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Sammanfattning

Social engineering handlar om metoder för att infiltrera organisationers datorsystem 

genom att manipulera eller utnyttja användarna för att komma över information. Det 

är idag ett betydande säkerhetsproblem eftersom få organisationer utbildar sin 

personal i att hantera den här typen av angrepp. Med den här uppsatsen vill vi 

undersöka fenomenet. Intervjuer har utförts inom en stor organisation för att få inblick 

i hur stor medvetenheten om fenomenet är och vad som görs för att skydda sig emot 

det. Det finns tydliga tecken på att social engineering fortfarande är ett relativt okänt 

område som inte har spenderats tillräckligt med resurser på. Studien har gett en insikt 

om hur viktigt det är att medvetandegöra organisationers anställda om vad sociala 

manipulatörer kan åstadkomma. Vår förhoppning är att den här uppsatsen kommer att 

medverka till en ökad medvetenhet kring social engineering och de risker som det 

innebär.
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Ordlista
Eftersom vi inte anser att det är passande med svengelska i uppsatser har vi valt att ta 

fram nya svenska uttryck för ord som ännu inte har blivit översatta till svenska. Vad 

social engineering innebär förklaras på nästa sida.

Development of Relationship = Etablera kontakt

Dumpster Diving = Sopdykning

Exploitation of Relationship = Utnyttja kontakt

Execution to Achive Objektive = Genomförande för att uppnå målet

Information Gathering = Kartläggning

Phishing = nätfiske

Scarcity = Sällsynthet

Shoulder surfing = Axeltittande

Social engineer = Social manipulatör



1 Inledning

Den här uppsatsen kommer att handla om det som på engelska kallas för social 

engineering. Om det översätts rakt av till svenska blir det social ingenjörskonst och 

har en helt annan betydelse än vad det engelska uttrycket har. Det svenska uttrycket 

handlar om att politiker försöker förändra samhället på liknande sätt som en teknisk 

ingenjör förändrar sina modeller, till exempel genom utbildning och samhällspolitiska 

beslut. Det engelska uttrycket handlar om att försöka ta reda på känslig information 

om till exempel organisationer genom att utnyttja den mänskliga faktorn. 

Eftersom det inte finns någon lämplig svensk översättning på ordet social engineering 

kommer vi att använda oss av den engelska termen för att det inte ska kunna bli någon 

missuppfattning om vad som menas. En person som använder sig av social 

engineering kommer i denna uppsats att kallas för social manipulatör. 

Fallstudien som vi genomför är baserad på en stor offentligt organisation som 

kommer att förbli anonym under hela uppsatsen.

1.1 Problemställning och bakgrund

IT-säkerhet är något många organisationer lägger stor vikt på eftersom att det finns 

många som vill utnyttja och tjäna pengar på de säkerhetsluckor de kan hitta. En IT-

brottsling kan slå till både mot enskilda personer, företag men även mot länder. 

Frågan är hur det går att skydda sig mot de här IT-brottslingarna? Går det att skydda 

sig mot dem överhuvudtaget? Ligger de som vill skydda sig mot den här typen av 

brottslighet alltid ett steg efter? För att förstå hur en organisation kan skydda sig vill 

vi undersöka hur IT-brottslingarna går till väga. Vi vill undersöka en metod som går 

ut på att utnyttja den mänskliga faktorn. Ett exempel på det kan vara att ringa till ett 
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företag och att utge sig för att hjälpa till på IT-avdelningen och be dem att ladda ned 

ett program som kommer underlätta arbetet. Det här kan ge IT-brottslingen en öppen 

väg in i systemet. Metoden heter social engineering och används för att skaffa fram 

känslig information om organisationen, och är framtagen av Kevin Mitnick i hans bok 

om ämnet.1 Användningen av social engineering har ökat under de senaste åren och är 

ett stort hot mot organisationer.2

1.2 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att utforska en organisation utifrån ett social 

engineeringsperspektiv, för vi ansåg att det fanns ett behov av mer forskning inom 

området.

En underpunkt i uppsatsen är att ta fram riktlinjer för hur en organisation bör agera för 

att undslippa eller åtminstone minimera resultaten av en social engineeringsattack. 

Vi vill undersöka metoden social engineering som en del IT-brottslingar använder sig 

av när de genomför attacker mot en organisation.

1.3 Frågeställning

Den här frågeställningen är framtagen för en undersökning hos en stor organisation. 

Utifrån syftet har vi konstruerat frågeställningen på följande sätt:

• Vilka hot utgör social engineering mot en organisation?

• Hur gör organisationen för att skydda sig?

• Hur ser medvetandet om social engineering ut i en organisation? 
1 Mitnick(2002)
2 Tames Arenas(2008)
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1.4 Avgränsning

Vi har valt att rikta in oss på endast en utvald organisation, eftersom attacker oftast 

utförs mot just organisationer, och se på hur medvetna de är om den här typen av IT-

brottslighet. Vi kommer inte att undersöka andra typer av metoder som används för att 

skada en organisations IT-system. Vi kommer heller inte att undersöka specifik mjuk- 

eller hårdvara som kan vara bra/dåligt för en organisation att använda.

1.5 Målgrupp

Den här rapporten kommer främst vara riktad till dem som är intresserade av att 

förbättra sin organisations IT-säkerhet. De skall kunna använda den här rapporten för 

att ta fram en policy för hur deras anställda skall agera i vardagliga situationer för att 

minimera möjligheterna för en social engineeringattack på deras organisation.

3
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2 Metod

I det här kapitlet presenterar vi först några vanliga synsätt på forskningsmetodik och 

hur vi har valt att förhålla oss till dessa i den här uppsatsen. Dessutom kommer vi att 

presentera de tekniker som vi använt oss av för att samla in och analysera den 

informationen vi fått fram. 

2.1 Positivism och hermeneutik

Det här är två vanligt förekommande forskningstraditioner som förekommer i 

samhällsvetenskapen. Vi kommer nedan förklara de här två förhållningssätten.

2.1.1 Positivism

Bryman (2002) skriver i sin bok att de flesta som är insatta i positivism anser att den 

här traditionen innehåller fem viktiga principer. De följer i punktform nedan:3

• Endast det som kan bekräftas via våra sinnen kan anses vara kunskap 

(fenomenalism).

• Syftet med det vetenskapliga arbetet är att skapa hypoteser som går att prövas 

(deduktivism).

• Genom att samla in fakta uppnås kunskap som är grundad i regelbundenhet 

(induktivism).

• Det är viktigt att vetenskapen är objektiv.

• Det är viktigt att tydliggöra vilka påståenden som är vetenskapliga och vilka 

som är normativa.

3 Bryman(2002)
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Till skillnad mot hermeneutiken har positivismen ett mer avskalat förhållningssätt. 

Det studierna handlar om är att kvantifiera data. Forskarna är framförallt intresserade 

av att ställa upp hypoteser som försöker förklara hur saker och ting fungerar.4

Positivismen gick från början ut på att de försökte definiera vad som var viktigt i eller 

meningslöst för vetenskapliga projekt. De ansåg att alla påståenden om verkligheten 

som inte kan verifieras genom empiriska studier är meningslösa. Enligt Gustavsson är 

det väldigt få om ens någon som nuförtiden tror fullt ut på positivismens idéer, han 

menar på att positivismen inte används i stor utsträckning.5

2.1.2 Hermeneutik

Den hermeneutiska vetenskapen handlar om att tolka och skapa sig en förståelse om 

det aktuella fallet som undersöks istället för att försöka se och förklara olika 

kausalsamband.6

Det är vanligt att den hermeneutiska processen kallas för kvalitativ metod, vilket kan 

föra tankarna fel eftersom en hermeneutiker mycket väl kan använda sig av 

kvantitativ data för att tolka olika aspekter. Det är dock inte särskilt vanligt att 

hermeneutikern kvantifierar de olika företeelser som analyseras.7 

Den hermeneutiska processen är baserad på tolkning, förståelse, förförståelse och 

förklaring,8  vad de olika delarna innebär kommer att förklaras nedan.

