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FORORD

Politiets omverdensanalyse 2015 er en videreføring av 
tilsvarende analyse fra 2012.

Analysen vurderer faktorer som er viktige for fremtidige 
kriminalitetsutfordringer i Norge. Faktorene som 
belyses er samfunnsmessige, teknologiske, økonomiske, 
miljømessige og politiske forhold. Analysen gir et 
overordnet bilde av kriminalitetsutfordringene og skal 
danne et kunnskapsgrunnlag for utvikling og styring av 
politiet.

Utfordringsbildet for norsk politi har kanskje aldri vært 
mer sammensatt og krevende. Samfunnet blir stadig mer 
komplekst. Det er kraftig økning i migrasjon til Norge. 
Det globale trusselbildet blir stadig mer sammensatt 
og uoversiktlig. Globaliseringen knytter verden tettere 
sammen, og for Norge og norske interesser kan utvikling 
og hendelser langt unna raskt kunne få alvorlige 

konsekvenser. Ekstremismen har blitt mer grenseover-
skridende og tettere knyttet til internasjonale forhold 
og konflikter. Internett benyttes for å spre ekstreme 
synspunkter. En utvikling med mer grenseoverskridende 
kriminalitet stiller krav til politiets evne til å tilpasse seg 
et stadig endret trusselbilde, og øker også viktigheten av 
internasjonalt politisamarbeid. 

Utfordringene vil kunne kreve en dreining av innsatsen i 
norsk politi. I 2016 vil Politidirektoratet legge en strategi 
som adresserer disse utfordringene.

Aktører fra akademia, private næringsliv og offentlige 
etater samt særorgan og politidistrikt har bidratt med 
innspill og kunnskap i utarbeidelsen av denne rapporten. 
Jeg vil takke alle som har bidratt i arbeidet med Politiets 
omverdensanalyse 2015.

Odd Reidar Humlegård, 
Politidirektoratet desember 2015
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1 SAMMENDRAG

Omverdensanalysen vurderer faktorer som er viktige 
for fremtidige kriminalitetsutfordringer i Norge. 
Faktorene som belyses er samfunnsmessige, teknologiske, 
økonomiske, miljømessige og politiske forhold. Analysen 
gir et overordnet bilde av kriminalitetsutfordringene og 
skal danne et kunnskapsgrunnlag for utvikling og styring 
av politiet. Politiet må løse oppgaver innenfor områder 
som orden og beredskap, forebygging, etterforsknings- 
og forvaltningsvirksomhet. For å ha en best mulig og 
balansert oppgaveløsning innenfor disse områdene, er det 
viktig at politiet har oversikt over utfordringsbildet. Denne 
analysen gir imidlertid ikke svar på hvilke tiltak som skal 
gjennomføres på grunnlag av utfordringsbildet. 

Analysen er gjennomført i samarbeid med Rogaland 
politidistrikt, Politiets utlendingsenhet, Kripos, ØKOKRIM 
og PST. I arbeidet med analysen har også en rekke 
fagpersoner fra det private næringsliv, akademia og andre 
relevante etater deltatt.

Samfunnsutvikling 
Konflikter, naturkatastrofer 
og fattigdom driver 
mange på flukt. 
Migrantstrømmene har 
økt kraftig de siste årene, 
også til Norge. Den kraftige 
økningen i tilstrømning 

av asylsøkere og andre migranter kan skape kriminali-
tetsutfordringer, både på kort og lang sikt. Migrantene 
og deres familier kan ha pådratt seg en betydelig gjeld 
til menneskesmuglere. Mange mennesker får livet 
satt på vent, selv om de har beskyttelsesbehov. På kort 
sikt kan et stort antall asylsøkere på vent i mottak, 
skape ordensproblemer og kreve økt ressursinnsats fra 
politiet. Asylsøkerne kan også være en sårbar gruppe 
for radikalisering. På lengre sikt kan enkelte asylsøkere 
kunne utgjøre en terrortrussel mot Norge. Gjennom 
screeningstiltak tilstrebes det at det først og fremst er 
konfliktens ofre som kommer til Norge som flyktninger. 

En del flyktninger vil kunne være traumatiserte 
etter år med krig og overgrep, og kan bære i seg et 
voldspotensiale og på ulike måter representere en trussel 

mot samfunnssikkerheten i Norge. Individer på begge sider 
av en konflikt kan også ha deltatt i krigshandlinger, og 
enkelte kan ha begått alvorlige krigsforbrytelser. Flere 
kommer fra lovløse samfunn med en høyere aksept for 
vold enn i Norge. Det er risiko for at enkelte kan videreføre 
sin oppfatning av, og tradisjon for, voldsutøvelse når 
de etablerer seg i det norske samfunnet. Det er også 
mulig at ulike konfliktlinjer mellom etniske og religiøse 
grupper fra hjemlandet, gjenoppstår i Norge. Den store 
migrantstrømmen kan også mobilisere høyreradikale 
holdninger, og gi grobunn for hatkriminalitet. 

Mennesker i en sårbar situasjon, blant annet irregulære 
migranter, risikerer å bli utnyttet av organiserte 
kriminelle i Norge, og i ytterste konsekvens bli ofre for 
menneskehandel. Menneskehandel kan også knyttes 
til en rekke andre kriminalitetsområder, herunder 
arbeidsmarkeds- og narkotikakriminalitet.  

Mange utenlandske miljøer vil være mer lukket for politiet 
enn for befolkningen forøvrig, grunnet blant annet kultur 
og språkbarrierer. Dette antas å føre til økte mørketall og 
vanskeliggjøre politiets forebyggende og bekjempende 
arbeid. Målrettede tiltak for kontaktetablering for å skape 
gode relasjoner gjennom dialog, kan bidra til å skape tillit 
og trygghet mellom politiet og innvandrere. 

Nettoinnvandring, fortsatt høy fruktbarhetsrate og 
stadig høyere levealder trekker i retning av fortsatt 
befolkningsvekst i Norge, spesielt i og rundt de store 
byene. Befolkningen blir mer heterogen, og det blir i 
den sammenheng viktig for politiet å sikre publikums 
tillit i alle lag av befolkningen. Religion kan brukes til 
å gi legitimitet til en part i en konflikt, og kan bidra til å 
forsterke motsetninger mellom ulike grupperinger. Mange 
av representantene for minoritetsreligionene i Europa er 
mennesker med immigrantbakgrunn. Flere av disse kan av 
ulike årsaker falle utenfor samfunnet, og religionen kan da 
forsterke effektene av allerede eksisterende utfordringer 
og skillelinjer. 

Stadig mer av den grenseoverskridende kriminaliteten 
begås av organiserte kriminelle grupperinger. Dette 
reflekteres i en økende andel av utenlandske innsatte 
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i norske fengsler. En utvikling med mer grenseløs 
kriminalitet stiller krav til politiets evne til å tilpasse seg 
et stadig endret trusselbilde, og øker også viktigheten av 
internasjonalt politisamarbeid.

Teknologisk utvikling 
I dag griper den 
teknologiske utviklingen 
inn i en stadig større del av 
folks hverdag. En høy andel 
av den norske befolkningen 
er aktive internettbrukere. 
Internett bidrar til å gjøre 

kriminaliteten mer grenseoverskridende. Kriminelle 
er innovatører i å ta i bruk ny teknologi, og tempoet i 
teknologiutviklingen gjør at politiet hele tiden utfordres. 
Norske bedrifter utsettes i økende grad for kriminalitet 
på nett, og mørketallene er store. Manglende bekjemping 
av denne kriminaliteten kan gi lavere tillit til politiet fra 
næringslivets side. 

På det mørke nettet blir ulike krypteringsverktøy benyttet 
for å oppnå anonymitet. Anonymiteten utnyttes også 
av kriminelle aktører, og det foregår en omfattende 
omsetning av ulovlige varer og tjenester på såkalte 
kryptomarkeder. Betalingsformen er ofte digital valuta 
som skjuler identiteten og posisjonen til brukerne. 
Det er krevende for politiet å etterforske den alvorlige 
narkotikakriminaliteten som foregår på det mørke nettet. 

Nettkriminelle orienterer seg mot land som har store 
verdier, og Norge er derfor ekstra utsatt for kriminalitet 
på nett. De mest alvorlige truslene som rettes mot 
Norge og norske interesser når det gjelder kriminalitet 
på nett, kommer fra statlige aktører. Disse rammer 
politiske, økonomiske og militære mål. Internett kan også 
brukes av terrorister til å spre sitt budskap og planlegge 
terroraksjoner.  

Uten tilstrekkelig tilstedeværelse fra politiet på internett, 
mister politiet mulighetene til å forebygge og etterforske 
alvorlig og grenseløs kriminalitet. Digital informasjon 
kan spores og utnyttes av kriminelle, men gir også nye 
og økte etterforskningsmuligheter for politiet. Det blir 

en viktig oppgave for myndighetene å finne en balanse 
mellom publikums krav til personvern og politiets behov 
for å være tilstede på internett. Utviklingen stiller nye krav 
til politiets oppgaveløsning, både i form av mer spisset 
kompetanse og til nye IKT-verktøy. 

Økonomisk utvikling 
Den økonomiske 
utviklingen fører til 
samfunnsendringer, 
som igjen påvirker 
kriminalitets  bildet. Økt 
integrasjon har ført til at 
regionale og nasjonale 

økonomier har blitt langt mer avhengig av hverandre enn 
tidligere. Verdens økonomiske tyngdepunkt dreier seg mot 
Asia. Dette endrer handelsmønstre, med konsekvenser for 
flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. 

Norske bedrifter har i økende grad økonomisk virksomhet 
i land med politisk ustabilitet og mangelfullt lovverk. 
Flere av de fremvoksende økonomiene har andre 
samfunnsstrukturer. For norske bedrifter kan de nye 
handelsstrømmene og handelsaktørene føre til press på 
å innordne seg andre politiske, juridiske og økonomiske 
standarder. Dette kan øke faren for korrupsjon.

Flere europeiske land befinner seg i en langvarig 
økonomisk krise og store deler av Europa vil fremdeles 
slite med vedvarende høy arbeidsledighet. Dette har ført til 
at mange, spesielt unge mennesker, har reist til Norge for å 
finne arbeid. Selv om det forventes lavere økonomisk vekst 
i Norge, vil Norge for mange arbeidsinnvandrere fortsatt 
være et attraktivt land å søke arbeid i. Økt arbeidsinn-
vandring kan øke risikoen for arbeidsmarkedskriminalitet, 
deriblant i bygge- og anleggsnæringen. 

Kriminalitet over landegrenser skaper utfordringer 
når det gjelder internasjonal og nasjonal etterretning 
og etterforskning, og ved utlevering av lovbrytere. Økt 
grenseoverskridende kriminalitet krever løpende utvikling 
av systemer og løsninger innenfor det internasjonale 
politisamarbeidet.
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Miljøutvikling 
Klimaendringene 
er globale, men 
konsekvensene er lokale 
og vil ramme regioner og 
land ulikt. Det forventes 
at klimaendringene 
isolert sett vil kunne 

redusere den økonomiske veksten, gjøre fattigdoms-
reduksjon vanskeligere, og opprettholde og skape nye 
fattigdomsfeller. Klimaendringer kan føre til migrasjon, 
som igjen kan gi sikkerhetspolitiske utfordringer for 
landene som mottar menneskene som flytter på seg. Et mer 
ustabilt klima med mer ekstremvær og naturkatastrofer 
har økt bevisstheten om behovet for god beredskap for å 
ivareta samfunnssikkerheten. Mer ekstremvær vil kunne 
kreve mer av politiets ressurser fremover.

Global miljøkriminalitet er økonomisk innbringende. 
Miljøkriminalitet omfatter blant annet ulovlig omsetning  
av dyr, planter og tømmer. Overfiske og ulovlig handel med 
fisk knyttes også til annen kriminalitet, som hvitvasking av 
penger, korrupsjon og menneskehandel. Norge regnes som 
et attraktivt land når det gjelder arter som er verdifulle 
på det illegale markedet. Spesielt gjelder dette fuglearter 
som falk og ørn. Handel med truede arter er et voksende 
problem, og blant de største truslene mot naturmangfoldet 
globalt. 

Ulovlig avfallshåndtering vurderes å være den største 
trusselen innen forurensningskriminalitet. Store 
profittmuligheter gjør avfallsindustrien til et attraktivt 
mål for kriminelle aktører. Det har blitt avdekket illegal 
eksport av avfall fra Norge til mindre ressurssterke land. 
Mange av disse landene har mangelfull avfallsbehandling, 
og arbeidet utføres på en helseskadelig måte. Eksport av 
avfall kan dermed representere en fare for helse og miljø i 
mottakerlandet. 

Politisk utvikling 
I store deler av 
Midtøsten har konflikt 
og uro destabilisert 
skjøre statsdannelser. 
Globaliseringen knytter 
verden tettere sammen, 
og for Norge og norske 

interesser kan utvikling og hendelser langt unna 
raskt kunne få alvorlige konsekvenser. I land hvor 
myndighetene ikke har evne eller vilje til å gi befolkningen 
grunnleggende sikkerhet og tjenester, skapes det grobunn 
for ekstremistiske grupper og kriminelle nettverk som i 
neste omgang kan true også norske mål og interesser.

EU har stor betydning for norsk politikk, økonomi og 
samfunnsutvikling. Bekjempelse av ulovlig innvandring, 
organisert kriminalitet og terrorisme, anses i økende 
grad å være et anliggende for EUs indre sikkerhet. I en 
rekke EU-land har vedvarende høy arbeidsledighet, svak 
økonomisk vekst og økonomiske innstramminger fått økt 
politisk betydning. Såkalte protest- eller populistpartier 
er på fremmarsj i flere europeiske land. For de høyreori-
enterte partiene er økt innvandring fra tredjeland ofte en 
mobiliserende faktor.

Trusselen fra voldelig ekstremisme har blitt mer kompleks 
enn tidligere. Ekstremismen har blitt tettere knyttet til 
internasjonale forhold og konflikter. Internett benyttes 
for å spre ekstreme synspunkter. Korrigert for folketallet, 
er andelen norske fremmedkrigere blant den høyeste i 
Europa. Dette fenomenet reiser nye utfordringer for Norge 
i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig 
ekstremisme.
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2 INNLEDNING

2.1 Formål med og bruk av 
omverdensanalysen

Faktorer som påvirker det fremtidige kriminalitetsbildet 
endres raskt. For å være forberedt på morgendagens 
kriminalitet er det derfor viktig at politiet har kunnskap 
om trender som kan skape ulike utfordringer for politiets 
arbeid. 

En omverdensanalyse er en fremtidsanalyse som ser på 
globale og nasjonale trender. Politiets omverdensanalyse 
analyserer hvordan ulike trender påvirker kriminalitetsut-
fordringene i Norge, og hvilke konsekvenser dette kan få 
for politiets arbeid.

Viktige formål med omverdensanalysen er å:

 � gi innsikt i og forberede politiet på fremtidige 
kriminalitetsutfordringer 

 � gi ledelsen i politiet et kunnskapsgrunnlag for å fatte 
gode beslutninger om prioriteringer 

 � øke forståelsen i samfunnet for politiets utfordringer og 
muligheter

Strategisk styringsinformasjon 
Politiets omverdensanalyse er en overordnet analyse 
som trekker opp de store linjene som har betydning 
for kriminalitetsutfordringene. Omverdensanalysens 
beskrivelser av vesentlige samfunnsfenomener og 
utviklingstrekk, vil inngå som et kunnskapsgrunnlag for 
utvikling og styring av politiet. Omverdens analysen vil 
blant annet danne et viktig grunnlag for anbefalingene og 
vurderingene i politiets virksomhetsstrategi.

Analyser i politietaten 
Omverdensanalysen kan også brukes som en kilde 
i andre strategiske analyser og trusselvurderinger 
i politiet. Omverdensanalysen kommer ikke med 
konkrete anbefalinger om tiltak. Dette behandles i andre 
analyser i politiet. Særorgan og politidistrikt kan bruke 
omverdensanalysen i sine strategiske analyser, og da med 
fokus på trendenes betydning for respektive fagområder 
(særorgan) eller geografiske områder (politidistrikt). 
Politidirektoratet tar også sikte på å utvikle en nasjonal 
trusselvurdering i 2016. 

