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Abstract
Cyber terrorism is here to stay. As information technology develops so will
cyber terrorism. This is the reason we thought the subject was worth
researching although it is not a common topic in Sweden. 

In this essay we are going to theoretically deal with cyber terrorism and we
will make an attempt to explain what cyber terrorism is and the damage it
can do. We have used an explorative approach. We have also done a
qualitative study where we looked up persons that work with IT-Security at
four different large companies and one IT-consultant company, all in the
West Coast of Sweden, where we examined their awareness about cyber
terrorism and ways to protect themselves from attacks.

Our result showed that our respondents’ awareness about the term cyber
terrorism was not that up to date, but that it did not really matter because
their awareness concerning security against attacks like hacking and virus 
were good.

Keywords: Cyber terrorism, cyber terror, cyber terror weapon, terrorism,
awareness, hacking.
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Sammanfattning
Cyberterrorism är inte något som kommer att försvinna utan snarare breda
ut sig mer och mer i takt med utvecklingen av IT. Vi tyckte därför att det var
ett intressant ämne att gripa an och undersöka cyberterrorism, även om det i
dagens läge inte är så vanligt i Sverige.

Vi har i denna uppsats tänkt teoretiskt behandla cyberterrorism där vi bland
annat försöker ge en bild av vad cyberterrorism är och vilken skada det kan
göra. Vi har i vår undersökning använt oss av en explorativ ansats. Vi har
genomfört en empirisk kvalitativ undersökning där vi har intervjuat IT-
säkerhetsansvariga på fyra större företag och en IT-konsult. Samtliga var
belägna i Västra Götalandsområdet. I våra intervjuer har vi undersökt vilken
medvetenhet som finns i företagen beträffande cyberterrorism och hur man
kan skydda sig mot attacker.

Vårt resultat visade att våra respondenter inte har en så hög medvetenhet
vad det gäller cyberterrorism som term. Vad de däremot hade hög
medvetenhet om var vad man kunde göra för att skydda sig mot olika
attacker såsom dataintrång och virus. 

Nyckelord: Cyberterrorism, cyberterror, cyberterrorvapen, terrorism,
medvetenhet, dataintrång
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1. Introduktion
IT är något som numera finns på allt fler områden. Såväl i hemmet som på arbetet
har IT blivit en del av vardagen. Den har fört med sig en hel del positiva effekter
såsom att du kan handla på nätet, beställa biljetter, chatta med vänner på andra
sidan jordklotet. Det finns även andra exempel på användningsområden. Ett
exempel som fortfarande är på forskningsstadiet är att en läkare i framtiden ska
kunna operera på en patient utan att vara på samma ort eller ens i samma land.
Som allt annat har IT dock inte bara medfört bra saker utan IT går även att
använda på ett destruktivt sätt, genom att ge terrorister möjligheten att bedriva
cyberterrorism. Vi tyckte att ämnet var väldigt intressant särskilt eftersom trenden
på senare år gått åt att det blivit både enklare att utföra attacker på internet och
dessutom mer förödande. (Spitzner, 2002) 

Terrorism är något som är väldigt aktuellt i dagens läge efter attacken den 11
september 2001 mot tvillingtornen i New York. Vi kommer att visa att en annan
bild av terrorism, som inte har fått genomslagskraft, men som många fruktar snart
kommer att vara över oss. Då allt fler system blir kopplade till internet så ökar vår
sårbarhet samtidigt. Frågan är bara hur medvetna vi är om att vi kan skadas
genom våra system. Vi har valt att fråga säkerhetsansvariga på större företag i
Västra Götaland vad de har att säga om Internetsäkerhet, för att på det viset
försöka utröna deras medvetenhet om cyberterrorism. Våra frågor har en tonvikt
på säkerhet och rör kunskap om cyberterrorism och i vår analys försöker vi utröna
den faktiska medvetenheten om cyberterrorism bland våra intervjupersoner.

2. Bakgrund
Vi har valt att inrikta oss på cyberterrorism. Med cyberterrorister menar vi
terrorister som använder sig av informationskrigsförings (Information warfare)
tekniker och taktiker för att påverka genom cyberrymden. Detta gör att det även är
intressant att se tillbaka på hur cyberterrorism har vuxit fram.

Vi börjar med att se på hur krigsföringen har ändrats genom historien för att sedan
se vad som används i dagens läge och avsluta med några tänkbara utvecklingar
inför framtiden.

2.1 Historik
Inom krigsföringshistorik brukar man tala om tre olika vågor. Dessa vågor är:

� Jordbruksvågen
� Industrivågen
� Informationsvågen

(Toffler, 1993)
I slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet, började den tredje vågen av
teknologi och idéer att förändra industrivågsamhället. Massamhället blev sakta ett
kommunikationssamhälle, och det är här vi befinner oss idag. (Toffler, 1993)



5

2.2 Hur det ser ut idag
Cyberterrorism låter för många idag som något taget ur en billig science fiction
novell. Att det låter främmande är kanske inte så konstigt eftersom vi faktiskt varit
relativt förskonade från den typen av brott i Sverige. IT ger oss många nya
fördelar som t.ex. E-handel eller möjligheten att betala våra räkningar från
hemmet. Vi uppfinner ständigt nya sätt att använda den nya teknologin. Fler och
fler system blir anslutna till internet och vi blir allt mer globaliserade.
Databrottslighet förekommer men det handlar för den lilla människan mest om
kontokortsbedrägerier och liknande. Allvarligare brott drabbar oss inte i någon
större utsträckning, åtminstone inte i Sverige. Att IT kan användas för krigsföring
och terrorism är troligen något som inte många tänker på att det skulle kunna
förekomma. 

2.3 Tänkbara framtidsutsikter
Förr eller senare skulle det kunna uppstå ett vad man kallar ett elektroniskt Pearl
Harbour. Detta innebär en oväntad massiv elektronisk attack någonstans där man
inte är förberedd på en sådan attack. Vi tror dock att en sådan attack troligen inte
kommer att drabba Sverige i första hand utan mer troligt en nation som t ex USA.
Först efter en sådan typ av attack kommer man förmodligen på allvar att få upp
ögonen för elektroniska attacker och cyberterrorism. 

En andra utsikt som vi kan tänka oss är att man i ett tidigt skede får upp ögonen
för de svagheter som kan utnyttjas och att man täpper igen de luckor som finns.
Detta anser vi dock inte är ett särskilt troligt scenario eftersom man kommer att få
svårt att täcka in precis allt. Det räcker ju ofta med en svaghet för att den skall
kunna utnyttjas på ett förödande sätt.

En tredje utsikt som vi anser skulle kunna hända är att ett land använder sig av
information warfare mot ett annat land i ett krig. De skulle i sådana fall kunna
använda sig av de metoder som vi beskriver i teoridelen att cyberterrorister
använder sig av som t ex att på elektronisk väg stänga av elnät osv.  

3. Problemformulering
Vi kommer i vår undersökning att undersöka medvetenheten om cyberterrorism i
större företag i Västra Götaland. Vi kommer att intervjua de personer på företagen
som är mest insatta i säkerhet och hur man skyddar sig, därför valde vi att vända
oss till personer på företaget som sitter som IT-säkerhetsansvariga.

Då cyberterrorism inte är särskilt vanligt förekommande i Sverige gäller de flesta
frågorna IT-säkerhet i stor utsträckning. Vi kommer att behandla frågor som vilka
typer av hot man känner till och vad man kan göra för att skydda sig mot dessa. Vi
kommer även att ställa några frågor kring cyberterrorism för att undersöka vad de
vet om detta.
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4. Syfte 
Vi har i denna uppsats tänkt göra en djupdykning i cybervärlden. Vi kommer att
göra ett försök att reda ut olika begrepp som förekommer i samband med
cyberterror. Med vår kvalitativa undersökning har vi som syfte att göra ett försök
att se vad företag här i Sverige har för medvetenhet för att skydda sig mot
attacker. 

5. Avgränsning
Som avgränsningar kommer vi i vår ordlista inte att ta upp alla definitioner inom
cyberterrorism utan vi kommer att hålla oss till några av de vanligast
förekommande och de som vi tyckte var mest intressanta. För vår kvalitativa
undersökning kommer vi att begränsa oss till fyra större företag och ett
konsultföretag vilka samtliga ligger i Västra Götalandsområdet.

6. Forskningsmetod
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en explorativ ansats eftersom det
syftar till att få grundläggande kunskaper om problemet. (Wallén, 1996) Vi har
valt att göra en kvalitativ empirisk undersökning och vi har intervjuat fyra olika
IT-säkerhetsansvariga och en IT-konsult. Dessa intervjuer har tolkats av oss och
vi har arbetat hermeneutiskt. För vår undersökning har vi även hämtat material
och kunskap från böcker och webbsidor relaterande till ämnet. 