Tolkning betydde från början översättning vilket det fortfarande i viss mån används 

som, men nuförtiden handlar det lite mer om att presentera sin egen förståelse över 

hur undersökningen utförs.9 

4 Bryman(2002)
5 Gustavsson(2004)
6 ibid
7 ibid
8 Ödman(2004)
9 ibid
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När det gäller förståelse kan det förklaras med att få insikt i något fenomen. Det finns 

ett flertal olika nivåer som förståelse kan stå för, vilket exempelvis kan vara att 

begripa vad något handlar om eller lite djupare genom att förstå något som gör att ens 

egen livsstil eller själva existensen förändras av den nya insikten.10 

Förförståelse handlar om att undersökaren inte kan förstå ett fenomen utan att ha en 

förståelse om det redan innan, vilket kan låta lite udda men det handlar om att han vill 

ha gamla erfarenheter och kunskaper om fenomenet för att enklare kunna få insikt i 

vad som menas med det. Förförståelsen kan både vara positivt eller negativt genom att 

undersökaren redan från början har valt en riktning, vilket kommer att påverka åt 

vilket håll en tolkning av ett fenomen kommer att ta. Det här bidrar ofta till att 

undersökaren feltolkar fenomenet från början och får tolka om det igen, 

förförståelsen ger en bra start men behöver hela tiden prövas.11 

Det finns en nära koppling mellan förklaring och förståelse genom att forskaren måste 

ge en förklaring för att något ska kunna förstås samt det omvända att det måste kunna 

förstås för att kunna förklaras.12 

Hermeneutiken handlar om att gå mellan helhet och de olika delar som finns i studien 

för att få en helhetssyn genom hela arbetet. Den här tolkningsprocessen kan 

framställas som en hermeneutisk spiral. Spiralrörelsen gör det möjligt för forskaren att 

få en fördjupad insikt i hur allt hänger ihop.13 ”Cirkeln och spiralen bygger på att  

delar och helhet ömsesidigt ska stödja varandra”14. Dock är det inte säkert att den här 

processen leder till en bättre förståelse för den studie som forskaren arbetar med, 

eftersom det kan hända att ett fördomsfullt tolkande kan leda till att han slutar tolka 

delarna och nöjer sig som det är.15

10 Ödman(2004)
11 ibid
12 ibid
13 Repstad(2007)
14 Ödman(2004)
15 ibid
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2.2 Metodteori

Kvantitativ och kvalitativ metod är två olika sätt att arbeta utifrån när en forskare 

utför en undersökning. De båda metoderna kommer att beskrivas var för sig nedan.

2.2.1 Kvantitativ metod

När en kvantitativ undersökning genomförs innebär det som Sverke uttrycker att det 

”handlar om att sätta siffror på saker som objekt och händelser enligt vissa bestämda 

regler.”16

 

När en uppsats eller rapport skrivs på ett kvantitativt sätt startar det med att sätta upp 

en hypotes för vad det ska handla om för att därefter utforma en undersökningsplan. 

De här två delarna ingår i planeringsfasen. Nästa fas är datainsamlingsfasen där 

undersökaren på olika sätt försöker samla in stora mängder material som kan 

stödja/stjälpa hypotesen. Den sista fasen är analysfasen där det insamlade materialet 

bearbetas och data analyseras.17 

2.2.2 Kvalitativ metod

Den här typen av metod är inriktad på att ta fram de egenskaper som ett fenomen har. 

Det är vanligt för att förklara vad kvalitativa metoder är för något, att ställa den som 

motsatsen till kvantitativa metoder. I en kvalitativ metod använder undersökaren sig 

oftast inte av lika mycket mätningar. Men i de flesta kvalitativa undersökningar 

används det en hel del siffror och statistik av någon sort, för att det är djupt rotat i det 

mänskliga tänkandet att kvantifiera data. Men det som skiljer kvalitativ från 

kvantitativ metod är att i analysaspekten används det inte genomgående siffror för att 

förklara vad studien har kommit fram till. Till skillnad från den kvantitativa metoden 

16 Sverke(2004)
17 Lundahl & Skärvad(1999)
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där statistik är det centrala, är det istället texter som är i fokus inom den kvalitativa 

metoden, exempel på texter är protokoll från observationer och intervjuer.18 

 

Kvalitativ metod går in mer på djupet istället för på bredden och har ett mer nära 

förhållningssätt till det som ska undersökas. Empirisk data samlas in med en hög 

flexibilitet med öppna intervjuer och det gör att undersökaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor och kan använda sig av information som de upptäcker under tidens gång. 

Den kvalitativa intervjumetoden har kritiserats en hel del för att den anses vara 

fokuserad för mycket på individer och deras ideal. Med det menas att det är för 

mycket fokus på vilka åsikter en person har, utan att ta hänsyn till vilka andra sociala 

aspekter som kan påverka personen, samt vilka förutfattade meningar som de har låst 

sig vid.19

En viktig del i den kvalitativa undersökningen är att försöka uppfatta hur det 

mänskliga beteendet fungerar hos andra. Det kan forskaren göra genom att analysera 

och beskriva hur en person eller grupp arbetar och samverkar ihop.20

2.2.2.1 Kvalitativa intervjuer

Det blir oftast bättre analyser om det görs några få ingående intervjuer än många 

ytliga. Det anses att det är bra att utnyttja bandspelare vid intervjuer för att efteråt 

kunna få en mer exakt återberättelse av vad som sägs i intervjuerna. Det finns dock en 

del nackdelar som att vissa intervjuade hämmas av att det spelas in, men i de flesta 

fall kommer de över det efter ett tag.21

Det är även viktigt att lokalen som undersökaren sitter och intervjuar någon i är en 

ostörd plats, och då helst där respondenten känner sig hemmastad. Det kan även vara 

en bra början att småprata lite grann innan intervjun starta för att få en mindre spänd 

18 Repstad(2007)
19 ibid
20 Lundahl & Skärvad(1999)
21 Repstad(2007)
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miljö. Det finns vissa fördelar med att vara två som intervjuar som till exempel att det 

går att dela upp att en har ansvaret att för att ställa större delen av frågorna och den 

andra ställer mer improviserade frågor.22

2.2.3 Insamling av data

Det finns flera sätt att samla in data på och Sverke (2004)  ger exempel på hur det kan 

gå till:

Registerdata – forskaren utnyttjar de register som finns tillgängliga inom området, det 

här är ett bra sätt att få fram stora mängder data, men det finns problemet som att 

forskaren är begränsad till den information som är tillgänglig för tillfället.23

Observation – är en insamlingsprocess där det går att samla in data utan att själv vara 

verksam. Ett exempel på när det används observation i en kvantitativ undersökning är 

när försök att beskriva olika handlingar, men det tar ofta lång tid att göra den här 

typen av undersökningar.24

Experiment – forskaren låter en mängd personer genomföra ett experiment som de 

sedan får svara på frågor och/eller betygsätta delar av experimentet.25

Enkäter och tester – det här är ett av de vanligaste sätten att genomföra en kvantitativ 

undersökning. Här delar undersökaren ut enkäter och försöker statistiskt säkerställa de 

antaganden som har gjorts.26

Telefonintervju – eftersom att telefonintervjuer inte tar lång tid att genomföra och är 

ganska billigt kostnadsmässigt, är det därför ett vanligt sätt att samla in data.27 

22 Repstad(2007)
23 Sverke(2004)
24 ibid
25 ibid
26 Sverke(2004)
27 ibid
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2.3 Deduktion och induktion

Det här handlar om två olika sätt en forskare kan komma fram till slutsatser i en 

undersökning. De båda angreppsätten kommer att beskrivas närmare nedan.