2.2 Rammeverk for omverdensanalysen
Omverdensanalysen tar utgangspunkt i fem hoved   -
faktorer: samfunnsmessige, teknologiske, økonomiske, 
miljømessige og politiske1. Hver faktor består igjen av ulike 
variabler. Variabler innenfor faktorene som blir drøftet og 
analysert er:

 � Samfunnsmessige: demografi, migrasjon, 
urbanisering, tillit, religion

 � Teknologiske: informasjons- og kommunikasjons-
teknologi, nanoteknologi, bioteknologi

 � Økonomiske: økonomisk globalisering, 
sosioøkonomiske forskjeller

 � Miljømessige: klimaforandringer, forurensning og 
avfall, biologisk mangfold

 � Politiske: nasjonal og internasjonal politikk, europeisk 
samarbeid, terrorisme 

Omverdensanalysen er bygget opp med utgangspunkt 
i de fem faktorene i STØMP-rammeverket. Først gis 
en kort beskrivelse av utviklingen for hver faktor (og 
variabler under hver faktor), og deretter beskrives mulige 
utviklingstrekk. Kapitlene i rapporten er i hovedsak bygget 
opp slik at de innledes med et internasjonalt perspektiv, før 
de retter fokus mot Norge. Denne metodiske tilnærmingen 
illustreres i figur 2.1. 

Arbeidsgruppen har benyttet et sett kriterier for å vurdere 
hvordan variablene kan påvirke fremtidige kriminalitets-
utfordringer ved blant annet å se på endringer i: 

 � antall kriminelle aktører
 � kriminaliteten

• mengde kjent kriminalitet 
• nye former for kriminalitet 
• etablert/tradisjonell kriminalitet med ny modus som 

krever ny kompetanse og nye virkemidler 
• profesjonaliseringsnivå for kriminelle aktører, som 

for eksempel organiseringen av den kriminelle 
aktiviteten, bruk av teknologi og bruk av profesjonelle 

1 Rammeverket omtales med akronymet STØMP i fortsettelsen. I engelsk 
litteratur brukes akronymet STEEP.
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hjelpere 

• økonomisk utbytte av kriminelle handlinger 
• antall mulige ofre 
• skade for samfunnsstruktur/natur (demokrati, 

velferdsstat, rettsoppfatning, kulturarv, økonomi, 
naturressurser) og skade for individ (liv/helse/privat 
velferd)

Interpol bruker STØMP-rammeverket i sin omverdens-
analyse, se Interpol (2013). Rammeverket brukes også 
av politiet i andre land, blant annet i Sverige, Danmark, 
Tyskland, Storbritannia og Canada.2

I denne analysen har arbeidet med STØMP-rammeverket 
blitt gjort i samarbeid med Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap (DSB). DSB vil se på hvordan 
STØMP-rammeverket påvirker deres ansvarsområde 
innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, mens Politiets 
omverdensanalyse ser på hvordan STØMP-faktorene 
påvirker kriminalitetsutfordringene. 

Tidsperspektiv 
I analysen brukes ikke en fast tidshorisont. Det pekes på 
både korte, mellomlange og langsiktige kriminalitets-
utfordringer. For eksempel vil ny teknologi raskt kunne 
ha konsekvenser for kriminalitetsutfordringene, mens 
den demografiske utviklingen vil kunne gi mer gradvise 
endringer.

Politidirektoratet publiserte Politiets omverdensanalyse 
for første gang i 2012 (POD, 2012). Denne analysen 
gjør i utgangspunktet nye vurderinger av utfordringene 
innenfor alle STØMP-faktorene. For enkelte av faktorene 
er imidlertid endringene fra 2012 vurdert å være mindre, 
slik at omtalen av utfordringene likner på vurderingene 
fra 2012. Det gjelder for eksempel utviklingen innenfor 
miljøområdet, et område som kan sies å være preget av 
gradvise endringer.

2  For en gjennomgang av metodikken som brukes i Sverige, 
se Rikspolisstyrelsen (2007).

Figur 2.1 Drivkrefter som påvirker fremtidige 
kriminalitetsutfordringer
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2.3 Avgrensninger
Det har vært nødvendig å gjøre en rekke tematiske og 
metodiske avgrensninger. Omverdensanalysen ser på de 
generelle utviklingstrekkene. Faktorer knyttet til legale 
og juridiske forhold eller sivil rettspleie drøftes ikke. Det 
ses heller ikke på potensielle enkelthendelser som kan få 
konsekvenser for politiets arbeid. 

I omverdensanalysen drøftes først og fremst forhold 
som representerer kriminalitetsutfordringer, men 
også hvordan STØMP-faktorene kan gi muligheter for 
politiet. Omverdensanalysen behandler også hvordan 
STØMP-faktorene kan påvirke politiets kompetanse, 
kapasitet, organisering og samarbeid med andre etater. 

Kriminalitetsbegrepet som legges til grunn, omfatter 
også politisk motivert kriminalitet som bedriftsspionasje, 
spredning av masseødeleggelsesvåpen og trusler mot 
myndighetspersoner. 

Det gjøres ingen dybdeanalyse av kriminaliteten og 
det drøftes ikke årsakene til dagens kriminalitetsbilde. 
Analysen ser ikke på prosjekter og tiltak som politiet 
har utført som har virket dempende på kriminalitetsut-
viklingen. Den kommer heller ikke med forslag til tiltak 
eller anbefalinger.

Omverdensanalysen er ikke en risiko-/scenarioanalyse 
eller en trusselvurdering. I en risikoanalyse eller 
trusselvurdering er kriminalitetstrendene kjente og man 
vurderer risiko eller trusselen av den kjente kriminalitets-
trenden eller kombinasjon av trendene.3

3 Interpol (2013).

2.4 Arbeidsgruppe, styringsgruppe og 
ressurspersoner

Arbeidet har pågått fra slutten av oktober 2014 
til november 2015, og arbeidsgruppen for 
omverdensanalysen har bestått av:

Benedikte Lindland (prosjektleder), POD  
Anette Frøyland, Rogaland politidistrikt 
Monica Mjøs Værholm, ØKOKRIM 
Ingunn Nesheim, POD  
Øyvind Ytrestøyl Foldal, POD 
Petter Lunde Asphaug, PU  
Amalie Thrane, Kripos  

Under arbeidet med rapporten har en styringsgruppe gitt 
anbefalinger og tilbakemeldinger:

Espen Frøyland (leder), POD 
Gøril Våland, Rogaland politidistrikt  
Ole Johan Heir, PU 
Hilde Bjørnstad, Kripos 
Thomas Skjelbred, ØKOKRIM

PST har samarbeidet med arbeidsgruppen og 
styringsgruppen. 

En viktig arbeidsform har vært bruk av workshop, og disse 
er blitt gjennomført i samarbeid med Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap. I arbeidet med analysen 
har en rekke fagpersoner fra næringsliv, akademia og 
andre relevante etater deltatt. Representanter fra følgende 
organisasjoner har bidratt til kunnskapsgrunnlaget som 
omverdensanalysen baserer seg på:

IBM Norge
Forskningsrådet
Høyskolen i Buskerud og Vestfold
SINTEF
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
NTNU 
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Forsvarets Forskningsinstitutt 
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Telenor Research 
Teknologirådet
Adresseavisen 
Teknisk Ukeblad 
Toll- og avgiftsdirektoratet 
Civita
FAFO 
Odfjell Drilling 
Næringslivets sikkerhetsråd
NAV Kontroll 
Kongsberg Maritime
Kværner 
Kripos 
PwC 
ØKOKRIM 

Vi takker for særskilte bidrag fra Ole Gunnar Austvik 
fra NUPI/ Handelshøyskolen BI, Jakub M. Godzimirski 
fra NUPI, Liv Hausken fra Institutt for medier og 
kommunikasjon UiO og Helene Forsland Widerberg fra 
Utenriksdepartementet, prosjekt om globale sikkerhets-
utfordringer. Ressurspersonene har bidratt som 
fag  personer og deres syn representerer ikke nødvendigvis 
organisasjonens. Politidirektoratet står som ansvarlig for 
innholdet av analysen. 





3 SAMFUNNSUTVIKLING

FO
TO

: S
h

U
TTER

S
TO

C
K

.C
O

M



14 / SAMFUNNSUTVIKLINg

3 SAMFUNNSUTVIKLING

Kriminaliteten avspeiler ulike sider ved samfunnsutviklingen. Dette kapitlet beskriver sentrale utviklingstrekk i 
samfunnet, og peker på utviklingstrekk som kan påvirke kriminalitetsutfordringene.

3.1 Migrasjon 
I 2014 ble det registrert over 59 mill. flyktninger, 
asylsøkere og internt fordrevne i verden. I Europa er 
migrasjonspresset rekordhøyt, anført av flyktninger 
og andre migranter fra spesielt Syria, Afghanistan og 
Eritrea. Både push- og pullfaktorer står bak den kraftige 
veksten i antall migranter. Sentrale push-faktorer er krig i 
hjemlandet, brudd på menneskerettigheter og manglende 
fremtidsutsikter. Sentrale pullfaktorer, som motiverer 
migrantene, er jobbmuligheter, frihet, velferdsordninger, 
samt allerede etablerte diasporaer (Kripos, 2015).4 I til     legg 
fasiliteres reisen til Europa av menneske smuglings nett-
   verk, som har økt i både omfang og profesjonalitet i takt 
med etterspørselen (Frontex, 2015). 

Kjønnsandelen til flyktninger og andre migranter er 
ulik. FN an    slår at om lag 65 prosent av migrantene som 
ankommer Europa er menn (FN, 2015). For de yngre 
aldersgruppene er andelen enda høyere (Eurostat, 2015a). 

Migrasjonsstrømmen følger ulike reiseruter. Det antas 
at de fleste benytter seg av menneskesmuglere på hele 
eller deler av reisen. Anbefalinger om rutevalg spres 
raskt på sosiale media, og opplysninger om endringer i 
grenserestriksjoner og andre praksisendringer blir ofte 
gitt i sanntid. Viktige transittland til Schengen-området er 
Tyrkia, Libya og Russland. 

Migrantstrømmen har overgått kapasiteten til grensemyn-
dighetene i flere europeiske land. Store migrantpuljer 
som har ankommet samtidig, har lagt et stort press på 
grensemyndighetene. For 2015 anslår Frontex at antallet 
ulovlige passeringer av Schengens yttergrenser er over 
800 000 (per november 2015).

4  Med diaspora menes religiøse eller nasjonale minoriteter i fremmede  
omgivelser.

Flere asylsøkere søker mot et spesifikt land som destinasjons-
    mål, noe som gjør at flere bevisst prøver å unngå registrering 
inntil de har ankommet ønsket destinasjonsland. 
Dette har ført til et spesielt stort trykk på enkeltland, 
deri  blant Tyskland og Sverige. Norge er også et populært 
destinasjonsland. Et vedvarende høyt migrasjonspress 
fikk flere land til å innføre midlertidige grensekontroller i 
2015. Det befinner seg et stort og økende antall uregistrerte 
migranter i Europa.

Til Norge ankommer de fleste migranter med buss, tog 
eller bil fra Sør-Europa gjennom Tyskland, Danmark og 
Sverige. Høsten 2015 så man en kraftig økning i antallet 
asylsøkere som ankom via Russland til Storskog, som er 
Norges eneste Schengen landegrense. Enkelte ankommer 
også med fly, i hovedsak fra andre Schengenland (Kripos, 
2015). Antall asylsøkere i Norge økte markant høsten 
2015. 

3.2 Demografisk utvikling i Norge

3.2.1 Innvandring til Norge 
I 2014 ble det innvilget 230 470 oppholdstillatelser i Norge, 
ifølge UDI (2014). Tallet inkluderer både midlertidig og 
permanent opphold. Visum utgjorde den største andelen 
på 72 prosent. Totalt 11 480 søkte asyl i Norge i 2014. 

Figur 3.1 viser innvandringer til Norge etter 
innvandrings grunn og innflyttingsår. Økningen i 
arbeidsinnvandringen steg markant etter EU-utvidelsen 
i 2004. Veksten i antall flyktninger har vært jevn de siste 
15 årene, men ventes å øke betydelig som følge av de store 
migrantstrømmene som tiltok i styrke i 2015.
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Figur 3.1 Innvandringer til Norge etter innvandringsgrunn og 
innflyttingsår
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Regional utvikling
Innvandringen til Norge har blitt mer regionalt spredt 
etter årtusenskiftet. Arbeidsinnvandringen har spredd 
seg til hele landet, og spesielt til vestlandsfylkene og 
Sør-Trøndelag. Selv om flyktninger bosettes spredt i 
landets kommuner, med mål om en raskere integrering, 
flytter mange til mer sentrale strøk med tiden.5 Ved 
inngangen av 2015 var det bosatt 158 800 inn vand rere 
og 47 900 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo. Det 
tilsvarer 32 prosent av folketallet i hovedstaden, tilnærmet 
det dobbelte av landsgjennomsnittet som er 15,6 prosent, 
ifølge SSB (2015C).

Det ventes at Norge vil fortsette å ha relativt høy 
innvandring i årene fremover. I SSBs mellomalternativ 
for befolkningsfremskriving for 2014–2100, anslås det at 
innvandringen vil være størst fra land utenfor Vesten, se 
figur 3.2. 

Personer som ikke har lovlig eller varig lovlig opphold 
i Norge, plikter å forlate landet og regnes som utreise -
pliktige. Blant dem som får avslag, velger noen ikke å følge 
plikten til å returnere. Noen blir uttransportert av politiet, 
mens andre flytter til ukjent adresse og blir værende i 
Norge. Blant annet fordi det ikke gjennomføres regulære 
grensekontroller ved den indre Schengen-grensen, finnes 
det ingen fullstendig oversikt over hvor mange som 
befinner seg i Norge uten lovlig opphold. 

3.2.2 Befolkningsutvikling i Norge
Norges befolkning var i underkant av 5,2 mill. per 1. 
januar 2015. De siste tiårene har Norge hatt en høy 
befolkningsvekst sammenlignet med resten av Europa. 
Som det fremgår av figur 3.3 er nettoinnvandringen 
viktigere for befolkningsveksten enn fødselsoverskuddet. 
Mens folketallet i 2014 økte med 38 155 som følge av 
nettoinnflytting, var fødselsoverskuddet sitt bidrag 18 690.

Høy fruktbarhetsrate, nettoinnvandring og høyere 
levealder trekker i retning av fortsatt befolkningsvekst. 
Ifølge befolkningsfremskrivinger vil folketallet i Norge 

5 SSB (2013A).

Figur 3.2 Fremskrevet antall innvandrere etter landbakgrunn
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fortsette å vokse relativt raskt, men ikke like raskt som 
de siste årene. Figur 3.4 viser registrert og fremskrevet 
befolkningsvekst mellom 1950 og 2100. SSBs mellom  -
alternativ stipulerer at Norge vil passere 6 mill. i 2031 og 
7 mill. i 2065. 

Figur 3.3 Fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folkevekst 
Årlige tall
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Kilde: SSB (2015D).

Figur 3.4 Registrert og fremskrevet befolkningsvekst i tre alternativer
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Figur 3.5 Utvikling og fremskrivning av forsørgelsesbyrden 
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3.2.3 En aldrende befolkning
I store deler av Europa eldes befolkningen som følge 
av at levealderen øker samtidig som fruktbarhetsraten 
minker. Også i Norge eldes befolkningen, selv om en 
relativt høy nettoinnflytting og fruktbarhetsrate reduserer 
omfanget, sammenliknet med flere andre vestlige land. 
Ifølge SSBs (2014A) fremskrivninger vil eldreforsørgel-
sesbyrden øke fremover, se figur 3.5. Eldrebølgen vil øke 
etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester. Samtidig 
kan teknologiske fremskritt føre til at eldre får bedre helse 
og kan stå lengre i arbeid fordi medisiner og hjelpemidler 
tilpasses den enkelte, se kapittel om teknologisk utvikling 
for nærmere omtale.

