavere risiko for rettsforfølgelse



Høyere avkastning
Lavere risiko



Digitale trusler



Trusselen består av 
motiverte mennesker med 
stor tilpasningsdyktighet



Digitale verdier



Truslene tiltrekkes av verdier

Kjenn verdiene dine

Følg verdikjedene

Gjør risikovurderinger

Ivareta kontrollbehovet



Digitale sårbarheter



Websårbarheter

Default adminpassord

Usikker filopplasting

SQL injection









i.LON SmartServer







Smart forsvar



Smarte trusler krever smarte forsvarere

100% beskyttelse er uoppnåelig, men 100% synlighet er fullt mulig

Prevensjon og deteksjon

Flere sikkerhetslag og læring skaper motstandsdyktighet

Etterretningsdrevet nettverksforsvar og sikkerhetstesting

Kontinuerlig testing og styrking av motstandsdyktigheten



Beskyttelse

• Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

• Ti viktige tiltak mot dataangrep

• Ti grunnleggende tiltak for sikring av 

egne nettverk

• Helhetlig tilnærming

• Teknisk rådgiving

• Sikkerhetstesting

• Smart forsvar og 100% synlighet

• Hendelseshåndtering




