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Hur?

• Spaning

• Spearphishing

• Infiltration

• Angrepp

• Radering

FoIng David Lindahl 



Generella exempel på angripare



Utomstående

• Cybersoldaten

• Brottslingen

• Den Lurade

• Hämnaren

• Konkurrenten

• Utforskaren



Cybersoldaten

• USCYBERCOM

• Före detta16:de Avdelningen KGB 

• PLA Enhet 61398

• Israeliska Enhet 8200

• Varför finansiera vad du inte använder?



Brottslingen

• Professionell hacker för Russian Business Network. 

• Tar över datorer, 

• Säljer stulen data

• Använder de hackade datorerna

• Intrång, utpressning, 

• Uthyrning, försäljning 

• Angriper ett annat land när hans eget är i krig med det. 

• Angriper Scientologerna för att en online-kompis ber honom. 



Den lurade

• Socialtjänsteman som arbetar med att hjälpa 
misshandlade kvinnor och barn. 

• Går med på att lämna leksaker från fadern till barnen i 
ett skyddat boende. ”Jag vill inte att barnen ska lida för 
att deras mamma ljuger om mig..”

• Samma kväll dyker mannen upp utanför det skyddande 
boendet. En GPS-sändare hittas i en av leksakerna. 

• Sändaren kan köpas komplett med leksak på Internet. 



Hämnaren

• En datorkonsult får inte en anställning han sökt på ett 

reningsverk. 

• Han spenderar större delen av tre månader, kvällar och 

helger med att hacka styrsystemet på reningsverket. 

• ..inklusive (minst) tre fysiska inbrott för att sabotera 

rörsystemen. 

• Han åstadkommer stora utsläpp av avloppsvatten vilket 

leder till stora skador på djur och natur i området. 



Utforskaren

• Gottfrid  Svartholm Warg

• Anakata

• Pirate Bay

• Datorintrång mot Logica, Nordea, CSC



Insiders

• (Hämnaren)

• (Den Lurade)

• Förrädaren



Förrädaren

• Chelsea Manning, Edward Snowden, 

• Sysop i en kommun loggar in som kommunalråd på en 

helg. 

• Överför 8,5 MSEK till ett konto 

• Ställer om datorerna till 110 V 

• Saboterar en vattenledning 

• Misslyckades på grund av en detalj. 



Slut

• Frågor?

FoIng David Lindahl 


