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Gränsdragningar

”Every man and his dog this side of the mississippi has 
tried to define Information Warfare.”

-- Kollega från US Naval College

Det existerar en flora av intressanta begrepp som är delvis 
motstridiga. 



IT-vapen och IT-krig

• IT-vapen: Programvara som logiskt påverkar 
fiendens information.

• Nätverksoperationer svenska för CNO, 
Computer Network Operations.

• CNO är en del av Dator/IT-krigföring.
• Datorkrigföring är krig där datorer används 

som vapen, mål eller medel.
• Datorkrigföring är en del av informations-

krigföringen.



IT

• I detta sammanhang, datorer och 
datornätverk

• Även mobiltelefoner, PDA:er, televäxlar 
etc som är datorer men som många inte 
räknar in i datorsammanhang



Omvärlden

• UND:s nya roller.
• SIGINT (Echelon)

– RÖS (NIR, skrivare, skärmar, 802.11b)
– Chipping

• Kinas syn på IT-krig 
• Rysslands syn på IT-krig (COPM)
• USA:s syn på IT-krig (Eligible Receiver)



Informationsidealet

• Fi ska inte känna till något
• Egna förband ska ha korrekt information
• Kommunikation mellan och inom egna 

förband ska vara omedelbar och 
fullständig



Grundbegrepp

• Sekretess (Att hemlighålla)
• Integritet  (Sic! Skydd mot obehörig 

ändring, egentligen korrekthet)
• Tillgänglighet (Tillhandahåll info när den 

behövs.)
• Autenticering (Äkthetsbevis)



De stridande styrkorna

Och hur man känner igen dem



Aktörer

• Enskilda individer (Hacktivister, Vandaler, 
Hämnare, Insiders)

• Spioner (Företag, länder, övriga)
• Terrorister (Intressant vinkel)
• Organiserad brottslighet 
• Militära förband



Syfte

• Status, uppmärksamhet (Jag hackade 
Pentagon!)

• Utmaningen att ta svåra system
• Ekonomisk vinning
• Politiska mål
• Åtkomst för andra attacker
• Samla in information



Syften av militärt intresse
Det vill säga som militära förband kan ha som mål.

• Politiska mål
• Åtkomst för andra attacker
• Samla in information



Militära syften formulerade i 
militära termer

• Ledningskrigföring.
• Psykologisk krigföring.
• Opinionsbildning.
• Slå ut infrastruktur utan strid.
• UND-verksamhet.
• Åtkomst för andra attacker.



Kompetens

• Naiva (Anklebiters, Kobolds)
• Kan använda verktyg men förstår dem inte 

(Script kiddies)
• Kompetenta (Militära förband)
• Erkänt skickliga (Experter, sällsynta 

individer)
• Insiders



Målen för IT-krig

• Militära Ledningssystem
– Luftförsvarssystem
– Lägesbildsystem
– Kommunikationssystem

• Civila Ledningssystem
• Militära Logistiksystem
• Civila Logistiksystem
• Massmedier
• Syndabockar



Problem med IT-krig ur en militär 
synvinkel

• Svårförutsägbar verkan
• Kollateralskadorna blir enorma
• Måldifferentiering
• Målidentifiering
• Dagens vapen är lätt detekterbara 
• Relativt enkla medel hindrar dem när de 

väl identifierats
• Juridiskt minfält



NGO/Hacktivism

• Ickestatliga aktivister har de senaste 
krigen börjat involvera sig m h a IT.
– Gulfkriget
– Zapatisterna
– Bombningen av Kinas ambassad
– Al Jazeera:s Webbplatser kidnappade

• ”Skotten i Sarajevo”



Vanliga myter om ”Hackers”
• Kärnkraftverk kan sprängas.
• Flygplan kan störtas.
• Flygledning kan stängas av.
• Tåg kan krockas.
• Elnätet kan stängas av.
• Telenätet kan stängas av.
• Vattenförsörjningen kan stängas av.
• Internet kan stängas av.



Samhällseffekterna blir korta
• Datorangrepp kan snabbt stoppas när de 

väl identifierats. Det går fort att sätta igång 
vatten, el och tele igen.

• Effekterna skulle vara max ett par dygn. 
JMF snökaos i tågtrafiken.

• Det skulle gå ännu fortare att gå förbi 
datorstyrningen än att röja snö.

• Få döda. Liten terroreffekt.



….om inte:

• En kris uppstår så att just de resurser 
behövs som tillfälligt är utslagna. 
– Ett konventionellt militärt angrepp.
– En epidemi.
– En svår olycka.

• Glappet utnyttjas för att nå mål och slå ut 
dem permanent med sabotageförband.



Politiska effekter kan bli enorma

• Förtroendet för myndigheter förstörs.
• Förtroendet för landets försvar förstörs.
• Ekonomin kan manipuleras globalt sett.

– Det är attraktivt för stater, men mindre så för 
terrorister.

