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Abstract
Information is as important in the information society as the industries and their
products were in the industrial society. The high value of the information makes it
extremely coveted, maybe enough for being battled for in the future. Minor battles on a
lower level are probably fought already. The major cause with such a battle is to get
access to information and to make sure that the enemy won’t. The weapons and the
protection can be of physical, logical or psychological kind. This is in general what
information warfare is all about.
The purpose with my examination report is to investigate how the Swedish military
defence is preparing for information warfare. I have been investigating this by
interviewing experts in this domain, and also by studying literature. My report shows
that the Swedish defence is active in scientific investigation, testing and by gaining
general competence in this quite new area.
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Sammanfattning
Information är informationssamhällets hårdvaluta på samma sätt som industrier och
deras produkter var för industrisamhället. Informationens höga värde gör att den är
oerhört eftertraktad, så till den grad att regelrätta krig kan komma att utkämpas om
den. Mindre krig på låg nivå pågår säkerligen redan i dag. Det huvudsakliga syftet med
en sådan krigföring är att få tillgång till information samt se till att fienden inte får
detsamma. Vapnen och skydden kan vara av fysisk, logisk och psykologisk art. Detta
är informationskrigföring.
Mitt arbete går ut på att utreda hur sveriges militära försvar förbereder sig på
informationskrig. Detta har jag utrett m.h.a intervjuer av experter på området samt
genom litteraturstudier. Det framgår av min undersökning att Försvarsmakten är aktiv
vad gäller forskning, tester och allmän kompetenshöjning inom detta tämligen nya
område.

1

1 Bakgrund

1 Bakgrund
I detta kapitel kommer jag beskriva hot mot våra informationssystem, och även skydd
mot desamma. En redovisning av tänkbara syften med databrottsligheten får avsluta
kapitlet.

1.1 Inledning
Information är informationssamhällets hårdvaluta på samma sätt som industrier och
deras produkter var för industrisamhället. Kanske har vi svårt att inse detta, och därför
behandlar information på det respektlösa sätt som vissa gör i dag, vilket vore otänkbart
om vi till fullo insåg värdet av densamma. Det går knappt en vecka utan att vi hör
nyheter om att databrott har begåtts i Storbritannien eller U.S.A skriver Wong och
Watt (1990).
Ett effektivt ADB-baserat informationssystem, som ger korrekt information till rätt
person och i rätt tid, för att kunna fatta det riktiga beslutet, har blivit en av de stora
konkurrensmedlen i dagens samhälle skriver Freese och Holmberg (1993), och jag
instämmer eftersom en stor del av de företag som i dag bildas finns inom
tjänstesektorn.
Om en beslutsfattare inte tar ett beslut tillräckligt fort så kan det i vissa situationer vara
ödesdigert för denne och dennes verksamhet. Relevant är också att det är ett bra
beslut, och processen att ta fram ett bra beslut kan underlättas om beslutsfattaren har
tillgång till pålitlig information.
Vad är då problemet med detta nya informationssamhälle? Freese och Holmberg
(1993) skriver att flertalet människor inser att information är något mycket viktigt, men
att det är vanligt att säkerhetsaspekten ändå glöms bort. I informationsteknikens
barndom var det ett litet antal tekniker som hade tillgång till, och använde datorer. I
dagens Sverige har i stort sett alla som vill tillgång till en persondator. Dessa finns ju
numer tillgängliga för allmänheten bl.a på stadsbiblioteken i form av IT-gallerior.
Problemet är bara att inom området data-/informationssäkerhet ligger kunnandet
fortfarande hos ett (i sammanhanget) litet antal experter.
“Vi baserar datoranvändningen på att teknologin alltid fungerar. Den dagen
det inte fungerar, står vi utan det nödvändiga skyddet.” (Freese och
Holmberg, 1993)
Inte nog med att vi inte har tillräcklig kunskap för att skydda vår information och våra
informationssystem; skulle systemen sluta att fungera så vet vi alltså inte vad vi ska ta
oss till.
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Troligen påverkas alla människor som lever i Sverige i dag av datorer och den
information de behandlar. Jag anser att de därmed också borde finna att känslig
information är skyddad och att all information är korrekt. Det är svårt att få någonting
helt säkert. Så är också fallet med informationssystem. Kanske kan vi aldrig bli helt
befriade från vare sig sabotage, stöld, felaktig information, informationsstöld eller
informationsförvrängning. Detta kan beskrivas på följande sätt:
“There is no such thing as computer security. There are only various
degrees of insecurity” (Carroll, 1987)
Däremot kan de bli nästan helt säkra.
Det finns många krafter som vill få tillgång till hemlig information, t.ex. politiska
extremister, industrispioner eller spioner. Syften och tillvägagångssätt varierar, och nya
tekniker dyker ständigt upp. Av de brott som utförs m.h.a datorer är följande de
vanligaste enligt Freese och Holmberg (1993):
•

Brott mot datalagen.

•

Förmögenhetsbrott

•

Industrispionage

•

Spionage

•

Sabotage

Värdet av att erövra information om konkurrenten/fienden, de i många fall avancerade
metoder som används för att komma över denna m.m, har fått vissa sakkunniga (t.ex.
författarna till boken “Informationskrig”, 1996) att tala om informationskrigföring.

1.2 Hotbilden
Här följer en kort beskrivning av de viktiga hot mot våra informationssystem som jag
anser kräver en förklaring:
•

Hacking innebär att någon person via telenätet eller Internet tar sig in i ett
informationssystem där denna ej har behörighet. Att ta sig in i dessa system ses
av de flesta hackers som en sport, och en bekräftelse på god datorkunskap, men
kan också nyttjas för stöld av information. Vissa personer (s.k crackers) nöjer sig
inte med att olovligen penetrera systemgränserna och eventuellt stjäla
information, utan saboterar också informationen i systemet. Hackingen har då
övergått i cracking. (Freese och Holmberg, 1993).
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•

Det finns många olika former av farliga program som hotar våra
informationssystem. En Trojansk häst är enligt Carroll (1987) ett program som
ser ut som ett legitimt program, och uppför sig också till en början som ett
sådant. När väl programmet är inne i systemet kan det dock visa sig innehålla
t.ex en “logisk bomb”, en “tape worm” eller den mest kända varianten: “virus”.
Vidare skriver Carroll (1987) att virus är den mest lömska av alla trojanska
hästar. Inte nog med att ett virus t.ex kan vara programmerat att plantera logiska
bomber som får hela systemet att krascha på given tidpunkt, det kopierar också
in sig i alla program som det kommer i kontakt med.

•

Avlyssning. Kablar i t.ex datornätverk kan tappas på information. Telefoner och
mobiltelefoner kan avlyssnas. Datorer, terminaler och kablar ger dessutom ifrån
sig elektromagnetisk strålning (Freese och Holmberg, 1993). Denna kan fångas
upp med en mottagare och på en monitor kan användaren få upp en kopia av den
avlyssnade datorns skärmbild.

•

En elektromagnetisk puls (EMP) har en negativ påverkan på elektronisk
utrustning och datorutrustning. Enligt Freese och Holmberg (1993) genereras en
EMP vid blixtnedslag och atomsprängningar. Dessutom påstås att forskning om
framtagning av konstgjord elektromagnetisk puls pågår.

•

Sabotage med fysiskt våld kan tyckas primitivt i denna högteknologiska värld,
men fungerar fortfarande ypperligt till en låg kostnad för sabotören. Wong och
Watt (1990) beskriver bl.a hur en strejk bland telekommunikationsingenjörer i
U.S.A urartade i sabotage mot bl.a kopplingsskåp och kablar, vilket påverkade
över 200 000 människor. Sabotage kan också ske i form av att information
saboteras, förvrängs eller olovligen sprids, således sabotage utan fysiskt våld.

1.3 Skydd
Vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas för ett visst informationssystem beror
naturligtvis på vilken sorts system det är och vilken information detta behandlar. Något
som är grundläggande för alla system är enligt Freese och Holmberg (1993):
•

Ägaren av informationen är ytterst ansvarig för denna.

•

Tillsätt en säkerhetsansvarig! (Informationsägaren själv eller någon annan).

•

Låt säkerhetsåtgärderna bli en del av den dagliga rutinen.

I kommande underkapitel presenterar jag tre former av skydd som jag anser vara av
intresse för mitt arbete. Kapitlen baseras på skydd enligt Gratte (1990).
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1.3.1 Kapitalskydd
Kapitalskydd innebär skydd mot fysiska hot för hårdvaran i sig. Det finns behov av att
skydda maskinvara, lagringsmedia och kommunikationslinjer.
Det är relativt vanligt med vattenskador på datorutrustning. Detta kan förebyggas
genom att införa förbud mot att hantera vätskor i datorrummen. Även bör installatören
kontrollera hur vattenledningarna i byggnaden är dragna, om det finns golvbrunn etc,
för att placera utrustningen i ett lämpligt utrymme skriver Freese och Holmberg
(1993). Om olyckan ändå skulle vara framme så är det av stor vikt att det finns
översvämningslarm i lokalen fortsätter Freese och Holmberg (1993).
Brand utvecklar hetta och rök, som båda är skadliga för datorer. Redan vid 50-60
grader Celsius förstörs en mängd komponenter skriver Freese och Holmberg (1993).
Därför, fortsätter Freese och Holmberg (1993), bör brännbara material undvikas i
miljön kring utrustningen samt brandvarnare och brandsläckare finnas utplacerade på
strategiska platser.
Sabotage mot hårdvara kan förebyggas genom att göra utrustningen så otillgänglig
som möjligt för en potentiell sabotör. Lås helt enkelt in den ordentligt och undvik att
dra kablar så att dessa kan kommas åt utan större ansträngning. Säkerhetskopiorna
skall också förvaras på ett så säkert sätt som möjligt. Ett tips är att inte förvara dessa i
datorrummet, eftersom det är att göra det väl lätt för sabotören. Skydd mot EMP finns
i dag och kan lämpligen byggas in i lokalerna från början, eller så kan datorerna EMPavskärmas i efterhand.
Jag anser att de skyddsåtgärder som nämns i texten ovan är åtgärder som alla
säkerhetsansvariga kan och bör utföra. De kräver varken specialistkunskap eller höga
kapitalinsatser och kan rädda stora värden vid olycka eller sabotage. Ett exempel är
brandvarnare, som är mycket billiga och kan vara avgörande vid olycka eller sabotage.

1.3.2 Datakvalitetsskydd
Med datakvalitetsskydd menas att man strävar efter att den information som
användaren får, är av så pass hög kvalitet att den är användbar (Gratte, 1990).
Exempel på åtgärder:
•

Använd rimlighetskontroller i datorsystemen. Ett sådant skulle t.ex slå larm vid
inmatning av ålder för en person till 150 år.

•

Använd kontrolldata i datorsystemen. Ett sådant skulle slå larm vid inmatning av
t.ex felaktigt bankkontonummer.
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•

Elektroniskt sigill kan användas för att kontrollera att data inte har blivit ändrade
vid överföring.

Jag vill här tillägga att s.k antivirusprogram kan hjälpa till att öka datakvalitetsskyddet,
genom att varna för farliga program som t.ex kan förvränga data i datorsystemet.

1.3.3 Dataskydd
Dataskydd handlar om hur vi skall skydda informationen i och runt datorerna från
obehöriga. Således gäller detta skydd information lagrad i datorer, disketter, på papper
etc. samt information på datorskärmar och i kommunikationsledningar. Följande
åtgärder är lämpliga för att öka sitt dataskydd:
•

Förvara alla lagringsmedia på ett säkert sätt.

•

Överväg att kryptera information på hårddiskar.

•

Överväg att använda löstagbara hårddiskar som kan låsas in när de inte används.

•

Uppmärksamma att arbete från hemmet kräver samma säkerhetsåtgärder som
arbete på arbetsplatsen.

•

Använd ett behörighetskontrollsystem, alltså lösenord i datorsystemet.

•

Tillse att systemet har loggningsfunktion. Denna samlar in information om vad
som sker i systemet, vilket kan vara avgörande t.ex i utredningen efter ett
hackerintrång.

•

Tillse att användarna av systemet använder lösenord som är svåra att “knäcka”.
Det skall inte vara ett naturligt ord och det skall inte vara logiskt. Åtta tecken
(bokstäver och siffror) kan vara en lämplig längd.

•

Om verksamheten hanterar mycket hemlig information bör strålningssäkra
terminaler, skyddsfilter till kommunikationskablar och skydd mot
elektromagnetisk strålning till själva servern anskaffas för att förhindra
elektromagnetisk strålning att “läcka ut”.

Jag tror att arbete från hemmet kommer att bli vanligare i framtiden när vi kommit
ännu ett steg in i informationssamhället. Därmed bör dessa säkerhetsaspekter

6

1 Bakgrund
uppmärksammas. Jag anser det orimligt att en anställd, som på arbetsplatsen arbetar
under stränga säkerhetsrutiner, skall jobba utan någon egentlig säkerhet alls hemifrån.