2.3.1 Deduktion

Med deduktion menas att för att en logisk slutsats ska vara korrekt måste den följa 

logiskt av premisserna. Det här behöver inte betyda att den stämmer överens med 

verkligheten, utan bara att slutledningen är logisk. När forskaren använder sig av det 

här sättet att dra slutsatser är det viktigt att inte ge sig in i för djupa resonemang som 

inte stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten.28 

Det är ofta att en forskare utgår från ett valt teoretiskt område och därefter tar fram 

hypoteser som genomför en empirisk granskning. Den deduktiva processen innebär att 

först ställa upp en teori och utifrån det göra hypoteser som senare ska besvaras genom 

studien. Därefter genomgår undersökaren en datainsamling för att få in all information 

som behövs för att kunna komma fram till ett resultat. Nästa steg i processen är att 

kontrollera om hypoteserna som har valts stämmer eller måste förkastas, för att sedan 

kunna härleda de konsekvenser som resultatet av den teori som studien har baserat på. 

Den deduktiva ansatsen är oftast förknippad med ett kvantitativt synsätt.29

Det har uppkommit en blandning av den induktiva och deduktiva metoden som kallas den 

hypotetiskt-deduktiva metoden. Den går ut på att ta fram några hypoteser och sedan 

använda sig av deduktiv slutledning och till sist testa om hypoteserna överensstämmer 

med verkligheten.30

28 Thurén(2007)
29 Bryman(2002)
30 Thurén(2007)
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2.3.2 Induktion

Med induktion menas att dra alla sina normala och generella slutsatser baserade på 

empirisk fakta. Den här ansatsen är en förutsättning för kvantifiering, men går lika väl 

att använda för kvalitativ studie, genom att fokusera på ett mindre område. För att 

kunna veta om en induktiv undersökning är trovärdig, behöver forskaren veta hur 

undersökningen har genomförts, vilket innebär att undersökaren måste spara 

intervjuer och annan data.31

I en induktiv process kommer undersökaren fram till generella slutsatser genom att 

utföra observationer av ett eller flera fenomen. Enligt Bryman handlar induktion om 

att de observationer som utförs och resultatet av det leder fram till teori. En stor del av 

det här arbetssättet går ut på att bevisa att den teori som kommit fram är hållbar. Det 

här görs ofta genom användandet av en iterativ strategi som betyder att hela tiden 

skifta mellan observationsdata och teori. Den induktiva strategin brukar förknippas 

med det kvalitativa synsättet.32 

Med induktion går det att komma fram till att något är troligt men det finns oftast 

möjlighet att vrida och vända på det för att få fram något annat. Med det menas att 

även om forskare utgått från ett stort material finns det en möjlighet att han dragit en 

felaktig slutsats. Det gör att om en annan forskare skulle göra samma studie igen kan 

det inte garanteras att det blir samma resultat som i den tidigare studien.33

2.4 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet är till för att visa att en undersökning har genomförts på ett felfritt sätt, 

och validitet är till för att kontrollera att det empiriska materialet är rätt för den 

aktuella studien. Vilket kommer att beskrivas nedan.

31 Thurén(2007)
32 Bryman(2002)
33 Thurén(2007)
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2.4.1 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet vilket innebär att forskaren försöker genomföra 

undersökningar på ett felfritt sätt.34 När hög reliabilitet infinner sig innebär det att han 

uppnått ett resultat som går att lita på och antagligen kommer att få ett liknande 

resultat i framtiden. Enligt Sverke (2004) handlar reliabilitet om hur stor omfattning 

av slumpmässiga mätfel en empirisk undersökning kan komma att innehålla. Det går 

att öka reliabiliteten genom att alltid vara noggrann när informationen undersöks och 

som ska bearbetas i den kommande undersökningen. Reliabilitet handlar även om att 

det ska finnas möjlighet att framställa samma resultat av en mätprocedur oberoende 

av hur många gånger den utförs.35

Det går att höja reliabiliteten genom att utföra samma test två gånger, med exakt 

samma förutsättningar, vilket kallas för återtestningsreliabilitet. Ett annat sätt att 

beräkna reliabiliteten är att dela upp den data som ska testas i olika delar och se ifall 

de framställer samma resultat , vilket kallas för reliabilitet för testhalvor.36

2.4.2 Validitet

Med validitet menas att undersökaren försöker ta reda på om det empiriska mått som 

han har valt att använda mäter det teoretiska begrepp som han hade för avsikt att mäta 

från början. För att vara säker på att hålla en hög validitet behövs det se till att 

undersökningen inte innehåller några systematiska fel. Skillnaden på slumpmässiga 

och systematiska fel kan förklaras med att till exempel när en våg visar felaktig vikt åt 

bägge hållen är det ett slumpmässigt fel och om det ständigt visar fel åt ena hållet är 

det ett systematiskt fel.37 

34 Bryman(2002)
35 Sverke(2004)
36 ibid
37 Sverke(2004)
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Reliabilitet medför validitet men validitet behöver inte medföra reliabilitet. Är det hög 

validitet innebär det att det går att dra lämpliga slutsatser. Är det däremot låg validitet 

är risken stor att det dras felaktiga slutsatser. Det är därför viktigt att konsekvent 

utvärdera de olika mätningsmetoderna som forskaren använder sig av, för att 

säkerställa att det dras korrekta slutsatser.38

2.5 Våra metodmässiga val

Här nedan beskrivs de metodmässiga val vi har gjort i uppsatsen.

2.5.1 Val av ansats

Vi har valt det hermeneutiska synsättet eftersom det handlar om att skapa sig en 

förståelse om det som undersöks. Vi har för avsikt att visa vilken tolkning vi har gjort 

på ett tydligt sätt. Vår förståelse för ämnet ska framgå klart, men det är även viktigt att 

lyfta fram vilken förförståelse vi hade inom ämnet tidigare, och dessutom ska vi 

förklara hur vi har tänkt för att det ska vara enkelt att förstå varför vi har dragit de 

slutsatser vi har dragit. Allt detta eftersom den hermeneutiska andan förespråkar det. 

Vi har valt att inte arbeta efter positivismen eftersom vi inte valt att göra en 

kvantitativ undersökning samt att vi är ute efter att ta reda på hur ett fenomen ser ut 

och inte varför det är på det sättet.

2.5.2 Val av metod

Vi har valt att den här rapporten skall skrivas på ett kvalitativt sätt eftersom det är det 

lämpligaste sättet att skapa en rapport som framhäver hur organisationer ska 

motarbeta social engineering.  Det vore svårt att få tag i tillräckligt med folk som har 

kunskaper om social engineering för att kunna skapa en väl genomförd kvantitativ 

38 Sverke(2004)
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rapport. Om undersökaren använder sig av ett kvalitativt sätt har han lättare att gå in 

på djupet under intervjuerna och kan ställa följdfrågor.

2.5.3 Deduktion och induktion

Vi har i denna undersökning valt en induktiv ansats för att vi har för avsikt att göra en 

empirisk studie med stöd av teori. Vi kommer att ta fram generella slutsatser från de 

observationer som vi kommer att göra. Vi kommer att försöka visa att den teori vi har 

kommit fram till är hållbar genom den induktiva strategin. 

2.5.4 Reliabilitet och validitet

Här nedan beskrivs hur vi har tänkt utföra studien för att uppnå en hög reliabilitet och 

validitet.

2.5.4.1 Reliabilitet

För att kunna säkerställa att rapporten är tillförlitlig kommer vi att använda oss av 

flera olika källor. Vi kommer att intervjua flera olika personer som har olika 

erfarenhet av social engineering. Dock skall det påpekas att det kan bli svårt att få tag 

på en organisation som varit utsatt för ett angrepp och är villiga att prata om det här 

känsliga ämnet. 