En av våra huvudkällor är Dr. Dorothy E. Denning är professor i Datavetenskap
på Georgetowns universitet och rektor för Georgetowns institut för
informationssäkerhet. Hennes tidigare arbete innefattar områden som IT-brott och
cyberterrorism, informationskrigsföring, säkerhet och kryptoanalys. Hon har
publicerat 120 artiklar och fyra böcker. Hon har vittnat om krypteringspolicy och
cyberterrorism inför U.S.A:s kongress och har arbetat på ledande och rådgivande
positioner i regeringen och hos organisationer i den privata sektorn. Intervju guide
till den kvalitativa undersökningen bifogas som bilaga 1 och 2.

6.1 Urval av intervjupersoner
För vår undersökning om cyberterrorism valde vi att gå ut till företag och
undersöka hur deras medvetenhet såg ut på detta område. Vi valde att undersöka
medvetenheten hos fem svenska större företag i Västra Götalandsområdet. Av de
fem personer vi valde att intervjua, var fyra IT-säkerhetsansvariga på olika stora
företag i västra Götalandsområdet och en arbetade som IT-säkerhetskonsult. IT-
säkerhetskonsulten använde vi som expert på området. Kravet vi hade på de som
vi skulle intervjua var att det var insatta i vilken säkerhet som företaget hade och
visste vad man kunde göra för att skydda sig. Det blev därför naturligt att vi
kontaktade de personer som satt som IT-säkerhetsansvariga vilka borde veta mest
om ämnet. Det visade sig att på de företagen som vi var och intervjuade så var alla
IT-säkerhetsansvariga män. Eftersom säkerheten på företag är ett känsligt ämne så
utlovade vi anonymitet till samtliga intervjuade personer. Vi namnger inte heller
de företag som ingick i undersökningen.
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6.2 Genomförande
Vår insamling av data har bestått av att vi först för att hämta kunskap om
cyberterrorism läste in oss på området med hjälp av böcker och relaterande
webbsidor. I vårt urval av litteraturmaterial har vi varit noga att i den mån det går
att välja källor som inte är allt för ålderstigna. 

Vi valde att göra två intervjuguider, en för IT-säkerhetsansvariga på företag och
en för vår IT-expert. Eftersom våra intervjuade personer inte hade så stor kunskap
om just cyberterrorism, något som vi misstänkte innan intervjuerna, handlade
frågorna mest om säkerhet. Vi följde inte vår intervjuguide slaviskt utan hade den
som grund och flikade in med följdfrågor när det passade. För att skapa förtroende
hos de intervjuade ställde vi våra frågor i sådan följd att vi började mjukt med lite
frågor om vad man kände till om säkerhet och vad man gjorde för att skydda sig.
För att i mitten av intervjun gå in på lite känsligare frågor som om de hade varit
utsatta för attacker och slutade sedan med lite allmänna frågor om hur de trodde
att framtiden skulle se ut och de hot de trodde skulle öka.

De fyra IT-säkerhetsansvariga fick liknande frågor om säkerheten på sina
respektive företag medan vår expert på området fick mer allmänna frågor om
säkerhet och hur han ansåg att det såg ut med säkerheten i allmänhet för företag.
Vid samtliga intervjuer tog vi oss till företagen. Detta dels för att den intervjuade
skulle känna sig mer hemma och dels för att de personer som intervjuades hade ett
rätt pressat schema. När vi genomförde våra intervjuer försökte vi att hålla en så
passiv ställning som möjligt för att inte påverka våra respondenter till att svara
vad de trodde att vi ville höra. Våra intervjuer bandades och skrevs sedan ut
ordagrant för att det skulle bli lättare att jämföra de olika svaren. Vi upplevde inga
problem med att få våra respondenter att svara på våra intervjufrågor.

6.3 Trovärdighet
Trovärdigheten i studien bygger mycket på hur noggranna vi är vid tolkningen av
våra intervjuer. Vår strävan är därför att försöka göra rimliga tolkningar.

Som vi tidigare nämnde har vi varit noga med att försöka hitta den senaste
litteraturen om cyberterror som vi kunnat få tag på. Vad vi förstått så finns det
ingen tradition i Sverige att skriva om cyberterror därför består vår litteratur av
amerikanska böcker. Eftersom det varit svårt att få tag på litteratur så har vi även
använt oss av elektroniska källor där det fanns mycket att hämta omkring vårt
ämne. Genom att söka av nätet och leta fram olika webbsidor när vi skulle hitta
definitioner av olika begrepp kunde man se vilken definition som flest höll med
om och använda sig av denna.

Det som hade kunnat göra vår undersökning bättre hade varit om vi hade haft fler
respondenter med i undersökningen. Vi tror att fler säkerhetsexperter på stora
företag förmodligen inte tillfört så otroligt mycket mer men fler experter i form av
flera IT-konsulter och liknande hade varit intressant för att få en mindre ensidig
bild på olika expertutlåtanden. Att vi till stor del använt oss av amerikansk
litteratur kan även det vara en nackdel för att det är så inriktat på hur det är i
Amerika. Vi tror dock att vår undersökning trots de bristerna ändå väl lyckats
beskriva verkligheten i medvetenhet om cyberterrorism. 
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7. Teori
I teoridelen har vi valt att ta upp lite kring cyberterrorism för att visa att det går att
göra stor skada med hjälp av en dator. Vi kommer att presentera olika vapen som
en cyberterrorist skulle kunna tänkas använda sig av. Vi kommer även att ta upp
några scenarion om vad som skulle kunna hända och presenterar några fall som
har inträffat. Vi tar även upp varför en terrorist skulle välja att använda sig av IT. I
slutet av detta avsnitt finns det en ordlista som förklarar en del begrepp som vi
anser kan vara till fördel att känna till.

7.1 Vad är cyberterrorism?
Termen cyberterrorism refererar till att terroristorganisationer använder sig av
informationskrigsförings (Information Warfare) taktiker och tekniker för att
påverka genom cyberrymden. 

När cyberterrorister vill ha en påverkan på människorna i den verkliga världen,
verkar de inom cyberrymdens virtuella värld för att manipulera aktörer. Om en
cyberterrorist önskar slå ut telefonnätet eller ett elektriskt ledningsnät, skulle de
attackera datorns kontrollsystem och inte dess fysiska komponenter. (Littleton,
1995)

7.2 Cyberterrorvapen
En cyberterrorists vapen är inte designade för att döda människor eller att förstöra
fysiska objekt. Snarare existerar de enbart för att modifiera eller förstöra data.
Vapnen och målen är elektroniska signaler som finns i cyberrymden. Även om det
är möjligt att attackera ett datasystem utan någon mänsklig inblandning, är
människor ofta de svagaste länkarna i ett datasystem. 

De grundläggande verktyg som en cyberterrorist kan tänkas använda sig av vid en
attack är: datorer, modem, telefoner och mjukvara. Dessa är universellt
tillgängliga, medan kunskapen om datorsystems svagheter, trots att de bli allt
vanligare, inte är lika lätt att få tag på. (Littleton, 1995)

Det finns många olika hot mot datasystem. Här följer några exempel på olika
typer av hot.

Pest Program
� Trojanska hästar
� Logiska bomber 
� Worms/Maskar
� Virusattacker

Förbikoppling
� Bakdörrar
� Tillstånds attacker
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Aktivt missbrukande
� Skapa, modifiera, skapande av falska eller missvisande data.
� Denial of service

Passivt missbrukande
� Browsing
� Störningar
� Indirekt missanvändande

För att uppnå dessa resultat kan en cyberterrorist inte använda sig av vapen som
vanligen används i terrordåd. En konventionell terrorist kan anse att en bomb kan
vara effektiv för att spränga en byggnad eller ett annat symboliskt föremål. En
technoterrorist kommer att se samma bomb som användbar för att förstöra en
kritisk nod i ett nätverk för att skapa oordning. En cyberterrorist har ingen
användning för fysiska explosioner. Deras vapen existerar nästan bara i
cyberrymden. 

Dessa nya vapen är unika i och med att de samtidigt kan vara mäktigare och
svagare än de vapen som används av en konventionell terrorist. Detta beror på att
fysikens lagar inte gäller på samma sätt i cyberrymden som i den fysiska världen.
En konventionell bomb kommer att ha effekt varje gång en sådan detonerar i den
fysiska världen. När en bomb i form av mjukvara exploderar i cyberrymden kan
den ha en kraftig effekt första gången den används då den normalt utnyttjar en
existerande svaghet i ett datorsystem. Efter att svagheten har rättats till, kommer
en identisk mjukvarubomb inte att göra någon skada mot den attackerade datorn
eller dess data. 

”Flera cyberterroristvapen kan ha inverkan på dagens och morgondagens
nätverk.”
(Littleton, 1995, Kapitel 2 del 4a, förf. översättn.)