1.4 Varför begå databrott?
Precis som bland “vanliga” kriminella så finns det bland databrottslingarna många olika
typer av brottslingar och därmed många olika syften med verksamheten.
Jag har en känsla av att det vanligaste skälet till att begå databrott är att brottslingen i
fråga finner nöje i sysslan. Det är en hobby för hackers att olovligen ta sig in i
datorsystem enligt Freese och Holmberg (1993). Om de sedan hittar intressant
information så är det självklart en bonus. Vissa personer förstör också informationen
av samma skäl.
Personer kan också stjäla eller sabotera information för att hämnas på en antagonist
t.ex. i form av en f.d arbetsgivare.
Syftet kan också vara att sabotera eller stjäla information av en konkurrent. Detta för
att öka chanserna till en ekonomisk vinst. Sådan verksamhet kallas industrispionage.
Industrispionage blir allt vanligare samtidigt som det militära spionaget kanske har
tonats ner enligt Freese och Holmberg (1993).
Syftet kan vara att vinna politiska fördelar. Desinformation (eller information) kan
enligt Sjöstedt (1996) användas för att skönmåla eller svartmåla personer,
organisationer etc. Mitt tillägg här är att personer självklart kan använda många andra
former av data-/informationsbrottslighet (t.ex. sabotage) för att indirekt uppnå ovan
nämnda syften.
Syftet med att utföra någon sorts brottslig handling kan också vara att erhålla militära
hemligheter från en främmande nation. Detta kallas spionage. Här är ekonomisk vinst
inte huvudsyftet till skillnad från i fallet industrispionage.
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Detta kapitel skall fungera som en introduktion till området informationskrigföring. Jag
behandlar olika teorier och praktiska fall av inormationskrig. Kapitlet avslutas med en
beskrivning av vapnen i informationskriget.

2.1 Vad är informationskrig?
“In order to win victory we must try our best to seal the eyes and the ears
of the enemy, making him blind and deaf, and to create confusion in the
minds of enemy commanders, driving them insane”. (Mao TseTung, 1938).
Detta är en i mitt tycke bra beskrivning av vad informationskrigföring kan användas
till. Informationen har varit viktig i krigföring i alla tider, eftersom kunskap om fienden
underlättat att överraska, utnyttja dennes svaga sidor etc. I dag är informationen ofta
mer tillgänglig, vilket underlättar informationskrigföring. Detta grundar jag på vårt
alltmer mediaintensiva samhälle där Internet spelar en stor roll. I ett samhälle med
denna informationsintensitet och tillgänglighet blir det effektfullt att utnyttja
informationskanalerna för sina egna syften. Effektfullheten kommer sig av att en
person som i dagens samhälle önskar sprida information till en mängd människor, kan
genomföra detta på ett mindre arbetskrävande sätt än förr.
Informationskrig kan enligt Lönnbom (1996) beskrivas som alla de åtgärder som
skyddar våra informationssystem och dess information från att utnyttjas, förvanskas
eller förstöras, och de åtgärder som leder till att vi kan utnyttja, förvanska eller förstöra
motståndarens dito. Detta kan ske öppet eller dolt, i fred, kris eller krig och riktas mot
politiska, ekonomiska, sociala, industriella och militära informationssystem. Syftet är
att uppnå ett informationsövertag över motståndaren och därigenom påverka hans
uppträdande, förhindra eller avsluta en konflikt eller vinna ett krig. (Lönnbom, 1996).
Observera att denna syn på informationskrig inte är allmänt vedertagen. Många
författare som jag läst artiklar av har haft olika syn på informationskrig.
Scwartau (1997) delar t.ex in informationskrigföring i tre klasser. Detta beskrivs
översiktligt i figuren nedan.
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Informationskrig

Klass 1:
Individnivå

Klass 2:
Industrispionage
m.m

Klass 3:
Militära och
globala hot

"I datasamhället är
du skyldig tills
motsatsen
bevisats".

Spionage är
billigare och
enklare än förr!

Statliga aktörer,
terrorister, maffia
etc.

Figur 1. Figuren illustrerar informationskrigföringens tre
nivåer. (Efter Scwartau, 1997, sid 26)

Informationskrig på individnivå beskriver Scwartau (1997) ytterligare som “den ene
mot den andre”. Alla har vi en digital signatur och en elektronisk identitet, som kan
användas av andra människor för att lagra och hämta information, och även fatta beslut
för och om oss. Hackers och crackers kan drabba enskilda individer utan att egentligen
medvetet delta i ett informationskrig.
Jag tycker, till skillnad från Schwartau, att informationskrigföring är en dålig
beteckning på konflikter privatpersoner emellan som involverar informationsteknik. Jag
tycker att det är ett felaktigt användande av ordet “krig”. Det bör dock
uppmärksammas att individer kan ställa till ett elände för varandra genom att
uteslutande använda IT-stöd.
Industrispionage beskriver Schwartau (1997) som en utbredd verksamhet som innebär
att företag eller nationer inhämtar industriell- och ekonomisk information med
spionmetoder. FBI bedömer att “122 länder bedriver elektronisk inhämtning online i
jakten på information- industriell eller ekonomisk -som kan bidra till att hjälpa det egna
landets intressen” fortsätter Schwartau (1997).
Schwartau (1997) beskriver också hur världens konflikter alltmer överförs till
ekonomiska arenor. Alltså en flyttning från det militära slagfältet till det kommersiella.
Det handlar inte bara om vanlig tävlan, utan medlen som ibland används pekar på att
det är konflikter eller rent av krig på marknaden som försiggår.
Militära och globala hot kan realiseras i form av ett militärt informationskrig. Detta
beskriver Tode (1997) som en verksamhet som syftar till att utnyttja, förvanska eller
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fördröja motståndarens information. Försvar skall också finnas mot fiendens
motsvarande verksamhet.
Terrorister och maffiaorganisationer är exempel på globala hot. En form av
terroristgrupp är hackers. En grupp av hackers erbjöd, enligt Widegren (1996),
Saddam Hussein att mot en miljon USA-dollar bryta den amerikanska utbredningen av
kommunikationsnätverk (inklusive Internet) i mellersta östern. Saddam tackade nej.

2.2 Vapen i informationskriget
Jag skall i detta kapitel mer utförligt än i kapitel 1.2 beskriva de hot/vapen mot
information och informationssystem som jag anser vara aktuella i ett informationskrig.
Jag presenterar alltså hacking, farliga program, avlyssning, EMP och sabotage mer
djupgående. Dessutom skall jag förklara begreppen desinformation och chipping.

2.2.1 Hacking
Carroll (1987) beskriver en typisk hacker som en man på mellan 14 till 25 år som är
student eller arbetslös. Han är smart, en enstöring och besatt av högteknologi samt
känner sig försummad av samhället som inte inser hur smart han är.
Att olovligen koppla upp sig till datorsystem via telenätet eller Internet som ovan
beskrivna person sysslar med är olagligt och rubriceras enligt Freese och Holmberg
(1993) som dataintrång.
Enligt Freese och Holmberg (1993) söker hackern bl.a efter information om vilka
offret utbyter information med, vilka som använder systemet och även personliga
texter som kan vara till nöje för hackern. Vanligast är dock, fortsätter Freese och
Holmberg (1993), att hackern söker efter möjligheter att komma vidare, att kunna
koppla upp sig mot ett nytt datorsystem.
Ett i mitt tycke bra exempel på en “hackerräd” beskriver Wong och Watt (1990). Där
beskrivs hur en tysk hackergrupp hittade en bug i en vesion av ett operativsystem.
Genom att utnyttja denna kunde hackers ändra lösenordsregister och
användarrättigheter.
Vidare beskrivs hur hackergruppen, i maskopi med en auktoriserad användare, tog sig
in i NASA:s världsomspännande datornätverk SPAN. Lösenordsregistret som de kom
över var i krypterad form. Detta löste de genom att föra in en Trojansk häst i
operativsystemet som kopierade lösenorden vid inloggning från terminalerna innan
lösenorden blivit krypterade och jämförda med listan över godkända sådana. När sedan
systemadministratörens inloggningslösenord erhållits så kunde “hackarna” skapa
fingerade användare och förse dessa med egna lösenord. Slutligen skapade de ett
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“master password”, med vilket de kunde passera systemets lösenordskontroll och
därmed underlätta framtida hacking och undvika upptäckt.
Vad hackingen i exemplet ovan gick ut på kan vi bara spekulera i, men jag har en
känsla av att det liksom i många andra fall handlade om prestige och nyfikenhet. I vissa
fall kan hackers dock använda sin kunskap och utrustning till att trakassera en specifik
person. Detta visar ett exempel från Carrolls bok “Computer Security”. I detta fall var
offret en reporter som visat sig kritisk mot hackers. Flera hackers gick ihop och
lyckades stänga av reporterns telefon, gas och elektricitet. Dessutom blev han överöst
av postordervaror och hans kreditrapport sattes upp på en s.k bulletin board. Bulletin
boards beskriver Freese och Holmberg (1993) som “ett slags elektroniska
anslagstavlor, dit hackers kan ringa för att lämna meddelanden eller läsa andras.”

2.2.2 Farliga program
Inom detta område verkar det råda ordentlig begreppsförvirring, eller är det kanske
olika falanger bland datavetarna? Förvirringen gäller förhållandet mellan Trojanska
hästar och farliga program. Jag håller mig dock till Carrolls definition vad gäller
Trojanska hästar, nämligen att en Trojansk häst är ett dataprogram som används för att
smuggla in ett farligt program, som då kallas “trap door”, i ett datorsystem. Detta
farliga program kan sedan förändra, förstöra eller samla in data.
En Trojansk häst kan alltså innehålla t.ex ett virus, och inte tvärt om. Däremot anser
jag att Carroll (1987) har fel när han påstår att t.ex virus är en Trojansk häst. Det är ett
lika orimligt påstående som att soldaterna i den ursprungliga historiska Trojanska
hästen skulle vara hästen!
En farligt program kan ta sig in i datorsystem via t.ex piratkopierad programvara,
lånad programvara, via Internet eller genom att bli planterad direkt i systemet av en
hacker. Alla farliga/oönskade program är dock inte elakartade. Det förekommer att de
används för att skämta med, eller skrämma personen som blir utsatt. Att dessa skämt
uppskattas av offret är nog inte så vanligt.
Farliga program kan förekomma i många olika utföranden och ha olika uppgifter
skriver Carroll (1987). Nedan ges ett par exempel:
•

Vänta till ett visst datum och på givet klockslag rensa datorns minnen. (Logisk
bomb).

•

Plantera logiska bomber som får hela systemet att krascha på given tidpunkt, och
kopiera in sig i alla program som det kommer i kontakt med. (Virus).

•

Olovligen föra över pengar till programmerarens bankkonto genom att ta några
ören från en mängd personers konton. (French round-off, Salami attack).
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•

Manipulera log-on program. Användaren kan t.ex få en gåta på skärmen, till
vilken ett felaktigt svar resulterar i katastrof. (Cookie monster, Selective gate).

•

Rensa primär- och sekundärminne på program och filer. (Tape worm).

•

Kopiera och offentliggöra känsliga program för att underlätta spioners arbete.
(Squirrel).

•

Växa sig större och större tills det tar upp en tillräcklig stor del av primärminnet
för att systemet skall krascha. (Blob).

Att just virus har blivit så uppmärksammat beror troligen på den spridning de fått.
Virus har ju inte fått sitt namn av en slump. Virusprogrammens funktion är just att
smitta av sig till alla program de kommer i kontakt med. Detta i sig ställer troligen inte
till med någon katastrof, men virusen innehåller som regel någon förstörande funktion,
som i exemplet ovan.
En funktion som många Trojanska hästar har är att de efter slutfört uppdrag rensar alla
spår efter sig, vilket försvårar kommande utredningar skriver Carroll (1987).