Eldreforsørgelsesbyrden er antallet personer fra 67 år og 
oppover delt på antallet personer i alderen 20–66 år. Total 
forsørgelsesbyrde er alle personer 0–19 og fra 67 år og 
oppover delt på antallet personer i alderen 20–66 år. 
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3.3 Urbanisering
Verden har de siste 60 årene gjennomgått en rask 
urbanisering. I 2007 passerte befolkningen bosatt i urbane 
strøk, antallet som var bosatt i rurale strøk. Sosiale, 
økonomiske og teknologiske drivkrefter får folk til å trekke 
mot byene. Det forventes at befolkningen bosatt i urbane 
strøk vil fortsette å øke i et høyt tempo. Figur 3.6 viser FNs 
fremskrivninger for videre urbanisering frem mot 2050 
(FN, 2014).

I 2050 er det estimert at 66 prosent av verdens befolkning 
vil bo i urbane områder. I Europa er urbaniseringsgraden 
allerede høy, og i 2014 bodde om lag 73 prosent av 
den europeiske befolkningen i urbane områder. 
Urban iserings graden i Europa ventes likevel å øke videre 
mot 80 prosent i 2050. 

SSB anslår at Oslo kommune vil passere 700 000 
innbyggere i 2020, mens Bergen og Trondheim ventes 
å passere henholdsvis 300 000 og 200 000 innbyggere 
i 2024 (SSB 2014B). En økt befolkning legger press på 
infrastruktur, boligbygging, veier, skoler og helsetilbud. 
Når boligbyggingen ikke holder tritt med befolknings-
veksten, blir det press på boligprisene, noe som igjen 
kan danne grunnlag for sosial segregering. Studier viser 
at fattigdomsratene og inntektsulikheten er større i 
storbyene, og at de også har en større befolkningsandel 
med dårligere levekår enn gjennomsnittet i befolkningen, 
se FAFO (2014).

Mellom 2003 og 2013 har om lag 80 prosent av den totale 
befolkningsveksten vært konsentrert rundt de større 
bysentraene i Oslo, Agderfylkene, Rogaland, Hordaland 
og Sør-Trøndelag. I figur 3.7 vises kommunene med en 
befolkningsvekst på over 10 prosent i perioden 2009–2014 
i de nevnte fylkene. 

Figur 3.6 Befolkning i verden fordelt på urbane og rurale 
områder i millioner
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Figur 3.7 Kommuner med befolkningsvekst på over 10 
prosent i perioden 2009–2014 

Kilde: SSB og Politidirektoratet (2015).
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3.4 Helse og rus
Grupper med lav sosioøkonomisk status har dårligere 
helse og en lavere forventet levealder enn de med høyere 
sosioøkonomisk status. Helseforskjellene danner en såkalt 
gradient; jo høyere sosioøkonomisk status, jo bedre er 
helsen og omvendt (HIOA, 2014). Forekomsten av psykiske 
plager og enkelte kroniske sykdommer er høyere i enkelte 
innvandrergrupper, noe som kan bidra til et økende 
helsemessig klasseskille. 

Psykisk helse
Psykiske lidelser er et omfattende helseproblem. Det 
anslås at det til enhver tid er om lag 15–20 prosent av barn 
og unge mellom 3 og 18 år, som lider av psykiske plager 
som angst, depresjon og atferdsproblemer. Det anslås at 
mellom én av tre og én av to, vil bli rammet av en psykisk 
lidelse i løpet av livet. Forekomsten av rusproblemer er 
høyere blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser 
sammenlignet med den generelle befolkningen i Norge. 
Undersøkelser blant ungdom i Oslo viser at det har vært en 
økning i antallet som har opplevd depresjonsplager over 
de siste 20 årene. Bruken av antidepressiva har også økt 
betraktelig (FHI, 2014, se figur 3.8.).  

Ungdomsundersøkelser fra 2006 til 2012 viser en tendens 
til økning i depresjonsplager blant elever i de siste trinnene 
på ungdomskolen og i 1. klasse på videregående skole. 
I ungdomstiden (13–18 års alder) anslås det at om lag 
40 prosent av ungdommene tidvis gjennomgår perioder 
med psykiske vansker. Ofte er lidelsene sammen    satte. 
Stemningslidelser opptrer for eksempel ofte sammen 
med atferdsforstyrrelser. De fleste psykiske lidelser er 
forbigående. Psykiske lidelser har en sammenheng med 
økt frafall i skolen, løsere tilknytning til arbeidsmarkedet, 
økonomiske problemer og vansker i nære relasjoner og 
rusmisbruk.

Rusmidler
Det anslås at mellom 10 og 20 prosent av befolkningen får 
et rusproblem i løpet av livet. Alkohol er det mest brukte 
rusmiddelet i Norge.

Personer som sliter med rusmisbruk har ofte også andre 
psykiske og fysiske problemer. Rusmisbruk øker også 

sannsynligheten for misbruk av andre rusmidler. Det 
er fremdeles en høyere andel unge menn som har et 
rusproblem, men kjønnsforskjellene ser ut til å minke 
(FHI, 2014). 

Tollvesenet melder om et økende antall beslag av nye 
syntetiske narkotiske stoffer. I 2014 var det en dobling 
i antall beslag sammenlignet med foregående år. Nye 
psykoaktive substanser er stoffer som søker å etterligne 
effekten av etablerte/tradisjonelle narkotiske stoffer, og 
som er tilpasset for å kunne omgå internasjonal narkotika-
kontroll. Det kan også være at stoffene i seg selv ikke er 
ulovlig eller har blitt klassifisert som ulovlige på det gitte 
tidspunktet. Nye rusmidler, spesielt syntetisk narkotika, 
medfører økt risiko for både den rusede og for rusmiljøet 
rundt, da både styrke og effekt kan være annerledes enn 
forventet. Syntetiske narkotiske stoffer har også den 
effekten at de ikke nødvendigvis inneholder stoffer som lar 
seg avsløre med vanlige metoder. 

Figur 3.8 Antall brukere av antidepressiva fordelt på kjønn
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3.5 Religion
Det norske samfunnet har de siste tiårene blitt stadig 
mer sekularisert. Fra 1970 til 2014 sank andelen som 
oppgir at de tror på en Gud fra 70 prosent til 53 prosent 
(SSB, 2014C). Sekulariseringen viser seg tydeligst i et 
generasjonsperspektiv hvor hver generasjon er mindre 
religiøs enn den forrige. Samtidig finnes det variasjoner 
relatert til kjønn og etnisitet. 

Innvandringen til Norge gjennom de siste 50 år har medført 
endringer i den religiøse sammensetningen i samfunnet. 
På samme tid som den etnisk norske befolkningen har 
blitt mindre religiøst utøvende, har innvandrere, og 
etterkommere av innvandrere, en større deltakelse i 
religiøse seremonier (SSB, 2014C). Det er også en større 
andel unge innvandrere som ser religionen som en viktig 
del av livet sitt, enn hva tilfellet er for unge etniske norske.

Fortsatt har Den norske kirke en stor, men synkende, 
andel av medlemmer som er registrert i et trossamfunn. 
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn som mottar 
offentlig støtte og er utenfor Den norske kirke, hadde 
587 000 medlemmer per 1. januar 2014. Figur 3.9 viser 
medlemsfordelingen. Offentlig støtte til organiserte 
trossamfunn bidrar trolig til vekst i trossamfunnene 
utenfor Den norske kirke. Disse kan fungere som sentrale 
samlingspunkt for flere ulike diasporaer i Norge.

Parallelt med at Norge har blitt et generelt sett mindre 
religiøst samfunn de senere årene ses en endring mot mer 
individualisering og subjektivering av troen. Dette er en 
utvikling som også foregår innenfor kristendommen. De 
siste årene har det i tillegg vært en økt interesse rundt 
nyreligiøsitet og alternativ religiøsitet. Trendene med 
individualisering og subjektivering av troen påvirker også 
religiøse minoriteter.

Religionens endrede rolle i samfunnet gjenspeiles også 
i media. Kristendom vies mindre oppmerksomhet, mens 
islam og alternativ spiritualitet får økt oppmerksomhet. 
I tillegg omtaler dagspressen ofte religion i et konflikt-
perspektiv, mens livsstilsblader gjerne har de positive 
vinklinger på religion og alternativ spiritualitet (Furseth 
red. 2015). 

3.6 Tillit i samfunnet 
Tilliten i et samfunn kan måles gjennom indikatorer som 
måler tillit til ulike samfunnsinstitusjoner, eksempelvis 
politi, politikere, politiske institusjoner, og indikatorer som 
måler tillit til enkeltindivider, såkalt mellommenneskelig 
tillit. Tillitsrelasjonen mellom borgere og myndigheter 
bygges opp gjennom demokratiske og rettsstatlige 
tradisjoner som demokrati, rettssikkerhet og faglig 
integritet. Korrupsjon bidrar til å undergrave dette. 
Tillitsnivået i et samfunn er ikke nødvendigvis jevnt 
fordelt mellom ulike grupper.  

Tillit i de nordiske landene
De nordiske landene er kjent for å ha høy grad av tillit, 
både når det gjelder borgere imellom, og mellom 
borgere og myndigheter. De nordiske landene har vært 
kjennetegnet av relativt homogene befolkninger med 
hensyn til sosiale, kulturelle og økonomiske forhold. 
Landene har også godt utbygde velferdsstater som 
er med på å understøtte de egalitære trekkene. Et 
tillitsbasert velferdssamfunn kan virke forebyggende 
mot fremmedgjøring blant personer som risikerer å falle 
utenfor samfunnet, og kan således redusere risikoen for 
terror eller andre voldelige angrep. 

Tillit til politiet 
Et godt tillitsforhold mellom politi og borgere er 
avgjørende for politiets evne til å utføre sine tjenester. 
Det er store forskjeller mellom land når det gjelder tillit 
til politiet. En rekke undersøkelser de siste 30 årene viser 
en høy og stabil tillit til norsk politi.6 Den høye tilliten 
til politiet i Norge henger sammen med grunnleggende 
politiske og sosiale trekk ved det norske samfunnet, og 
tilliten til politiet må derfor ses i sammenheng med den 
høye tilliten befolkningen har til offentlige myndigheter 
generelt (Runhovde red. 2010). 

I politiets landsdekkende innbyggerundersøkelse for 
2014 svarte 89 prosent at de hadde svært eller ganske 

6  World Value Survey 1982, 1996; Medborgerundersøkelsen, 2001; 
European Social Survey, 2002, 2004, 2006, 2010, 2012; Politiets 
innbygger undersøkelse, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015. PHS 
Forskning 2010:4.
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stor tillit til politiet, en økning på 8,5 prosentpoeng 
fra målingen i 2012, se figur 3.10. I 2015 var andelen 
80 prosent, men som følge av endret målemetode er 
ikke tallet direkte sammenlignbart med fjorårets tall. 
Ikke-vestlige innvandrere og norskfødte med innvandrer-
foreldre utenfor vesten oppgir dårligere kjennskap til 
politiets oppgaver enn gjennomsnittet, og er mer utsatt 
og bekymret for hatkriminalitet. De er også mer utsatt for 
vold og trusler om vold.7

3.7 Samfunnsutvikling og 
kriminalitetsutfordringer 

Grenseoverskridende kriminalitet
Kriminaliteten blir stadig mer organisert og internasjonal. 
Dette reflekteres i en økende andel av utenlandske innsatte 
i norske fengsler. Økt internasjonalisering og spesialisering 
stiller krav til politiets evne til å tilpasse seg et dynamisk 
trusselbilde. 

At kriminelle i større grad opererer internasjonalt, stiller 
også økte krav til internasjonalt politisamarbeid. Det 
internasjonale politisamarbeidet er spesielt utfordrende i 
land hvor politiet ikke har de samme forutsetningene eller 
mulighetene til å forebygge og etterforske kriminalitet, 
eller mot land hvor Norge ikke har utleveringsavtaler.

Migranter og flyktninger sårbare for kriminalitet 
Den kraftige økningen i tilstrømning av asylsøkere og 
andre migranter kan skape kriminalitetsutfordringer, 
både på kort og lang sikt. Migrantene og deres familier kan 
ha pådratt seg en betydelig gjeld til menneskesmuglere, 
og mange med store forventninger kan bli skuffet. Det 
store antallet innebærer at mange mennesker får livet 
satt på vent, selv om de har beskyttelsesbehov. På kort 
sikt kan et stort  antall asylsøkere på vent i mottak, skape 
ordensproblemer og kreve økt ressursinnsats fra politiet. 

7 Utvalget for denne gruppen var kun med 164 respondenter, og funnene 
må derfor tolkes med varsomhet.

Figur 3.9 Medlemmer i tro- og livssynssamfunn som  
mottok offentlig stønad og er utenfor den norske kirke,  
etter religion/livssyn. Per 1. januar 2014
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Asylsøkerne kan også være en sårbar gruppe for 
radikalisering. Enkelte asylsøkere kan ha sympatier for 
eller tilknytning til ISIL, al-Qaida eller andre militante og 
islamistiske grupper. PST er kjent med at personer som 
kan knyttes til ekstrem islamisme har oppsøkt asylsøkere 
i Norge. Asylsøkere med tilknytning til ekstrem islamisme 
fremstår imidlertid fortsatt ikke som en akutt terrortrussel 
mot Norge (PST, 2015).

På lengre sikt er det imidlertid mulig at enkelte asylsøkere 
vil kunne utgjøre en terrortrussel mot Norge. Gjennom 
screeningstiltak tilstrebes det at det først og fremst er 
konfliktens ofre som kommer til Norge som flyktninger. 

Migrantstrømmen kan påvirke kriminaliteten på flere 
måter. En betydelig andel av flyktningene vil kunne være 
traumatiserte etter år med krig og overgrep, og kan bære 
i seg et voldspotensiale og på ulike måter representere en 
trussel mot samfunnssikkerheten i Norge. Individ på begge 
sider av en konflikt kan også ha deltatt i krigshandlinger, 
og enkelte kan ha begått alvorlige krigsforbrytelser. Flere 
kommer fra lovløse samfunn med en høyere aksept for 
vold enn i Norge. Det er risiko for at enkelte kan videreføre 
sin oppfatning av, og tradisjon for, voldsutøvelse når 
de etablerer seg i det norske samfunnet. Det er også 
mulig at ulike konfliktlinjer mellom etniske og religiøse 
grupper fra hjemlandet, gjenoppstår i Norge. Den store 
migrantstrømmen kan også mobilisere høyreradikale 
holdninger, og gi grobunn for hatkriminalitet. 

Mennesker i en sårbar situasjon, blant annet irregulære 
migranter, risikerer å bli utnyttet av organiserte 
kriminelle i Norge, og i ytterste konsekvens bli ofre for 
menneskehandel. Det er blant annet observert at enkelte 
sentrale kriminelle aktører forsøker å utnytte og utøve 
press på egne landsmenn som er lette å rekruttere og 
å komme i kontakt med gjennom nasjonale, kulturelle 
og religiøse nettverk. Ofte er det enkelt for bakmenn å 
kontrollere landsmenn som er nye i Norge ved å utnytte 
avhengighetsforholdet som kan oppstå når de ikke kan 
språket og ikke kjenner til norske forhold. 

Menneskehandel kan også knyttes til en 
rekke andre kriminalitetsområder, herunder 

arbeidsmarkeds kriminalitet og narkotikarelatert 
kriminalitet. Særlig kvinner utsettes for menneskehandel, 
hvor de fleste utnyttes til prostitusjon. For mennene 
er tvangsarbeid den største utnyttelsesformen blant 
de anmeldte sakene. I 2013 og 2014 ble det anmeldt 
henholdsvis 66 og 106 av disse sakene. Det antas å være 
store mørketall. Frykt for uttransportering, frykt for 
represalier fra bakmenn, og lav tillit til myndighetene, 
herunder også politiet, er mulige årsaksfaktorer til 
mørketall (KOM, 2015). 

Mange utenlandske miljøer vil for politiet være mer lukket, 
grunnet blant annet kultur og språkbarrierer. Dette 
antas å føre til høye mørketall og vanskeliggjøre politiets 
forebyggende og bekjempende arbeid. Målrettede tiltak for 
kontaktetablering og for å skape gode relasjoner og dialog, 
kan bidra til å skape tillit og trygghet mellom politiet og 
innvandrere. 