2.5.4.2 Validitet

Vi anser att det kan bli svårt att få ut bra information från organisationen som vi 

intervjuar eftersom de troligtvis vill visa sig från sin bästa sida. Vi kan inte vara på 

den säkra sidan att organisationen verkligen arbetar efter de riktlinjer de påstår sig 

arbeta efter. Dock får vi förhoppningsvis en bra förståelse för hur de vill arbeta.
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2.5.5 Val av datainsamling

Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer för att samla in de empiriska data som 

behövs för den här undersökningen. Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer 

har vi en större frihet att ställa öppna frågor och följdfrågor på dem. Det som kan vara 

mindre bra med den här sortens intervjuer är att det är möjligt att om undersökaren 

inte är tillräckligt förberedd kan följdfrågorna utebli samt att det är lätt att komma in 

på sidospår som inte tillför uppsatsen någonting.

2.6 Tillvägagångssätt

Här nedan beskrivs hur vi har tänkt gå tillväga när vi tar fram teori och empiri.

2.6.1 Litteraturstudie

Den här rapport kommer i stor utsträckning vara baserad på Mitnicks bok ”The art of 

deception”39 som tar upp bra grunder hur sociala manipulatörer går tillväga för att 

genomföra social engineeringsattacker på organisationer, men även hur det går att 

förhindra dem. Vi kommer även att använda oss av andra böcker och artiklar för att få 

en bättre syn på området social engineering. Vi kommer undersöka exempel på hur 

IT-brottslingar går tillväga och vilka valmöjligheter de har för att lyckas och hur det 

går att stoppa dem.40 Valet att använda sig av många olika källor från olika perspektiv 

är till för att styrka fakta från olika håll.

39 Mitnick(2002)
40 McClure, Kurtz & Scambray (2004)
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2.6.2 Intervju

Vi har för avsikt att ta kontakt med en forskare vid FOI som forskar inom IT-säkerhet, 

eftersom vi anser att vi har behov av att intervjua en expert inom området. Vi vill 

därigenom få en förståelse för hur de som motarbetar social engineering går tillväga.

Till sist tänker vi ta kontakt med en stor organisation med många anställda och där 

prata med ett antal personer. Vi har för avsikt att prata med den person som har 

huvudansvaret för IT-säkerheten i organisationen för att ta reda hur deras organisation 

motarbetar social engineering. Vi vill prata med en person som sitter relativt högt upp 

i hierarkin i organisationen på grund av att vi vill få hans/hennes åsikter om hur han 

anser att organisationen bör arbeta för att motverka social engineering. Vi vill också 

intervjua några vanliga anställda för att få en bild över hur organisationen har lyckats 

sprida information om social engineering.

Eftersom IT-säkerhet är ett känsligt ämne för organisationer kommer både de 

intervjuade och organisationen att vara anonyma.

  

Den intervjuteknik vi har för avsikt att använda oss av är en öppen och ostrukturerad 

dialog eftersom det passar bäst för att utföra en kvalitativ undersökning.41

2.7 Metodkritik

Eftersom vi har valt att inrikta oss på en kvalitativ studie, kommer kritiken handla om 

intervjuer, respondenter, observationer och vår tolkning. När det gäller intervjuer 

kommer vi att försöka undvika att styra respondenterna till att svara på det vi vill ha 

tag i utan låta dem själva svara fritt på frågorna. Det här för att inte påverka den 

empiriska informationen på ett felaktigt sätt. När valet av respondenter väljs ut görs 
41 Gustavsson (2004)
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det på basis av vilka roller inom organisationen som verkar vara mest lämpliga för 

den här typen av undersökning. De observationer som uppmärksammas under studien 

kommer att dokumenteras omgående för att den inte ska bli påverkad av senare 

tolkningar. Vi kommer även försöka att undvika personliga tolkningar utifrån vad vi 

anser, utan mer utgå ifrån vad vi får fram genom empiri och teori. 

2.8 Källkritik 

Vi har vid val av teori i bokform och internetkällor försökt använda oss av 

information som ligger i tiden och fortfarande har relevans för området. Vi kommer 

även kontrollera att information från en källa inte helt motsäger sig vad de stora inom 

området säger, om det inte är ett nytt perspektiv som inte tidigare har 

uppmärksammats vilket vi då får ta ställning till själva om det är relevant eller ej.

De respondenter som kommer vara med i uppsatsen är med för sin expertkompetens 

inom området eller för att få ut information av hur en mer normal anställd hanterar 

området.
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3 Teori

I det här stycket kommer vi att redovisa vad vi har kommit fram till genom studier av 

litteratur samt det vi fick ut av den expertintervju som genomfördes med Viiveke Fåk 

som arbetar som forskare inom IT-säkerhet på Linköpings universitet.

3.1 Social engineering

Det går att definiera social engineering som ”manipulering av människor med 

användning av sociala, personliga och medmänskliga metoder”42 med syfte att få ut 

information som de manipulerade människorna normalt inte skulle ge ut till någon de 

inte känner.43 

Social engineering är ett stort hot mot organisationer eftersom även de bästa tekniska 

säkerhetslösningarna på marknaden går att gå runt genom att manipulera de anställda 

på olika sätt. Det går att definiera social engineering som en väg där den sociala 

manipulatören går förbi tekniska säkerhetslösningar genom att manipulera de personer 

som har tillgång till systemet som de vill bryta sig in i.44

Anledningen att det är enklare att genomföra en social engineeringattack är att det ofta 

bara är att lyfta på telefonen och ställa några frågor till en lämpligt utvald person och 

få ut den information som efterfrågas, istället för att genomföra en komplicerad attack 

mot deras IT-system som kan ta flera dagar.45 

42 Mitnick(2002)
43 ibid
44 Hermansson & Ravne(2005)
45 Mitnick(2002)
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3.1.1 Angreppets livscykel

I figur ett visas hur den sociala manipulatören ofta går tillväga för att uppnå sina mål.

Kartläggning Etablera 
kontakt

Utnyttja 
kontakt

Genomförande 
för att uppnå 

målet

Fig1: fritt efter Nohlberg (2008)

3.1.1.1 Kartläggning

Den sociala manipulatören börjar med en grundlig genomgång av hemsidan hos den 

organisation som han har för avsikt att angripa. Den information han letar efter först 

är allmän information om hur organisationen är uppbyggd och hur hierarkin ser ut. 

Han vill veta vilka personer som har ansvar för vad och vilka titlar de har, detta för att 

kunna verka vara en person inom organisationen när han i ett senare skede kommer att 

tala med olika personer. All information på hemsidan som kan berätta för den sociala 

manipulatören vilken jargong som finns inom organisationen är av intresse. Den 

sociala manipulatören letar efter personallistor som innehåller till exempel e-post, id 

nummer och telefonnummer, vilket är en guldgruva för att kunna nå rätt personer och 

förstå hur strukturen ser ut.46

Om den sociala manipulatören kommer över en e-postadress kan han ofta använda det 

för att lista ut vilken e-postadress vem som helst har inom organisationen, eftersom de 

troligtvis är uppbyggda efter samma system. Ett exempel på det kan vara 

”namn.efternamn@företagetsnamn.com”.47   

46 Mitnick(2002)
47 Long(2008)
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Det är ett vanligt förekommande fenomen att samarbetspartners till organisationer vill 

ha sin logotyp på deras sida. Detta kan utnyttjas av den sociala manipulatören som 

kan utge sig för att arbeta hos samarbetspartnern och därigenom komma över känslig 

information.48

Det finns många offentliga källor som den sociala manipulatören kan använda sig av i 

förberedelsefasen som till exempel telefonbok och myndigheter.49 

Andra kända metoder för att kartlägga organisationer är sopdykning och axeltittande, 

som kommer att bli förklarade i kap 3.1.3 respektive 3.1.4.