2.2.3 Avlyssning
Dataledningar tappas på hemlig information. Telefonsamtal och telefaxöverföringar
buggas. Elektromagnetisk strålning från datorutrustning kan, utan särskilt avancerad
utrustning, utnyttjas för spioneri. Detta beskriver Freese och Holmberg (1993), som
också påstår att denna bransch har utvecklats till en miljardindustri.
Freese och Holmberg (1993) exemplifierar det ökande avlyssningshotet bl.a med en
linjelyssnare som hittades i Stockholm city i ett kopplingsskåp, och mängder av små
avlyssningsapparater, buggar, har också hittats i lokalnäten. Även buggning av lokaler
har förekommit i Sverige. Det finns också företag som specialiserat sig på att bugga
telefaxöverföringar.
Gratte (1990) hävdar att avlyssningsverksamheterna har gått så långt att (dåvarande)
Televerket inrättade en speciell avdelning för att hjälpa sina företagskunder att skydda
sig mot olika former av avlyssning.
Att avlyssna mobiltelefoner på NMT-nätet bör vara mycket enkelt och knappast
kostsamt, med tanke på att en kamrat till mig kunde få in fullt avlyssningsbara
mobiltelefonsamtal på en billig radio i Walkman-format.
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2.2.4 ElektroMagnetisk Puls
En EMP uppkommer vid blixtnedslag och vid kärnfysiska sprängningar skriver
Holmberg och Freese (1993). I praktiken är det dock endast den kärnfysiska varianten
som kan ge allvarliga skador på datautrustning och annan elektronik. EMP leds inte
bara genom kablar och andra ledande material, utan också genom luften och
atmosfären fortsätter Holmberg och Freese (1993).
Freese och Holmberg (1993) skriver också att räckvidden av EMP varierar med
styrkan i explosionen och explosionspunktens höjd över marken.
I boken “Datasäkerhet” (1993) tas hotet om att vissa länder försöker framställa EMPgeneratorer upp. År 1996 visas en intressant bild i boken “Informationskrig”. Bilden
föreställer två ryska elektromagnetiska bomber med kaliber 105 respektive 42 mm.
Wik (1996) frågar sig hur pass bra effekt ett elektromagnetiskt vapen har, vilket är av
avgörande betydelse ifall dessa kan ersätta dagens icke-humana vapen (vapen som är
direkt skadliga för människor). Klart är dock att endast vetskapen om att dessa finns
utgör ett tyst hot mot eventuella antagonister. Just denna humana effekt som EMPvapnen ger vid användande anser Wik (1996) sänker tröskeln för användandet av
desamma.
Att t.ex en nation skulle ta lättare på att attackera med EMP-vapen än att göra
detsamma med icke-humana vapen tycker jag låter rimligt. Detta kan dock vara
upptakten till ett krig i mer traditionell mening. Vad blir annars nästa steg när
motståndarna har slagit ut varandras viktigaste informations- och elektroniksystem?
Vi skall dock komma i håg att EMP-vapen inte nödvändigtvis måste användas nation
mot nation. Dessa kan precis som alla andra medel i informationskrigföringen användas
mellan t.ex organisationer av olika slag eller t.o.m mellan olika individer.

2.2.5 Sabotage
Många fall av sabotage av företags IT-utrustning, data och informationssystem är
begångna av egen personal skriver Wong och Watt (1990). Det är som bekant lättare
att rasera än att bygga upp, och för en betrodd anställd bör det vara mycket lätt att
ställa till med stor skada. Denne har ju ofta tillgång till känslig information, och kan
framförallt skilja den värdefulla informationen från den mindre värdefulla.
Det finns även skäl att se upp med personal som har lämnat företaget. Särskilt om
detta har skett under tråkiga omständigheter. Wong och Watt (1990) beskriver hur en
direktör i onåd lämnar ett företag som sysslar med datoriserad telexservice åt banker.
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Företaget har glömt att ta bort mannens användaridentitet och lösenord. Mannen
utnyttjar detta genom att skicka absurda meddelanden med falska avsändare till
företagets kunder och sabotera kapitalöverföringar. Mannen blev senare gripen, men
släpptes p.g.a Englands otillräckliga lagstiftning vad gäller databrott.
För att utföra sabotage mot hårdvara i informationssystem behövs varken
specialkunskaper eller specialutrustning. Det enda du egentligen behöver veta är vad
du skall sabotera.
I stort sett vem som helst klarar t.ex av att med en tång öppna ett av de grå
kopplingsskåp som står på trottoarer överallt i Sverige för att sedan slå sönder
innanmätet med ett tillhygge. Har du lyckats med detta så har du slagit ut
telekommunikationen i ett bostadsområde eller liknande.
Freese och Holmberg (1993) skriver att antalet intrång, skadegörelse och sabotage mot
dåvarande Televerkets kopplingsskåp ökar. 1991 skedde 65 sådana sabotage i
Helsingborg till skillnad från fem stycken året innan!
Sabotage förekommer också mot kablar. Ett exempel som Freese och Holmberg
(1991) tar upp är när någon person högg av vitala telekablar med en yxa. Detta tilltag
resulterade i att 4000 privatabonnenter och flera större företag och banker blev av med
all telekommunikation.
Ett kanske mer avancerat exempel på handgripligt sabotage är det som drabbade ett
norskt företag. Freese och Holmberg (1991) beskriver hur någon hade tagit sig in i
företaget och hällt frätande syra på tre vitala ställen i företagets dator. Hela systemet
sattes ur spel, och utrustning för 5 miljoner Nkr förstördes.

2.2.6 Desinformation
Sjöstedt (1996) beskriver desinformation som ett informationsflöde, från en part till en
annan, som avsiktligt manipulerats i syfte att skapa en felaktig eller missvisande bild av
ett fenomen.
Sjöstedt (1996) skriver vidare att desinformering kan ske på i huvudsak två sätt.
Antingen direkt desinformation, genom att sända desinformationen till mottagaren eller
indirekt desinformation, genom att t.ex sprida rykten, som på omvägar når fram till
mottagaren. Metoderna som är användbara för att sprida desinformation är desamma
som för att sprida information.
Television är ett kraftfullt medium och kommer troligen att vara det en lång tid
framöver. Därför är television också ett utmärkt medium för desinformation, vilket
följande exempel från Göran Tode (1997) visar:
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När det amerikanska folket började tveka inför att skicka trupper till kuwaitkriget, så
framträdde en kuwaitisk sjuksköterska i TV och berättade om hur irakiska soldater
brutit sig in på ett barnhem i Kuwait och dödat nyfödda barn. Detta fick den
amerikanska opinionen att återfå viljan till truppinsatser.
Det visade sig senare att historien var påhittad i syfte att locka med den amerikanska
opinionen. Sjuksköterskan var dotter till den kuwaitiska ambassadören.
Vi ska tänka på att televisionen är ett tämligen kontrollerat medium. Det finns en
ansvarig utgivare för programmen som sänds, och många TV-stationer har troligtvis
för avsikt att använda sanningsenlig information. Detta kan jämföras med det, enligt
min mening, tämligen okontrollerade medium som kallas Internet. Här kan
privatpersoner, organisationer och nationer förvränga information och ljuga i stort sett
riskfritt, eftersom det är mycket enkelt att vara anonym när du så vill.

2.2.7 Chipping
Chipping innebär att chips med, för kunden, oönskade funktioner sätts in i
datorutrustning skriver Winn Scwartau (1997). Ett exempel på hur detta kan användas
finns att hämta från Gulfkriget. Innan Gulfkriget exporterade U.S.A enligt Winn
Scwartau (1997) datorutrustning till Irak via mellanhänder. Utrustningen innehöll chips
som sände ut signaler. Dessa signaler användes för att spåra teknikcenters i Irak och
sedan bomba dessa.
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Kunskap om datasäkerhet är i dagens samhälle en viktig kompetens. Datasäkerhet
ingår i informationskrigföring. En “informationskrigare” har dock ännu en uppgift
förutom att säkra information, nämligen att kunna forcera fiendens eventuella
säkerhetsspärrar. Jag och troligen många andra tänker ofta på hackers i form av
vanliga “datanördar” när vi i olika media hör om databrottslighet. Kanske är det lika
ofta främmande makter som söker känslig information för att utnyttja i det
informationskrig som kan komma, eller för att utnyttjas i dagsläget. Möjligtvis
saboterar eller manipulerar främmande makter alltså information redan i dag.
Tills någon har bevisat motsatsen anser jag att vi får förutsätta att spioneri och
sabotage nationer emellan pågår. I Svenska dagbladet den 31 Mars 1998 står skrivet
att ett flertal täckföretag etablerade sig i Sverige 1997 för att försöka komma över
materiel och teknologi för produktion av massförstörelsevapen. Detta skulle ske m.h.a
industrispionage. Det står också att drygt tio länder har underrättelsepersonal i
Sverige.
Informationskrig behöver inte utkämpas i datormiljö. Det kan med framgång ske med
television, radio, tidningar etc. som alternativ eller komplement.
Alltmer talar diverse sakkunniga (forskare, officerare etc.) om ett behov av en
officersutbildning med en mer akademisk prägel i det svenska försvaret. Dessutom vet
vi att försvaret har allvarliga förändringar att vänta, p.g.a ekonomiska orsaker och en
förändrad världsbild. Blir dessa och kanske ytterligare faktorer startskottet för en mer
organiserad utbildning av “informationskrigare” än vad som finns i dag?

3.1 Frågeställning
Min frågeställning är följande:
•

Hur förbereder sig sveriges militära försvar på informationskrig?

I denna frågeställning inbegriper jag både offensiv och defensiv informationskrigföring.
Vad gäller den defensiva informationskrigföringen så menar jag de förberedelser det
militära försvaret gör för att skydda Sveriges nationella säkerhet. Det gäller alltså inte
bara hur de skyddar sin egen information och egna informationssystem.

3.2 Avgränsning
Frågeställningen avgränsar mitt område till informationskrigföring vad gäller det
militära försvaret i Sverige. En ytterligare avgränsning som jag gör är att arbetet endast
skall beröra informationskrigföring på hög nivå, vilket kan förtydligas med vad som
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Schwartau (1997) kallar klass 3 i informationskrigföring, alltså militära och globala
hot. Jag avgränsar mig inte till specifik vapengren, utan avser inrikta mig på en nivå i
Försvarsmakten där vapengrenar inte är av någon större betydelse. Jag kommer främst
att inrikta mig på den datoriserade delen av informationstekniken. Det handlar dock ej
om något teknikinriktat arbete.
Att jag i frågeställningen inbegriper offensiv informationskrigföring kan tyckas märkligt
eftersom jag skall utreda hur försvaret förbereder sig på att skydda Sverige i ett
informationskrig. Jag vill därför påpeka att informationskrigföring kan användas i
preventivt syfte, alltså för att undvika konflikter. En ytterligare förklaring är att anfall i
vissa fall kan vara bästa försvar.

3.3 Förväntade resultat
Jag skall redovisa de åtgärder som sveriges militära försvar gör och planerar att göra
för att kunna försvara Sverige i ett informationskrig. Jag förutsätter nämligen att sådan
verksamhet pågår. Jag skall alltså redovisa vilka skydd som i dag används, vilka
offensiva medel som eventuellt används och även vilken strategi som finns. Först av allt
skall jag dock beskriva ämnesområdet, nämligen militärt informationskrig.
Jag är medveten om att det kan uppstå svårigheter med att få fram information om mitt
ämnesområde. Detta p.g.a att det kan vara information av stort nationellt intresse.
Sådan information kan vara sekretessbelagd. Jag tror trots detta att mitt förväntade
resultat går att uppnå.

3.4 Studiens bidrag
Jag tror att en rapport om vårt försvars arbete och beredskap inför ett eventuellt
informationskrig är av intresse både för personer insatta i ämnet, likväl som för icke
insatta. Målet är att mitt examensarbete skall bli en sådan rapport. Dessutom kommer
jag eventuellt redovisa hur känslig information skyddas i dagsläget på ett specifikt
militärt verk, vilket kan vara av intresse för t.ex. säkerhetsansvariga i andra
organisationer.
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I detta kapitel kommer jag att presentera de fakta jag skall försöka samla in och de
metoder som kan vara användbara för att göra detta. Jag kommer sedan att utreda hur
dessa metoder skulle kunna användas i mitt arbete och vilka fördelar och nackdelar
detta skulle medföra. Slutligen väljer jag vilka metoder jag skall använda.
De fakta jag vill samla in är följande:
•

En mer detaljerad beskrivning av militär informationskrigföring.

•

Hur Försvarsmakten arbetar med informationskrigföring i dagsläget och hur de
planerar att arbeta med informationskrigföring inom den närmaste framtiden.

4.1 Tänkbara metoder
De metoder för att samla in information som jag ser som användbara i mitt
examensarbete är litteraturstudier, intervju, enkät och fallstudie. Dessa metoder kan
komplettera varandra och ge ett tillräckligt underlag för ett tillfredsställande
rapportresultat. Den information som jag saknar efter litteraturstudierna kan
förhoppningsvis inhämtas m.h.a intervju eller enkät. För att inhämta mer information
och få en inblick i det dagliga arbetet inom mitt intresseområde kan jag använda mig av
en fallstudie.
Att jag inte har för avsikt att beröra experiment beror på att min frågeställning inte är
av den konkreta art som ett eller flera experiment skulle kunna ge svar på.

4.2 Litteraturstudier
Det vanligaste är att studier genomförs med böcker, rapporter och artiklar. Böckerna
är ofta försök att sammanställa den kunskap som finns på området på ett överskådligt
sätt. Artiklar och rapporter å andra sidan kan erbjuda det senaste inom ämnesområdet,
eftersom de blir tillgängliga snabbare än böcker. (Patel och Davidson, 1994).
Bokstudier vet jag av erfarenhet är en lämplig metod för att samla information som kan
användas som en introduktion i ämnet. Detta är också möjligt att genomföra i mitt
ämnesområde informationskrig, eftersom det finns böcker i ämnet. För att få en mer
aktuell prägel på rapporten kan jag använda mig av artiklar i facktidskrifter och
dagstidningar. Dessutom finns möjligheten att studera rapporter i ämnet. Jag kommer
naturligtvis att få hålla mig till de öppna varianterna av dessa, alltså de som ej är
hemligstämplade.
En fördel med litteraturstudier anser jag är att tillgängligheten och tillgången på
litteratur är god. Det är tämligen enkelt att på bibliotek och hos bokhandlare hitta
lämpliga böcker, tidskrifter etc. På biblioteken finns också fjärrlåneservice, vilket
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innebär att jag kan beställa böcker från andra bibliotek om dessa ej finns tillgängliga på
det aktuella biblioteket. De organisationer som intresserar mig kan troligen skicka
rapporter till mig via post eller e-mail.
Informationen i böcker, rapporter och artiklar är på något sätt strukturerad och
samlad, vilket ytterligare förbättrar åtkomligheten av informationen. Det är också
billigt med litteraturstudier; framförallt om jag utnyttjar bibliotekens service. Köper jag
i stället mycket litteratur finns naturligtvis inte denna fördel. Jag tror att jag kommer
kunna erhålla artiklar och rapporter kostnadsfritt.
En nackdel med litteraturstudier kan vara att det är tidskrävande att förstå ett ämne
genom att uteslutande läsa om ämnet. En ytterligare risk med litteraturstudier är enligt
min mening att jag endast får författarens syn på ämnet/problemet. Detta kan jämföras
med en intervju eller enkät där undersökaren får en mängd olika uppfattningar om det
aktuella ämnet.