Kriminalitet i byene 
Urbaniseringen gir større byområder, høyere 
befolkningstetthet og endrer både bymiljø og sosiale 
forhold. Mange tilflyttere kan ha en svakere tilknytning 
til byen, og terskelen for å rapportere mistenkelig aktivitet 
kan bli høyere. Kriminalitetsstatistikken de senere år viser 
at kriminaliteten har gått ned i bystrøk. Dette er også en 
internasjonal trend. Antall personran har imidlertid økt i 
flere store norske byer de siste tiårene. Denne utviklingen 
i personran kan henge sammen med sosioøkonomiske 
forhold som fattigdom og rusavhengighet.

Eldre sårbare for kriminalitet 
Økningen i antallet eldre vil kunne medføre en økning i 
antallet mulige, og spesielt sårbare, ofre som kan utsettes 
for kriminalitet. Videre skaper helse- og utseendefokuset 
i samfunnet et marked for illegale og helseskadelige 
preparater og tjenester. I beste fall er disse uten virkning 
og i verste fall er de helseskadelig. En stor andel av 
reseptbelagte produkter som kjøpes på internett er falske 
(EAASM, 2012).

Rus og kriminalitet 
Produksjon og distribusjon av rusmidler gir store profittmu-
ligheter og er således et lukrativt kriminalitetsområde. 
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Rus er dessuten en velkjent katalysator for kriminalitet, og 
mye kriminalitet begås av personer i ruset tilstand. Mange 
trafikkulykker skyldes sjåfører i ruset tilstand, i tillegg er 
mange voldsforbrytelser rusrelatert.

Flere av de nye rusmidlene vil ha ukjente virkninger for 
brukerne, og vil således kunne medføre en endret oppførsel 
sammenlignet med bruk av mer kjente rusmidler. De nye 
rusmidlene kan også medføre en økt tilgjengelighet. Det vil 
være et behov for økt kompetanse og kapasitet til å avdekke 
bruk av nye rusmidler, ikke minst i trafikken. 

Religion og hatkriminalitet
Religion kan forsterke konfliktlinjer, eller den kan gi 
legitimitet til en part i en konflikt. Mange av represen-
tantene for minoritetsreligionene i Europa er mennesker 
med immigrantbakgrunn. Flere av disse kan, av ulike 
årsaker, falle utenfor samfunnet, og religionen kan da 
bli en forsterker på effektene av allerede eksisterende 
utfordringer.

Den ofte konfliktorienterte fremstillingen av religion 
i media, kan få enkelte religiøse til å oppfatte at de 
fremstilles som kriminelle. Fremmedfrykt kan videre 
understøtte hatkriminalitet. 

Tillit og politi 
Det norske samfunnet er blitt mer heterogent. 
Inn vandrerne kommer i stor grad fra land med lavere tillit 
til myndig hetene og politiet, og det kan ta tid før deres 
tillit til politiet og myndighetene når samme nivå som 
befolkningen for øvrig. Tillitsskapende tilnærminger med 
fokus på dialog og megling, kan få forsterket betydning 
fremover. Det samme kan bredde i rekrutteringen av 
politiansatte. Hatkriminalitet forekommer i stadig økende 
grad på internett, noe som stiller krav til politiets tilstede-
værelse og respons også på denne arenaen. 
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 4 TEKNOLOGISK UTVIKLING

I dette kapitlet beskrives sentrale trekk ved den teknologiske utviklingen som påvirker 
kriminalitetsutfordringene. Teknologisk utvikling og samfunnsendringer er tett sammenvevd. 
Teknologiutviklingen preges av både kontinuitet så vel som av brå forandringer.

4.1 Flere på internett
Om lag 45 prosent av verdens befolkning bruker internett 
jevnlig per 2015.8 Sammen med de andre skandinaviske 
landene er en høy andel av den norske befolkningen 
aktive internettbrukere.9 Flere kobler seg på internett 
via mobiltelefonen eller andre mobile enheter, og 
internettbruken globalt øker. 29 prosent av verdens 
mobilbrukere bor i Kina og India, mens Afrika har det 
største vekstpotensialet.10 Facebook er verdens største 
nettsamfunn med over 1 milliard aktive brukere, og nye 
nettsamfunn oppstår fortløpende. Digital teknologi blir 
en stadig mer integrert del av samfunnet og menneskers 
hverdagsliv, og gir nye muligheter for økonomisk vekst og 
velferd.

4.2 Teknologien endrer samfunnet 
Ny teknologi foreligger ofte lenge før den blir tilgjengelig 
for et bredt publikum. Den teknologiske utviklingen 
griper inn i en stadig større del av dagliglivet vårt. Ifølge 
de fremste fag- og forskningsmiljøene blir fremtiden 
instrumentert (informasjon blir hentet fra mange ulike 
steder), sammenkoblet (informasjon flytter seg fra ett sted 
til et annet) og intelligent/smart (den samles, bearbeides 
og analyseres).11

En stadig større del av hverdagslige gjenstander 
nyttiggjør seg av ny teknologi, og økt brukervennlighet 

8 Se http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_a_magna_carta_for_
the_web. Lest 03.06.15.

9 Se http://www.internetworldstats.com/top25.htm Lest 04.06.15. 

10 Se http://mobiforge.com/research-analysis/global-mobile-statis-
tics-2014-part-a-mobile-subscribers-handset-market-share-mobile-opera-
tors#topmobilemarkets Lest 03.11.15. 

11 Fra workshop om teknologiutvikling hos Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap 29. januar 2015. Innlegg ved Espen Ramsbacher 
IBM.

gjør at teknologien tas i bruk av flere. Eksempler er 
smarte hus, smarte biler, smart helse, smarte klær og 
smarte byer. Digitaliseringen av samfunnet er med på 
å forandre arbeidsprosessene i mange ulike bransjer.12 
Politiet påvirkes også av digitaliseringen, og flere land 
bruker databaser og stordata-analyse for å forebygge og 
etterforske kriminalitet.13

4.3 Tingenes internett – the Internet of 
Things

«Tingenes internett» er navnet på utviklingen hvor en 
stadig større del av tingene vi omgir oss med i det daglige, 
blir tilknyttet internett, og ”smarte” i den forstand at de 
kan kommunisere med hverandre. Det antas at det i 2020 
vil finnes mer enn 200 mrd. sammenkoblede enheter som 
vil kommunisere med hverandre.14 Sensorer og annen 
elektronikk integreres i alt fra kjøretøy til klær, og kobles 
til internett. I 2020 anslås det at 90 prosent av nye biler vil 
kommunisere direkte med omkringliggende infrastruktur, 
og utveksle informasjon som kan varsle om ulykker, 
vanskelige kjøreforhold med mer.15 Overalt etterlates det 
digitale spor når sensorer og overvåkningskamera fanger 
opp bevegelser og kommunikasjon mennesker imellom. 
Denne informasjonen kan også bli utnyttet eller misbrukt 
av mennesker med kriminelle forsett.

12 Se http://www.aftenposten.no/jobb/karriere/n-av-tre-norske-job-
ber-kan-bli-digitalisert-7981492.html Lest 13.05.15.

13 Se http://www.nyc.gov/html/nypd/html/crime_prevention/crime_sta-
tistics.shtml Lest 25.08.15. 

14 Se http://www.tu.no/it/2014/06/18/hva-vil-egentlig-tingenes-inter-
nett-tilfore. Lest 17.02.15. 

15 Se http://blogg.atea.no/kommunikasjon/big-data-en-ny-tidsalder 
Lest 01.06.15. 

http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_a_magna_carta_for_the_web
http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_a_magna_carta_for_the_web
http://www.internetworldstats.com/top25.htm
http://mobiforge.com/research-analysis/global-mobile-statistics-2014-part-a-mobile-subscribers-handset-market-share-mobile-operators#topmobilemarkets
http://mobiforge.com/research-analysis/global-mobile-statistics-2014-part-a-mobile-subscribers-handset-market-share-mobile-operators#topmobilemarkets
http://mobiforge.com/research-analysis/global-mobile-statistics-2014-part-a-mobile-subscribers-handset-market-share-mobile-operators#topmobilemarkets
http://www.aftenposten.no/jobb/karriere/n-av-tre-norske-jobber-kan-bli-digitalisert-7981492.html 
http://www.aftenposten.no/jobb/karriere/n-av-tre-norske-jobber-kan-bli-digitalisert-7981492.html 
http://www.nyc.gov/html/nypd/html/crime_prevention/crime_statistics.shtml
http://www.nyc.gov/html/nypd/html/crime_prevention/crime_statistics.shtml
http://www.tu.no/it/2014/06/18/hva-vil-egentlig-tingenes-internett-tilfore
http://www.tu.no/it/2014/06/18/hva-vil-egentlig-tingenes-internett-tilfore
http://blogg.atea.no/kommunikasjon/big-data-en-ny-tidsalder
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Stordataanalyse 
Stordata omhandler innsamling og bearbeiding av 
store informasjonsmengder. Omfanget av digitale spor 
har økt, og fortsetter å øke kraftig. Dette er data som 
samles og brukes innenfor flere områder, blant annet til 
markedsføring, og til medisinsk bruk. Statistiske metoder 
og modeller videreutvikles og utnyttes for å finne trender 
og for å vurdere fremtidig utvikling. En stadig større 
mengde av dataene analyseres av både statlige og ikke 
statlige aktører og for ulike formål. I flere land og store 
metropoler, bruker politiet stordata-analyse til å forebygge 
og etterforske kriminalitet.

En fremtid med smarte byer
Smartteknologien får stadig flere bruksområder, særlig 
innenfor energi, transport og IKT.16 

Flere byer har tatt i bruk smarte trafikkmonitorerings-
systemer for å styre trafikken mer effektivt og redusere 
trafikkorker. Verdens voksende storbyer krever helhetlige 
systemer for å håndtere transportutfordringene, og flere 
systemer er under utvikling for å kunne dra nytte av 
sanntidsdata. 

Skylagring 
Skylagringstjenester erstatter i økende grad fysiske 
lagringsmedium. I serverparker i ulike deler av verden 
lagres epost, bilder, dokumenter og annen informasjon. 
Sikkerheten ivaretas ofte ved at dataene krypteres. 

4.4 Det dype nettet og mørke nettet 
Den delen av nettet som er indeksert og tilgjengelig via 
søkemotorer kalles overflatenettet. Billedlig kan denne 
delen fremstilles som toppen av et isfjell, mens den delen 
som ligger skjult under havoverflaten symboliserer det 
dype nettet. Bedrifters intranett er eksempler på områder 
som ligger på det dype nettet. Men også databaser, 
passordbeskyttende sider og betalt innhold utgjør deler av 
det dype nettet. 

16 Se http://www.tu.no/bygg/2015/01/07/slik-skal-stavanger-skape-
smarte-byer-i-europa. Lest 09.02.15.

Det mørke nettet er betegnelsen på et kryptert område i det 
dype nettet. For å få tilgang kreves en egen programvare, 
hvorav den meste kjente er The Onion Router (TOR). TOR 
er tilgjengelig for nedlasting på overflatenettet. Ved hjelp 
av TOR sikres brukernes anonymitet. På det mørke nettet 
finnes ulike krypto   markeder, for eksempel markedsplasser 
som tilbyr ulovlige varer og tjenester. Betalingsformen er 
ofte digital valuta som skjuler identiteten til brukerne. The 
Silk Road var et av de mest kjente kryptomarkedene. Før 
det ble stengt av amerikanske myndigheter, ble det omsatt 
for 200 mill. dollar årlig gjennom den digitale valutaen 
Bitcoin.17 

Anonymiseringsprogramvarer som TOR eller lignende, 
kan også brukes til å beskytte identiteten til både 
dissidenter og aktivister i diktaturer og autoritære regimer. 
Det brukes også av journalister og advokater med behov 
for å beskytte sine kilder, eller til borgere som vil verne om 
sitt privatliv. Det er ikke bare kriminelle kryptomarkeder 
som ligger på det mørke nettet, også bedrifter og offentlige 
etater bruker krypterte nett for å sikre at innholdet ikke 
havner hos uvedkommende. 

4.5 Nanoteknologi
Nanoteknologi er et bredt fagfelt som favner over ulike 
fag som fysikk, kjemi og bioteknologi. Det som spesifikt 
definerer fagfeltet er størrelsen på partiklene. Disse små 
partiklene har et bredt bruksområde og kan by på store 
kommersielle muligheter.18 Regjeringens FOU – strategi 
for Nanoteknologi 2012–2021 ser på nanoteknologi som 
et viktig verktøy for å styrke fremtidig konkurransekraft 
i norsk næringsliv og for å bedre samfunnets evne til å 
håndtere globale samfunnsutfordringer relatert til energi, 
miljø, helse og mat på en bærekraftig måte. 

17 Se http://www.nrk.no/verden/silk-road-skaper-domt-til-livstid-i-feng-
sel-1.12385456. Lest 01.06.15. 

18 Se http://teknologiradet.no/nanoteknologi/fremtidens-nanoteknologi/. 
Lest 13.02.15.

http://www.tu.no/bygg/2015/01/07/slik-skal-stavanger-skape-smarte-byer-i-europa
http://www.tu.no/bygg/2015/01/07/slik-skal-stavanger-skape-smarte-byer-i-europa
http://www.nrk.no/verden/silk-road-skaper-domt-til-livstid-i-fengsel-1.12385456%20
http://www.nrk.no/verden/silk-road-skaper-domt-til-livstid-i-fengsel-1.12385456%20
http://teknologiradet.no/nanoteknologi/fremtidens-nanoteknologi/
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4.6 3D-teknologien
3D-printing er en metode for å skape solide objekter fra 
digitale filer. Ulike metoder har eksistert siden midten av 
1980-tallet. I dag er 3D-printing på vei inn i en rekke ulike 
bransjer. I helsevesenet jobbes det med bioprinting som 
kan hjelpe mennesker med å rekonstruere organer etter 
sykdom og ulykker. 3D-printere kan også gjøre produksjon 
i høykostland konkurransedyktig. Teknologien kan også 
utnyttes til kriminelle formål. 

4.7 Biometri
Biometri innebærer automatisert gjenkjennelse og 
identifisering av personer ved hjelp av eksempelvis 
fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, irisskanning, ganglag 
og håndavtrykk. Videre kan biometriske kjennetegn også 
være bærere av annen informasjon som går utover det 
rent identifiserende, som DNA. Biometrisk avlesning kan 
i tillegg til å identifisere en enkeltperson, også si noe om 
helse og andre personlige kjennetegn.19

Offentlige registre har spilt en viktig rolle i fremveksten 
av dagens velferdssamfunn. Folketrygd, skattesystemer 
og andre registre baserer seg på standardiserte og 
kvantifiserte størrelser som basis for innhenting av 
informasjon, planlegging og fordeling av ressurser. I takt 
med befolkningsmessige og teknologiske endringer 
i samfunnet, kan disse registrene bli mer sårbare for 
misbruk av identitet. Personer kan misbruke identitet for 
å lure til seg tillatelser, godkjenninger, velferdsgoder eller 
som ledd i annen kriminell virksomhet. 

Identitetsmisbruk er et stort og voksende problem 
og biometri er et viktig virkemiddel i arbeidet med å 
avklare identitet. Dersom kriminelle finner metoder for 
identitetstyveri og utnytter svakheter i de biometriske 
løsningene, vil ofrene for dette kunne få betydelige 
problemer. I Schengen-området har biometri av asylsøkere 
blitt lagret i en felleseuropeisk database, Eurodac, allerede 
fra 2003.

19 Se https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Biometri/. Lest 01.09.15.

4.8 Teknologi og personvern
Samtidig som teknologien gir nye muligheter, reiser den 
også viktige spørsmål knyttet til personvern og retten 
til privatliv. Internettbruken etterlater digitale spor 
og overvåkes av mange ulike aktører. Store teknologi-
selskaper bruker den innsamlede informasjonen til blant 
annet kommersielle formål, som annonsetilpasninger. 
Brukernes søke- og kjøpshistorikk er således verdifulle 
data for kommersielle aktører.20 Den største eieren av 
persondata i Norge er det offentlige (Berg og Bakas, 
2013). Misbruk av personinformasjon som er samlet inn 
av bedrifter og stater og som brukes til andre formål enn 
oppgitt eller opprinnelig tiltenkt, kan bli et større problem 
i tiden fremover. Et økende antall land legger restriksjoner 
på ytringsfrihet og etablerer nettsensur med målrettet 
overvåking og datainnsamling.21

4.9 Teknologiutvikling og 
kriminalitetsutfordringer 

Kriminalitet på internett 
Den teknologiske utviklingen går raskt. Både kriminalitet 
på internett og annen IKT-kriminalitet,22 følger denne 
utviklingen. Kriminaliteten blir mer kompleks, 
vanskeligere å oppdage og mer utfordrende å etterforske.