Cyberterrorism handlar även om hot mot individer och organisationer med
hjälp av IT. För att skydda sig mot cyberterrorism krävs förkunskap om
ämnet och utbildning i olika tekniker för internetsäkerhet. En cyberterrorist
använder sig ofta av samma sårbarheter som en hacker. 

7.3 Typer av attacker
Det finns många olika medel som kan användas för att skapa den effekt som
terroristen önskar. Man brukar dock dela upp dem i två kategorier när det gäller
någon form av attack i cyberrymden. Man skiljer här på attacker som stör ut och
attacker som förstör.

7.3.1 Attacker som stör ut
Attacker som stör ut eller ”disruptive attacks” innebär att man på elektronisk väg
kväver ett system. Fram tills idag har dessa attacker varit relativt få och ganska
osofistikerade, men de verkar öka i frekvens (Arquilla & Ronfeldt, 2001). Den här
typen av attacker sker av flera anledningar. En huvudanledning för att inte ”ta
ner” hela nätet utan att selektivt sakta ner det kan vara att de själva använder sig
av nätet för till exempel kommunikation.  
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7.3.2 Attacker som förstör
IT kan användas till att förstöra fysiska och virtuella system. Virus och maskar
kan användas till att ta bort eller ändra information och på det viset skapa
ekonomisk skada. I värsta fall kan en terrorist skapa kaos i en viktig infrastruktur
såsom i flygledning, elkraftverk, vattenverk, vilket också kan leda till dödsfall. En
sådan attack som resulterade i dödsfall skulle locka terrorister i hög grad då man
skulle få hög uppmärksamhet eller åtminstone lika mycket som vid bombningar
och liknande.

“Det är troligt att informationsoperationer som resulterar i förlorade liv ger
samma grad av uppmärksamhet som fysiska attacker med bomber” 
(Arquilla & Ronfeldt,  2001, sida 281 förf. översättn)

Att slå till med elektroniska medel har dock fördelen att man slipper handskas
med konventionella vapen som bomber, och att man inte behöver vara i närheten
av sitt mål utan kan sitta på andra sidan jorden om man så önskar. 

7.4 Fall som har inträffat.
Palestinska hackers som stödjer al-Aqsa Infadah har genomfört en cyber-jihad
mot den Israleiska regeringen och mot kommersiella mål, genom att ändra
utseendet på webbsidor och dessutom genomfört “denial of service” –attacker.
Mer än 40 israeliska sajter har blivit drabbade, bland annat Tel Aviv Stock
Exchange och Bank of Israel. Israeliska hackers har svarat med motattacker där
mer än 15 olika palestinska mål träffats, bland annat Hisbollah, Hamas och den
palestinska myndigheten. Allteftersom de avbrytande attackerna har eskalerat har
individer och grupper anslutit sig till båda sidor, allt från professionella hackers
till “script-kiddies”. (Arquilla & Ronfeldt, 2001)

1996 kopplade en hacker som sägs vara associerad med the White Supermacist
movement tillfälligt ur en Massachusetts ISP (Internet Service Provider) och
skadade delar av dess dokumentshanterings system. ISP försökte stoppa hackern
från att skicka ut rasistiska meddelande under dennes namn. Då kopplade hackern
ner sig med hotet, ”Du har ännu inte sett riktig elektronisk terrorism. Detta är ett
löfte.” (Denning, 2000, sida 1, förf. översättn.)

I mars 1997 tog sig en hacker in i och kopplade från ett telefonbolags dator som
servade Worcester flygplats i Massachusetts. Detta resulterade i att
telefonservicen till den federala luftfartsadministrations kontrolltorn, flygplatsens
brandavdelning, flygplatsens säkerhetsavdelning, väderservice och en del privata
flygfraktsföretag blev frånkopplade i sex timmar. Senare samma dag, gjorde
ungdomsbrottslingen ett annat telefonbolags dator obrukbar. Denna gång genom
att orsaka en blackout i Rutland området. Den förlorade servicen orsakade skador
och hotade den allmänna hälsan och säkerheten. Vid ett separat tillfälle sägs
hackaren ha brutit sig in i ett apoteks dator och fått tillgång till filer som innehöll
recept. (Denning, 2000)



11

1998 översvämmade etiska Tamil-gerillan Sri Lankas ambassad med 800 e-mails
per dag över en två veckors period. Med meddelandet ”Vi är Internets svarta
tigrar och vi gör detta för att störa din kommunikation”. Detta kategoriserades
som den första kända attacken av terrorister mot ett lands datasystem.
(Denning, 2000)

Under Kosovokonflikten 1999, attackerades NATO:s datorer med e-mail bomber
och denial of service attacker av hacktivister som protesterade mot NATO:s
bombningar. Dessutom fick företag, allmänna organisationer och akademiska
institutioner starkt politiskt relaterade virus e-mail från flera östeuropeiska länder,
enligt rapporter. Efter det att den kinesiska ambassaden i Belgrad av misstag
bombades, sände kinesiska hacktivister upp meddelanden i stil med ”Vi kommer
inte sluta attackera förrän kriget slutar” på USA:s regerings officiella webbsida.
(Denning, 2000)

7.5 Tänkbara scenarion
Det finns en rad olika saker som en cyberterrorist skulle kunna tänkas göra.  Ett
kusligt scenario för en nära framtid är att hackers går in i ett lands nationella
elnätverk, rekognoserar, därefter planerar en attack, hackar sig in igen, stänger av
alla säkerhetsfunktioner i nätet och sedan leder energivågor genom
högspänningstransformationer i förplanerade serier. Ett samhälle skulle på det
viset kunna sluta att fungera nästan helt. Eftersom nästan all service bygger på
elkraft så skulle det kunna ta tid att återhämta sig. Enligt Collins (1996) finns det
ytterligare en rad scenarion som man kan tänka sig:

� En cyberterrorist skulle kunna ta sig in i systemen hos de som tillverkar
frukostflingor, ändra järntillskottet till en skadlig nivå och på det viset få
barn som äter flingorna att bli sjuka eller till och med dö. På samma sätt
skulle man kunna ändra receptet på barnmat. Terroristen skulle inte
behöva vara fysiskt närvarande vid fabriken för att utföra dåden.

� Cyberterrorister skulle kunna störa banker, internationella finansiella
transaktioner, börsmarknaden. På det viset skulle människor förlora tron
på det ekonomiska systemet. 

� Genom en cyberattack skulle en terrorist kunna ta kontroll över
flygledningssystem och få två flygplan att kollidera. Detta är ett realistiskt
scenario eftersom terroristen även kan slå ut sensorer i cockpit. Samma
scenario kan även överföras till järnvägar. 

� En cyberterrorist skulle kunna ändra recept på mediciner i
läkemedelsföretag. 

� Tryck i gasledningar skulle kunna ändras och få katastrofala följder.
(Collins, 1996)
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7.6 Varför skulle terrorister använda sig av IT?
Inte bara företag har haft hjälp av IT. Även brottslingar har fått nya sätta att utföra
brott och att organisera sin verksamhet.

”Flera av de farligaste terroristorganisationerna använder IT såsom datorer,
mjukvara, telekommunikationsapparater och Internet för att bättre organisera
och koordinera olika aktiviteter”. (Arquilla & Ronfeldt, 2001, sid 30, förf.
översättn.)

De verktyg som är tillgängliga för allmänheten är även tillgängliga för terrorister.
De har lika stort intresse att effektivisera sin verksamhet som andra
organisationer. De gamla metoderna som att spränga bomber för att få
uppmärksamhet i media fungerar fortfarande men IT är ett utmärkt verktyg för
terrorister. De har lättare att rekrytera medlemmar och de kan lättare föra ut sitt
budskap med hjälp av t ex sina hemsidor. Med egna hemsidor har de en mer direkt
kontroll över de budskap de vill föra ut. Eftersom man i många fall är intresserad
av att få uppmärksamhet kan en omedelbar pressrelease finnas på sidan till en låg
kostnad. Ett exempel på en terrororganisations webbsida är: www.hizbollah.org 

IT innebär även att terrorister kan operera från vilket land de vill. Det här skulle
kunna påverka sättet de litar till olika former av sponsring. En del analytiker anser
att terrorister som använder nätverk kan ha ett reducerat behov av statlig support.
Skydd från regeringen kan bli mindre nödvändig om teknologier som kryptering
tillåter grupperingar med terrorister att i högre utsträckning operera i hemlighet
och i säkerhet. Andra pekar på möjligheten att grupperingar i ökat antal kommer
att försöka tjäna pengar på nätet, så som var fallet med Pakistans Lashkar-e-Taiba
(”De rättfärdigas arme”). (Arquilla & Ronfeldt, 2001)

Att vara närvarande på Internet kan även göra det möjligt att mobilisera
”deltidscyberterrorister”, det vill säga människor som kan hjälpa till då och då
eller människor med specialkunskaper som behövs för en speciell uppgift. IT gör
det lättare att samla hemliga uppgifter då man nu har ett nytt sätt att skaffa
information. 