  

3.1.1.2 Etablera kontakt

När den sociala manipulatören har genomfört kartläggningen av organisationen tar 

han kontakt med någon person som han anser är lämplig. Det finns några faktorer som 

avgör valet av personer. Några av de vanliga faktorerna är befattning, hur länge de har 

varit anställda och informationstillgång.50 

De lättaste personerna att etablera kontakt med är nyanställda då de inte har kommit 

in i jargongen och eventuellt inte har blivit informerade om de säkerhetsrutiner som 

finns. En annan anledning till det är att i de flesta fallen vill de nya komma in i 

gruppen och då är mer inställsamma.51 

En svaghet för stora organisationer är att medarbetarna inte känner samtliga kollegor, 

vilket den sociala manipulatören kan utnyttja genom att utge sig för att till exempel 

vara en datatekniker och kunna lura till sig servernamn och annan viktig 

information.52

48 Mitnick(2002)
49 Nohlberg(2008)
50 Mitnick(2002)
51 ibid
52 ibid
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Mitnick säger att när någon ringer upp och vill ha information ska den uppringda 

avsluta samtalet och ringa upp deras växel för att komma fram till rätt person, och 

själv slå upp numret till den växeln för att inte bli utnyttjad av en felaktig kontakt.53

 

3.1.1.3 Utnyttja kontakt
 

När den sociala manipulatören har etablerat kontakt med en anställd inom en 

organisation, kommer nästa steg som innebär att utnyttja kontakten för att få ut viktig 

information.54 Angriparna utnyttjar psykologiska faktorer för att få ut den information 

de vill åt. De vanligaste faktorerna är återgälda tjänst, agera konsekvent och 

ståndpunktsmässigt, social acceptans, uppskattning, auktoritet och sällsynthet.55 De 

här faktorerna kommer att bli förklarade i avsnitt 3.1.2

Mitnick lyfter fram att nummerpresentatörer inte har den säkerhet som vissa tror, 

genom att det går att manipulera vilket nummer som ska visas på displayen. Det här 

kan den sociala manipulatören använda sig av för att få ut den information han vill 

komma över. Det finns olika tillvägagångssätt för att utnyttja detta till exempel 

använda sig av interna nummer eller nummer från leverantörer.56

3.1.1.4 Genomförande för att uppnå målet

I det sista steget utnyttjar den sociala manipulatören den information han har kommit 

över under de tidigare stegen. Han använder här sina tekniska kunskaper för att lyckas 

med sina mål. Han kan välja att antingen utföra attacken eller börja om från steg ett 

för att skaffa sig mer information som han kan utnyttja.57

53 Mitnick(2002)
54 ibid
55 Hermansson & Ravne(2005)
56 Mitnick(2002)
57 Nohlberg(2008)
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Long tar upp ett ofta förekommande fenomen där organisationer väljer att inte byta ut 

standardlösenord som följer med produkter, och genom det har Sociala manipulatörer 

fritt tillträde till dessa om de kommer över dem.58

3.1.2 Psykologiska faktorer

Den sociala manipulatören använder sig av påverkan och övertalning för att lura 

människor inom organisationer för att komma åt information. Det har forskats fram 

sex olika grundläggande psykologiska principer för hur mänskligt beteende fungerar, 

den sociale manipulatören använder sig ofta av dem för att komma åt den information 

som han vill ha tag i.59 De här olika principerna kommer att förklaras nedan.

3.1.2.1 Återgälda tjänst

När en person får hjälp eller en gåva av någon person känner den hjälpta personen sig 

tvingad att återgälda tjänsten. Det här vet den sociala manipulatören om och det 

försöker han utnyttja maximalt. Den sociala manipulatören försöker försätta sina offer 

i den här typen av situationer. Att denna psykologiska princip fungerar är för att den 

är djupt rotad i nästan alla kulturer inom mänskligheten, för det var genom den som 

människor lärde sig att samarbeta och hjälpas åt. Det som gör den användbar är att 

alla vet att personer som inte följer detta tankesätt kommer att bli socialt utfrysta, för 

att ingen gillar en person som bara tar men inte ger något tillbaka.60

3.1.2.2 Agera konsekvent och ståndpunktsmässigt 

Den här principen handlar om att en person antingen gör ett val eller tar en ståndpunkt 

för något, detta gör att det uppkommer press från olika håll att personen ifråga ska 

förhålla sig konsekvent i den punkten. En person som inte förhåller sig efter sin 

58 Long(2008)
59 Hermansson & Ravne(2005)
60 ibid
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ståndpunkt utan ändrar sig hela tiden kommer att ses som förvirrad eller velig. En 

person som förhåller konsekvent till sin ståndpunkt kommer oftast att betraktas som 

en person med stark personlighet och intelligens.

Det finns även en annan anledning att använda sig av den här principen, genom att ge 

den utsatte en möjlighet att inte behöva ta stora beslut varje dag, vilket kan vara en 

mycket krävande uppgift. Eftersom vi av gammal vana tar samma beslut i en viss 

situation utan att tänka efter, på grund av att vi har tagit en ståndpunkt i just den här 

frågan, och att de flesta människorna försöker att hålla sig konsekventa hela tiden med 

vad de gör, leder till att den sociala manipulatören kan utnyttja detta och få ut 

information av en person utan att denne tänker efter vad det egentligen handlar om.61

3.1.2.3 Social acceptans

Den här principen grundar sig i att personer i många olika situationer försöker se hur 

andra beter sig för att själv förstå vad som är det rätta att göra. De flesta anser att om 

de ser många personer som gör på ett visst sätt eller gör samma sak kan det ses som 

det rätta att göra. Den här principen handlar om att inte behöva validera alla val och 

möjligheter som människor kan tänkas handla utifrån, vilket sparar mycket på 

tankekraften varje dag. Men det finns givetvis en dålig sida av detta vilket den sociala 

manipulatören kan använda sig av, detta är att när en person försätts i en situation där 

han är osäker på hur han ska handla kommer han troligtvis att se hur andra beter sig 

och härma hur de agerar. 

Människor har även lättare att följa en annan persons beteende om han liknar en själv. 

Detta leder till att den sociala manipulatören bara behöver kartlägga hur personen som 

han behöver utnyttja beter sig och försöka bete sig på samma sätt som honom, det här 

leder till att han lättare kan få ut mer information.62

61 Hermansson & Ravne(2005)
62 ibid
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3.1.2.4 Uppskattning
 

Den här principen handlar om att när en person gillar och känner en annan person är 

det mer troligt att han kommer att hjälpa personen i fråga. Det finns många olika 

faktorer för att influera gillandet. Några exempel på detta är fysiskt attraktiv, 

karismatisk och någon som liknar en själv. Detta leder till att när en social 

manipulatör vill få igenom ett önskemål är det mycket lättare om han redan har skapat 

ett vänskapsband eller gillande, detta ökar chansen att få igenom önskemålet 

markant.63  

En före detta anställd person med negativ inställning till organisationen kan skapa 

stora problem eftersom han vet vilka rutiner som finns och dessutom har ett väl 

etablerat kontaktnät inom organisationen.64

3.1.2.5 Auktoritet

Personer med auktoritet har mycket enklare att övertala och lura personer att ge ut 

känslig information. Det här vet den sociala manipulatören om och försöker därför 

skaffa sig symboler och bevis på titlar för att förhöja trovärdigheten kring sin 

auktoritet. Personer reagerar ofta instinktivt när en auktoritär person tilltalar dem och 

gör vad de blir tillsagda.65 

3.1.2.6 Sällsynthet

Sällsynthetsprincipen handlar om att försöka ge en produkt ett högre värde hos de 

potentiella kunderna än vad det i själva verket har, genom att försöka övertyga dem att 

63 Hermansson & Ravne(2005)
64 Mitnick(2002)
65 Hermansson & Ravne(2005)
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produkterna är svåra att komma över. Det här är effektivt för säljare genom att de 

använda sig av till exempel begränsade utgåvor. 