Ny teknologi påvirker både omfanget og rekkevidden 
av kriminaliteten. Programvarer som brukes til å begå 
cyberkriminalitet har blitt mer brukervennlige og lettere 
tilgjengelig. Kriminaliteten som begås på internett er 
omfattende, og det er et stort og økende marked for 
omsetning av stjålne data. 

Nettkriminelle orienterer seg mot de landene som har 

20 Se https://privacy.google.com/intl/no_ALL/about-ads.html 
Lest 17.06.15.

21 Se http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/
OpinionIndex.aspx. Lest 17.06.15.

22 Med IKT-kriminalitet forstås kriminalitet som enten er rettet mot 
datasystemer og/eller datanettverk, eller der sentrale elementer av 
handlingsforløpet begås ved hjelp av datautstyr og/eller datanettverkt. 
Definisjonen sammenfaller med Europarådets «Convention on Cyber 
Crime» og definisjonen i Datakrimstrategien (POD, 2015) 

https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Biometri/
https://privacy.google.com/intl/no_ALL/about-ads.html
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx%20
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx%20
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de største digitale verdiene, og Norge er derfor ekstra 
utsatt for kriminalitet på nett. Center for Strategic and 
International studies anslår at datakriminalitet koster 
det norske samfunnet rundt 19 mrd. kroner årlig. I følge 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2015) er det svært 
sannsynlig at hacking mot bedrifter og enkeltpersoner 
blir vanligere, ettersom skadelig programvare blir lettere 
tilgjengelig. Bankene er særlig utsatt for hacking, der 
profesjonelle aktører står bak. 

Internett bidrar til å gjøre kriminaliteten mer grenseover-
skridende. Ettersom flere kobler seg på nett, blir også 
antallet potensielle ofre stadig større, og det estimeres at 
mer enn 800 mill. mennesker ble rammet av nettkrimi-
nalitet i 2013.23 De fleste hendelser blir ikke anmeldt.24 Den 
mest alvorlige trusselen som rettes mot Norge og norske 
interesser når det gjelder kriminalitet på nett, kommer fra 
statlige aktører (PST, 2015). Disse kan ramme politiske, 
økonomiske og militære mål. 

Spam kan bringe med seg virus, skadevare og spionvare, 
og kan knyttes til store organiserte kriminelle nettverk. 
Ofte benyttes såkalte botnets, som er en samling av 
datamaskiner som kontrolleres utenfra, og som kan 
utnytte prosessorkraft og bredbåndstilknytning til å utføre 
massive angrep og utsendelser av store mengder spam 
og virus. Slike nettverk eller bot-programvare, blir leid 
ut og solgt til spammere og utpressere.25 Stjålne passord 
kan gi tilgang til bank- og kredittkortnummer og annen 
personsensitiv informasjon (Krebs, 2014). 

Datakriminalitet mot næringslivet
Det antas å være store mørketall når det gjelder 
kriminalitet rettet mot næringslivet (NSR, 2014). 
Teknologiselskaper, institusjoner og stater besitter 
sensitiv informasjon som kan misbrukes og stjeles. For 
bedrifter som opererer i land med svake eller lite etablerte 

23 Se http://www.mcafee.com/ca/resources/reports/rp-economic-im-
pact-cybercrime2.pdf. Lest 01.09.15.

24 Se http://www.ted.com/talks/marc_goodman_a_vision_of_crimes_in_
the_future. Lest 01.09.15.

25 Se https://norsis.no/2012/06/botnet/. Lest 05.06.15.

kontrollmekanismer hos myndighetene, kan risikoen for 
bedriftsspionasje være stor. Når norske bedrifter lagrer 
verdier i skytjenester der serverne ligger utenfor Norge, 
lagres de samtidig utenfor norsk jurisdiksjon. Det samme 
skjer når bedrifter kjøper datatjenester fra leverandører i 
tredjeland.

Det antas å være store mørketall innenfor datakrimi-
nalitet som rammer næringslivet. Manglende bekjemping 
av denne kriminaliteten kan gi lavere tillit til politiet fra 
næringslivets side. Bedrifter kan vegre seg for å anmelde 
lovbrudd til politiet av flere årsaker, for eksempel som 
følge av frykt for omdømmetap. I tillegg tilbyr et økende 
antall private konsulentfirmaer granskningstjenester som 
bedrifter kan henvende seg til i stedet for politiet.

Nettbedragerier 
I USA etterforskes stevnemøtesvindel på lik linje med 
annen økonomisk kriminalitet. Stevnemøtesvindel er en av 
de største svindelformene på nett.26 I løpet av 2014 ble det 
svindlet for 201 mill. kroner i Norge.27

Det er en tendens til at kriminelle organisasjoner som 
tidligere drev med narkotikahandel og annen kriminell 
virksomhet i USA, også beveger seg i retning av økonomisk 
kriminalitet. Nettbedrageri er også utbredt i forbindelse 
med pengeinnsamlinger til veldedige formål. Via falske 
nødhjelpsorganisasjoner kan nettkriminelle innhente 
informasjon som utnyttes til svindel. Betydelige summer 
når aldri frem til det veldedige formålet det utgav seg for å 
tjene.28 

Forfølgelse på nett
Overvåking på internett utføres ofte i kombinasjon med 
fysisk forfølgelse.29 Gjennom forfølgelse på nett og ved 
spionasje, kan bilder av intetanende mennesker bli delt på 
lukkede nettforum. Ofrene kan bli presset for penger for å 

26 Se http://www.nrk.no/magasin/forelsket-i-en-svindler-1.12211136. 
Lest 17.02.15.

27 Se https://www.norsis.no/2015/08/datingsvindel-oker/. Lest 03.09.15.

28 Se https://norsis.no/2015/05/katastrofer-utnyttes/. Lest 04.05.15.

29 Se http://no.norton.com/cyberstalking/article. Lest 03.11.15.

http://www.mcafee.com/ca/resources/reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf
http://www.mcafee.com/ca/resources/reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf
http://www.ted.com/talks/marc_goodman_a_vision_of_crimes_in_the_future
http://www.ted.com/talks/marc_goodman_a_vision_of_crimes_in_the_future
https://norsis.no/2012/06/botnet/
http://www.nrk.no/magasin/forelsket-i-en-svindler-1.12211136
https://www.norsis.no/2015/08/datingsvindel-oker/
https://norsis.no/2015/05/katastrofer-utnyttes/
http://no.norton.com/cyberstalking/article
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hindre spredning av bildene. En nettforfølger kan opptre 
anonymt ved å skjule sin identitet overfor ofrene og dermed 
gjøre det enda vanskeligere for offeret å forholde seg til 
overgrepet. I en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter 
om vold og traumatisert stress, oppgir tre av ti menn og fire 
av ti kvinner i Norge at de har opplevd forfølgelse i en eller 
annen form (Thoresen og Hjemdal, 2014). 

Kriminalitet i skylagringstjenester 
Skylagring kan gi nettkriminelle tilgang til en global 
infrastruktur som også stiller datakraft til disposisjon. 
Med stor datakraft kan nye og kraftige typer skadevare 
utvikles. Fordi skylagring øker i omfang vil det bli mer 
attraktivt for kriminelle aktører og hacke seg inn i skyen 
for å få tilgang til informasjon som kan misbrukes (Krebs, 
2014). Den store mengden informasjon som er lagret i 
skyen, for eksempel kredittkortopplysninger, gjør den til 
et attraktivt mål for kriminelle. Skylagring kan også være 
interessant for nettkriminelle fordi de kan leie områder 
med stor prosessorkraft og utvikle nye og kraftigere typer 
skadevare. Nettkriminelle kan også bygge skybaserte 
botnets. Når skyen er lagret på en server utenfor norsk 
territorium, ligger den også utenfor norsk jurisdiksjon. 

Kriminalitet innenfor helsesektoren
Den teknologiske utviklingen innenfor helsesektoren 
reiser flere problemstillinger, og muliggjør nye former for 
kriminalitet. Medisinske hjelpemiddel som for eksempel 
pacemakere, hjertestimulatorer og hjertestartere kan 
potensielt hackes. Ettersom samfunnet fortløpende 
digitaliseres og enheter kobles sammen, kan helsesektoren 
i økende grad fremstå som et attraktivt mål for nye former 
for kriminalitetsutøvelse.30 

Narkotikahandel på det skjulte nettet 
Narkotikahandelen, både på det skjulte og på det 
åpne nettet, står høyt på agendaen hos myndighetene 
både i Norge og internasjonalt.31 På det mørke nettet 

30 Se http://bits.blogs.nytimes.com/2014/12/02/computing-goes-to-the-
cloud-so-does-crime/?_r=0. Lest 05.05.15.

31 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Europol-inngar-samarbeid-
med-nordmenn-Stenger-400-nett-domener-pa-dagen-7779006.html.  
Lest 09.11.14.

omsettes narkotiske stoffer direkte mellom to personer. 
Markedsplassen som tilrettelegger for salget får provisjon 
av omsetningen. Betalingsformen er ofte Bitcoin eller 
annen digital valuta som sikrer anonymiteten mellom 
selger og kjøper. Omsetningen av narkotikahandel på 
internett er stor og økende. Det er krevende for norsk politi 
å etterforske den alvorlige narkotikakriminaliteten som 
foregår på det mørke nettet.  

Biometri øker sikkerheten 
Biometri kan være et viktig bidrag til å utvikle sikre 
løsninger for å fastslå identitet. For eksempel kan 
tradisjonelle passord eller kodekort brukes i kombinasjon 
med en biometrisk løsning. Der kortet kan bli stjålet 
og koden gitt videre, er biometrien uløselig knyttet til 
personen. 

Kriminelle tar i bruk ny teknologi
Det finnes kriminelle aktører og grupper som er svært 
innovative og som tidlig tar i bruk ny teknologi.32 
Flere menneskerettighetsorganisasjoner advarer mot 
utviklingen av autonome våpen.33 Utviklingen innen 
3D-printing kan føre til at det lages billigere våpen som 
unnslipper internasjonale reguleringer og nasjonale 
lovverk.34 Teknologien som trengs til å 3D-printe våpen er 
kjent og tilgjengelig på internett. 

Utfordrende for lovgivende myndigheter og politiet 
Den teknologiske utviklingen går fort, og det er 
utfordrende for lovgivende myndigheter å holde følge 
med utviklingen. I praksis er det ofte bedriftene selv som 
vurderer risikoen ved å ta i bruk ny teknologi.35 

For politiet vil omfanget av digitale databeslag øke. 
Håndtering av digitale beslag er ofte ressurs- og 

32 Se http://edition.cnn.com/2012/07/29/opinion/goodman-ted-crime/. 
Lest 01.09.15.

33 Se http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JOTS/v32/v32n1/mcquade.html. 
Lest 01.09.15.

34 Se http://www.theguardian.com/technology/2014/feb/10/cody-wilson-
3d-gun-anarchist. Lest 04.06.15.

35 Se http://forskning.no/mat-landbruk-nanoteknologi/2008/05/nanote-
knologi-kan-lose-matvarekrisen. Lest 25.08.15. 

http://bits.blogs.nytimes.com/2014/12/02/computing-goes-to-the-cloud-so-does-crime/?_r=0
http://bits.blogs.nytimes.com/2014/12/02/computing-goes-to-the-cloud-so-does-crime/?_r=0
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Europol-inngar-samarbeid-med-nordmenn-Stenger-400-nett-domener-pa-dagen-7779006.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Europol-inngar-samarbeid-med-nordmenn-Stenger-400-nett-domener-pa-dagen-7779006.html
http://edition.cnn.com/2012/07/29/opinion/goodman-ted-crime/
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JOTS/v32/v32n1/mcquade.html
http://www.theguardian.com/technology/2014/feb/10/cody-wilson-3d-gun-anarchist
http://www.theguardian.com/technology/2014/feb/10/cody-wilson-3d-gun-anarchist
http://forskning.no/mat-landbruk-nanoteknologi/2008/05/nanoteknologi-kan-lose-matvarekrisen
http://forskning.no/mat-landbruk-nanoteknologi/2008/05/nanoteknologi-kan-lose-matvarekrisen
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tidkrevende, og utviklingen stiller krav til både 
kompetanse og kapasitet i politiet, herunder økt serverka-
pasitet til å lagre flere saker med omfattende teknologiske 
spor. 

Digitale fotavtrykk kan spores og utnyttes av kriminelle, 
men gir også nye og økte etterforskningsmuligheter for 
politiet. Det blir en viktig oppgave for myndighetene å 
finne en balanse mellom publikums krav til personvern 
og politiets behov for å være tilstede på internettet. Den 
teknologiske utviklingen gjør at databeslagene i etterfors-
kningssaker vokser i både omfang og kompleksitet. 
Utviklingen stiller nye krav til politiets oppgaveløsning, 
både i form av mer spisset kompetanse og til nye 
IKT-verktøy. 
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5 ØKONOMISK UTVIKLING

I dette kapitlet beskrives trekk ved den økonomiske utviklingen. Norge er en liten og åpen økonomi som raskt 
påvirkes av internasjonale konjunkturer. Den økonomiske utviklingen er tett sammenvevd med både sosiale 
forhold og samfunnsendringer.

5.1 Økt globalisering
Globaliseringsprosesser knytter verden tettere sammen. 
Økt integrasjon har ført til at regionale og nasjonale 
økonomier har blitt langt mer avhengig av hverandre enn 
tidligere, og internasjonale organer som IMF og WTO 
er etablert for å håndtere gjensidige avhengigheter og 
sårbarheter på globalt nivå. Disse er dels regulerende og 
dels toneangivende i å utvikle og håndheve internasjonale 
avtaler, regelverk og normer knyttet også til regionalt 
økonomisk samarbeid og handel. Den sterke veksten i 
internasjonal økonomi og finansielle transaksjoner over 
de siste tiårene utfordrer de internasjonale systemene for 
økonomisk samkvem. 

5.2 Internasjonal økonomi
Store deler av internasjonal økonomi har vært gjennom 
en langvarig kriseperiode siden finanskrisen som brøt ut 
i 2008. Både vekst- og renteoppgangen har blitt skjøvet 
ut i tid siden 2010, som det fremgår av figur 5.1. Flere av 
de etablerte industrilandene kan stå overfor en videre 
langvarig periode med svak vekst og lav inflasjon, som 
Japan har gjort etter finanskrisen på begynnelsen av 
1990-tallet. Den lave inflasjonen bidrar til å øke den 
reelle gjeldsbyrden til allerede sårbare statsfinanser og 
husholdninger. 

Fremvoksende økonomier
Kina har de siste tre tiårene hatt en økonomisk vekst på i 
gjennomsnitt 10 prosent, mens India hadde en årlig vekst 
på 7,5 prosent mellom 2000 og 2011 (WTO, 2014). Den 
økonomiske veksten i en rekke fremvoksende økonomier 
har imidlertid bremset opp de siste par årene, og veksten 
forventes å forbli lav i mange av landene fremover.

Kina og India vil sannsynligvis stå for brorparten av den 
økonomiske veksten frem til 2030, og landene ventes å 
fortsette med å øke sin andel av verdens BNP de neste 

Figur 5.1 global BNP-vekst blir skjøvet ut i tid
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Figur 5.2 Ungdomsarbeidsledighet (under 25 år) i prosent, 
utvalgte land per april 2015
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tiårene. At verdens økonomiske tyngdepunkt dreier seg 
mot Asia, endrer handelsmønstre og får konsekvenser for 
verdens flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. 
Handelskorridorer mellom Asia og Nord-Amerika 
samt Asia og Europa, overgår allerede den tidligere 
dominerende handelsstrømmen mellom USA og Europa. 
Samtidig øker betydningen av handel mellom Afrika og 
Asia, og mellom Afrika og Latin-Amerika (Leonel, 2012). 