4.3 Intervjuundersökning
De två intervjuformerna som kan bli aktuella i mitt fall är besöksintervju och
telefonintervju. Jag anser det nämligen vara otänkbart att göra en s.k på-stan-intervju
med tanke på mitt ämnesområde. Chansen är liten att jag skulle stöta på en expert på
informationskrig.

4.3.1 Besöksintervju
Besöksintervju genomförs normalt så att intervjuaren efter överenskommelse söker
upp respondenten på t.ex arbetsplatsen. Sedan ställer intervjuaren sina frågor efter ett
frågeformulär. Intervjun kan dock även vara av ostrukturerad art, t.ex djupintervju och
tidningsintervju. (Dahmström, 1996).
En besöksintervju måste föregås av brev- och telefonkontakter, där man informerar om
undersökningen samt överenskommer om lämplig intervjutid fortsätter Dahmström
(1996). Min åsikt är att det inte alltid är ett måste att förbereda respondenten med både
telefon- och brevinformation. Informationsbehovet bör variera beroende på intervjuns
komplexitet. Jag kommer dock inför en eventuell besöksintervju att sända över min
problembeskrivning som en introduktion för respondenten.

4.3.2 Telefonintervju
Telefonintervju är ett snabbt sätt att samla in data på. Ett exempel på tillvägagångssätt
är att göra ett slumpmässigt urval av telefonnummer och sedan intervjua de personer
som svarar. Jag anser vidare att det är viktigt att en telefonintervju inte tar lång tid
eftersom det är lätt för respondenten att tappa intresset när denne inte ser intervjuaren.
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Som nämnts ovan så är telefonintervju ett snabbt sätt att intervjua en person på. Ännu
en fördel är enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1982) att det är ett billigt sätt att
genomföra en intervju på. Nackdelarna är, fortsätter Wiedersheim-Paul och Eriksson
(1982), att frågorna måste vara av tämligen enkel art och att intervjuareffekt kan
förekomma.
Jag tror att telefonintervju passar bäst för mig i andra hand, alltså för respondenter som
hamnat i bortfallet i huvudundersökningen. Detta beror på att telefonintervjun troligen
inte skulle uppnå samma kvalitet som exempelvis en besöksintervju eftersom mina
frågor är tämligen komplicerade.

4.4 Enkätundersökning
Ordet enkäts ursprungliga betydelse är enligt Dahmström (1996) (vittnes)förhör. En
enkätundersökning innebär dock att respondenten får ett frågeformulär att fylla i
skriver Patel och Davidson. Det finns tre olika enkätundersökningar: postenkät,
gruppenkät och besöksenkät. Den enda formen som kan komma i fråga i min
enkätundersökning är dock postenkät.

4.4.1 Postenkät
Eftersom jag vänder mig till personer med specialistkunskaper inom ett tämligen snävt
område, så finner jag det osannolikt att jag skulle finna en grupp med sådana
människor på samma arbetsplats. Därmed är gruppenkät utesluten. Besöksenkäter är
lämpliga att använda om syftet är att undersöka en myndighets eller organisations
service till allmänheten skriver Dahmström (1996). Jag skall inte göra en sådan
undersökning. Därmed är besöksenkät uteslutet. Däremot ser jag postenkät som en
möjlig metod.
Det vanligaste sättet att distribuera frågeformulär är enligt Dahmström (1996) med
posten. Enkäten kallas då postenkät. Viktigt att tänka på vid postenkätundersökningar
är att vara noggrann vid utarbetandet av frågeformuläret. Det är ofta nödvändigt att
genomföra en provundersökning innan det “skarpa” genomförandet sker. Detta för att
hitta oklarheter eller t.o.m fel i formuläret. (Dahmström, 1996). Jag tror att de
eventuella redigeringar av formuläret som detta medför också kan bidra till att minska
bortfallet i undersökningen, i.o.m att respondenterna hellre fyller i och returnerar en
enkät som är lättförståelig och välarbetad.
För att minska bortfallet kan belöningar användas. Det kan innebära att de
respondenter som skickat tillbaks svarskuvertet inom viss tid får en present.
Påminnelser är nödvändiga vid en postenkät. Om svaret inte inkommer efter viss tid, så
påminns de berörda om att svar önskas så fort som möjligt. (Dahmström, 1996).
Belöningar är inget som jag kommer använda i min eventuella postenkät. Min teori är
att det inte kommer att vara nödvändigt.
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En fördel med att använda postenkät är att det är billigt skriver Dahmström (1996).
Detta kan förklaras med att kostnaden per respondent är klart lägre än om t.ex
besöksintervju hade ägt rum. Dahmström (1996) konstaterar också att det därmed är
möjligt att nå många respondenter. Dessutom ifylles enkäten utan tidspress eller
påverkan från intervjuaren.
Det finns dock nackdelar med postenkät. Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson
(1982) finns det risk för att svarsfrekvensen blir låg. Jag tror att detta beror på att
respondenten inte känner någon press från undersökningsledaren i.o.m att denne inte är
närvarande till skillnad från vid t.ex en besöksintervju. Ytterligare en nackdel är enligt
Dahmström (1996) att ingen finns till hands om frågorna är oklara. Jag vill här tillägga
att detta problem aldrig uppstår om enkäten är glasklar. Det är dock väldigt svårt att
garantera att en enkät är glasklar för alla i urvalsgruppen.
Om jag använder postenkät så kommer jag att ta telefonkontakt med varje respondent i
förväg för att informera om undersökningen och få fastställt om denne har för avsikt
att fylla i enkäten och skicka tillbaks den. Efter telefonkontakt tror jag också att
respondenten ser mer seriöst på enkäten den dag de skall fylla i den. Telefonkontakt
med alla respondenter kommer att vara möjlig eftersom jag har för avsikt att i min
undersökning inbegripa ett litet antal respondenter (1-10).
Liksom telefonintervju kommer en eventuell postenkät att vara en “nödåtgärd”. Jag
kommer att använda postenkät då en respondent eller jag själv inte kan genomföra en
besöksintervju.

4.5 Fallstudie
Fallstudie är, enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1982), en undersökning där ett
fåtal fall studeras ur många aspekter. Fallet i fråga kan vara en individ en grupp
individer, en situation eller en organisation. Studien kan innefatta ett eller flera fall.
Fallstudier är lämpliga när en process eller en förändring skall studeras skriver Patel
och Davidsson (1994).
Det går även att generalisera resultaten från fallstudier fortsätter Patel och Davidsson
(1994). Detta kan gå till på så sätt att ett slumpmässigt urval ur populationen av fall
görs, och detta urval sedan studeras. Jag har dock ej för avsikt att generalisera några
resultat från en eventuell fallstudie. Detta skulle heller ej vara möjligt eftersom det i
mitt arbete endast gäller ett fall.
En positiv egenskap som fallstudier har är, enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson
(1982), att resultatet är lätt att överföra (kommunicera) även till personer som inte är
specialister inom ämnet. Det är detta jag är ute efter när jag funderar på genomförandet
av en fallstudie. Jag vill ha ett praktiskt exempel på defensiv informationskrigföring.
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4.5 Val av metod
Jag kommer att arbeta med litteraturstudier och intervjuer. Eventuellt kommer jag
dessutom genomföra en fallstudie. Fallstudien kommer att genomföras i mån av tid.
Litteraturstudierna kommer omfatta rapportstudier, artikelstudier och bokstudier.
Anledningen till att jag valt att använda litteraturstudier är att det är ett effektivt sätt
att få fram information, eftersom denna redan är strukturerad och samlad. Fakta från
bokstudierna skall användas i beskrivande syfte för att öka förståelsen för mitt
ämnesområde. Rapport- och artikelstudierna skall förhoppningsvis tillföra nyheter
inom området som ger rapporten en aktuell prägel. Jag har förhoppningar om att få
rapporter av de organisationer som jag skall ta kontakt med för genomförandet av min
intervju eller enkät. Artiklar inom ämnet finns att hämta från dagspress och tidskrifter.
Jag skall som ovan nämnts också genomföra intervjuer. Dessa kommer att vara i form
av besöksintervjuer. Detta förutsätter naturligtvis att respondenten är villig att låta mig
genomföra en sådan. Anledningarna till att jag valt att just göra en besöksintervju är att
jag kan ställa komplicerade frågor. Jag kan dessutom förklara komplicerade
frågeställningar när så behövs och jag kan följa upp intressanta svar. Jag kommer
genomföra ett litet antal intervjuer, och har således inte för avsikt att skapa en rapport
som kan användas i något statistiskt syfte.
Besöksintervjun kommer vidare att vara av strukturerad art. Jag kommer framställa
frågeformulär som jag skall ha som grund för intervjun. Troligen kommer
frågeformulären att se något olika ut beroende på vilken organisation respondenten
representerar.
Eventuellt kommer jag dessutom studera ett fall, nämligen en militär provplats, för att
se hur de skyddar den känsliga information som deras tester alstrar. Fallstudien
kommer i så fall att genomföras för att få en mer praktisk synvinkel på den defensiva
informationskrigföringen.

4.5.1 Litteraturen
De böcker jag har arbetat med, och skall arbeta vidare med är av två slag: böcker om
datasäkerhet och böcker om informationskrigföring. Vad gäller datasäkerheten, så
använder jag övervägande svenska sådana skrivna av Gratte och Freese och Holmberg.
Detta är böcker som beskriver datasäkerhetens hela spektrum och ger därför en
översiktlig bild av hot och skydd inom IT-världen. Jag använder också amerikansk
litteratur (Carroll) och engelsk litteratur (Wong och Watt). Carroll skiljer sig från de
andra författarna med sin mer tekniska inriktning. Vad de alla har gemensamt är en hög
trovärdighet inom sina ämnesområden.
Böckerna om informationskrigföring är två till antalet. Båda är antologier, d.v.s. det är
ett flertal författare som skriver i samma bok i separata avsnitt. Böckerna är från 1996
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respektive 1997 och därmed aktuella. Författarna är av skilda yrkeskategorier som
t.ex. officerare, ingenjörer och direktörer, majoriteten svenska sådana. Jag är
övertygad om att författarna i dessa böcker är sveriges, och kanske bland världens,
främsta experter på området informationskrigföring. Trovärdigheten kan alltså
bedömas som hög.
De rapporter som jag har kommit över och skall använda i arbetet är utgivna av
grupper som studerar informationskrigföring i sin yrkesroll. Vissa på heltid, andra inte.
Jag bedömer innehållet som intressant och författarna som kompetenta och trovärdiga.
Mitt arbete kommer inte till någon betydande del att baseras på artiklar, men sådana
har hänvisats till tidigare i arbetet. Dessa får bedömas som något mindre trovärdiga
eftersom de är skrivna av journalister. Jag utgår dock ifrån att artiklarna är riktiga i
huvudsak.
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I detta kapitel kommer jag att börja med en beskrivning av militärt informationskrig.
Denna beskrivning baseras på litteraturstudier. Därefter återfinns en kort presentation
av de militära organisationer som ingår i min undersökning och anledningen till att jag
valt just dessa. Jag kommer också att gå igenom de rapporter, från de aktuella
organisationerna, som jag har kommit över och ser som särskilt intressanta.
Frågeformulärets uppbyggnad och resultatet av mina besöksintervjuer presenteras
därefter.
Kapitlet avslutas med en analys av det material jag kommit över vad gäller rapporter
och intervjuer. Jag kommer i detta kapitel ibland använda mig av förkortningen IW. IW
står för information warfare, som betyder informationskrig.