I många fall kan teknologiska kunskaper för att använda sig av vissa verktyg
kodifieras i elektroniska format och snabbt överföras från person till person.
Hackers använder sig konstant av Internetsajter för att skicka nya koder för
attackverktyg i form av skript. (Rattray, 2001)

Det har blivit allt enklare att få tag på teknisk kunskap om hur man genomför
digitala attacker. Attackerare kan använda ett specifikt område av verktyg och
tekniker som är kapabla att utnyttja kända sårbarheter i informationsteknologier
och nätverk. Kodade attackeringsverktyg börjar bli allt enklare att använda
eftersom färdigutvecklade skript över kommandon är packade tillsammans med
program som kan exekveras med hjälp av grafiska gränssnitt med ”peka-och-
klicka” utföranden. (Se fig. 1) (Rattray, 2001)

http://www.hizbollah.org/
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Fig. 1 Figuren illustrerar hur behovet av teknisk kunskap hos användaren har minskat i takt med
att verktygen har blivit mer avancerade. (Rattray, 2001, sid 190)

Användandet av vissa av dessa verktyg kan kräva liten teknisk skicklighet. Andra
verktyg och tekniker, så som att släppa lös ett visst virus eller ”denial-of-service”
attacker som har som avsikt att överbelasta Internetservrar eller telefonväxlar,
behöver inte heller kräva mycket teknologisk skicklighet. Hur som helst så beror
dessa användarvänliga (för de som attackerar) attacker på vad det är för
infrastruktur som man har för mål att attackera. (Rattray, 2001)

7.7 Ordlista

För att inte gå vilse i djungeln av begrepp har vi gjort ett försök att klargöra vad
de olika begreppen egentligen betyder.

Aktivister
Aktivister i detta sammanhang refererar till, normalt användande av Internet för
att stödja aktivisternas sak. Operationer i detta område inkluderar att söka på
webben efter information, göra webbsidor och publicera material på dem, skicka
elektroniska publikationer och brev genom e-mail och använda nätet för att
diskutera ämnen, bilda koalitioner och planera och koordinera aktiviteter. 
(Denning, 1999)

Bakdörrar
En bakdörr är en mekanism som är inbyggt i systemet av programmeraren. Syftet
med en bakdörr är att ge programmeraren en väg som han/hon kan använda för att
smyga tillbaka in i systemet, och kringgår på detta sätt systemets normala skydd.
(Haeni, 1998)

Chipping
Precis som att mjukvara kan innehålla oväntade funktioner är det även möjligt att
implementera liknande funktioner hos hårdvara. I dagens läge innehåller ett chip
miljontals integrerade kretsar som enkelt kan konfigureras av tillverkaren så att
det även innehåller oväntade funktioner, t ex. att de går sönder efter en viss tid,
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sprängs efter att de mottagit en viss signal på en viss frekvens, eller sänder
radiosignaler som visar dess exakta position.  (Haeni, 1998)

Cyberpunk
Detta är en hårdare slipad datahacker som tycker om att använda teknologin för att
tjäna pengar eller verka som anarkist. (Littleton, 1995)

Cypherpunk
Hos en cypherpunk ligger intresset i användandet av kodning för att skydda
privatliv och användandet av dekrypteringsmetoder för att få tillgång till andra
skyddade filer. (Littleton, 1995)

Denial of Service
Med ”denial of service” -attacker avser man försök av de attackerande att
förhindra legitima användare att använda sig av en typ av service. Exempel på
sådana attacker kan vara:

� Försök att överbelasta ett nätverk, och på så sätt hindra dess användare
från att använda tjänsten

� Försök att avbryta kontakten mellan två maskiner, och på så sätt hindra
tillgång till servern.

� Försök att hindra speciella individer från att få tillgång till en server.
� Försök till att avbryta en tjänst till ett specifikt system eller person.

(CERT Coordination Center, 2001)

Elektromagnetism
Det finns kapacitet för att generera elektromagnetiska pulsvågor som slår ut
känsliga kretskort och chips i datorer och kontrollsystem.

Hackers och Crackers
Det finns många definitioner på detta område och det känns som att det är en
hårfin balans mellan vem som är vad. En hacker anses som något positivare än en
cracker. Både hackers och crackers bryter sig in i system. Det som skiljer mellan
om man är en hacker eller cracker är syftet med intrånget. En hacker bryter sig in i
system för att se om det går de ser det mer som en utmaning och för att lära sig
mer om systemet. En hacker anser inte att det han/hon gör är något brott, men det
är ett brott. När en cracker bryter sig in i ett system är syftet att förstöra eller stjäla
information.

Hacktivister
Är en blandning av hackning och aktivism. Det täcker operationer som använder
sig av hackningstekniker mot ett måls Internetsida med avsikt att avbryta normalt
användande men utan att skapa någon allvarlig skada. (Denning, 1999)

Logiska bomber
”En logisk bomb” är en enkel "if" - sats som sätts i verksamhet så fort som de
ingående parametrarna införlivas. Detta kan vara en speciell tid eller så fort ett
namn används eller utelämnas. (Protect data.se, 2001)
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Den mänskliga faktorn
Människor i form av dataoperatörer och programmerare är de som skapar virus,
trojanska hästar och worms som sedan appliceras till datasystem. Genom att
använda sig av mjukvara för att attackera datasystem, kan en cyberterrorist eller
hacker attackera ett datasystem genom operatörens sårbarhet. I hackersamhället
kallas detta för "social engineering”. Genom att använda sig av "social
engineering”- taktiker kan en cyberterrorist utge sig för att vara en datatekniker
och ringa till individer inom den utvalda organisationen för att få den information
som behövs för att ta sig in i ett system. När man väl har information om legitim
inloggningsinformation, får cyberterroristen tillgång till systemet på ett ”lagligt”
sätt, och kan sedan införa virus, trojanska hästar eller worms för att ta över
systemet eller för att stänga ner det. (Littleton, 1995)

Script kiddies
Kan man definiera som en form av crackers med begränsad teknisk expertis. 
De använder sig av användarvänliga, förprogrammerade och eller automatiska
verktyg bland annat s.k. script för att utföra störande aktiviteter mot
nätverkssystem, ofta utan att ha någon förståelse för hur programmen är
uppbyggda. (The Jargon Lexicon, 2001)

Trojanska hästar
Begreppet trojanska hästar är taget från Illiaden och syftar till en slags krigslist.
Trojanska hästar i IT-sammanhang är ett program som utger sig för att ha en
funktion, men som även har andra dolda och skadliga funktioner. Dessa dolda
delar av programmet aktiveras vid en viss inmatning eller tidpunkt och kan ställa
till problem. Trojanska hästar används för att samla användarnamn och koder för
senare användning av inkräktaren. Det är inte säkert att man märker att detta sker. 

Det vanligaste sättet en trojansk häst sprider sig på är genom ett e-postmeddelande
med en bilaga och en text som uppmanar dig att öppna bilagan. Avsändaren kan
hävda att programmet är ett roligt spel eller en viktig uppdatering. När man sedan
startar programmet uppför det sig ofta på ett sådant sätt att man först inte
misstänker någonting. Trojanska hästar kan vara svåra att känna igen eftersom de
ofta ser ut som vanliga program. Trojaner sprider sig inte vidare av sig själva
vilket betyder att de inte klassificeras som virus. Däremot kan de vara smittade av
virus och då drabbas datorn både av den trojanska hästen och av viruset.
(Microsoft, 2002)

Technoterrorism
Technoterrirism är definierat som en mellanform mellan ”konventionell”
terrorism och ”cyberterrorism”. Technoterrorister förstår betydelsen av
högteknologiska nätverk och system i ett ”tredje vågen” samhälle. Till skillnad
från cyberterrorister, attackerar technoterrorister de system som existerar i den
fysiska världen för att störa vad som finns i cyberrymden. Technoterrorister
använder sig av ”konventionella” vapen såsom bomber och fysisk förstörelse för
att förstöra eller slå ut de system som kontrollerar cyberrymden. (Littleton, 1995)
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Terrorism
Debatten över en definition av terrorism är lika gammal som begreppet i sig själv.
Allteftersom världen förändras mot informationsåldern, kan en utökning av
definitionen av terrorism behövas där man även inkluderar aktioner gjorda i
cyberrymden såväl som i den fysiska världen. Det finns flera element som ingår i
huvuddefinitionerna av terrorism. Det första kritiska elementet är fysiskt våld. Vid
terrorism måste en individ eller grupp tro att de någon gång under dådet utsatts för
våld. Det andra elementet är terrorism av politisk natur. Våldet som en terrorist
orsakar måste ha något större politiskt mål än själva akten i sig.  (Littleton, 1995)

Virus
Ett av de vanligaste vapnen som en cyberterrorist använder sig av är datavirus. Ett
datorvirus är ett självreplikerande program innehållande kod som uttalat kopierar
sig själv och som kan "infektera" andra program eller deras miljö. Ett data virus
”lever” i systemet och sprids via aktiva åtgärder eller genom oförsiktighet som att
använda ”främmande” disketter eller öppna bifogade filer som innehåller virus.
(Atermo AB, 2002).