I takt med at verdens økonomiske og finansielle 
maktsentra endrer seg, kan norske bedrifter oppleve press 
for å innordne seg andre politiske, juridiske og økonomiske 
standarder. Som et lite land er Norge avhengig av å kunne 
spille på et internasjonalt regelverk. Samtidig kan gråsoner 
oppstå dersom reguleringen ikke holder følge med 
utviklingen. 

Økonomisk utvikling i Europa
Europeisk økonomi har bedret seg siden finans- og 
statsgjeldskrisen, og det forventes en moderat vekst 
fremover. Flere land står imidlertid overfor en langvarig 
krise med stor statsgjeld, som for eksempel i Hellas. 
Store deler av Europa har siden finanskrisen slitt med 
vedvarende høy arbeidsledighet, og i både Hellas og 
Spania er arbeidsledigheten rundt 25 prosent. I de baltiske 
landene har den økonomiske situasjonen bedret seg 
de siste årene, men den økonomiske veksten forventes 
også her å bli relativt moderat fremover, mellom 2 
og 3,5 prosent per år. Dette er imidlertid høyere enn 
euroområdets forventede årlige vekst på om lag 1,5 
prosent (IMF, 2015A).

Arbeidsledigheten i EU har vært spesielt høy blant 
ungdom, og dette har fått flere kommentatorer til å snakke 
om «den tapte generasjon». Figur 5.2 viser utviklingen i 
ungdomsarbeidsledigheten i utvalgte land. 

Økonomisk vekst og samfunnsendringer
Økonomisk vekst leder til sosioøkonomiske endringer, og 
er ofte en forløper til bedrede levekår, som fattigdomsre-
duksjon, utdanning og bedre helse. 

Det vil imidlertid ta lang tid før de store fremvoksende 
økonomiene tar igjen de etablerte økonomienes 

Figur 5.3 BNP per innbygger, utvikling og fremskrivning. Tall i 
amerikanske dollar
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levestandard. Det er også store forskjeller i inntektsut-
viklingen innad i land. I Kina og India har inntektsfor-
skjellene mellom innbyggerne blitt større siden 1980 (IMF, 
2015B). Figur 5.3 viser forskjellene i BNP per innbygger i et 
utvalg land.

Digital valuta og pengeoverføringer
Økonomien, handel og betalings- og finansierings-
løsninger digitaliseres, og markedet for pengeoverføringer 
blir stadig mer globalt. De siste årene har sett økt bruk 
av såkalt digital valuta. Digitale valutaer er ikke utstedt 
eller garantert av en sentralbank, og muliggjør bytte av 
verdier uten bruk av tredjepersoner. Digitale valutaer gjør 
det enkelt for utenlandsk arbeidskraft å overføre penger 
til familien i hjemlandet uten å gå via etablerte banker 
eller betalingstjenester, og uten å måtte betale gebyrer 
på internasjonale transaksjoner.  Stadig flere selskaper 
aksepterer bitcoins, som er en av de mest populære digitale 
valutaene. Transaksjoner med digitale valutaer tilbyr stor 
grad av anonymitet, og benyttes derfor også av kriminelle, 
se nærmere omtale i teknologikapitlet.

5.3 Norsk økonomi
Norge hadde i 2013 et prisnivåjustert BNP per innbygger 
på 79 prosent over gjennomsnittet i de 28 EU-landene 
(SSB, 2015F). Et trekk ved det norske samfunnet er 
den relativt jevne inntektsfordelingen og den store 
middelklassen. Samtidig har Norge en liten og åpen 
økonomi preget av et fåtall store eksportnæringer, som 
gjør landet avhengig av både handel med utlandet og et 
næringsliv som er konkurransedyktig internasjonalt. 

Norsk økonomi har de siste tiårene hatt høy aktivitet 
med høy sysselsetting, lav arbeidsledighet og høyt 
lønnsnivå, både i et historisk perspektiv og i forhold 
til sammenliknbare land. Dette har gjort Norge til 
et attraktivt land å søke arbeid i. Finanskrise og 
nedgangstider i flere europeiske land, særlig Sør-Europa 
og de baltiske landene, har ført til at mange, spesielt 
unge mennesker, har reist til Norge for å finne arbeid. 
Selv om det forventes lavere økonomisk vekst fremover, 
ventes det at Norge vil fortsette å være et attraktivt land 
for arbeidsinnvandrere på grunn av både relativt bedre 

økonomisk utvikling, regulerte arbeidsmarkeder og et 
godt utbygget velferdstilbud. Befolkningsgrunnlaget i 
EØS-området er også om lag 100 ganger større enn det 
norske. Dette gjør at selv en beskjeden arbeidsutvandring 
fra EØS-land blir stor i norsk målestokk. 

Økende ulikhet
Lav yrkesdeltakelse er den enkeltfaktoren som påvirker 
økonomien til en husholdning mest. De siste 20 årene 
har inntektsforskjellene i Norge økt, dels på grunn av 
økt innvandring fra fattige deler av verden, og dels fordi 
inntektsandelen til de aller rikeste har økt (SSB, 2015G). 
Innvandrere fra tredjeland (land utenom Norden og 
EU/EØS) har svakere tilknytning til arbeidslivet og er 
mer økonomisk sårbare enn den øvrige befolkningen. 
Innvandring har økt inntektsulikheten fordi mange 
innvandrere har svak tilknytning til arbeidslivet. 
Dette gjelder spesielt kvinner fra land som Pakistan, 
Afghanistan, Somalia og Irak.

Sannsynligheten for å ha vedvarende lavinntekt i 
Norge er størst for aldersgruppen mellom 18 og 34 
år. I perioden 2009–2011 hadde 11,4 prosent i denne 
aldersgruppen lavinntekt, mot 7,7 prosent i befolkningen 
for øvrig. I samme periode hadde 47 prosent av alle 
barn i lavinntektsgruppen innvandrerbakgrunn (SSB, 
2013B). Økonomisk sårbarhet får velferdsmessige og 
sosiale konsekvenser. Barns oppvekstsvilkår i lavinntekts-
familier kan være starten på en marginaliseringsprosess 
i storsamfunnet. Sysselsetting i lavtlønnsyrker og økt 
sannsynlighet for arbeidsledighet både blant arbeidsinn-
vandrere og andre innvandrergrupper bidrar til å øke 
ulikhetene i Norge (FAFO, 2014).

Næringer med høy andel sysselsatte innvandrere, som 
hotell og restaurantbransjen, har de siste årene hatt 
lavere lønnsvekst enn andre næringer med mindre andel 
sysselsatte arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandrere er 
dessuten mer utsatt for arbeidsledighet i utgangspunktet 
(NOU, 2013:13). 

Lavere oljepris har den siste tiden ført til lavere 
aktivitet i deler av norsk næringsliv. Investeringsnivået 
i petroleumsnæringen har gått ned, med ringvirkninger 
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til fastlandsøkonomien i form av lavere sysselsetting, 
økt arbeidsledighet og dempet lønnsvekst (SSB, 2015H). 
Samtidig bidrar en svak krone til å øke konkurran-
seevnen til en rekke eksportnæringer, i tillegg til at viktige 
handelspartnere tjener på den reduserte oljeprisen, som 
kan øke etterspørselen etter norske varer og tjenester. 
Lav rente kan også bidra til å stimulere til investeringer 
i fastlandsøkonomien. De økonomiske utfordringene i 
petroleumsnæringen gjør at enkelte regioner får større 
utfordringer med hensyn til arbeidsledighet. 

5.4 Økonomisk utvikling og 
kriminalitetsutfordringer

Den økonomiske utviklingen har noen direkte 
konse    kvenser for kriminalitetsutviklingen, men 
konse kven    sene for kriminalitetsutviklingen er ofte 
in direkte ved at den økonomiske utviklingen fører til 
samfunnsendringer, som igjen kan påvirke kriminalitets-
 bildet. Disse konsekvensene diskuteres i samfunns- og 
politikk kapitlene. 

Arbeidsmarkedskriminalitet 
Den økte arbeidsinnvandringen har blitt etterfulgt av økt 
arbeidsmarkedskriminalitet i Norge, og av større grad 
av involvering av organiserte kriminelle i økonomisk 
virksomhet. 

Et høyt prispress i enkelte næringer kan føre til at flere 
arbeidstakere utsettes for kritikkverdige arbeidsforhold. 
Det er også grunn til å tro at den økte arbeidsinn-
vandringen har økt rekrutteringsgrunnlaget for kriminelle 
aktører i Norge. 

Arbeidsmarkedskriminaliteten har allerede ført til økt 
tverretatlig samarbeid. Utviklingen av IT-verktøy og 
registre kan effektivisere myndighetenes evne til å føre 
kontroll med næringslivet. Dette stiller krav til politiets 
evne til samarbeid med andre etater. 

Grenseoverskridende kriminalitet
Når globale lovbrytere gjennomfører lovbrudd med lokale 
konsekvenser, reises en rekke juridiske utfordringer fordi 
det opereres i flere lands jurisdiksjoner. Kriminalitet 

over landegrenser skaper utfordringer når det gjelder 
internasjonal og nasjonal etterretning og etterforskning, 
og ved utlevering av lovbrytere. Økt fokus på grenseover-
skridende kriminalitet har de senere årene ført til bedre 
systemer og løsninger innenfor det internasjonale 
samarbeidet. 

Økt internasjonalisering i næringslivet vil også kreve at 
politiet har økt beredskap med hensyn til krisesituasjoner 
i utlandet.

Korrupsjon
Norske bedrifter har i økende grad økonomisk virksomhet 
i land med politisk ustabilitet og mangelfullt lovverk. En 
stor del av norsk næringsliv opererer i korrupsjonsutsatte 
land. Dette kan øke faren for korrupsjon. Flere av de 
fremvoksende økonomiene har andre samfunnsstrukturer, 
med et annet politisk, juridisk, institusjonelt og kulturelt 
utgangspunkt. For Norge og norske bedrifter kan de nye 
handelsstrømmene og handelsaktørene føre til press på 
å innordne seg andre politiske, juridiske og økonomiske 
standarder. Dette kan komme i konflikt med bedriftenes 
plikter i henhold til norsk lovgivning. 

Strafferettslige regler blir i økende grad harmonisert 
gjennom internasjonale standarder for forbudte handlinger. 
Eksempler er hvitvasking og korrupsjon, så vel som de 
verste formene for barnearbeid og økonomisk kriminalitet 
(St. meld. nr. 10.2008–2009). Norge er som et lite land 
avhengig av å kunne spille på et internasjonalt regelverk. 
Samtidig er regelverket i stadig endring, og gråsoner kan 
oppstå når regelverket ikke holder følge med utviklingen. 

Bruk av digital valuta til å begå kriminalitet 
Både amerikanske og europeiske bankmyndigheter er 
bekymret for hvordan digitale valutaer kan brukes til 
omsetning av ulovlige varer og tjenester og til hvitvasking. 
Digitale valutaer fryktes også brukt av ekstremister og 
terrorister for å opprettholde en anonym tilstedeværelse 
på nett og for å skjule store pengetransaksjoner. 
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I dette kapitlet redegjøres det for globale og nasjonale miljøutfordringer og utviklingstrekk. Miljøet har en bred 
innvirkning på samfunnsutviklingen, og påvirker kriminalitetsutfordringer både direkte og indirekte.

6.1 Klimaendringer 
Klimaendringene utgjør en sammensatt og uoversiktlig 
risiko globalt, og har betydelige negative konsekvenser 
for naturen og for menneskers liv og helse. Årsakene til 
klimaendringene knyttes til industrialisering og utslipp av 
klimagasser, primært CO2. Kina, USA, EU og India står for 
nesten 60 prosent av dagens samlede CO2-utslipp. 

Global oppvarming
Utslipp av CO2 er hovedårsaken til global oppvarming. 
Global oppvarming fører til økt gjennomsnittstemperatur, 
varmere hav, hurtigere bresmelting, stigende havnivå og 
mer ekstremvær, nedbør, flom og jordskjelv. Det forventes 
flere og større naturkatastrofer og et større behov for 
humanitær bistand og katastrofehjelp.

Klimaendringene rammer fattige i utviklingsland hardest. 
Konsekvensene er ofte store i form av økte skader ved 
ekstremvær, nedbør og flom. Det blir skjerpet konkurranse 
om naturressurser, som for eksempel fiskeressurser, 
mangel på mat og vann, og helseproblemer øker. Det må 
forventes at naturkatastrofer, pandemier og kamp om vann 
og areal, i økende grad kan føre til ustabilitet og konflikter 
i utviklingsland. 

Gjennomsnittlig nedbør per år i Norge har økt og 
temperaturen forventes å stige. Dette kan innebære økt 
nedbør, skred og flomfare. Samfunnet må tilpasse seg 
klimaendringer, blant annet ved økt fokus på vedlikehold 
og fornyelse av bygg, infrastruktur og strømnett (DSB, 
2014). 

Smelting av polisen åpner opp for nye skipsleder mellom 
Nordøst-Asia og Europa. Dette kan gi vekst for norsk 
næringsliv, men representerer også en økt risiko for 
Norge som kystnasjon. Mer transport langs norskekysten 
øker trusselen for alvorlige miljøutslipp. Miljøet i nord 
er sårbart og utsatt for store belastninger som følge av 
menneskelig aktivitet. Effektene av klimaendringer og 

langtransporterte miljøgifter er derfor spesielt merkbare 
i nordområdene. Nordområdene er stort, men lite utbygd, 
og dette utfordrer norsk beredskap. 

Naturkatastrofer og humanitære kriser  
Flere naturkatastrofer medfører større behov for 
humanitær bistand og katastrofehjelp både nasjonalt og 
i utlandet. Humanitære kriser skyldes imidlertid ofte et 
samspill av årsaker der konflikter som dårlig styresett, 
brudd på menneskerettigheter, svak infrastruktur, lav 
matsikkerhet og naturgitte forhold, forsterker hverandre. 
Klimaendringer øker risikoen for naturkatastrofer og 
dermed også humanitære kriser.

Fordrivelse av mennesker på grunn av naturkatastrofer er 
et voksende og globalt humanitært problem. I 2014 ble 19,3 
mill. mennesker drevet på flukt grunnet naturkatastrofer i 
form av ekstremvær, flom og jordskjelv.36 

Beredskap for å håndtere naturkatastrofer står høyt på 
agendaen i stadig flere land (UK Ministry of Defence, 
2014).

6.2 Press på naturressurser 
Klimaendringene og overutnyttelse av naturen truer 
artsmangfoldet. I dag er tap av verdens plante - og 
dyrearter og ødeleggelsen av økosystemer, blant de største 
miljøproblemene. Det anslås at bestander av pattedyr, 
fugler, fisk, reptiler og amfibier globalt er halvert på bare 
40 år (WWW, 2014). 

36 http://www.flyktninghjelpen.no/?did=9202182#.Vc2cy7VWpz8. Lest 
14.08.15.

http://www.flyktninghjelpen.no/?did=9202182#.Vc2cy7VWpz8
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Mangfoldet av arter er nødvendig for å opprettholde 
økologiske systemer og prosesser. Samspillet mellom 
plante- og dyreartene er finstemt, og utryddelse av en art 
kan få konsekvenser for andre deler av økosystemet.37

Avskoging 
Avskoging er et alvorlig miljøproblem og er ofte 
knyttet opp mot ulovlig hogst og illegal handel med 
tømmer og trekull. FN og Interpol regner med at illegal 
tømmerhugging står for 40 prosent av avskogingen i 
tropisk regnskog.38 

Regnskogen er jordens mest artsrike økosystem. Av 
verdens rundt 250 000 kjente plantevekster, vokser rundt 
170 000 i tropiske skoger.39 I regnskogene lever også 
utrydningstruede arter. I tillegg fanger og binder skogen 
store mengder karbon.40

Overfiske 
Det fiskes årlig betydelig mer enn det som er bærekraftig 
globalt, og det antas at en fjerdedel av verdens 
fiskebestander utsettes for overfiske.41 Fiskerisoner og 
kvoteordninger er i større grad innført for å beskytte 
fiskebestandene og nasjonale interesser.42 Uregulert, 
urapportert og ulovlig fiske43 er den største trusselen mot 
dagens fiskebestander. Mange land i Afrika og Asia har 
store fiskeressurser, men mangler ressurser til å drive 
effektiv kontroll og forvaltning (Christophersen, 2011). 