5.1 Militärt informationskrig
Sakkunniga inom informationskrigföring har olika uppdelning av detta komplexa
ämnesområde. Den som jag anser vara mest utförlig är dock den som Ingemar
Widegren (1996) använder sig av. Denna uppdelning är basen för min presentation
nedan. Jag beskriver endast de delar som jag anser vara typiska för militärt
informationskrig.
Command and Control Warfare (C2W) heter på svenska ledningskrigföring.
Ledningskrigföring kan beskrivas som en duell mellan stridsparternas ledningssystem
skriver Manuel W. Wik. (1996). Ingemar Widegren (1996) menar att den offensiva
ledningskrigföringen går ut på att attackera befälhavaren och dennes kommunikation
med omvärlden. Den defensiva syftar till att söka olika åtgärder för att skydda
befälhavaren, ledningsstaben och deras kommunikationssystem. Hacker warfare är ett
exempel på militär ledningskrigföring.
Intelligence Based Warfare (IBW) kallas i Sverige för underrättelsebaserad krigföring.
Ingemar Widegren (1996) skriver att den underrättelsebaserade krigföringen bygger på
konstruktion av, skydd av och förhindrande av åtkomst till system vars information
används för att behärska det aktuella stridsrummet.
Electronic Warfare (EW) heter i Sverige elektronisk krigföring eller telekrigföring.
Denna krigförings offensiva variant inriktas på att attackera teknik som möjliggör
informationsöverföring. Exempel på offensiv elektronisk krigföring är
radarbekämpning och kommunikationsbekämpning. Exempel på defensiv elektronisk
krigföring är användandet av kryptering. (Ingemar Widegren, 1996)
Psychological Warfare (PsyW), psykologisk krigföring, kan enligt Ingemar Widegren
(1996) delas in enligt följande:
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•

Insatser som inriktar sig på massmedias och masskommunikationens framtida
möjligheter att påverka en nations vilja och värderingar.

•

Insatser för att bryta ned fiendestyrkans moral och försvarsvilja.

•

Insatser vars syfte är att förvirra befälhavare på olika sätt, såväl kognitivt
(≈tankemässigt) som emotionellt. Min teori är att denna form av psykologisk
krigföring kommer att få en mycket stor betydelse nu när massmedia övergår i
multimedia.

•

Kulturkonflikter är den fjärde delen inom psykologisk krigföring. Jag har endast
hittat kryptiska beskrivningar av vad detta är. Min teori är att det innebär att en
nation eller liknande sprider sin kultur på ett aggressivt sätt. Ingemar Widegren
(1996) tar som exempel upp U.S.A:s export av politisk kultur till omvärlden.

5.2 Presentation av organisationer
Försvarets forskningsanstalt, FOA, är en myndighet som med uppdrag av
totalförsvaret bedriver forskning och utredningsarbete. I FOA:s uppdrag ingår också
att forska till stöd för nedrustning och internationell säkerhet. FOA är en stor
forskningsinstitution, med ungefär 1000 anställda, av dem ca. 700 forskare. FOA
bildades 1945, och finns idag i Stockholmsområdet samt i Linköping och i Umeå.
(URL: http://www.foa.se/, 1998)
FOA får forsknings- och utredningsuppdrag från sina kunder. Klart störst av kunderna
är Försvarsmakten, men även Försvarsdepartementet och Försvarets Materielverk är
storkunder. FOA:s forskningsresultat publiceras i rapporter (150 - 200 per år). Vissa
av dessa rapporter är hemliga, men de flesta är offentliga. (URL: http://www.foa.se,
1998)
Försvarets materielverk, FMV, är en organisation som arbetar med att förse det
militära försvaret med i stort sett all materiel som krigsorganisationen och även en stor
del av det som fredsutbildningen kräver. FMV bildades 1968 och arbetar på uppdrag
av bl.a överbefälhavaren och/eller de tre försvarsgrenscheferna. Materielen som här
utvecklas omfattar bl.a mat, uniformer, datoriserade informationssystem och
stridsflygplan. (FMV:s Informationsenhet, 1992).
Försvarsmakten/Högkvarteret, FM/HKV, har till uppgift att biträda överbefälhavaren
(ÖB) i ledningen av Försvarsmakten. Denna ledning innebär i huvudsak ansvar för
Försvarsmaktens organisation, krigsduglighet, beredskap, uthållighet och förmåga till
internationella insatser. (Försvarsmaktens informationsavdelning, 1997)
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Anledningen till att jag valt att använda dessa organisationer som utgångspunkt i min
undersökning är till att börja med att de har figurerat nära nog överallt där jag sökt
information om informationskrigföring. I bok- och rapportstudier finns representanter
för dessa organisationer med bland författarna. Genom omfattande telefonkontakter
med diverse militära myndigheter har jag därefter sökt upp de personer som är mest
lämpade att genomföra mina intervjuer med. Dessa personer finns på FOA, FMV och
Högkvarteret.

5.3 Resultat av rapportstudier
Av de organisationer som ovan beskrivs har jag fått rapporter som ur olika synvinklar
behandlar informationskrigföring. Jag skall här presentera information från två utav
dessa rapporter som jag anser vara av särskilt intresse för mitt arbete. Presentationen
syftar både till att ge en inblick i arbetsgruppernas arbetssätt och att förmedla
informationen i sig.

5.3.1 Huvudstudie ledningskrigföring
Huvudstudie Ledningskrigföring Delrapport 1 är en rapport från Högkvarteret. Studien
har letts av Sambands- och informationssystemavdelningen. Det är en sammanfattande
rapport av arbetet under 1997. Syftet med denna studie i ledningskrigföring är att ge
underlag för hur ledningskrigföringen i Sverige skall ledas, organiseras och utvecklas. I
studien har bl.a representanter från FOA, FMV, Försvarshögskolan och den Militära
underrättelse- och säkerhetstjänsten deltagit. Resultatet skall rapporteras senast 31
December 1998.
Rapporten delger att ledningskrigföringens delar är underrättelseskydd, vilseledning,
psykologisk krigföring och ledningsbekämpning. Detta kan verka förvirrande efter min
tidigare uppdelning där detta (dock med andra namn) var beståndsdelarna av militär
informationskrigföring. Det är dock syftet med ledningskrigföringen som är
avgörande. Vilka metoder som sedan används är i begreppsfrågan mindre intressant.
Övning i ledningskrigföring bör enligt studiedeltagarna ske i dubbelsidiga spel där Bsidan (motståndaren) skall präglas av den tänkta motståndarens värderingar, tankesätt
och system. I rapporten poängteras också vikten av en breddutbildning i
ledningskrigföring inom Försvarsmakten. Främst påstås en satsning inom psykologisk
krigföring vara nödvändig:
“Vår ambition har varit låg och inriktningen passiv eller i bästa fall reaktiv
inom detta område med tonvikt på ren informationstjänst. Studiens resultat
pekar på att vi behöver ta initiativ mot ett proaktivt uppträdande inom
psykologisk krigföring.”
I rapporten påpekas också att ledningskrigföring främst riktas mot människorna i
motståndarens ledning och mindre mot tekniken i sig. Mitt tillägg här är att fiendens
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teknik ofta måste “besegras” för att människan bakom den skall kunna påverkas. Så är
åtminstone fallet i hacking.
Rapportförfattarna hävdar också att ledningskrigföringen bör ledas och utvecklas av
Högkvarterets och milostabernas operationsledningar i stället för av sambands- och
informationssystemavdelningen och ledningssystemavdelningarna. Detta tolkar jag som
att studiens författare anser att det är dags att ledningskrigföringen kommer ut mer “på
fältet” i stället för att kvarstanna på en akademisk nivå i Försvarsmaktens ledning.

5.3.2 Åtgärder och skydd mot informationskrigföring
Åtgärder och skydd mot informationskrigföring är den första rapporten från
arbetsgruppen om informationskrigföring (Ag IW). Syftet med rapporten är främst att
ge en överblick över området informationskrigföring och att föreslå en inriktning av
det fortsatta arbetet. I Ag IW ingår representanter för bl.a FOA, Högkvarteret och
Försvarshögskolan.
Ag IW ser befolkningens försörjning av el, vatten, livsmedel och en fungerande
informationsinfrastruktur som viktiga mål i ett informationskrig. Jag vill påstå att detta
har varit viktiga mål i krig långt innan informationskrig var tänkbart. Skillnaden är att
en sabotör numer kan använda sig av logiskt sabotage (t.ex cracking) och uppnå
liknande effekter som av det fysiska sabotaget (t.ex sprängning).
Det allmänna medvetandet angående informationskrigföring är inte särskilt stort. För
de som ändå är insatta är det likväl svårt att förutse en eventuell fiendes syften och mål.
Att detta uttrycks av Ag IW tycker jag visar på komplexiteten i ämnet.
.
Ag IW hävdar att främmande stater fortfarande tillhör de möjliga fienderna. Staterna
kommer att finnas kvar inom en överskådlig framtid, och förfogar över medel och
maktmedel som möjliggör informationskrigföring. Informationskrigföringen har dock
helt andra förutsättningar än traditionell krigföring. Arbetsgruppen pekar på att den
geografiska dimensionen har försvunnit, vilket innebär att två stater på varsin sida om
jordklotet kan kriga med varandra. Den anfallande staten kan också, till skillnad från
förut, vara anonym. Dessutom är informationskrigföring billigt. Detta gör att fattiga
länder kan starta konflikter med rika utan samma underlägsenhet som de skulle haft i
traditionell krigföring.
Jag vill här påstå att det skulle uppstå en bisarr situation om ett fattigt land i form av
ett U-land skulle starta en konflikt mot ett rikt land m.h.a informationskrigföring. Ulandet har extremt lite informationsteknik i jämförelse med det rika landet. Detta
innebär att det rika landet inte skulle kunna ställa till med så stor skada i
informationskriget som det fattiga. Det finns ju knappt något att angripa. Skulle det
rika landet då tillgripa fysiskt våld för att hävda sig?
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Ag IW lämnar i rapporten ett antal förslag på åtgärder som skall fungera som en bas
för att ge stöd och skydd för viktiga samhällsintressen. Arbetsgruppen ser ett behov av
en enhetlig överblick av informationskrigföringsområdet. Detta kan lösas genom att ge
regeringskansliet i uppgift att följa och analysera den säkerhetspolitiska och
geoekonomiska utvecklingen. Dessutom bör en s.k statistikenhet upprättas. Denna
skall föra statistik över angrepp mot datasystemen i Sverige. Syftet med detta är att
skapa en helhetsbild av aktuella hot, hotaktörer, tillvägagångssätt och tekniker.
Det föreligger även ett behov av att klargöra ansvarsförhållanden på statlig sida för
informationskrigföringsfrågor. Ag IW föreslår därför att en samordningsgrupp tillsättes
på regeringskanslinivå. Jag håller med om att samordning vad gäller ansvarsområden är
nödvändigt. Bara i Ag IW ingår representanter för sju olika organisationer. Detta är
naturligtvis positivt eftersom dessa är experter inom olika områden och har olika syn
på området. Det hindrar dock inte mig från att misstänka att mycket dubbelarbete sker
i de olika organisationerna.
Ag IW vill vidare att ÖCB (Överstyrelsen för Civil Beredskap) skall ansvara för
kryptocertifiering. Detta för att stärka kryptoskyddet inom totalförsvaret.
Krypteringsfrågan är ingen enkel fråga. Ag IW skriver att datakommunikation skyddad
från främmande makts avlyssning är önskvärt, samtidigt som polis och andra
brottsbekämpande myndigheter vill kunna spana på terroristers och andra brottslingars
krypterade kommunikation.

5.4 Resultat av intervjuer
Frågeformuläret som jag använt i mina intervjuer (se bilaga1) är konstruerat enligt
följande:
•

De fetstilta frågorna är de som jag sett som viktigast, och därför använt i första
hand för att vara säker på att hinna med dem.

•

Vissa frågor visste jag på förhand endast skulle lämpa sig för en eller två av
respondenterna. Jag har då markerat detta med vilken/vilka organisationer frågan
vänder sig till.

Vissa respondenter hann inte svara på alla frågor. Vissa frågor fick jag först vid
intervjutillfället reda på att respondenten inte kunde besvara. Därav de uteblivna svaren
i bilaga 2-4. De frågor som jag ser som viktigast blev dock besvarade vid varje
intervjutillfälle.
Efter intervjuerna skickade jag en utskrift på frågor och svar till varje respondent med
e-mail. Detta för att de skulle få en möjlighet att rätta och förtydliga om så behövdes.
Peter Wallström (FOA) kompletterade sitt intervjuresultat med korrigeringar och
ytterligare information. Syftet var att undvika feltolkningar och spridning av allt för
känslig information. Även Bertil Wennerholm (FM/HKV) gjorde några mindre
korrigeringar.
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Följande tre personer deltog i intervjuundersökningen:
•

Överingenjör Manuel Wik som arbetar på FMV och är strategisk specialist på
elektroniksystem.

•

Överste Bertil Wennerholm som arbetar på Sambands- och informationssystemavdelningen på Högkvarteret.

•

Forskningsingenjör
Peter
försvarsanalysavdelning.

Wallström

som

arbetar

på

FOA:s

För att få en struktur på intervjuresultatet har jag delat upp det i fem delar, beroende
på vilket område frågorna behandlar. Dessa resultat presenteras nedan i separata
underkapitel.