Worms
Detta program är en typ av virus som använder sig av Internet för att sprida sig.
Till skillnad från ett virus är en worm inte passiv utan letar aktivt efter sätt att
sprida sig. ”Den viktigaste skillnaden mellan en worm och ett virus är
spridningshastigheten, ett virus tar timmar eller dagar för att spridas, medan en
worm tar från minuter ner till några sekunder. Däremot förstör inte worms data
permanent, vilket virus kan göra.” (Microsoft, 2002) Programmet är utvecklat för
att samla vissa specifika uppgifter från dessa datasystem och nätverk.

8. Resultat
Nedan redovisas vad vi kom fram till i vår undersökning. Fyra av våra
respondenter arbetade som säkerhetsansvariga för sina respektive företags IT-
avdelningar. En av våra respondenter arbetade som IT konsult. Honom valde vi att
använda som expert på området eftersom han i egenskap av konsult arbetar ute på
många olika företag och därför får en mer övergripande syn på säkerhet och
säkerhetsmedvetenhet.

8.1 Säkerhetsansvariga

8.1.1 Kunskaper om skydd
De olika sätten att skydda sig mot hot av olika slag var varierande men
brandväggar fanns alltid med i intervjusvaren. Brandväggarna skulle gärna finnas
i olika lager enligt några av respondenterna för de skulle fungera som flera filter i
rad som därmed bättre skydda de känsligare delarna. Att dessa brandväggar skulle
vara uppdaterade var något som också var viktigt enligt en respondent. Tekniker
för att minimera risker om en anställd jobbade hemifrån eller från ett hotell togs
upp av en respondent. Detta kunde gå till på det viset att personen i fråga ringde
till företaget och berättade att nu ville han ha access och då kopplade företaget
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upp sig mot internet så att den anställde kunde koppla upp sig mot företaget.
Denna metod gjorde att företaget inte hela tiden behövde vara uppkopplat utan
bara när någon behövde access. Respondenten trodde dock mer på metoden att
företaget kopplade upp sig mot sin anställd istället för tvärt om eftersom man då
lättare kunde undvika att någon ringde slumpmässiga nummer hela tiden för att på
det viset få access. Säkra lösenord nämndes och även engångslösenord togs upp
som en åtgärd för ett bättre skydd. Till sist nämndes även fingeravtrycksläsare
som en metod för att skydda sig från inre attacker. Det som ansågs viktigast för ett
bra skydd enligt två av våra respondenter var brandväggar. Annat som togs upp
som viktigt var antivirusprogram, säkerhetsmedvetenheten hos personal, att inte
alla i personalen har tillgång till administrativa åtgärder och att man följde upp
intrång och försök till intrång.

8.1.2 Kunskaper om hot
På frågor om hot menade två av våra respondenter att hot var individuellt mellan
olika företag. Alla våra respondenter nämnde virus som ett hot mot deras
verksamhet och många av dem nämnde de höga kostnader som virus hade medfört
eller kunde medföra. Det nämndes att antivirusprogram som uppdaterades
automatiskt en gång om dagen var ett bra sätt att komma till rätta med virus men
samtidigt så var man medveten om att det inte för den delen gav ett fullgott skydd.

”Om det kommer ut ett nytt virus i världen så är det inte säkert att vår senaste
virusuppgradering täcker det här nya viruset. Ett virus kan ju spridas på två
timmar ut över hela världen.” (Intervju 1)

Utomstående som var inne och jobbade i företagets system var ytterligare något
som togs upp som ett potentiellt hot. Det ansågs här viktigt att de inte hade
åtkomst till något de inte behövde för sitt arbete.

8.1.3 Kunskaper om sårbarhet
Även här pratade alla våra respondenter om virus i hög utsträckning och att man
höll sina antivirusprogram uppdaterade. En annan sak som ansågs kritisk var att
man höll reda på sina säkerhetskopior, så att man kunde återställa sitt system om
någonting skulle förstöras eller på något sätt bli korrupt.

”Det finns ju företag som har gått i konkurs för att de inte har haft ordning på
sina säkerhetskopior.” (Intervju 3)

Det skildes på externa och interna sårbarheter. Några tyckte att det ibland kunde
finnas personal som inte hade vad man kallade den rätta säkerhetsmedvetenheten.
Det kunde vara saker som att logga ut från systemet när man skulle gå och hämta
en kopp kaffe eller gå på toaletten. Detta kunde dock avhjälpas om man använde
sig av lösenordsskyddade skärmsläckare.

8.1.4 Vad gör man om man blir drabbad?
Att utreda vad som hänt och täppa igen säkerhetsluckan så att inte samma sak
skulle kunna upprepas var ett svar som alla utom en respondent svarade på den
frågan. Ett andra steg som det talades mycket om var att utreda vad som gått fel.
Man kanske till exempel behövde utreda huruvida man behövde en ny brandvägg
för att stå emot attacker bättre. Nästa steg var att ta reda på vem som utfört en
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attack om det var en attack som man drabbats av. Detta gjordes genom att man
tittade på loggar och på IP nummer. Inget av företagen tog kontakt med polisen i
första hand utan man valde hellre att utreda själv och dra egna slutsatser, en av
respondenterna tog hjälp av moderbolaget. Om man inte själv kunde utreda
händelsen så menade några på att konsulter skulle användas. Om det var virus
man drabbats av tog man kontakt med sin antivirusleverantör för att få
information om hur man skulle bli kvitt det. 

Ibland räckte det med att köra en backup på sitt system för att det skulle uppföra
sig normalt igen medan man ibland skulle få installera om allt från början igen. Ett
intrång eller ett hot skulle kunna drabba företaget både inifrån och utifrån. Om det
man drabbats av kom inifrån företaget skulle man tala med de anställda om
säkerhetsmedvetenhet och att man skyddade sin arbetsstation bättre menade en av
de intervjuade. En av de intervjuade sa att kapa förbindelsen var vad de skulle
göra först eftersom så länge man var kopplad mot nätet var systemet fortfarande
sårbart. 

8.1.5 Attacker mot företagen
På frågan om man trodde att någon hade ett direkt intresse av att attackera deras
system var svaren ganska olika. Några trodde inte det medan andra möjligen
kunde tänka sig det. Andra var säkra på att det fanns ett intresse att attackera deras
system. Vad som nämndes var att konkurrenter kunde ha ett visst intresse för att
stjäla deras hemligheter och idéer för att till exempel kunna använda i
upphandlingar. Det nämndes även att en krigssituation skulle kunna ha inflytande
på huruvida någon hade ett intresse av att ta sig in i systemen.

En plan för vad man skulle ta sig till vid en katastrof saknades på ett par av
företagen men även om man inte hade en plan så hade man backup system som
skulle kunna återskapa förlorat material. Inget av företagen som vi intervjuat
ansåg att de hade blivit utsatta för attacker som varit tillräckligt allvarliga för att
störa deras verksamhet i någon större utsträckning. Några av de intervjuade
nämnde att de hade fått något enstaka virus som stört dem lite men inte i någon
högre grad. Någon hade sett att det varit någon som försökt hackat sig in i
systemet. De hade själva kontrollerat attacken, tagit reda på var den kom ifrån och
sedan åtgärdat saken. Att det dock kunde finnas attacker som företaget inte var
medvetet om nämndes i ett fall. 

8.1.6 Kunskap om cyberterrorism
När vi frågade om deras kunskap om cyberterrorism så låg de flestas kunskaper på
den nivån att de visste lite löst om vad som sagts genom vad man hade sett på tv
och läst i tidningar. En av de intervjuade trodde att det var grupper som förstörde
för andra för att få uppmärksamhet medan en annan ansåg att det var ett gäng
eländiga människor som skapade problem för sådana som honom. Vad de ansåg
angående om de såg cyberterrorism som ett hot mot deras verksamhet, så tyckte
ungefär hälften att det var något som man självklart skulle vara vaksam mot. Den
andra hälften ansåg inte att det var någon skillnad på vilka motiv som låg bakom
attackerna, utan behandlade alla sorters attacker eller intrång på samma sätt.
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8.1.7 Uppdatering av säkerhetsutbildning
Utbildning på de olika säkerhetsansvariga var skiftande. Många hade en
programmeringsutbildning i botten medan andra hade gått en rad olika kurser
under årens lopp. Vi undrade om man på företaget hade någon form av
utbildningsprogram för att uppdatera sin utbildning inom säkerhet. De flesta hade
det i någon form. Antingen gick man kurser eller också på seminarier. I vissa fall
var det dock på frivillig basis och ett av företagen hade det inte överhuvudtaget
utan anställde konsulter om de råkade på något som de inte klarade av. 