37 Se https://www.miljolare.no/tema/planterogdyr/artikler/mangfold-
et-minker.php. Lest 07.05.15.

38 Se http://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2013/storaks-
jon-mot-skog-kriminalitet/. Lest 27.04.15.

39 Se http://www.regnskog.no/no/bevisst-forbruker/palmeolje/palmeol-
je-truer-artene. Lest 11.05.15.

40 Se http://www.wwf.no/?46745/80-prosent-av-verdens-avskoging-skjer-i-
kun-elleve-omrder. Lest 11.05.15.

41 Se http://www.wwf.no/dette_ jobber_med/hav_og-kyst/baerekraftige_
fiskerier/overfiske/. Lest 07.05.15.

42 Se http://www.norad.no. Lest 16.03.15. 

43 UUU-fiske er et begrep som omfatter uregulert, urapportert og ulovlig 
fiske. Ulovlig fiske utgjør et kriminalitetsproblem, mens urapportert og 
uregulert fiske er forvaltningsproblemer – det vil si at det blir fisket på 
bestander uten reguleringer eller uten at det blir rapportert. Alle tre 
formene bidrar til at regnskapet på hva som blir tatt ut av havet blir feil, 
og til overfiske.

Figur 6.1 Land med størst avskoging i hektar (2010–2015)
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Kilde: Global Forest resources assessment 2015, Food and agriculture organization of the 

united nations 2015.

https://www.miljolare.no/tema/planterogdyr/artikler/mangfoldet-minker.php
https://www.miljolare.no/tema/planterogdyr/artikler/mangfoldet-minker.php
http://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2013/storaksjon-mot-skog-kriminalitet/
http://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2013/storaksjon-mot-skog-kriminalitet/
http://www.regnskog.no/no/bevisst-forbruker/palmeolje/palmeolje-truer-artene
http://www.regnskog.no/no/bevisst-forbruker/palmeolje/palmeolje-truer-artene
http://www.wwf.no/?46745/80-prosent-av-verdens-avskoging-skjer-i-kun-elleve-omrder.%20
http://www.wwf.no/?46745/80-prosent-av-verdens-avskoging-skjer-i-kun-elleve-omrder.%20
http://www.wwf.no/dette_jobber_med/hav_og-kyst/baerekraftige_fiskerier/overfiske/
http://www.wwf.no/dette_jobber_med/hav_og-kyst/baerekraftige_fiskerier/overfiske/
http://www.norad.no
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Økt arbeidsledighet blant lokale fiskere, ernærings-
problemer og tap av matsikkerhet, samt tap av skatter 
og ressurser, er noen av de viktigste konsekvensene av 
uregulert, urapportert og ulovlig fiske.

Vannmangel
Vannmangel er i ferd med å bli et av de mest alvorlige 
ressursproblemene verden står overfor. Vannmangel 
oppstår når behovet for vann innen landbruk, industri og i 
byer, er høyere enn de tilgjengelige vannressursene. I dag 
bor 1/3 av verdens befolkning i land med vannmangel, 
eller dårlig vannkvalitet. Innen 2025 vil dette tallet trolig 
stige til 2/3.44

Forurensning og avfall 
Økende produksjon, bruk og lagring av kjemikalier 
påvirker miljøet i stor grad. Konsekvensene kommer til 
syne i form av luft-, vann, og jordforurensning, og har 
derigjennom negativ innvirkning på matressurser, dyreliv 
og menneskers helse. Dårlig avfallshåndtering er en 
stor belastning for miljøet. Avfall er imidlertid en svært 
ettertraktet handelsvare. Bransjen har en såkalt «motsatt 
økonomi» hvor inntektene genereres ved mottak av avfall, 
og hvor utgiftene påløper ved forsvarlig behandling av 
avfallet.45 Alle typer avfall, spesielt papir, plast og metall, 
sendes ofte til land med mindre strenge miljøstandarder.46 
Behandling av farlig avfall er således en bransje med 
særlig høy risiko for miljøkriminalitet. 

 

44 Se http://globalis.no/Grafikk/Video/Water-scarcity-mangel-paa-vann/
(language)/nor-NO. Lest 20.05.15. 

45 Se http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/
Desember-2014/Domt-for-ulovlig-lagring-av-farlig-avfall/. 
Lest 22.05.2015. 

46 Se http://www.eea.europa.eu/no/articles/ikke-i-min-bakgard-2014-in-
ternasjonal-avfallstransport-og-miljoet. Lest 29.05.15.

6.3 Miljøutvikling og 
kriminalitetsutfordringer

Menneskehandel 
Naturkatastrofer, overforbruk av ressurser og mangel på 
vann fører til at mennesker blir drevet på flukt. Mennesker 
på flukt kan lett bli ofre for ulike former for utnytting og 
menneskehandel. Menneskehandel gir stor økonomisk 
profitt for kriminelle aktører med godt organiserte 
nettverk.

Illegal handel med truede dyr og planter 
Handel med truede arter er et økende problem, og 
representerer en trussel mot naturmangfoldet globalt.47 
Etterspørselen etter produkter fra truede dyr og planter 
fører til at det eksisterer et stort marked for illegal handel. 
Det anslås at den årlige illegale omsetningen globalt er 
på mellom 100–150 mrd. kroner.48 En betydelig del av 
handelen bidrar også til finansiering av opprørsgrupper.  
Transnasjonale kriminelle organisasjoner som oppnår 
stor fortjeneste ved illegal utnytting av naturresurser, 
truer stabiliteten og den fremtidige utviklingen i flere av 
verdens fattigste regioner (Nellemann mfl. 2014). Norge 
regnes som et attraktivt land når det gjelder arter som er 
verdifulle på det illegale markedet. Spesielt gjelder dette 
fuglearter som falk og ørn.

Illegal handel med tømmer 
Handel med illegal tømmer er svært attraktivt blant 
kriminelle aktører, som følge av stor økonomisk fortjeneste 
på verdensbasis. Det antas at den illegale tømmer  -
industrien utgjør en tredjedel av verdens tømmerhandel.49

47 Se http://miljoblikk.no/2014/07/pa-ville-veier/. Lest 11.09.2015.

48 Se http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Mars-
2014/Handel-med-truede-arter-oker/. Lest 01.09.15.

49 Se http://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2013/storaks-
jon-mot-skog-kriminalitet/. Lest 01.06.15.

http://globalis.no/Grafikk/Video/Water-scarcity-mangel-paa-vann/(language)/nor-NO
http://globalis.no/Grafikk/Video/Water-scarcity-mangel-paa-vann/(language)/nor-NO
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Desember-2014/Domt-for-ulovlig-lagring-av-farlig-avfall/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Desember-2014/Domt-for-ulovlig-lagring-av-farlig-avfall/
http://www.eea.europa.eu/no/articles/ikke-i-min-bakgard-2014-internasjonal-avfallstransport-og-miljo
http://www.eea.europa.eu/no/articles/ikke-i-min-bakgard-2014-internasjonal-avfallstransport-og-miljo
http://miljoblikk.no/2014/07/pa-ville-veier/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Mars-2014/Handel-med-truede-arter-oker/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Mars-2014/Handel-med-truede-arter-oker/
http://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2013/storaksjon-mot-skog-kriminalitet/
http://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2013/storaksjon-mot-skog-kriminalitet/
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Illegal tømmer importeres til EU fra land som Brasil, Kina, 
Chile, Indonesia, Filippinene, Sør-Afrika, og Uruguay 
(Nellemann mfl. 2014). Tollvesenet har imidlertid ikke 
avdekket import av illegal tømmer til Norge. Årsaken er 
trolig at det meste av importen til Norge går via firmaer 
i EU, og dermed gjør det mer utfordrende å identifisere 
produktenes opprinnelse.  Bedre kunnskap om den 
internasjonale handelen, legal og illegal, er derfor 
viktig.  Økt samarbeid mellom Miljødirektoratet, politi og 
tollmyndigheter blir helt nødvendig for å kunne bekjempe 
den ulovlige handelen med tømmer. 

En rekke terrorist- og militsgrupper tjener betydelige 
summer på handelen med trekull, spesielt i afrikanske 
land. Dette utgjør blant annet hovedinntektskilden til Al 
Shabaab. Al Shabaab anslås å tjene 36-56 mill. dollar årlig 
på eksport av trekull (Meld. St 37 (2014-2015)).  Det 
antas også at flere kjøpere bruker trekullhandel til fordekt 
terrorfinansiering.

Fiskerikriminalitet 
Verdien av ulovlig fiske er estimert til å utgjøre 
mellom 10 og 23 mrd. dollar årlig.50 Det er avdekket 
både overfiske og underrapportering av fiske i Norge. 
Internasjonal fiskerikriminalitet knyttes opp mot annen 
kriminalitet, som hvitvasking av penger, korrupsjon og 
menneskehandel51 (se kapittelet om økonomisk utvikling 
for mer informasjon). 

50 Se http://www.norad.no/tema/klima-miljo-og-naturressurser/aktuelt/
norad-styrker-arbeidet-mot-fiskerikriminalitet/. Lest 04.07.15. 

51 Se http://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2014/norad-styrker-arbei-
det-mot-fiskerikriminalitet1/. Lest 01.06.15.

Ulovlig avfallshåndtering 
Det er ulike konvensjoner og avtaler som regulerer eksport 
av avfall fra Norge. Imidlertid har det blitt avdekket illegal 
eksport av avfall fra Norge til mindre ressurssterke land.  
Blant annet er behandling av elektronikkavfall en stor 
industri i flere afrikanske land, særlig i Vest-Afrika. Mindre 
ressurssterke mottakerland kan ofte ikke sikre tilfreds-
stillende avfallsbehandling og arbeidet utføres på en svært 
helseskadelig måte. Eksport av avfall som inneholder 
forbudte stoffer kan dermed representere en fare for helse 
og miljø i mottakerlandet.52 Det er store profittmuligheter 
i avfallsindustrien, noe som gjør at denne bransjen også 
har blitt attraktiv for kriminelle aktører. Europol påpeker 
at dersom ikke tiltak settes inn, vil den ulovlige handelen 
med elektronisk avfall vokse dramatisk i nærmeste fremtid 
og bli på nivå med narkotikahandelen (ØKOKRIM, 2015).

Ekstremvær vil kreve mer ressurser av politiet 
Økt hyppighet av ekstremvær de senere år har skapt en 
økt bevissthet om behovet for god beredskap for å ivareta 
samfunnssikkerheten. Mer ekstremvær i fremtiden vil 
kunne kreve økt ressursinnsats av norsk politi.

52 Se http://www.miljostatus.no/Tema/Avfall/Import-og-eksport-av-
avfall/. Lest 29.05.15.

http://www.norad.no/tema/klima-miljo-og-naturressurser/aktuelt/norad-styrker-arbeidet-mot-fiskerikriminalitet/
http://www.norad.no/tema/klima-miljo-og-naturressurser/aktuelt/norad-styrker-arbeidet-mot-fiskerikriminalitet/
http://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2014/norad-styrker-arbeidet-mot-fiskerikriminalitet1/
http://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2014/norad-styrker-arbeidet-mot-fiskerikriminalitet1/
http://www.miljostatus.no/Tema/Avfall/Import-og-eksport-av-avfall/
http://www.miljostatus.no/Tema/Avfall/Import-og-eksport-av-avfall/
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7 POLITISK UTVIKLING

I dette kapitlet beskrives viktige internasjonale og nasjonale politiske utviklingstrekk. Deltakelse i mellomstatlige 
og overnasjonale organisasjoner får stadig større innenrikspolitiske konsekvenser, og gjensidige avhengigheter 
og sårbarheter forsterkes.

7.1 Verden knyttes tettere sammen 
Som følge av teknologisk utvikling og økt økonomisk 
integrasjon, øker den gjensidige avhengigheten mellom 
land. Utviklingen har ført til konvergens i politikken i 
mange land, særlig mellom vestlige land, og samtidig 
tydeliggjort ulikheter i forhold til land med andre 
samfunnssystemer. 

Den økonomiske veksten i fremvoksende økonomier 
påvirker maktbalansen i verden. Med sterkere økonomisk 
tyngde følger også økt politisk tyngde, og krav om større 
medbestemmelse og innflytelse. Kina har vokst til å bli 
en stormakt og med det en utenrikspolitisk maktfaktor. 
De siste årene har spenningene økt blant annet i Øst- 
og Sør-Kinahavet, hvor Kina har disputter med Japan, 
Vietnam og Filippinene. 

I Europas randsone har Russlands annektering av 
Krim og kamphandlingene i Øst-Ukraina, tilspisset 
situasjonen mellom Russland og Vesten. En rekke vestlige 
land, deriblant USA, EU-landene og Norge, har innført 
økonomiske sanksjoner mot Russland. 

7.2  Politisk utvikling i Europa
Finans- og statsgjeldkrisen i eurosonen har blitt etterfulgt 
av høy arbeidsledighet i flere europeiske land (se også 
kapittel om økonomisk utvikling). For å redusere budsjett-
underskuddene, har flere EU-land ført en økonomisk 
innstrammingspolitikk som blant annet innebærer kutt i 
offentlige budsjetter og økte skatter. Særlig i søreuropeiske 
land som Hellas, Spania, Portugal og Italia, snakker man 
om den tapte generasjon av unge arbeidssøkere som ikke 
har klart å etablere seg i arbeidslivet.

Spesielt i de gjeldstyngede landene i Sør-Europa har 
etablerte partier mistet oppslutning til fordel for såkalte 
protest- eller populistpartier på ytterkantene av det 

politiske etablissementet. De nye partiene har ofte til 
felles at de motsetter seg innstrammingspolitikken, og 
at de mobiliserer velgere som føler seg marginalisert av 
den etablerte, politiske eliten. Flere av partiene er såkalt 
euroskeptiske, og protesterer mot det som oppleves som 
en overnasjonal, teknokratisk, depolitisert og konsensu-
sorientert styring fra EU. Flere ønsker å begrense, 
reformere eller å melde seg ut av EU. Det er delte 
oppfatninger i EU-land om hva EU bør være, og om hvor 
grensegangene til den nasjonale suvereniteten skal gå.

For de høyreorienterte partiene er også økt innvandring 
fra tredjeland ofte en mobiliserende faktor. For å holde de 
populistiske partiene borte fra regjeringsmakten har flere 
etablerte partier svart på utviklingen ved å søke sammen i 
koalisjoner. 

De nye partiene har også fått selskap av flere protestbe-
vegelser. I Tyskland samlet eksempelvis den antiislamske 
bevegelsen Pegida i en periode over 25 000 personer i 
protestmarsjer i Dresden. Det har også vært forsøk på å 
etablere liknende bevegelser i Norge.

Europeisk samarbeid
Utviklingen i EU har stor betydning for norsk politikk, 
økonomi og samfunnsutvikling. EØS-avtalen regulerer det 
meste i Norges forhold til EU, og er den mest dyptgripende 
folkerettslige avtalen Norge har inngått. Avtalen har 
betydning på de fleste samfunnsområder, deriblant 
økonomi, næringsliv, arbeidsliv, forskning og utdanning, i 
tillegg til likestilling og sosialpolitikk (NOU, 2012:2) 

Innenfor justissektoren har samarbeidet utviklet seg til 
å bli svært omfattende, blant annet gjennom Schengen-
samarbeidet, hvor Norge har deltatt operativt siden 2001. 
En Schengen-yttergrense er en land-, sjø-, og luftgrense til 
tredjeland, det vil si land utenfor Schengen-avtalen. Norges 
Schengen-yttergrenser er landegrensen mot Russland, 
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hele den norske kysten, og flyplasser med ankomst fra 
tredjeland. Gjennom Schengen er det etablert felles regler 
for passering og kontroll av ytre grense. Det er også felles 
regler for utlevering av lovbrytere, retur av ulovlige 
innvandrere og felles visumregler. På indre grenser mellom 
Schengenland er det som hovedregel ikke personkontroll. 
Retten til fri reise gjelder for alle som har lovlig opphold i 
et Schengenland, både Schengenborgere og tredjelands-
borgere som har kommet lovlig inn i ett Schengenland. 
Den store migranttilstrømningen i 2015 har satt Schengen-
avtalen under press.