En annan aspekt på det är att en säljare sätter en tidsbegränsning på produkten han 

säljer för att få potentiella köpare att inte hinna tänka efter och köpa produkten direkt 

för att inte missa det här tillfället. Detta gör att det finns möjligheter för en social 

manipulatör att använda sällsynthetsprincipen för att få en anställd inom den 

attackerade organisationen att installera ett program på sin dator genom att hävda att 

just nu går det att få erhålla detta erbjudande men måste acceptera inom en kort 

tidsperiod.66

3.1.3 Nätfiske

Nätfiske är en metod som ligger i utkanten av social engineering. Metoden använder 

sig av tekniska hjälpmedel för att lura personer att ge ut information. Vanligast är att 

det skickas ut e-post eller en länk som får användaren att besöka en osäker sida där de 

uppmanas att skriva in användaruppgifter eller ladda ner någon fil/program.67

Ett vanligt bedrägeri är att en hemsida erbjuder gratis programvaror som skall göra 

underverk med användarens dator men i själva verket är ett skadligt program eller en 

trojan som används för att den sociala manipulatören skall kunna ta kontroll över 

användarens dator eller ha en öppen väg in i systemet. En annan variant är att 

användaren kör ett program som inte säger att det ska installeras, exempelvis en 

viruskontroll som samtidigt som den scannar lägger in en fil som ligger och väntar 

tills användaren av datorn besöker en viss sida och blir då aktiv och skickar login och 

lösenord till den sociala manipulatören.68

 

66 Hermansson & Ravne(2005)
67 Rajala & Gidzgier(2007)
68 Mitnick(2002)
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3.1.4 Sopdykning

Ett intressant angreppsätt för att få ut känslig information kan vara att leta i personers 

soptunnor, vilket innebär en minimal risk för att den sociala manipulatören ska åka 

fast.69 

Privatpersoner tänker inte på vad de kastar i soporna, det kan handla om 

telefonräkningar, fakturor och bankbesked för att nämna några exempel. De tar sedan 

med sig den här inställningen till arbetet och är inte alltid noggrann som de borde vara 

med känslig information och slänger iväg dokument som sedan kan användas av 

sociala manipulatörer. Några av de olika dokument som sociala manipulatörer letar 

efter är interna telefonlistor och yrkestitlar. Detta för att kunna kartlägga och veta 

vilka de som kan vara lämpliga att ta kontakt med när de ska genomföra en attack.70

Det är vanligt att organisationer kör känsliga dokument i dokumentförstörare. De här 

apparaterna har inte alltid den effektivitet de borde ha, utan många gånger klarar en 

social manipulatör av att pussla ihop remsorna och komma över den viktiga 

information som de letar efter.71

Ett vanligt misstag som sociala manipulatörer utnyttjar är att anställda skriver ut 

kopior av sina rapporter som de bearbetar och dessa slängs oftast i vanliga soptunnor 

istället för att köras i dokumentförstöraren. En annan sak som oftast inte körs i 

dokumentförstöraren är Post-it och dessa innehåller oftast information som en anställd 

vill komma ihåg, exempel kan vara telefonnummer och adresser men även 

användarnamn och lösenord till datorer. Eftersom de oftast är gula är de lättare att 

identifiera i soptunnor och dylikt.72

69 Hermansson & Ravne(2005)
70 Mitnick(2002)
71 ibid
72 Gupta(2002)

27



När företag gör sig av med gamla datorer gäller det att de förstör gamla hårddiskar på 

korrekt sätt eftersom det går att återställa data som har funnits på hårddisken, vilket 

gäller även om filer har raderats innan hårddisken kasserades.73

3.1.5 Axeltittande

Axeltittande är en klassisk metod för att ta reda på användarnamn och lösenord och 

det fungerar på det sättet att den sociala manipulatören ser på användarens fingrar när 

han skriver in information som den sociala manipulatören vill komma över.74

Vanliga tillvägagångssätt vid axeltittande är att ta en kamera med bra zoomförmåga 

och zooma in skärmar på långt håll och filma/fotografera användarens skärm för att få 

ut information. En lite mer avancerad metod är att hacka webb- eller 

övervakningskameror och därigenom få fram känslig data som den sociala 

manipulatören kan använda sig av när han gör ett angrepp mot en organisation.75 En 

annan aspekt på området kan vara att hacka sig in på datorers mikrofoner för att kunna 

avlyssna möten och andra viktiga samtal.76

3.2 Säkerhetsspecialisters syn på social engineering

I det här avsnittet återges Fåks och Mitnicks syn på social engineering från ett 
säkerhetsperspektiv.

 

73 Mitnick(2002)
74 Long(2008)
75 ibid
76 Mitnick(2002)
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3.2.1 Definition av social engineering

Social engineering anses handla mestadels om att lura och vilseleda personer till att 

sänka säkerheten hos ett system eller ge ut information som de inte skulle ha gjort om 

de visste vad de höll på med.77 

3.2.2 Utbildning

Det är tydligt att det behövs mer utbildning om social engineering inom de flesta 

organisationer, eftersom det ofta är bara de säkerhetsansvariga som är medvetna om 

problematiken kring social engineering. Det är svårt att sprida kunskapen om social 

engineering ut till alla anställda inom organisationen. Viiveke Fåk anser att ett bra sätt 

att medvetandegöra de anställda i organisationen är genom formell utbildning och då 

lyfta fram historier som har drabbat andra organisationer eftersom när folk inser att 

om det kan hända andra kan det hända dem. Det går inte skydda sig fullständigt mot 

social engineering, men det går att förbättra sin situation väsentligt genom att utbilda 

sin personal. Hon påpekar även att det är viktigt att de anställda är införstådda med att 

det inte bara är under arbetstid som de kan bli utsatta för social engineeringattacker, 

och att ingen är immun mot det här angreppssättet.78

Mitnick anser att det enda sättet att minska chansen för en social manipulatör att 

lyckas med en attack är en kombination av säkerhetsteknik och säkerhetsföreskrifter. 

Säkerhetsföreskrifterna ska innehålla regler för hur personer ska agera i vissa 

situationer, hur utbildningen ska gå till och hur utbildning och träning inom området 

ska utföras. Det finns olika steg som de anställda bör gå igenom för att säkerheten ska 

bli högre, och ett av de första är att se till att anställda inom organisationen blir 

medvetna om att det finns helt skrupelfria personer som är beredda att göra allt som 

krävs för att komma över det de är ute efter. De anställda behöver få veta vilken 

information som är viktigast att skydda och hur de ska lyckas med det.79 
77 Fåk(2009)
78 Fåk(2009)
79 Mitnick(2002)
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När personalen väl vet på vilket sätt de kan bli utsatta, har de en större chans att 

upptäcka när det händer och kan meddela andra inom organisationen om att en 

eventuell attack kan vara på väg.80

För att en säkerhetsavdelning ska ha någon genomslagskraft med utbildningen måste 

ledningen visa att de står bakom och själva försöker följa den på bästa sätt, annars 

kommer det till slut att ignoreras av de anställda. Det måste läggas mycket tid på att 

styra alla de anställda som på något sätt hanterar viktig information eller använder 

verksamhetens datorsystem, för att de ska följa uppsatta regler och förordningar. Det 

innebär att utbildarna måste ta sig tid att verkligen visa vad reglerna betyder och vad 

orsakerna till att de finns är, för att ge en större medvetenhet om hur det fungerar och 

varför det är viktigt. Det finns inget lättare som en anställd kan skylla på än 

okunnighet, vilket inte får inträffa. Det centrala inom den här sortens 

medvetenhetsutbildning är att på bästa sätt påverka hur personalen uppträder och 

vilket förhållningssätt de har till verksamhetens säkerhet.81

För att säkerhetsträningen ska ha någon substans måste personalen verkligen vilja 

delta och göra sitt yttersta för att se till att verksamhetens information är skyddad. Ett 

bra sätt att motivera personalen att göra sitt yttersta är att poängtera att organisationen 

har en del information i systemet som handlar om dem, vilket gör att de skyddar sig 

själva och verksamheten på en gång. Utbildningen inom social engineering måste vara 

under ständig utveckling och det måste komma påminnelseutbildningar för att de inte 

ska hinna glömma bort viktiga delar.82 

3.2.2.1 Riktlinjer under utbildning

Mitnick tar upp att det finns en del riktlinjer för vad som behöver vara med under 

utbildningsprocessen. Det måste komma fram att alla anställda har en roll för att 

skydda verksamheten, där de är organisationens första led i försvaret mot social 
80 Mitnick(2002)
81 Mitnick(2002)
82 ibid
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engineeringattacker. De personer som håller i utbildningen måste se till att motivera 

de anställda på ett lämpligt sätt för att se till att säkerhetsutbildningen inte ignoreras. 