8.1.8 De säkerhetsansvarigas åsikter om IT-hot i framtiden
Den sista saken vi var nyfikna på var vilka eller viket hot de olika
säkerhetsexperterna trodde vi skulle få se mer av i framtiden. Bland de
säkerhetsansvariga var det många som trodde att virus skulle bli vanligare i
framtiden. Man trodde även att virus som orsakade stora skador, till exempel
raderade bios så att datorerna inte kunde startas, skulle bli vanligare. Maskar togs
upp som ett växande framtida hot. En av respondenterna menade att attacker rent
generellt skulle öka eftersom allt fler människor lär sig att hantera datorer. En
hade tänkt på denial of service som ett hot som han trodde skulle växa mer och
mer med tiden och att även nya metoder att attackera skulle dyka upp. Trådlös
kommunikation var också något som togs upp som något nytt att arbeta upp en
säkerhet för. Eftersom en utomstående skulle kunna stå utanför ett företags
grindar och fånga upp impulserna så skulle det i framtiden bli viktigare att man
hade en ordentlig kryptering på sin kommunikation. 

8.2 IT-konsultens uppfattningar/erfarenheter

8.2.1 Vilka skydd som finns
Det fanns en hel uppsjö med olika skydd, men de som var mest intressanta var,
enligt konsulten, för det första någon form av brandvägg. Den skulle sköta
filtrering av allt som gick in och allt som gick ut. Det bästa var om brandväggen
var hårdvarubaserad men han menade att mindre företag kanske inte har råd med
de riktigt bra lösningarna när det gäller brandväggar eftersom de är dyra. De
använde ofta någon form av mjukvarubaserad brandvägg som inte alls gav ett lika
fullgott skydd. Det andra som var viktigt var antivirusprogramvara. Dels en som
låg på företagets e-post server och tittade på inkommande e-post. Dels en som låg
på varje pc som såg till att inga medtagna filer öppnades utan att virusprogrammet
fick ta hand om det först. 

8.2.2 Olika typer av hot
Vad IT-konsulten tyckte var att virus i olika former gjorde mest skada och kostade
mest pengar för företagen men hackers troligen var det vanligaste hotet vare sig
det gällde små eller stora företag. Cyberterrorism, som han menade, var planerade
attentat mot en speciell verksamhet eller rörelse togs upp som ett av hoten.
Exempel på vad som kunde hända var att de attackerande helt enkelt tog sig in i
de attackerades filsystem och raderade filer eller ställde till oordning. Ett annat hot
som han tyckte var väldigt stort var programvara som inte var uppdaterad. Ett skäl
till att detta var ett så stort problem var att många resonerade som så att varför
byta ut en programvara som fortfarande fungerade. Vad de inte då tänkte på var
att under den tid som gick efter det att programvaran släppts så skulle en rad
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svagheter i programmet komma till kännedom och kunna utnyttjas. Om man hade
”tur” så skulle det kunna innebära att information ”bara” kunde läsas av en
utomstående men det skulle även kunna innebära att information blev raderad
eller ändrad. Ett säkerhetshål kan användas utan att användaren av servern är
medveten om det och först lång tid senare visar sig problem i olika former.
Särskilt problematiskt kunde det bli för system som inte startades om regelbundet
utan alltid stod på och arbetade. Då skulle det kunna innebära att man inte har en
fungerande backup längre eftersom felet skapades lång tid tillbaka i tiden.

”Många servrar som är i kritiska miljöer står ju och går konstant. De startar ju
inte om på en reglerbar basis. När du väl startar om den här om ett halvår och tar
gårdagens backup och stoppar in där är ju fortfarande felet med.” (IT-konsulten )

Trots att ha gammal ouppdaterad mjukvara inte var att rekommendera så tyckte
han inte att man alltid direkt skulle installera de senaste programmen eftersom
man upptäcker mest buggar just i början. Det var mer en avvägning om när man
skulle uppgradera sina system.

8.2.3 Vanliga sårbarheter
Den vanligaste sårbarheten i ett system var enligt IT-konsulten just det här att man
hade många programvaror som inte var uppdaterade på länge. Detta kunde göra
att en utomstående kom åt administrativa rutiner som att ta bort filer och lägga till
filer. Komplexa system kan vara svåra att överblicka. Ett företag kan ha en rad
olika maskiner med olika operativsystem. På de här maskinerna finns det en
mängd olika programvaror. Att hålla dem alla uppdaterade med de senaste
uppgraderingarna är ett knivigt jobb. Han menade även att problemet drivs till sin
spets när man har ett par nyckelpersoner som kan systemet. Om de här slutar kan
det bli svårt för andra att sätta sig in i systemet och då blir säkerheten lidande
eftersom man inte är medveten om systemets svagheter.

”Det blir mycket det här med nyckelpersonsdilemma att man har ett par personer
som precis håller i det här de sitter på all information. Den dagen som de droppar
av så står man ju där med en säkerhetslösning som man inte vet hur man ska
hålla koll på.”  (IT-konsulten)

System som uppgraderade sig själva med den senaste antivirus lösningen och
liknande var också något som IT-konsulten lyfte ett varnande finger för. Han
menade att utan den mänskliga faktorn skulle man kunna bli lurad lättare eftersom
man egentligen inte längre hade någon kontroll över vad som hände. Om det
skulle smyga sig in en bugg i en uppgradering så har man ju redan implementerat
den när felet upptäcks. Han berättade att biltillverkaren Ford hade gjort det här
misstaget. 

”Det visade sig att installerade du service patch 6 på den här servern som kör
Lotus Notes så kan ingen klient komma åt den. Då sitter man där och har
plötsligen ingen åtkomst till sin mail server. Där stod de med skägget i
brevlådan.” (IT-konsulten)
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8.2.4 Vad man ska göra efter det att en sårbarhet utnyttjats
Att bryta sin förbindelse var det absolut första som man skulle göra enligt IT
konsulten. 

”Få bort servern från nätet det första man gör. I och med att så länge man är
uppkopplad mot nätet då har du ju öppen väg in.” (IT-konsulten)

Därefter var det dags att påbörja att täppa igen hålet så fort som möjligt. Beroende
på vad som har hänt så läser man tillbaka från backuper och i andra fall rensar
man upp helt och började om på nytt. Det berodde vilken typ av server eller källa
som blivigt utnyttjad. IT-konsulten tyckte att det gick att spåra upp förövare i viss
begränsad utsträckning men det var svårt eftersom det inte var vanligt att en attack
kom just från den adress som var loggad. Ofta gick attacker till på det viset att
förövaren kopplade upp sig till en plats sedan vidare därifrån och sedan vidare för
att långt senare attackera en server. Om man då tittade i loggar i den attackerade
servern så hittade man ett IP till en maskin som kanske tillhörde ett annat företag.
Då var man först tvungen att göra en polisanmälan. Därefter kunde det företaget
titta i sina loggfiler och kanske hitta en IP-adress till en dator i ytterligare ett
företag. För att sammanfatta det så var det en svår process att få tag i en förövare
och ännu svårare om denna opererade från ett annat land.

8.2.5 Katastrofplaner på företag
För att skydda sig mot en eventuell katastrof menade vår IT-konsult att många
företag använde sig av en identisk server som kunde användas om en server
slagits ut på hårdvarunivå. Då kunde man helt enkelt flytta över diskarna till den
nya servern. Det var dock nödvändigt att man använde sig av någon form av
process för att kontrollera att ingen varit inne på servern och ändrat något. För att
göra detta kunde man använda sig av olika programvaror som gick under namnet
IDS, Intrusion Detection Systems. Dessa användes för att jämföra check summor
på varje fil för att på det viset se att inget olovligt ändrats. Med hjälp av scheman
och rutiner kontrolleras allt för att berätta om något ändrats som inte borde ändras
eller om en port som inte borde bli aktiverad plötsligt blir det. Ofta var en
eventuell katastrofplan uppbyggd så att det fanns olika sätt att agera beroende på
vad som hade hänt och vilken typ av attack man drabbats av.

8.2.6 Vanliga fel i säkerhet
Det fanns många vanliga fel som gjordes ute på företag. Ett av de vanligare var att
man inte tyckte att säkerhet var så viktig och inte satsade tillräckligt. Varje företag
som hade en uppkoppling mot internet hade en risk att bli hackad.