5.4.1 IW-hotbilden i dag
Peter Wallström på FOA anser att det största hotet i dag är att tillfredsställande teknisk
kompetens saknas. Dessutom konfigureras system felaktigt, vilket ofta beror på slarv.
Dessutom saknas organisation för rapportering inom och mellan system vid attacker.
Det pågår dock inte några aktioner av informationskrigskaraktär i Sverige i dagsläget
fortsätter Peter Wallström, men däremot i U.S.A. Nyligen kopierade några personer
styrsystemet till GPS-satelliterna. Detta styrsystem fanns på Pentagon och är nu till
salu. Förutom detta förekommer ingen direkt informationskrigföring i världen. Det
skulle i så fall vara det faktum att U.S.A och England avlyssnar all
satellitkommunikation i Europa.
Någon chippad hårdvara har heller inte påträffats i Sverige, men detta är också svårt
att kontrollera eftersom vissa vapensystem som svenska försvaret köper inte får
plockas isär.

5.4.2 Arbetet med defensiv IW i dagsläget
Informationssystemavdelningen på FMV arbetar med datasäkerhet vad gäller hacking
och farliga program på så sätt att Högkvarteret ger uppdrag till FMV. Ag IW kommer
dessutom föreslå att en grupp som samlar in data om hacking-incidenter tillsätts. Dessa
skall användas för att skapa en infobank om hacking. Denna databank skall möjliggöra
“hacking-varning” av strategiskt och taktiskt slag. Strategisk varning är samma sak
som en “early warning”. Taktisk varning är samma sak som larm. På detta sätt skall en
del framtida incidenter kunna förhindras. FOA tittar på fientlig kod (FOA:s benämning
på farliga program) mer ur forskningssynpunkt.
Vad gäller arbetet med EMP, så deltar FMV i ett arbete som gäller
höghöjdsexplosioner, som går ut på att få fram en standard. Arbetet sker
internationellt. Sverige, U.S.A, Ryssland och Japan deltar. Studien syftar till att
upplysa omvärlden om farorna med EMP. Det finns också folk på FMV som utvecklar
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hårdvara mot EMP. FOA i sin tur forskar på effekterna av HPM (high power
microwave) och EMP. Detta tillhör dock telekrigsområdet (och inte informationskrig)
enligt FOA:s synsätt.
Arbetet med att undvika avlyssning av röjande signaler (elektromagnetisk strålning) är
något som FMV deltar i. De utvecklar både tekniker för att mäta och hårdvara för att
undvika röjande signaler. FOA har däremot till uppgift att testa RÖS-skydd för
vapensystem och ledningssystem.
Vad gäller desinformation och annan psykologisk krigföring så är det arbete som vissa
underrättelseenheter, en FOA-avdelning och styrelsen för psykologiskt försvar tar hand
om. Detta arbete inbegriper enbart defensiv psykologisk krigföring.
Mot sabotage arbetar FMV på så sätt att de ställer krav på konstruktörerna av
systemen som framställs för Försvarsmaktens del. FOA forskar på hur system kan
skyddas mot fysiskt sabotage, alltså konstruktion av robusta skalskydd.
Arbetet mot avlyssning deltar FMV i bl.a genom att undersöka var en mottagare kan
placeras för att avlyssna signaler. Kabeldragning vad gäller Försvarsmaktens
informationssystem styrs av FMV. Ett större arbete inom detta område resulterade i ett
regelverk. FOA forskar på optofiberkablars avlyssningsskydd. Dessutom arbetar de
med kryptering.
Chipping är ett problematiskt område anser Manuel Wik på FMV, eftersom väldigt
många människor är inblandade i framtagningen av militära produkter. Det är då svårt
att kontrollera alla delar. Det är överhuvudtaget svårt att skydda sig mot chipping. På
FOA påpekas att det är för kostsamt att utveckla egna system.
Vad gäller säkerheten på militära organisationer, så skall den IT-säkerhetsansvarige på
en organisation inom försvaret ha tillgång till och lärt sig regelverken inom området.
Utvecklingen av säkerheten kan, och kommer troligen, påskyndas m.h.a “red team”verksamhet. Dessa “red teams” behövs enligt Manuel Wik för att de överhuvudtaget
skall kunna testa hur bra datasäkerheten är. Rutinerna för dessa “red teams”, som
används för att attackera egna system, är utarbetade i U.S.A. Det hela kräver
uppföljning. Manuel Wik anser att Sverige måste bli ännu bättre på detta område,
eftersom den offensiva och defensiva informationskrigföringen är två sidor av samma
mynt.

5.4.3 IW-arbetsgrupperna
Ag IW arbetar i dagsläget med hur Försvarsmakten skall organisera de olika
arbetsgrupperna inom informationskrigföring. Dessutom ska Ag IW försöka få igång
en statistikenhet som överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) troligen kommer att
ansvara för. Alla statliga enheter skall anmäla hackingincidenter till denna ÖCB-grupp.
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ÖCB-gruppen skall föra statistik över anmälda incidenter. Ag IW föreslår också att ett
statsCERT och en analysgrupp tillsätts.
Vad gäller statsCERT (statens Computer Emergency Response Team), så har de inte
börjat arbeta ännu. De skall dock utreda läget m.h.a statistik från ÖCB-gruppen och
information från den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Gruppen skall varna
och ge råd till berörda om risk för incidenter av hacking-karaktär finns eller redan har
inträffat. Det måste dock skapas regelverk för hur statsCERT (och andra liknande
grupper) skall jobba. CERT behövs både åt civila och militära organisationer. Det finns
en privat CERT kallat NSIC-SE som har börjat etableras.
En annan grupp, gruppen för offensiv informationskrigföring, jobbade under våren
1997. Deras uppdrag var att utreda vad offensiv informationskrigföring handlade om,
alltså strategi och inriktning. Nu finns en annan grupp som heter IT-vapengruppen som
studerar offensiv informationskrigföring på taktisk och teknisk nivå.
En ytterligare grupp, från den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST),
ägnar sig åt open source intelligence. De söker helt enkelt intressant information på
Internet och i andra medier. Det kan handla om datasäkerhet, risker med vissa system,
potentiella hot mot Sverige etc. Denna information lagras sedan i en databas, så att
personal ur Försvarsmakten kan ta del av den.

5.4.4 Offensiv informationskrigföring
Utbildning skall ske inom offensiv informationskrigföring avslöjar Manuel Wik. Det är
dock alltid skydd som är prio ett, och därför bör försvaret börja med att utveckla detta.
Det enda sätt som Försvarsmakten använder offensiv IW på i dag skulle i så fall vara
genom att möta propagandakampanjer med saklig information säger Bertil
Wennerholm på Högkvarteret.
Försvaret kommer troligen att framställa någon form av produkter för offensivt bruk
efter att ledningskrigsstudien är genomförd fortsätter dock Bertil Wennerholm på
Högkvarteret. Vilka produkter det handlar om vill han inte avslöja. Det hela är än så
länge på utredningsstadiet. På FOA studeras offensiv informationskrigföring i teorin.
Här handlar det om studier av taktik och teknik.
Sverige har inte tillgång till EMP-vapen, men det studeras och forskas om detta. I
defensivt syfte studeras också t.ex mikrovågsstrålning. HPM (High Power Microwave)
testas även på bl.a JAS i en provningsanläggning.

5.4.5 Framtiden
Peter Wallström på FOA anser att det faktum att “medel- motmedelcirkeln” går
snabbare och snabbare är framtidens största hot. Han tror vidare att det kommer att
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finnas fler intelligenta aktörer bland IT-brottslingarna i världen. Dessa kommer även att
ha högre kompetens än i dag. Sveriges säkerhet kommer i praktiken att ligga efter.
Tänkandet och tekniken kommer dock att ligga långt fram.
I syfte att stärka Försvarsmaktens möjligheter att försvara sig ur ett
informationsperspektiv är det viktigt att sprida kunskap. Det behövs nämligen en ökad
medvetenhet om hot och möjligheter. Detta är nödvändigt eftersom många
säkerhetssystemen av i dag knäcks nästan samtidigt som de tas fram. Samband- och
informationssystemavdelningen och den framtida Ledningssystem-avdelningen på
Högkvarteret kommer att utveckla och stödja utvecklingen av informationssystem på
alla ledningsnivåer i framtiden i syfte att öka säkerheten. Högkvarteret skall samverka
med MUST (Militära Underrättelse och SäkerhetsTjänsten) på så sätt att MUST
bedömer hotbilden och testar systemen.
Sverige ligger dessutom långt fram vad gäller kryptering, vilket bådar gott för
framtiden. Ingen kan hindra att vi använder våra egna krypteringar. FOA i sin tur
kommer att arbeta mycket med wokshops. De har t.ex genomfört en internationell
workshop om informationskrigföring. En svensk workshop genomfördes också
tillsammans med näringslivet. Peter Wallström på FOA avslöjar vidare att en teknik för
att generera förvarning skall utvecklas. Dessutom skall en modell för att ta fram en
aktuell hotbild utvecklas.
Kunskap om psykologisk krigföring blir också viktigt i framtiden har ledningskrigföringsstudien kommit fram till. Det är viktigt att försvaret är rustat för att kunna
möta denna sorts krigföring nu när massmedia har fått sån enorm kraft. Uppgifter kan
planteras långt borta för att sedan nå oss. Detta kan användas för t.ex smutskastning.
För att försvara Sverige mot sådan krigföring måste vi ha initiativet. Vi skall inte bara
reagera, utan även kunna vara i förhand. För att kunna använda sig av psykologisk
krigföring så måste vi känna motståndarens organisation och ordervägarna inom
denna. Både de formella ordervägarna och de informella påverkansstrukturerna.
Försvarsmakten skall alltså utveckla denna förmåga att använda psykologisk
krigföring.

5.5 Analys
Här skall jag analysera värdet av mitt insamlade material och även ge en analys av
arbetsprocessen under genomförandet.

5.5.1 Insamlat material
Jag tycker att mina litteraturstudier har gett mig värdefull information både vad gäller
datasäkerhet och informationskrigföring. Ett särskilt högt värde sätter jag på de två
svenska böcker om informationskrigföring som jag kommit över. Dessa är antologier
och ger därför en inblick i informationskrigföring ur olika synvinklar. Artiklar och
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rapporter har, förutom att ge mer aktuell information än bokstudierna, gett nya uppslag
till min undersökning.
Respondenterna i min undersökning är, av Försvarsmakten, erkända experter på
informationskrigföring. Min bedömning är att dessa personer inte bara är kunniga, utan
även noggranna. Resultatet av intervjuerna tycker jag är bra. Vissa svar blev visserligen
lite korthuggna p.g.a sekretessen, men detta är något som jag räknat med och även
klargjort i min problembeskrivning.
Resultatet av besöksintervjuerna ger en bild av hoten mot sveriges nationella säkerhet
vad gäller IW och vilka åtgärder som görs både defensivt och offensivt för att hoten
aldrig skall bli verklighet. En ganska stor del av det insamlade materialet behandlar de
olika arbetsgrupper som finns till försvarets förfogande. Detta beror på att mycket av
IW-arbetet sker i dessa grupper. Jag har även fått svar på hur det framtida arbetet kan
komma att se ut.

5.5.2 Genomförandet
En sak som jag har fått erfara under genomförandet är att det kan vara mycket tidsoch arbetskrävande att få tag på rätt person för undersökningen. Detta problem hade
jag. Det krävdes många telefonsamtal innan jag hade hittat en person som passade för
precis min frågeställning. Efter att ha hänvisats runtom i de olika organisationerna, så
upptäckte jag att den person jag sökte antingen var bortrest eller nära nog hela dagarna
upptagen i olika sammanträden. Detta problem är svårt att lösa. Därför bör sökandet
efter respondenter påbörjas tidigt i processen. För egen del hade det inte skadat om jag
hade börjat sökandet en vecka tidigare.
Ytterligare en erfarenhet är svårigheten att finna en problemställning som är tydlig och
fångar in de delar jag är intresserad av. I kontakt med experter på
informationskrigföring sattes min frågeställning genast på prov när de ville veta exakt
vad jag arbetade med. Efter dessa samtal gjorde jag två tillägg i min problemställning.
Jag begränsade mitt arbete till att gälla informationskrigföring vad gäller militära och
globala hot och valde därmed bort industrispionagedelen. Jag förtydligade också
problemställningen genom att tillägga att arbetet gäller skyddet av sveriges nationella
säkerhet. Det gäller alltså inte bara hur Försvarsmakten skyddar sin egen information
och egna informationssystem.
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Jag kommer i detta kapitel att presentera slutsatserna av mitt arbete, närmare bestämt
av rapportstudierna och intervjuerna. Jag är inte ute efter att jämföra mina
respondenters svar för att påvisa skillnader eller likheter och hitta förklaringar till
dessa. Jag skall inte heller göra någon annan statistisk analys. Eftersom min rapport är
av beskrivande natur så presenterar jag i stället den information som jag anser är av
särskilt intresse och kommenterar och förtydligar där så behövs.

6.1 Hotbilden i dag
De största hoten mot vår nationella informationssäkerhet är enligt min undersökning
att:
•

Tillfredsställande teknisk kompetens saknas vad gäller kritiska system.

•

Organisation för rapportering inom och mellan system vid attacker saknas.

•

U.S.A och England avlyssnar all satellitkommunikation i Europa.

•

Försvaret har svårt att avslöja chipping.