Det måste framgå att informationssäkerhet är en del av det dagliga arbetet.83 

Utbildningen bör vara anpassad för de olika grupper och deras arbetsuppgifter som de 

har inom organisationen. Utbildarna får inte missa att alla inom organisationen kan 

vara potentiella mål och därmed behöver de göra en grundlig undersökning av alla 

personer som de kommer i kontakt med eller som arbetar i organisationen. Det 

rekommenderas även att utbildning inom informationssäkerhet utförs tidigt till 

nyanställda där fokus är på att det ska vara en snabb och intressant genomgång, 

eftersom det är viktigt att det inte blir för mycket information på en gång. 

Utbildningen måste därför vara inriktad på de absolut mest grundläggande delarna och 

utbildarna bör trycka på att det är en del av arbetet. Det är även bra om de nyanställda 

inte får tillgång till datorsystemet innan den första utbildningen är genomförd.84 

Det ställer höga krav på säkerhetsutbildaren att han kan dela upp utbildningstillfällena 

för att de inte ska försöka pressa ut för mycket information per tillfälle. Där bör de 

helst ta upp exempel på vad som kan inträffa och försöka få till en diskussion om det 

för att få igång personalen att börja leta efter lösningar. Det kan även vara givande att 

visa en videofilm för att förhöja inlevelsen. Repetitionsutbildningar bör som 

minimum genomföras en gång per år. Det måste även framgå att det inte bara på 

arbetsplatsen som en social manipulatör kan tänkas attackera personalen utan det kan 

ske var som helst. En av de viktigaste aspekterna är att se till att medvetenheten om 

informationssäkerhet är på en hög nivå, vilket kan åstadkommas genom att förklara att 

det ingår i deras dagliga arbetsuppgifter.85 

När det gäller innehåll i utbildning bör det framgå att det i grunden handlar om 

lurendrejeri. Därför är det viktigt att de anställda alltid bekräftar vem den kontaktade 

personen är och om han är behörig till den informationen han begär. Det här leder till 

83 Mitnick(2002)
84 ibid
85 ibid
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att det måste finnas dokumenterat hur en social manipulatör går tillväga för att lura 

personer, vilka metoder de använder sig av och hur det går att upptäcka dem. Det 

måste framgå vart personalen ska rapportera förekomsten av ett angrepp. Personalen 

måste generellt vara informerade om vilka skyldigheter och konsekvenser det kan ha 

att inte vara på sin vakt.86 

När personalen har gått igenom en säkerhetsutbildning kan det vara bra att följa upp 

det genom att testa organisationen för att se om de har tagit till sig de saker som var 

med på utbildningen. Dock bör det informeras en tid innan att det snart kan 

förekomma en test. Testresultatet kan ge information om vad som behöver förbättras 

samt kunna peka på vad personalen har lyckats bra med.87 

Det är viktigt att det utformas ett belöningssystem som ger personalen stimulans när 

de uppmärksammar ett angrepp och lyckas avstyra det. Men belöningarna måste vara 

utformade för att passa de olika individerna inom organisationen. Det bör samtidigt 

vara tydligt att om de anställda inte bryr sig om säkerheten kommer det att få 

konsekvenser för dem.88 

3.2.3 Nätfiskeattacker

Viiveke Fåk anser att det är ganska vanligt med nätfiskeattacker även om det var 

vanligare för några år sedan. Den vanligaste typen av nätfiskeattack är något i stil med 

att få ett e-postmeddelande som påstår att det är en konstig transaktion på ditt konto 

hos exempelvis ebay och att de måste verifiera sina uppgifter. Ett råd som hon lyfte 

fram ett flertal gånger under intervjun var att organisationerna som har känsliga 

system som behöver skyddas bör använda sig av de lite mer avancerade 

användarauktoriseringsystem där det behövs mer än ett lösenord för att komma in i 

systemet. Ett annat sätt att förebygga nätfiskeattacker är upplysningskampanjer när 

86 Mitnick(2002)
87 ibid
88 ibid

32



någon märker att det kommer in många nätfiskemejl till de anställda inom 

organisationen.89

Hon anser att de allra flesta nätfiskemejlen är utformade på ett klumpigt sätt, men 

eftersom angriparna vet att det finns en liten del som går på de här nätfiskemejlen i 

alla fall, är de därför ofta inte noggranna när de utformar den här typen av e-post. De 

skickar sedan e-posten till flera miljoner personer och får på det sättet fram de 

uppgifter som de vill ha tag på. Ett undantag är dock industrispionage där de är 

mycket mer noggranna eftersom de är ute efter att attackera en mindre krets av 

personer.90

3.2.4 Säkerhet mot social engineering

Det första som bör åtgärdas är att se till att systemet har minimal sårbarhet. 

Säkerheten bör inte vara baserad på någonting som de anställda vet eftersom en 

skicklig social manipulatör troligtvis kan lura av dem den här informationen. En 

social manipulatör kan även använda sig av kunskap hur ett system är uppbyggt och 

genom det lättare kunna attackera till och med hårdvaran.91 

Viiveke Fåk nämner även att sociala manipulatörer gärna försätter sig i situationer 

som gör att de befinner sig i närheten av dem de vill attackera, de kan till exempel 

sätta sig bakom den de vill angripa när denne åker tåg, där de kan ges möjlighet att få 

syn på dokument eller höra telefonsamtal som den angripne arbetar med under resans 

gång. Sociala manipulatörer försöker alltså att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt för 

att få ut den information de vill komma åt.92

89 Fåk(2009)
90 ibid
91 ibid
92 ibid
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4 Empiri

I det här avsnittet kommer vi att behandla intervjuer som genomförts hos en stor 

organisation. Intervjuerna har genomförts med säkerhetschefen, 

informationssäkerhetssamordnare och två anställda som inte är specialiserade inom 

IT-säkerhet. Alla intervjuade och organisationen kommer att förbli anonyma i hela 

rapporten. Härefter kommer vi att kalla de två första för säkerhetsansvariga och de 

andra för anställda.

 

4.1 Allmänt om social engineering

4.1.1 Säkerhetsansvarigas syn på social engineering

De intervjuade berättade att de mycket väl känner till vad social engineering innebär 

och även hur det fungerar. De anser att det inte är lätt att motarbeta social engineering. 

För att minimera möjligheterna för en social manipulatör handlar det om att få upp 

medvetandet hos de anställda. Trots det här tror de att en skicklig social manipulatör 

skulle kunna lura ut viss känslig information i stort sett från vem som helst inom 

organisationen. 

De anser att det är troligast att bli drabbad genom att få ett mystiskt telefonsamtal. Vid 

kontakt med någon de känner anser de att det inte är någon fara, men när det handlar 

om att komma i kontakt med nya personer gäller det att vara försiktigare. De anser att 

sociala manipulatörer utnyttjar att människor generellt är godtrogna, och därför 

bedriver de hela tiden riskanalyser där de olika verksamhetsavdelningarna ser över de 

svagheter och risker som finns inom respektive avdelnings område. Det är viktigt att 

de olika avdelningarna inser vilka hot som kan drabba dem, och därför måste 

avdelningarna genomföra en hotbildsanalys.
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4.1.2 Anställdas syn på social engineering

De intervjuade kände inte till vad begreppet social engineering stod för, men när vi 

förklarade vad det generellt handlade om fick de full förståelse över behovet av att 

vara vaksamma. De hade bland annat hört talas om Nordeas nätfiskeattack. 