”Det finns ett säkert sätt att inte bli hackad och det är att klippa kabeln.”
(IT-konsulten)

Ett annat vanligt fel var att man lät sina applikationer ha full behörighet det vill
säga rätten att ta bort, ändra och lägga till filer. Om man istället begränsar sin
server så att den körs som en användare med begränsade rättigheter att skriva till
olika kataloger så har man direkt begränsat de som hackar. Om de skulle ta över
till exempel e-post servern så skulle de inte kunna få den att göra så mycket
eftersom man begränsat dess rättigheter. Vad många företag inte tänkte på var att
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om man inte lade in de här begränsningarna så kunde det innebära att om någon
knäckte en tjänst så skulle de ha fri lejd över hela systemet.

8.2.7 Hot i framtiden
Det mesta kommer att öka trodde IT-konsulten. En av de saker som han trodde vi
kommer att få se mer av var Distributed Denial Of Service. Detta innebär att man
sprider ut klienter till ett stort antal maskiner runt om i världen. Därefter när man
har tillräckligt många klienter får man dem att samtidigt skicka en stor mängd
paket till en och samma server. Servern hinner inte logga varifrån alla paket
kommer ifrån och blir överbelastad. Han menade att om man vet var man skall slå
kan man slå hårt. Virusattacker kommer också att öka till en större omfattning.
Han nämnde även att det är kanske inte hoten som är intressantast utan snarare
vad man gör åt dem. Här var medveten oftast låg. Särskilt när man börjar få
komplexa system med flera operativsystem många programvaror skulle det vara
svårt att överblicka hela systemet och vad man skulle göra för att skydda sig.

9. Analys
Vår undersökning började med att vi frågade om olika sätt att skydda sig mot de
olika hot som man kan tänkas stöta på i IT-världen. Något av det första som mer
eller mindre alla nämnde var ordet brandvägg. Ord nummer två på listan var
antivirusprogram. Efter de här huvudgrupperna så var det lite blandade svar på
sätt att skydda sig. På det hela taget fick vi intrycket att man tog metoder för att
skydda sig på allvar. Men samtidigt var man medveten om att hur bra säkerhet
man än hade så fanns alltid risken att någon kunde bryta sig igenom även de bästa
skyddsbarriärer. Ett slags ”man kan aldrig vara helt säker” mentalitet. Eller som
en av våra respondenter sa:

”Men som jag brukar säga kan inte ens NASA eller Pentagon skydda sig mot
angrepp så kan ju inte vi göra det heller. Utan vad man får göra då tycker jag då
är att man får se till att man har en rimlig nivå.” (intervju nr 2)

Just det att man är medveten om att man faktiskt kan bli utsatt för ett angrepp som
man inte kommer att kunna parera menar vi att det tyder på en ganska god
säkerhetsmedvetenhet och även indirekt medvetenhet om att man kan drabbas av
cyberterrorism. Med indirekt menar vi att man inte behöver veta vad cyberterror
är för någonting eller vad personerna bakom det har för motiv. Allt man behöver
vara medveten om är att man kan bli drabbad av sabotage i någon form. 

Nästa punkt som vi ville prata om var olika typer av hot, vilka man kände till och
vad man visste om dem. Här kom det raskt fram att det alla företag var mest
bekymrade för var virus. Att det var det här man helst ville prata om är
förmodligen eftersom det är detta som kostar företag mest pengar. Något som vi
tycker var värt att notera var att även IT-konsulten berättade att visst var virus det
som kostade mest men hackers troligen var det vanligaste hotet vare sig det gällde
små eller stora företag. Detta var något som de säkerhetsansvariga inte pratade så
mycket om som ett av de största hoten utan man nöjde sig att medge att de fanns
där, att man skulle var medveten om hacking men virus var ändå det som kostade
mest. Kanske var det verkligen så att man inte råkade ut för några större incidenter
från människor eller organisationer som ville bryta sig in i systemen. Kanske var
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det så att man inte ville erkänna hacking som ett stort problem för att det finns
mycket prestige i ämnet. Man har inget intresse av att berätta att systemen man
använder har brister som utnyttjats, trots att man blivit lovad anonymitet. Det är
svårt att veta säkert men vi anser att man ärligt såg virus som ett större problem.
Att man var mest bekymrade för datavirus låter naturligt eftersom virus är ett av
cyberterroristers vanligaste vapen. 

När vi började prata om vanliga sårbarheter så börjades det åter talas om virus
bland de säkerhetsansvariga. Att ha sina antivirusprogram uppdaterade och ha
ordning på sina säkerhetskopior var det som ansågs viktigast. Något som var
intressant var att ingen av de fyra säkerhetsansvariga tog upp det som IT-
konsulten nämnde, som den vanligaste sårbarheten, nämligen programvara som
inte var uppdaterad. Vad det beror på kan ha många orsaker. Det kan vara så att
man helt enkelt förbisett den detaljen vilket verkar troligt om man vill lita fullt ut
på konsulten. Det kan även vara så att de helt enkelt inte tänkte på att berätta om
det. Att bli intervjuad kan ju vara stressande även om inte vi upplevde att någon
av våra respondenter på något sätt verkade tycka att det var olustigt att sitta och
tala med en bandspelare surrandes. Tvärtom upplevde vi snarare att de var
positiva till att intervjun spelades in. Det kan tänkas att det upplevdes som mer
seriöst. Det kan också vara så att det helt enkelt inte är så vanligt eller ett så
allvarligt problem som IT-konsulten ville påskina. Eftersom han arbetar med just
att ordna till säkerhet för både små och stora system så kan det hända att han blir
lite jävig just när det gäller säkerhet. 

Nyckelpersonsdilemmat var dock något som var mycket intressant som våra
säkerhetsansvariga inte heller tog upp som en sårbarhet. Att en eller bara ett par
personer vet hur systemet är uppbyggt är förmodligen en sårbarhet som är särskilt
märkbar för mindre företag där man inte har så många anställda men förmodligen
även på större företag. Troligt är att den eller de som vill skada ett system på
något vis har stor nytta av att veta vem olika säkerhetsansvariga är, när de är på
semester, när de avslutar sin anställning och liknande. Med den informationen kan
de lättare koordinera en attack eftersom man då slår till vid ett tillfälle då företaget
troligen är som mest sårbart. Om mycket knowhow försvunnit ur företaget är det
ju också mer sårbart. Ingen av de säkerhetsansvariga vi intervjuade tog dock upp
nyckelpersonsdilemma som en sårbarhet. Kanske för att de inte tänkte på den,
kanske för att de inte var medvetna om den. 

När det gällde hur man skulle uppföra sig om man blivit drabbad av en attack av
något slag så tycker vi inte att någon av de vi pratade med som var osäker. Man
fick känslan av att de olika ansvariga genast visste hur de skulle gå tillväga och att
om något skulle hända så fanns det inga tveksamheter över hur de skulle uppträda.
Det enda anmärkningsvärda var att bara en av dem sa att det första de skulle göra
var att bryta förbindelsen med nätet. Troligt var dock detta något som finns i
ryggmärgen på dem allihop och det är så naturligt att man inte tänker på att nämna
det. 

Om det fanns någon som hade anledning att attackera de olika företagens system
var det lite delade meningar om. De sade sig inte ha varit med om ett anfall som
stört dem i en högre grad. Återigen så ligger det inte i deras intresse att erkänna
om så skulle vara fallet men vi anser att det verkligen ligger till så. Om en attack i
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någon form skulle ske så var företagen beredda. Backuper fanns på andra platser
än på företaget och man var i många fall beredda att själva ta itu med problemet
med att hitta en eventuell förövare. Det här tycker vi tyder på en god
säkerhetsmedvetenhet och en beslutsamhet att inte vara passiva i sitt
säkerhetsarbete.

Kunskapen om cyberterrorism som fenomen var låg. Troligen hade de intervjuade
vetat mer om man använt ord som IT-sabotage eller dataintrång och liknande
termer som de oftare kommer i kontakt med. Eftersom cyberterrorism är så pass
brett som det är kan det vara svårt att säga något om själva termen utan det blir
troligen lättare om man bryter ner det i mindre beståndsdelar. Vi tyckte dock inte
det var intressant att fråga om varje enskild del inom cyberterrorismen utan vi
nöjde oss att se vad de visste om själva termen. För deras egen del handlade ju
cyberterrorism i stor del om virus och dataintrång vilket var det vi i pratade om
under intervjuerna. På de här områdena var alla väl insatta. Möjligen hade man
valt att titta mest på virus som man såg kostade företagen mest pengar. Det bör ju
knappast ses som särskilt förvånande eftersom stora konventionella företag oftast
är ute efter att vara så vinstdrivande som möjligt. 