•

Anonymiteten skyddar brottslingen/angriparen.

En organisation för rapportering vid attacker skulle kunna vara av formen
statistikenhet - analysgrupp - statsCERT som tidigare har beskrivits. Vid rapportering
kan åtgärder vidtas för att begränsa skadorna och uppföljning av händelsen kan ske,
vilket kan minska risken för att samma sak sker igen.
Att U.S.A tappar information från de s.k atlantkablarna visste jag sedan tidigare, men
att avlyssna satellitkommunikationen anser jag vara mer allvarligt. Denna information
är ju, till skillnad från informationen i atlantkablarna, inte alltid tänkt att nå U.S.A (eller
England) överhuvudtaget.
Utländska leverantörer vill inte låta försvaret demontera och undersöka deras
produkter eftersom Sverige då skulle kunna stjäla idéer av dem. De ser det alltså som
industrispionage om försvaret skulle leta efter oönskade chips.
Anonymiteten som IT-samhället erbjuder är en fördel för en angripande stat påpekar
Ag IW. Denna anonymitet kan naturligtvis också användas av en enskild person som
angriper ett informationssystem.
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6.2 Arbetet med defensiv IW i dagsläget
Följande arbeten pågår inom/åt försvaret i syfte att stärka säkerheten på
Försvarsmaktens informationssystem (defensiv IW):
•

Framtagning av skydd mot hacking och farliga program. Forskning om farliga
program.

•

Internationellt samarbete om EMP. Framtagning av hårdvara mot EMP.
Effektstudier av EMP och HPM.

•

Arbete med framtagning och test av RÖS-skydd pågår.

•

Framtagning och test av robusta skalskydd mot fysiskt sabotage.

•

Kabeldragning inom Försvarsmakten kontrolleras av FMV för att minska risken
för avlyssning. FOA forskar på avlyssningsskydd och kryptering.

•

“Red teams”, som skall attackera egna datorsystem, planeras.

Jag tror att användandet av “Red teams” är en mycket effektiv åtgärd för att öka
medvetenheten hos säkerhetsansvariga och övrig personal, inte minst i organisationer
som behandlar information av stort naionellt intresse. Låt säga att en organisation blir
attackerat av ett “Red team”. Datorintrång och ändring av data sker utan att någon
anställd märker någonting. När organisationen sedan meddelas om vad som hänt, så
tror jag att datasäkerheten kommer att förbättras inom kort.

6.3 IW-arbetsgrupperna
•

Ag IW (arbetsgruppen om informationskrigföring) arbetar för tillfället med att
organisera de olika grupperna som arbetar med IW. De skall även försöka få i
gång en statistikgrupp dit hackingincidenter kommer att anmälas. Ag IW föreslår
också att ett statsCERT och en analysgrupp tillsätts.

•

StatsCERT (Computer Emergency Response Team) skall hjälpa
hackingdrabbade och varna och ge råd till berörda om risk för incidenter av
hacking-karaktär finns.

•

IT-vapengruppen studerar offensiv informationskrigföring på taktisk och teknisk
nivå.

•

“Underrättelsegruppen” söker intressant information på Internet.

StatsCERT har inte börjat arbeta ännu. Det är dock tänkt att deras arbete skall ske
m.h.a information från statistikgruppen och MUST. Jag tycker att det är mycket
positivt att åtgärder skall göras för att på ett bättre sätt kunna möta hackinghotet. I
Sverige är vi i dag tämligen förskonade från hackers, men vi måste inse att hackandet
knappast kommer att minska i framtiden.
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IT-vapengruppen efterträder en tidigare grupp som studerade offensiv IW på en mer
översiktlig nivå, alltså strategi och inriktning. Det kan tyckas märkligt att en grupp
studerar offensiv IW åt det svenska försvaret, men för att kunna skydda sig effektivt så
måste man veta mer i detalj vad man skall skydda sig emot. Därför tycker jag att det är
viktigt att inte bara studera “ena sidan”.
Att MUST har en grupp som söker information på bl.a Internet ser jag som ett
naturligt steg i utvecklingen för denna underrättelsetjänst.

6.4 Offensiv informationskrigföring
•

Försvaret kommer troligen att framställa någon form av produkter för offensivt
bruk i framtiden.

•

Sverige har inte tillgång till EMP-vapen för offensivt bruk, men studier och
forskning om EMP pågår.

•

HPM (High Power Microwave) testas på bl.a JAS i provningsanläggning.

Vad gäller produkterna för offensivt bruk, så kommer dessa eventuellt framställas efter
att ledningskrigsstudien är avslutad. Vilken sorts produkter som i så fall blir aktuella
för framställning avslöjas ej eftersom det hela än så länge är på utredningsstadiet.
Jag tycker att det är bra att försvaret tar hotet från EMP, HPM och andra liknande
vapen på allvar. Sådana vapen finns framställda i offensivt syfte, och det är därför
mycket viktigt att testa effekterna av dessa vapen på t.ex JAS. Konsekvenserna för en
JAS-pilot skulle nämligen bli mycket ödesdigra om all datorutrustning i planet plötsligt
skulle sluta fungera.

6.5 Framtiden
Hur den närmaste framtiden kan komma att se ut och vilka viktiga åtgärder
Försvarsmakten skall genomföra för att möta den behandlas här.
•

IT-brottslingarna blir mer kompetenta.

•

Sveriges teknik och teori kommer att ligga långt fram. I praktiken kommer dock
IT-brottslingen ligga steget före!

•

Högkvarteret skall
informationssystem.

•

Försvaret satsar på psykologisk krigföring.

samverka

med

MUST

för

att

utveckla

säkrare

Att IT-brottslingarna kommer att utveckla sin kompetens tror jag absolut.
Utvecklingen i informationssamhället går oerhört fort och jag ser ingen orsak till att
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IT-brottslingarna skulle hamna efter i utvecklingen. I dag knäcker ju dessa personer
säkerhetsåtgärderna nästan samtidigt som de framställs.
Om vi skall kunna förhindra att IT-brottslingarna ständigt ligger steget före oss i
framtiden, så tror jag att främst motivationen måste höjas bland i första hand ITsäkerhetsansvariga. Det hjälper inte att vi utvecklar effektiva skydd mot exempelvis
hacking om endast ett fåtal människor använder dem.
Psykologisk krigföring kan som all annan informationskrigföring användas i fred i t.ex
politiska eller ekonomiska syften. Genom att lära sig hur denna krigföring går till så
kan försvaret skydda sig och gå till motattack.
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Jag kommer här att diskutera mitt arbete i sig och de viktigaste resultaten jag fått fram.
Slutligen diskuterar jag tänkbara fortsatta arbeten.

7.1 Arbetet
När jag skrev på bakgrundskapitlet i mitt arbete så var jag inställd på att arbeta med
datasäkerhet. När min handledare sedan påpekade för mig att det fanns något som
kallades för informationskrigföring så bytte jag genast inriktning. Därför har jag fått
rensa och ändra i mitt bakgrundsmaterial i efterhand för att anpassa det efter min
inriktning.
Problembeskrivningen krävde en del tankeverksamhet. Det gällde inte bara att få en
intressant och precis frågeställning. Med tanke på sekretessen, som jag förmodade var
tämligen strikt inom detta område, så gällde det att hitta en frågeställning som det
rimligen gick att få svar på. En sådan frågeställning hittade jag också, men det vet jag
först nu.
Arbetet har överhuvudtaget varit ganska påfrestande i.o.m att det pågår dygnet runt.
Åtminstone jag har haft arbetet i bakhuvudet hela tiden. Skrivandet och intervjuandet i
sig ser jag som den enklaste delen.
En sak som kan förbättras till nästa år är informationen till studenterna under arbetets
gång. Informationen på Web-sidan kan förtydligas betydligt. Dessutom bör
examinatorerna gå ut med information per e-mail oftare för att minska risken för
missförstånd. Självklart inser jag att examensarbetet skall vara ett prov på studentens
förmåga att tänka och arbeta självständigt, men eftersom skolan kräver en viss struktur
och ett visst innehåll, så bör informationen vara tydlig. Detta skulle underlätta både för
examinator, handledare och student.
En mer drastisk åtgärd som jag förespråkar är att halvera poängomfattningen på Cuppsatsen. Jag är övertygad om att studenten får ut mer av ytterligare 10 poäng i
kurser i stället för detta komplexa 20-poängsarbete. Min uppfattning är att många
studenter hellre vill ha en introduktion till arbetslivet än en introduktion till den
akademiska världen, som ju är vad den här kursen syftar till.

7.2 Resultatet
Här kommer jag att diskutera de viktigaste resultaten som mitt arbete har gett. Det
första jag vill poängtera är att aktiviteten inom Försvarsmakten på
informationskrigföringsfronten är högre än jag tidigare anat. Jag hade föreställt mig en
mindre grupp människor som arbetar inom en och samma organisation. Det visade sig
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dock vara ett större antal personer, som arbetar inom ett flertal organisationer, med
tämligen snäva områden som arbetsfält.
En viktig arbetsform som används för att öka Försvarsmaktens kompetens inom IWområdet är grupparbetet. Ett flertal arbetsgrupper med olika specialiteter arbetar
parallellt för att förbättra kunskaperna inom IW. Kunskapsinhämtning är
överhuvudtaget det främsta som försvaret är sysselsatt med vad gäller IW.
Jag tycker att det är ett gott tecken att olika organisationer, både militära och civila,
samarbetar för att öka kompetensen inom IW och därigenom möjliggör ett effektivt
informationsskydd för medborgarna som det ju i slutändan handlar om. Jag tror också
att Ag IW:s uppdrag för att samordna dessa arbeten är nödvändigt. Både för att
undvika onödigt dubbelarbete och för att få en inriktning på arbetet som är önskad.
Grunden till dessa gruppers arbete och resultat är det arbete som de olika experterna
utför i sina respektive organisationer. Arbetet som utförs för försvarets räkning syftar
enligt min uppfattning till att behärska den defensiva krigföringen på fysisk och logisk
nivå och lära känna den offensiva informationskrigföringen på fysisk och logisk nivå.
Den fysiska säkerheten testas på provanläggningar i dagsläget vad gäller bl.a robusta
skalskydd och EMP-skydd. Att framtagning av skydd mot bl.a EMP sker ser jag som
nödvändigt med tanke på den nya hotbilden som informationssamhället medför. Något
som, enligt min undersökning, däremot inte framställs är IT-vapen. Att Sverige, enligt
min undersökning, inte framställer vapen som kan användas i ett informationskrig är
enligt min mening oroväckande. Detta eftersom situationer i en konflikt kan
uppkomma där en offensiv förmåga kan vara avgörande för en lyckad utgång för
Sverige. Visst är skydd viktigast, men det är knappast avskräckande för en eventuell
motståndare. Möjligheten finns dock att försvaret tillverkar eller planerar att tillverka
både logiska och fysiska IT-vapen trots att detta inte framkom i min undersökning.
För framtiden planeras att tester av den logiska säkerheten skall utföras av ett eller
flera “Red teams”. Förtroende är bra - kontroll är bättre, tycker jag är ett bra motiv för
“Red teams”.
För att öka säkerheten på försvarets informationssystem och för att öka kompetensen
inom IW-området planeras ytterligare två viktiga aktiviteter. Högkvarteret och den
militära underrättelse- och säkerhetstjänsten skall nämligen samarbeta för att utveckla
säkrare informationssystem. Försvaret skall också satsa mer på defensiv psykologisk
krigföring.
Detta är alltså det sätt som det svenska försvaret förbereder sig på ett eventuellt
informationskrig. Säkerligen förekommer fler aktiviteter, men jag har presenterat de
som jag har funnit information om.
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7 Diskussion

Jag tror inte att vi kommer att få uppleva ett informationskrig i full skala, alltså där två
nationer bekämpar varandra med alla tillgängliga IW-vapen, inom den närmaste
framtiden. Detta grundar jag på två förhållanden:
•

Informationskrigföring är i dagsläget inget alternativ utan snarare ett
komplement till traditionell krigföring. Informationen används för att på
effektivaste sätt bekämpa fienden med fysiskt våld. En omställning från
traditionell krigföring till uteslutande IW tar tid.

•

De mest IT-utvecklade länderna i världen är inte inblandade i några allvarligare
konflikter mot varandra. Det finns alltså inga hot om krig mellan några av dessa
länder inom den närmaste framtiden, och det är endast dessa länder som har
förmågan att delta i ett informationskrig i full skala.

Trots denna låga risk för ett renodlat informationskrig inom den närmaste framtiden så
är informationskriget ett reellt hot redan i dag. En blandning mellan traditionell
krigföring och informationskrigföring är nämligen en trolig krigföringsteknik. Därför är
det oerhört viktigt att ha förutsättningar att kunna försvara en nations information,
vilket jag tror att vi kan ha förtroende för att Försvarsmakten gör. Det är också viktigt
att komma ihåg att krigföring på lägre nivå (individ och industrispionage) redan i dag
är ett faktum till skillnad från militär IW.