• ”Digitalt Pearl Harbour” är inte troligt.



Scenaria

• I syfte att befria Skåne från den svenska 
imperialistiska regimen har jag bildat 
Snapphanarnas befrielsefront. 

• Följande scenaria visar hur IT kan 
användas i kedjan från aktivism (laglig) via 
aktivism (olaglig) upp till ren terrorism.



Kommunikation (laglig)

• Kryptering förhindrar avlyssning.
• Steganografi, förhindrar kartläggning av 

nätverk.
• Anonymitetsservrar hindrar infiltration från 

att nå mer än en cell i taget.
• Används dagligen av många grupper.



Lobbyism (laglig)

• Med egna webbplatser kan vi publicera 
den sanning regimen vill dölja för 
massorna. (Propaganda och förfalskade 
bilder, etc)

• Med nyhetsbrev kan vi publicera riktad 
information till politiker och media och 
skapa opinion till vår fördel.

• Kostnadseffektivt. Mycket använt.



UND-verksamhet (olaglig)
• Mycket info finns öppet tillgänglig.
• Virusinfekterade datorer sänder register 

krypterat till Internetplatser.
• Nätverksavlyssning av e-brev etc ger 

ytterligare information.
• Via Internet kan jag sprida info till och från 

sympatisörer.
• Används dagligen av många.



Karaktärsmord (olaglig)

• En politiker är kritisk 
till oss.

• Vi hackar hans dator,

• laddar ner barn-
pornografi el dyl på 
kommunens hårddisk, 

• raderar fjärrstyrnings-
programmen och 
förfalskar loggarna.

• Därefter: Tipsa 
neutral journalist om 
”pedofil-politikern”.

• Titta på när hans 
karriär försvinner 
oavsett om han döms 
eller ej.



Ekonomiskt sabotage (olagl)

• En företagare handlar 
med regimen.

• Vi infiltrerar företagets 
datornät m h a en 
mutad städare.

• Virus infekterar 
nätverket

• Kunddatabaser och 
beställningar ändras i 
ökande takt under flera 
veckor.Luftfakturor 
skickas ut. 

• RSV:s undersökning och 
uteblivna leveranser slår 
ut företagets rykte. 
Konkurs följer.



Förstärkning av våld

• Månader i förväg 
infekteras tusentals 
mobiltelefoner, 
televäxlar och datorer 
med fjärrstyrnings-
program.

• Vid rusningstid, kl fem 
en veckodag, 
aktiveras 
programmet.

• Datorer beordras att 
skicka e-brev till polis, 
brandkår och sjukhus 
i Stockholm.

• Telefoner beordras att 
gång på gång ringa 
polis, brandkår och 
sjukhus i Stockholm. 
(Äv 112)



Förstärkning av våld (forts)

• Med enkla 
störsändare blockeras 
taktisk radio i centrala 
Stockholm

• Fem i fem ringer jag 
från min dator och en 
mobiltelefon upp ett 
par hundra billiga 
personsökare.

• Dessa finns i väskor 
på tunnelbanevagnar 
och i papperskorgar 
på T-stationer.

• De är kopplade till 
enkla spikbomber 
med en femminuters 
stubin.



Bombexempel

nPET-flaska med    
sprängämne

nBetong,spik,skrot

nPlasthink

nPlastburk med 
personsökare och 
detonator



Förstärkn av våld (forts)

• Resultat: Hundratals 
skadade spridda på 
många platser i 
Stockholm och 
larmvägarna är nere.

• Humanresurseffektivt 
jmf självmords-
bombare.

• Förstärkningen av 
antalet som dör eller 
blir liggande utan 
hjälp länge gör att 
terrorn förstärks.

• Använt klumpigt vid 
flera tillfällen. Ej 
organiserat.



Kuggfråga

• På vilket sätt har IT förändrat 
möjligheterna att utföra föregående dåd?

• På vilket sätt kan dådet dupliceras utan 
IT?

• Varför har jag ett exempel som kan 
dupliceras utan IT?



Slutsatser IT-terrorism

• Samhället i stort är ganska säkert.
• Enskilda personer och företag kan orsakas 

enorma skador m h a IT.
• Politiker och mediapersoner kan lätt 

misskrediteras. 
• Våld kan förstärkas genom IT-anv.
• Dold krigföring är möjlig.



Demonstrationer



Vet hur datorer fungerar

Kan programmera 
datorer

Kan använda 
datorprogram.

Ökar långsamt

Ökar

Ökar 
Lavinartat



CPU, RAM, ROM, Hårddisk, Nätverkskort etc

Tillämpningsprogram

Operativsystem

I/O-Rutiner



I/O-hårdvara

Tillämpningsprogram

Operativsystem

I/O-Rutiner

Användare

Den streckade pilen visar
att användaren TROR att 
hon kommunicerar med 
Tillämpningsprogram.

De heldragna pilarna visar
hur kommunikationen 

egentligen sker. 