Bekjempelse av ulovlig innvandring, organisert 
kriminalitet og terrorisme, anses i økende grad som 
et anliggende for EUs indre sikkerhet.53 De store 
migrantstrømmene som økte kraftig i omfang høsten 
2015, har satt grensekontrollen ut av spill i flere 
EU-land. Belastningen er også ujevnt fordelt mellom 
medlemslandene, som har avstedkommet diskusjoner om 
fordeling av kostnader.

I EUs strategi for indre sikkerhet fremgår det at grenseover-
skridende trusler som overgår kapasiteten til enkeltland, 
må støttes av innsats på EU-nivå. Strategien peker ut 
tre innsatsområder: Terror/radikalisering, organisert 
kriminalitet og grensekontroll (EU, 2015). 

Prüm-regelverket er et instrument for å forbedre 
informasjons   utvekslingen mellom Europas politi   myn-
digheter. Norge har en tilslutningsavtale til dette regelverket, 
som innebærer at norsk politi vil kunne søke etter finger  -
avtrykk, DNA-profiler og kjøretøy i andre EU-lands registre.54 
Norge har undertegnet en avtale med EU om deltagelse i 
Prüm-samarbeidet. Når denne blir ratifisert i løpet av våren 
2016 vil Norge delta i Prüm-samarbeidet på lik linje som 
de andre europeiske landene. Det betyr at norsk politi kan 
etterspørre kapa siteter og ressurser ved større ulykker og 

53 Med unntak av Storbritannia, Irland, Bulgaria, Kroatia, Kypros og 
Romania, deltar øvrige EU-medlemmer i Schengen-samarbeidet. Land 
som deltar uten å være medlem er i tillegg til Norge, Island, Sveits og 
Liechtenstein.

54 Rådsbeslutning 2008/615 og 2008/616 JHA og Norges parallellavtale 
med EU.

katastrofer, eksempelvis naturkatastrofer eller terrorangrep 
(se også kapittel om miljøutvikling). 

7.3 Nordområdene 
Regjeringen i Norge anser nordområdene som et viktig 
strategisk satsningsområde. Nordområdene har fått 
økt politisk betydning som følge av flere faktorer. Den 
arktiske isen smelter raskt, og området har potensielt store 
ressurser, deriblant petroleums- og fiskeriressurser. En isfri 
Nordøst-passasje til Asia, kan reise politiske og juridiske 
spørsmål om Svalbard og rettigheter i nordområdene og i 
Arktis.

7.4 Krig og konflikt, terror og 
ekstremisme

I en stadig mer globalisert verden påvirkes norsk sikkerhet 
av konflikter i andre verdensdeler. Kriminalitet kan oppstå 
både fordi myndighetene mangler evne, men mange steder 
også vilje, til å bekjempe kriminalitet. I svake stater med 
lite etablerte kontrollmekanismer er oppdagelsesrisikoen 
og risikoen for straff lav. Dette gir grobunn for mange 
former for kriminalitet, gjerne i tilknytning til krig og 
konflikt. Ofte er det bånd også mellom kriminelle nettverk 
og lokale og regionale myndighetsrepresentanter (St. meld. 
nr. 37 (2014–2015)).

En konsekvens av krig og væpnet konflikt er at 
unntakstilstand, kaos og en ustabil sikkerhetssi-
tuasjon gir muligheter for kriminelle til å profittere 
på menneskehandel, smugling av narkotika, våpen og 
mennesker, og andre former for alvorlig og organisert 
kriminalitet. I svake stater har ofte kriminelle aktører 
innflytelse på lokalt og regionalt myndighetsnivå, og denne 
brukes til å øke egen makt og profitt. Naturressurser eller 
andre lokale verdier, blir solgt illegalt og kan finansiere 
væpnede grupper. Terrororganisasjoner finansieres også 
gjennom grenseoverskridende, organisert kriminalitet. 
Konfliktområder er også en av hovedkildene til handel 
med ulovlige våpen. I land med liten myndighetskontroll, 
kommer våpen lett i hendene på kriminelle og terrorister. 

Det globale trusselbildet blir stadig mer sammensatt og 
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uoversiktlig. Utvikling og hendelser langt unna kan raskt 
få alvorlige konsekvenser for Norge og norske interesser. 
Det som foregår utenfor landets grenser får i økende 
grad innenrikspolitiske konsekvenser. Borgerkrigen i 
Syria og sekteriske konflikter i Irak har tydeliggjort FNs 
og det internasjonale samfunnets utfordringer med å 
vise handlekraft. På linje med situasjonen i store deler 
av Midtøsten, har konflikt og uro destabilisert skjøre 
statsdannelser. I land hvor myndighetene ikke har evne 
eller vilje til å gi sin befolkning grunnleggende sikkerhet 
og tjenester, skapes det grobunn for ekstremistiske 
grupper og kriminelle nettverk som i neste omgang kan 
true også norske mål og interesser.

Etniske og ideologiske konflikter gir også grobunn for 
vold og ekstremisme. Terror er den ytterste konsekvens 
av voldelig ekstremisme. Religion har de siste årene 
vært en motivasjonsfaktor bak et flertall av terroran-
grepene i verden ( Institute for Economics and Peace, 
2014). Trusselen fra voldelig ekstremisme har blitt mer 
kompleks enn tidligere, og trusselen består i dag av flere 
trusselaktører, virkemidler og mål. Videre har internett 
blitt en kanal for å spre ekstreme synspunkter, og 
ekstremismen har blitt mer grenseoverskridende og tettere 
knyttet til internasjonale forhold og konflikter. 

Terrorangrep
Siden 2011 har det vært en markant vekst i antall 
terrorangrep på verdensbasis, se figur 7.1. I 2013 sto 
fire islamistiske terrororganisasjoner bak 66 prosent av 
angrepene (Taliban, Boko Haram, IS og al Qaida). Gitt 
økningen i terrorangrepene som har funnet sted de siste 
14 årene og drivkreftene som ligger bak mange av verdens 
vedvarende konflikter og uroligheter, er det sannsynlig at 
terrortrusselen vil vedvare i årene fremover.

Gjennomføringen av terrorangrep i vestlige land preges 
i økende grad av lite komplekse angrep, gjerne utført av 
enkeltpersoner med utstyr som er lett å anskaffe. Dette er 
handlinger som er vanskelige for ansvarlige myndigheter 
å fange opp i forkant. Samtidig viste terrorangrepet i Paris 
13. november 2015 at også koordinerte terroranslag kan 
inntreffe.

Figur 7.1 Antall terrorangrep 2000–2014

Resten av verdenTotalt

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000
20

0
0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Irak, Afghanistan, 
Pakistan, Nigeria 
og Syria

Kilde: Institute for Economics and Peace (2014).



POLITISK UTVIKLINg / 49

Fremveksten av den islamske stat i Irak og Levanten
Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL)55 har hevdet sin 
rett over store områder av Syria og Irak, og representerer 
således en endring blant ekstreme islamistiske grupper. 
Fra å primært være en destabiliserende faktor, søker 
ISIL å monopolisere voldsbruken og oppnå statslignende 
ambisjoner om å herske over et territorium. Deres 
lang siktige mål er derimot i overensstemmelse med andre 
ekstreme islamistiske grupper, ved at de ønsker å bruke 
sitt kontrollerte territorium som plattform for å spre sin 
kamp for et verdensomspennende kalifat og engasjere sine 
fiender i Vesten i en form for utmattelseskrig. 

Ekstrem islamisme i Norge
Fremveksten av islamistisk ekstremisme kan, på lik linje 
med andre former for ekstremisme, bidra til å skjerpe 
motsetninger mellom ulike ekstremistiske miljøer, og på 
sikt øke rekrutteringen inn i disse. Dette kan over tid øke 
faren for økt aktivitet i høyre- og venstreekstreme miljøer. 

Terrorhendelser i vestlige land, iverksatt av sympatisører 
til ekstreme islamistiske grupper, vil kunne påvirke 
personer i Norge til å utføre voldsaksjoner her i landet. 
Norges deltakelse med militære styrker blant annet i Irak, 
samt utnevnelsen av Jens Stoltenberg som generalsekretær 
i NATO, kan gi et økt søkelys på Norge. 

Norske fremmedkrigere
Det er anslått om lag 40 prosent av IS-krigere er 
fremmedkrigere. Det anslås videre at om lag 5 000 av 
fremmedkrigerne har reist fra europeiske og andre 
vestlige land, se ICCT (2015). Korrigert for folketallet 
er andelen norske fremmedkrigere blant den høyeste 
i Europa. Dette fenomenet reiser nye utfordringer for 
Norge i arbeidet med å forebygge radikalisering og 
voldelig ekstremisme. Brorparten av personene som 
rekrutteres gjennom radikale islamistiske miljøer i 
Norge har svak tilknytning til samfunnet. Mange er 
tidligere straffedømte, har lav utdanning, og er lite 
integrert i arbeidslivet. I tillegg til ønsket om å bygge 

55 ISIL er også kjent under navnet IS (Den islamske stat). Gruppen skiftet 
navn da den erklærte opprettelsen av et islamsk kalifat i Irak og Syria 
29. juni 2014.

den islamske staten, er ønsket om status og identitet 
sannsynligvis en sentral motivasjonsfaktor. 

7.5 Politisk utvikling og 
kriminalitetsutfordringer

Grenseoverskridende og dynamisk kriminalitet 
EØS-avtalens fire friheter og Schengen-reglenes reise   -
frihetsområde uten grensekontroll på de indre grenser, 
utnyttes også av kriminelle aktører. Dette har understøttet 
fremveksten av en mer grenseoverskridende og dynamisk 
kriminalitet, med nye muligheter for organiserte kriminelle 
grupperinger. Handel med ulovlige varer som narko tika, 
truede arter, våpen og kontanter innenfor Schengen, kan 
nå gjennomføres med betydelig lavere risiko. Kriminelle 
grupperinger kan for eksempel velge å produsere ulovlige 
varer innenfor Schengen-området, og dermed unngå 
grensekontrollregimet som gjelder for EUs yttergrenser.

Internasjonalt politisamarbeid
Multikriminelle bakmenn befinner seg ofte i et annet land enn 
det landet de begår kriminelle handlinger i, og verdier flyttes 
raskt ut av land. Dette krever at politiet raskt sikrer verdier og 
stiller samtidig store krav til internasjonalt politisamarbeid. 
Det internasjonale politisamarbeidet er spesielt utfordrende i 
møte med land hvor politiet ikke har de samme forutsetninger 
eller muligheter til å forebygge og etterforske kriminalitet, 
eller i land hvor Norge ikke har utleveringsavtaler. De fleste 
land utleverer sjelden egne borgere til andre land. Dette har 
vist seg utfordrende i flere saker.

Schengen yttergrense 
Norges eneste Schengengrense på land er mot Russland. 
Høsten 2015 ble det registrert en sterk økning i antall 
migranter som tok seg over grensen fra Russland til 
Øst-Finnmark. 

Økt aktivitet i nordområdene trekker til seg foretak og 
fartøy fra andre deler av verden som ser disse uregulerte 
områdene som økonomisk attraktive. Aktiviteten gir økt 
utbygging både på sjøen og på land, og kan aktualisere 
Kystvaktens oppdrag, så vel som politiets tilstedeværelse 
i nordområdene. Dette er også områder med spredt 
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infrastruktur og befolkning, og dermed lav oppdagel-
sesrisiko, noe som kan redusere barrieren for å begå 
kriminelle handlinger. 

Økt spionasje
Den klareste følgen av endrede geopolitiske forhold 
er muligheten for økt spionasje, både i form av statlig 
etterretningsvirksomhet og som bedriftsspionasje. Norske 
statlige og ikke-statlige aktører kan bli utsatt for spionasje, 
utført ved tradisjonelle metoder som menneskebasert 
innhenting, eller informasjonsinnhenting ved hjelp av 
ulike former for teknologi (se også kapittel om teknologisk 
utvikling).

Endrede internasjonale sikkerhetspolitiske forhold kan 
medføre at Forsvaret i større grad enn de foregående 
tiårene vil ha høynet beredskap for tjeneste utenlands, 
samt å løse utenlandsoppdrag i henhold til NATOs 
hjemmelsgrunnlag.56 Forsvaret vil i så fall ha redusert 
kapasitet innenlands, og det vil kunne innebære at 
det kreves mer av politiet med hensyn til innenlands 
beredskap. 

Ekstremisme og terror
Det foreligger per i dag ikke en konkret trussel fra 
ekstreme islamistiske aktører, men det generelle 
trusselbildet er likevel alvorlig og utfordrer balansegangen 
mellom ivaretakelsen av individets frihet og individets 
sikkerhet i samfunnet.57 Det er en vanskelig avveining å 
vurdere om trusselen er redusert, og på hvilket trusselnivå 
det er forsvarlig for politiet å iverksette ulike tiltak. Ved 
potensielle terroraksjoner fra enkeltpersoner eller ved 
hjelp av begrensede ressurser og enkle metoder, kan det 
ikke påregnes noe varslingstid, fordi dette er vanskelig 
å fange opp. Dette utfordrer samfunnets og spesielt 
politiets muligheter til å iverksette risikoreduserende 
tiltak, og beredskapstiltak kan fort bli irrelevante. Politiets 
beredskap vil kreve kontinuerlig tilpasning med hensyn 

56 Inkludert såkalte «ikke-artikkel 5»-krisehåndteringsoperasjoner, https://
www.regjeringen.no/nb/tema/utenrikssaker/sikkerhetspolitikk/inn-
siktsmappe/nato/id86758/. Lest 18.03.15.

57 Konkret i denne sammenheng betyr at det ikke er en avgrenset trussel i 
tid og rom.

til et varierende trusselbilde. Behovet for et oppdatert 
trusselbilde forutsetter etterretningssamarbeid mellom 
politi og andre relevante aktører, både nasjonalt og 
internasjonalt.

Fremveksten av innvandrings- og islamkritiske 
grupperinger har samlet personer som deler politisk 
synspunkt og som i mange tilfeller også er medlemmer 
av andre grupper som opererer på kant med loven. En 
eventuell fremvekst av slike bevegelser kan skape og 
legitimere samlingspunkt for meningsfeller i tillegg til 
sivil uro i forbindelse med demonstrasjoner. Etablering 
av grupperinger med voldspotensiale på begge fløyer i 
Norge, vil gjøre det nødvendig å vurdere sannsynligheten 
for konfrontasjoner mellom antiislamister og radikale 
islamister i Norge. Utfordringen med et betydelig antall 
fremmedkrigere i Norge er fortsatt relativt ny, og det er 
usikkert om de utgjør et fenomen som vil bestå på lang 
sikt, eller om hjemvendte fremmedkrigere vil «slå seg til 
ro». 

Medlemskap, rekruttering og støtte til terrororgani-
sasjoner er kriminelt. Hjemvendte fremmedkrigere vil 
sette høye krav til norske myndigheter i avveiningen 
mellom straff for begåtte overgrep i krig i utlandet og 
forebygging av fremtidige terrorhandlinger for eksempel 
ved hjelpetiltak og reintegrering. Internasjonale 
forpliktelser tilsier straffeforfølgelse for hjemvendte 
fremmedkriger, men dette kan også medføre ytterligere 
fremmedgjøring av gruppen. Flere innsatte med 
tilknytning til ekstremistgrupper er også krevende 
for fengselsvesenet ettersom innsatte uten tidligere 
tilknytning til religiøs eller ideologisk ekstremisme kan 
bli radikalisert under soning.58 Fengsler er en arena der 
mange søker etter en ny vei i livet, og noen kan være 
spesielt utsatte for radikalisering. Det er også en fare for at 
innsatte utveksler og bygger kriminell kompetanse mens 
de sitter i fengsel. 

58 14. februar 2015 ble deltakere på et debattmøte i København angrepet 
av en person med skytevåpen. Da gjerningspersonen ble identifisert, ble 
det etter hvert kartlagt at han hadde blitt radikalisert mens han sonet en 
voldsdom i dansk fengsel.

https://www.regjeringen.no/nb/tema/utenrikssaker/sikkerhetspolitikk/innsiktsmappe/nato/id86758/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/utenrikssaker/sikkerhetspolitikk/innsiktsmappe/nato/id86758/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/utenrikssaker/sikkerhetspolitikk/innsiktsmappe/nato/id86758/
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