7.3 Förslag till fortsatt arbete
Ett förslag är faktiskt att göra ett i stort sett likadant arbete vid ett senare tillfälle för
att följa upp utvecklingen. Detta är ju en rapport av hur Försvarsmakten arbetar i
dagsläget och planerar att arbeta i framtiden. Det är ju inte mindre intressant att
undersöka nästa år.
Det skulle också vara intressant att följa upp utvecklingen av statsCERT och
undersöka hur deras arbete i praktiken går till. En jämförelse mellan civila CERT och
statsCERT skulle även kunna genomföras.
Ett mer tekniskt inriktat arbete skulle kunna vara att undersöka olika strålning (t.ex
HPM) och pulsers (t.ex EMP) effekter på datorer eller annan elektronik.
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Bilaga 1

Frågeformulär
1. Hur motarbetar din organisation följande hot?
a. Hacking
b. Farliga program
c. EMP
d. RÖS-avlyssning
e. Desinformation och annan psykologisk krigföring
f. Sabotage
g. Avlyssning
h. Chipping
2. Framställer Försvarsmakten någon hårdvara eller mjukvara i dagsläget som
är ämnade som vapen (offensiva/defensiva) i ett eventuellt informationskrig?
3. HKV, FMV: Hur kontrolleras
organisationer “ute i landet”?

informationssäkerheten

på

militära

4. HKV, FOA: Vad arbetar Ag IW (Arbetsgruppen Information Warfare) med i
dagsläget? Resultat?
5. På vilket sätt jobbar CERT (Computer Emergency Response Team) i dag?
Resultat?
6. HKV, FMV: Vilka är de viktigaste förändringarna som genomförts ute på
förbanden sedan Försvarsmakten fick upp ögonen för informationskrigets
möjligheter och hot?
7. Använder sig Sverige på något sätt av offensiv informationskrigföring (i liten
skala) i dag? När, var, hur?
8. På vilket sätt arbetar gruppen för offensiv informationskrigföring?
9. Har svenska försvaret tillgång till EMP-vapen?
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10. Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten har enligt SvD en sektor
som har till uppgift att via Internet “samla kunskap”. Vilken kunskap?
Varför? Resultat?
11. HKV: I “Huvudstudie Ledningskrigföring Delrapport 1” står det att “...vi
behöver ta initiativ mot ett proaktivt uppträdande inom psykologisk
krigföring.”. Vad menas med detta?
12. Hur skall ni agera framöver för att stärka Försvarsmaktens möjligheter att
kunna försvara Sverige ur ett informationsperspektiv?
13. Enligt din bedömning, vilka är de största hoten mot Sverige i dag vad gäller
informationssäkerhet?
14. Pågår det aktioner av informationskrigskaraktär som hotar den nationella
säkerheten i dag?
15. Har det påträffats “chippad” hårdvara i Sverige inom försvaret? Tror du att det
finns? På vilka grunder?
16. Vad tror du kommer utgöra det största hotet mot Sveriges säkerhet i framtiden
(ca.10 år) vad gäller informationskrigföring?
17. HKV, FMV: Sker omdisponeringar
informationskrigets möjligheter och hot?

inom

Försvaret

för

att

möta

Bilaga 2

Intervju med Manuel Wik, FMV
1.a,b. Informationssystemavdelningen här på FMV sysslar med datasäkerhet. Vi utför
de
uppdrag som HKV ålägger oss. Utbildning inom
datasäkerhet sker också på Försvarshögskolan och Försvarets radioanstalt.
c. Ett arbete pågår som gäller höghöjdsexplosioner, för att få fram en standard.
Arbetet sker internationellt. Sverige, U.S.A, Ryssland och Japan deltar. Jag är
sekreterare i denna grupp. Studien syftar till att upplysa omvärlden om farorna med
EMP. Det finns också folk på FMV som utvecklar hårdvara mot EMP.
d. Vi utvecklar både mättekniker och hårdvara.
e. Underrättelseenheter arbetar med sådana frågor. Styrelsen för psykologiskt försvar
likaså.
f. Det är en del i en total hotbild. De som bygger själva systemen får krav från oss på
vilka typer av skydd som behövs.
g. Alla strålande element måste vi ha en god kunskap om. T.ex var man kan placera en
mottagare för att avlyssna signaler. Kabeldragning vad gäller informationssystem
styrs av FMV. Ett större arbete resulterade i ett regelverk.
h. Väldigt många människor är inblandade i framtagningen av militära produkter. Det
är svårt att ha koll på alla delar. Det är överhuvudtaget svårt att skydda sig mot
chipping.
2. För att överhuvudtaget kunna testa hur bra datasäkerhet man har måste man ha ett
“red team” som kan attackera systemen. Rutinerna för detta är utarbetade i U.S.A. Det
hela kräver uppföljning. Sverige måste bli ännu bättre på detta område. Den offensiva
och defensiva informationskrigföringen är två sidor av samma mynt.
3. Den säkerhetsansvarige skall ha tillgång till och lärt sig regelverken inom området.
Mitt arbete är att påskynda utvecklingen av säkerheten m.h.a t.ex “red team”verksamhet.
5. Inget svar.
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6. Den viktigaste satsningen och förändringen har skett på telekrigföringssidan.
Särskild utbildning har skett för detta, t.ex Försvarshögskolan utbildar personal inom
telekrigföring. Datasäkerhetsbiten är på gång. Några s.k “IT-soldater” finns inte i
dagsläget, men kommer troligen finnas i framtiden i och med nya hot och möjligheter.
7. Detta skall utbildning ske inom. Jag anser dock att skydd helt klart är prio 1, och
därför bör man börja med att utveckla detta.
8. Vet ej.
9. Nej, men det studeras och forskas om detta. För att kunna skydda oss själva så
studeras t.ex mikrovågsstrålning. HPM testas på bl.a JAS i en provningsanläggning.
10. Kunskap behövs alltid. Information om bl.a datasäkerhet, risker med vissa system,
firewalls, hur man kan luras i cyberworld samlas in.
11. Att vi skall förekomma en eventuell fiende och få upp ögonen för psykologisk
krigföring. Vi måste vara rustade för att kunna möta denna sorts krigföring.
Massmedia har fått enorm kraft. Uppgifter kan planteras långt borta för att sedan nå
oss. Detta kan användas för t.ex smutskastning.
12. Nyckeln till allt är kunskap. Vi skall därför sprida kunskap. Det behövs en ökad
medvetenhet om hot och möjligheter. Precis som inom telekrigföring så kommer det
hända saker hela tiden. Vi blir aldrig nöjda. Säkerhetssystemen knäcks nästan
samtidigt som de tas fram.
17. Detta är en mödosam process. Hela försvaret är i turbulens. Vi är inte nöjda med
pengatillflödet.
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Intervju med Bertil Wennerholm, FM/HKV
2. Vi kommer troligen att framställa någon form av produkter för offensivt bruk efter
att ledningskrigsstudien är genomförd. Det är än så länge på utredningsstadiet.
4. Av utredningstekniska skäl kan jag inte ge någon detaljerad information om detta.
Jag kan dock säga att vi arbetar med hur vi skall organisera de olika arbetsgrupperna
inom informationskrigföring.
5. Utvecklingen av CERT pågår. Vi måste dock skapa regelverk för hur de (och andra
liknande grupper) skall jobba. Vi behöver CERT både åt civila och militära
organisationer.
6. Det går långsamt. IT finns i ledningssystemen. Administrativt används IT mycket
inom försvaret. Det dröjer dock innan det kommer ner på soldatnivå, eftersom den
utvecklingen befinner sig på försöksstadiet.
7. I så fall att man möter propagandakampanjer med saklig information.
8. De som arbetar med offensiv informationskrigföring heter ASTA-gruppen. (Namnet
kommer av att Asta hade namnsdag den dag gruppen bildades!). Uppdraget ligger
på FHS och SPF och hålls samman av informationskrigskansliet på FHS.
9. Nej, men vi måste titta på IW-vapen. Vi gör vissa tester med sådana på egen
utrustning.
10. Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) använder sig i detta fall
av Open Source Intelligence. De utnyttjar öppna källor på Internet. Det är dock inte
bara MUST som arbetar på det sättet, det är ett vanligt arbetssätt för
marknadsunder-sökningar. De söker bl.a hitta potentiella hot mot Sverige. Även
informationsteknisk information sökes. Det finns således ingen offensiv avsikt med
denna verksamhet.
11. Det betyder att vi ska ha initiativet. Vi skall inte bara reagera, utan även kunna vara
i förhand. För att kunna använda sig av psykologisk krigföring så måste man bl.a
känna motståndarens organisation och ordervägarna inom denna. Både de formella
ordervägarna och de informella påverkansstrukturerna. Vi skall utveckla förmågan
att använda psykologisk krigföring.

Bilaga 3
12. Samband- och informationssystemavdelningen och den framtida Ledningssystemavdelningen kommer att utveckla och stödja utvecklingen av informationssystem på
alla ledningsnivåer i framtiden. Den uppgiften innefattar också säkerhetsaspekten.
Rollfördelningen mot MUST innebär att de tar fram hotbilden och testar våra
system. Sverige ligger dessutom långt fram vad gäller kryptering. Ingen kan hindra
att vi använder våra egna krypteringar.

Bilaga 3

Intervju med Peter Wallström, FOA
1.a. Ag IW kommer föreslå att man tillsätter en grupp som samlar in data om hackingincidenter. Dessa skall användas för att skapa en infobank om hacking. Denna
databank skall möjliggöra “hacking-varning” av strategiskt och taktiskt slag. Strategisk
varning är samma sak som en “early warning”. Taktisk varning är samma sak som
larm. På detta sätt hoppas man kunna förhindra en del framtida incidenter.
b. FOA tittar på fientlig kod mer ur forskningssynpunkt. En FOA-grupp tittar på ITvapen.
c. HPM och EMP sysslar vi med, men det är telekrig (och inte informationskrig) enligt
vår definition.
d. Vi testar RÖS-skydd för vapensystem och ledningssystem.
e. Styrelsen för psykologiskt försvar och en FOA-avdelning studerar desinformation i
defensivt syfte.
f. Vi forskar på hur man skyddar system mot fysiskt sabotage, hur man skapar robusta
skalskydd.
g. Vi forskar på optofiberkablars avlyssningskydd. Dessutom arbetar vi med
kryptering.
h. Det är för kostsamt att utveckla egna system. Vi tvingas använda UNIX, NT etc.
2. Inte i offensivt syfte. Däremot studerar vi offensiv informationskrigföring i teorin.
Här studerar vi taktik och teknik inom offensiv informationskrigföring.
4. Ag IW skall försöka få igång en statistikenhet som överstyrelsen för civil beredskap
(ÖCB) ansvarar för. Alla statliga enheter skall skall anmäla hackingincidenter till
ÖCB-gruppen. ÖCB-gruppen skall föra statistik över incidenterna. Ag IW föreslår
också att ett statsCERT och en analysgrupp tillsätts.
5. StatsCERT har inte börjat arbeta än. De skall utreda läget m.h.a statistik från ÖCBgruppen och information från bl.a den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.
Gruppen skall varna och ge råd till berörda om risk för incidenter av hackingkaraktär finns eller redan har inträffat. Detta kommer att vara statens computer
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emergency respons team. Det finns en privat CERT kallat NSIC-SE som har börjat
etableras.
7. Nej.
8. Gruppen jobbade under våren -97. Uppdraget var att utreda vad offensiv
informationskrigföring handlade om, alltså strategi och inriktning. Nu finns en
annan grupp som heter IT-vapengruppen. Denna grupp är jag med i, och vi studerar
offensiv informationskrigföring på taktisk och teknisk nivå.
10. Det är en funktion inom MUST som ägnar sig åt open source intelligence. De
söker helt enkelt intressant information på Internet och i andra medier.
Informationen lagras sedan i en databas, så att personal ur Försvarsmakten kan ta
del av den. Ofta kan man få ut mer information av öppna källor än av hemliga.
12. Vi kommer att arbeta mycket med wokshops. Vi har t.ex haft en internationell
workshop om informationskrigföring. Vi genomförde också en svensk workshop
tillsammans med näringslivet. Vi måste arbeta med en teknik för att generera
förvarning. Dessutom skall vi utveckla en modell för att ta fram en aktuell hotbild.
13. Att tillfredsställande teknisk kompetens saknas, samt felaktig konfigurering av
system, vilket ofta beror på slarv.
14. Inte i Sverige, men i U.S.A. Nyligen kopierade några personer styrsystemet till
GPS-satelliterna. Detta styrsystem fanns på Pentagon och är nu till salu. Förutom
detta förekommer ingen direkt informationskrigföring. Det skulle i så fall vara det
faktum att U.S.A och England avlyssnar all satellitkommunikation i Europa.
15. Det har inte påträffats, men det är också svårt att kontrollera eftersom vissa
vapensystem som svenska försvaret köper inte får plockas isär.
16. Medel- motmedelcirkeln går snabbare och snabbare. Det kommer att finnas fler
intelligenta aktörer i världen. Dessa kommer att ha högre kompetens än i dag.
Sveriges säkerhet kommer att ligga efter. Tänkandet och tekniken kommer dock att
ligga långt fram.