Något som vi fann väldigt intressant var dock det faktum att trots att hacking
tydligen var vanligare förekommande än virus så sa man att virus kostade mycket
mer. Vi tror att det kan vara så att virus snarare ger en omedelbar kostnad genom
att arbetet stannar upp. Det kanske tar ett par dagar innan allt är tillbaka till ett
normalläge och under tiden har man inte kunnat arbeta normalt. Det här kan
räknas ut i faktiska kostnader. Detta kan det göras statistik på. Vad som dock inte
kan göras samma statistik på är vad ett intrång i systemet kan kosta. Om någon tar
sig in i systemet och ändrar lite data här och lite data där kan det få en rad olika
effekter. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna. Att till exempel ta
sig in och ändra i ett styrdokument för tjocklek på en svetsfog på flyg, bilar eller
andra fordon av olika slag eller liknande åtgärder för att försämra konstruktionen.
Eller ändra i de sammansättningarna som finns i byggbetong för att försämra
hållfastheten på stora byggnader. Det finns oändliga saker som just skulle kunna
manipuleras och förmodligen skulle de flesta av dem kosta företagen otroliga
summor. Det finns dock ingen tillförlitlig statistik på den här typen av händelser
eller scenarion.

Uppdatering av utbildning var något som förekom på företagen men inte i så stor
utsträckning som vi hade förväntat oss. Troligen är det så att man lär sig mycket
av varandra inom företaget. När man arbetar med något har man ofta ett intresse i
nyheter som sker på det området. Det förekom att man gick på seminarier och
liknande men märkligt nog även bara på frivillig basis. Kanske är det tillräckligt
det man lär sig på arbetet när man jobbar med säkerhet på heltid. Vi tror dock att
ämnet hur man vidareutbildar sina anställda kan vara intressant för flera företag
att se över.

IT-konsulten menade att det fanns många vanliga fel i säkerhet ute på företag och
ett av de vanligare var att man inte tyckte säkerhet var så viktig och att man inte
satsade tillräckligt med pengar på det. Vi anser efter att ha pratat med de olika
respondenterna att man visst tyckte att säkerhet var viktig. Ofta ligger det dock till
på det sättet att man måste anpassa sin budget även på det området. Man får helt
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enkelt väga hotbilden mot den eventuella kostnad som man riskerar att få betala,
eller som en av respondenterna uttryckte det:

”Man får göra en avvägning hur intressant det är för folk utifrån att ta sig in i
vårt nätverk. Sedan får du bygga en tröskel som är så pass hög som man då tror
att intresset där ute är. För säkerhet kostar ju pengar också, det kostar mycket
pengar att höja säkerheten.”(intervju nr 2)

Frågor om framtiden och hur hot skulle se genererade blandade svar, men även
här ville de flesta prata om virus. Många trodde att det skulle komma fler virus
och att de skulle vara värre. På denna front misstänker vi att respondenterna säkert
har rätt eftersom de lever i en värld där man handskas med virus och pratar om det
med många av sina kollegor. Säkert har de bättre än de flesta andra kunnat se och
följa trender i virusvärden. Men det som de dagligen var betalda att skydda sina
respektive företag mot var inte allt man hade i tankarna för vad som skulle komma
i framtiden. Flera olika hot belystes och det ser vi som att man har ett öppet sinne
för nya typer av hot som kan drabba företaget. En tankvärd åsikt som IT-
konsulten delade med sig av var:

”Det är oftast inte hoten i sig som är intressanta. Det är vad man kan göra åt dem
som är intressant.”

Det kan tänkas att man inte gör så mycket i vissa företag åt nya hot. Det kan vara
så att man ändrar sina rutiner först efter att man själv eller någon annan i samma
bransch drabbats av det nya hotet. 

11. Förslag till fortsatt forskning
Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka andra institutioners
medvetenhet om cyberterror. Myndigheters medvetenhet skulle vara intressant
och särskilt olika sjukhus medvetenhet skulle vara ett givande fält att undersöka.
Myndigheter eftersom det är de som den lilla människan ofta ser som de, som
skall skydda oss mot olika former av brott. Sjukhus eftersom de tycks vara så
sårbara mot just cyberterror. Vilka effekter skulle det få om någon lyckades ta sig
in i deras databaser; inga effekter alls eller rent av katastrofala effekter? 

Ytterligare något att forska kring kunde vara hur människor som blir
cyberterrorister tänker och opererar egentligen. En sådan forskning skulle kunna
bedrivas genom att man sätter upp ett så kallat honeynet som beskrivs i boken
”Know your enemy” av Lance Spitzner. Det skulle gå ut på att man helt enkelt
skapar ett nätverk som är så intressant som man kan få det för en eventuell
cyberterrorist att slå till mot. Man sätter sedan upp en funktion för att lyssna på
nätet och därefter är det bara att vänta. När någon slår till mot systemet så tittar
man på vilka aktiviteter som utförs. På det viset skulle man kunna få en bättre
förståelse för cyberterroristers taktiker och hur de opererar. 

Något som vi fann under våra intervjuer var att vidareutbildning av de
säkerhetsansvariga var inte något som var självklart. Detta fann vi högst märkligt.
En hypotes skulle kunna vara att när någon väl hamnade på en position som
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säkerhetsansvarig så har den personen stora kunskaper om metoder att stoppa
angrepp och liknande. Om han inte vidareutbildas borde inte hans eller hennes
kunskaper bli föråldrade? Eller får han eller hon den utbildning han eller hon
behöver bara genom att vara i kontakt med internetsäkerhet genom sitt arbete?

Slutligen tycker vi det skulle vara intressant att titta på hur snabbt olika typer av
organisationer såsom myndigheter och företag tar till sig att nya hot uppkommit
och hur lång tid det tar innan man börjar anpassa sina system för att klara av de
nya hoten. 

12. Slutsats
Medvetenheten om cyberterrorism som begrepp hos våra intervjuade företag i
Västra Götaland förefaller låg. Med det menar vi att man inte kan berätta särskilt
mycket om termen cyberterrorism. Däremot är deras medvetenhet hög om man
bryter ner cyberterror i delar som är intressanta för företagen. De attacker som kan
drabba dem är de väl medvetna om så på det hela taget menar vi att de intervjuade
företagen i Västra Götaland har en förhållandevis god medvetenhet om de delar
inom cyberterrorism som är aktuellast för dem.
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Bilaga 1

Intervju guide till IT-säkerhetsansvariga

� Vad finns det för olika skydd mot externa attacker?
� Vilka skydd är viktigast och varför?
� Vilka typer av hot tror du är vanligast?
� Vilka är de vanligaste sårbarheterna i ett system?
� Vad gör man direkt efter att en sårbarhet har utnyttjats?
� Tror ni att det finns människor som har ett direkt intresse av att

attackera era system?
o Om ja vilka och varför?

� Har ni varit utsatta för någon form av IT-relaterad sabotage?
o Om ja berätta om det togs det några åtgärder för att förhindra

det i framtiden?
� Om ni utsatts för en attack gör ni något själva för att spåra

förövaren?
� Har ni haft några attacker som stört er verksamhet?
� Vad känner du till om cyberterrorism?
� Ser ni cyberterrorism som ett hot mot er verksamhet?
� Vad har ni för utbildning?
� Har ni någon form av utbildningsprogram inom företaget för att

uppdatera utbildning (säkerhet)?
� Vad känner du till för olika hot mot ett nätverk som finns idag?
� Vad ser du som det allvarligaste hotet mot IT-baserade nätverk?
� Finns det något av de hoten som du tror vi kommer att få se mer av i

framtiden?
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Bilaga 2

Intervju guide till IT expert

� Vad arbetar du med?
� Vad finns det för olika skydd mot externa attacker?
� Vilka skydd är viktigast och varför?
� Vad känner du till för olika hot mot ett nätverk som finns idag?
� Vilka typer av hot tror du är vanligast? 
� Vad ser du som det allvarligaste hotet mot IT-baserade nätverk?
� Vilka är de vanligaste sårbarheterna i ett system?
� Vad gör man direkt efter att en sårbarhet har utnyttjats?
� Hur bör man göra när hela systemet går ner?

� Finns det några vanliga fel som företag gör när det gäller säkerhet?
� Vilka förändringar har du sett inom hot och attacker mot företag de

senaste åren?
� Vilka förändringar har du sett i säkerhetstänkande hos företag?
� Hur tycker du att säkerhetsmedvetenheten ser ut ute på företag idag?
� Finns det något område i säkerheten där många är svaga?

� Vad känner du till om cyberterrorism?
� Vad har du för utbildning?
� Har ni någon form av utbildningsprogram inom företaget för att

uppdatera utbildning (säkerhet)?
� Finns det något av de hoten som du tror vi kommer att få se mer av i

framtiden?
� Har du något mer att tillägga om säkerhet eller cyberterrorism som

du inte tycker vi har tagit upp i intervjun?
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