Under intervjun kom det fram att de nog inte skulle reagera om det var en ny person 

på den externa dataavdelningen som tog kontakt med dem.

4.2 Utbildning

4.2.1 Säkerhetsansvarigas syn på utbildning

De berättar att de inte har någon specifik utbildning för social engineering men de 

anser att vissa punkter ligger under den allmänna basinformation som de ger ut till 

nyanställda. De anpassar utbildningen efter vilken post personen ifråga innehar 

eftersom vissa poster med större ansvar kräver större säkerhetstänkande. 

De anser att det är viktigt att få ut budskapet om hur säkerhetstänkandet ska fungera 

på ett bra sätt. De tror inte det fungerar att skriva dokument och förvänta sig att de 

anställda ska läsa och förstå vad dokumenten innebär. De bör istället försöka paketera 

informationen på ett snyggt sätt och se till att budskapet når fram till de anställda.

4.2.2 Anställdas syn på utbildning

När vi började fråga om de hade fått någon utbildning inom området kom det fram att 

de inte fanns någon specifik utbildning för IT-säkerhet. Men det händer att 

säkerhetsavdelningen kommer ut med informationsmejl när de tror att det kan dyka 

upp något som kan behöva hållas under uppsikt. De har dock fått anvisningar om 

generell säkerhet där det även fanns med hur långt ett lösenord ska vara som minst. 
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De fick även information om att de skulle begära legitimation när det kom någon från 

dataavdelningen som skulle utföra något arbete på ens dator. 

Under intervjun uppkom det även att de inte anser att det är någon skillnad i 

säkerhetsprincipen när de gick från pappersdokument till att använda datorer. En av 

de intervjuade ansåg att det är bra att ställa in sin dator på det viset för att den loggas 

ut efter tre minuter efter inaktivitet, för att förhindra att någon ska kunna använda 

hans dator. 

4.3 Nätfiske

4.3.1 Säkerhetsansvarigas syn på nätfiske

De båda känner till förekomsten av nätfiske och ungefär hur det fungerar. Deras 

organisation har inte direkt blivit utsatt för några sociala manipulatörer som har varit 

ute efter att komma över användarnamn och lösenord. Dock har det förekommit att 

enskilda anställda erhållit massutskickade e-postmeddelanden som varit riktade mot 

användare av andra hemsidor som exempelvis tillhört banker. För att öka säkerheten 

kring e-postkommunikation använder de sig av filter som tar bort misstänkta e-

postmeddelanden. Det här filtret tar även bort filer som är exekverbara för att se till att 

organisationen inte drabbas av trojaner eller annan skadlig programvara.

Ifall de upptäcker att de har utsatts för en nätfiskeattack har de som inställning att det 

här skall polisanmälas. Dock anser de att det är viktigt att de anställda går via de 

säkerhetsansvariga inom organisationen, vilket de ska göra eftersom det gör arbetet 

med kartläggningen av de avvikelser som inträffar enklare för säkerhetsavdelningen. 

De kan därmed enklare åtgärda och förbättra de befintliga systemen för att slippa bli 

utsatta för samma sak flera gånger. 
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4.3.2 Anställdas syn på nätfiske

De båda berättade att de hade hört talas om att Nordea hade blivit utsatta för en 

nätfiskeattack, på grund av det har de lite kännedom om vad nätfiske handlar om. 

Ingen av dem tror att de har blivit utsatta för den här sortens attack på deras 

arbetsplats, men en av dem blev drabbad av det privat genom den tidigare nämna 

attacken. En av de intervjuade anser att anställda bör använda sitt sunda förnuft för att 

inte bli lurad av nätfiskemejl. 

När vi frågade om hur de går tillväga om de märkte att de blev attackerade svarade 

båda att de skulle ta kontakt med säkerhetsavdelningen för att få hjälp.

 

4.4 Sopdykning

4.4.1 Säkerhetsansvarigas syn på sopdykning

De berättar att de alltid gör säkerhetsklassning av alla dokument och vi kommer 

därigenom in på hur de hanterar kopior av viktiga papper och andra känsliga 

dokument som de ska göra sig av med. De använder sig av dokumentförstörare som 

trasar sönder dokumenten till oläsbarhet. Säkerhetschefen anser att det är bäst att 

blanda ut resterna med annat avfall och gärna sprida ut det på flera ställen, men detta 

görs oftast inte på deras egen organisation. Däremot berättade han att de särskilt 

känsliga dokumenten inte bara körs genom dokumentförstöraren utom även skickas 

på bränning, men detta är undantagsfall. 

Därefter kommer vi in på hur de hanterar minnesanteckningar och post-it-

anteckningar. De anser att personalen bör på samma sätt som med vanliga dokument 

göra en säkerhetsklassning för att säkert veta att sekretess och integritet bibehålls. De 

misstänker att det förekommer att anställda missköter det här och slänger den här 

typen av anteckningar i vanliga papperskorgar. 
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De är medvetna om att sociala manipulatörer letar efter dokument i papperskorgar för 

att hitta känslig information. Informationssäkerhetssamordnaren lyfter här dessutom 

fram ett annat sätt att ta reda på vilka samarbetspartner en organisation har. Den 

sociala manipulatören kan när han besöker den tilltänkta organisationen undersöka 

deras liggare där organisationerna skriver upp sig vid varje besök.

De är medvetna om att all information inte försvinner när de raderar informationen på 

hårddiskar och därför har de tecknat ett avtal med en samarbetspartner som tar hand 

om hårddiskarna och ser till att de förstörs på ett korrekt sätt, vilket sker ungefär vart 

fjärde år.

4.4.2 Anställdas syn på sopdykning

När det gäller vanliga dokument läggs de till återvinning. En av dem säger att nästan 

allt han skriver arkiveras men halvfärdiga skisser kör han antingen i 

dokumentförstöraren eller i återvinningen beroende på sekretesskraven. Han berättar 

även att han sparar dokument som inte får spridas i ett skåp på hans kontor, där det 

förvaras i ungefär fjorton dagar innan han går med dem till dokumentförstöraren. Det 

skiljer sig lite från den andra intervjuade som bara sparar det tills han är klar med 

dokumentet. En av de anställda hanterar lönelistor varje månad och när de nya listorna 

kommer kör han de gamla i dokumentförstöraren för att de inte ska komma i orätta 

händer.

När det gäller hanteringen av Post-it lappar berättar den första intervjuade att han inte 

hade reflekterat över att det kan vara känslig information och att han brukar slänga 

dem i papperskorgen. Den andra hade inte heller tänkt på att det kunde vara känslig 

information som någon kunde komma över, och när vi förklarade att de bör köra dem 

i dokumentförstöraren hade han ett motargument mot det, vilket var att klistret på 

Post-it lapparna förstör pappersåtervinningen.

39



De känner båda till hur hanteringen av avfallet från dokumentförstöraren skickas på 

bränning där några från personalen är med hela vägen.

 

4.5 Regler

4.5.1 Säkerhetsansvarigas syn på regler

De har ingen specifik policy för hur de ska hindra sociala manipulatörer, däremot 

anser de att de har närliggande policys som delvis innefattar hur de kan motarbeta 

social engineering. De tänker främst på säkerhetspolicyn, de etiska reglerna som 

organisationen har samt slutligen personalpolicyn. 

För att veta vilka som befinner sig i lokalerna använder de sig av besökshantering där 

samtliga besökare får skriva upp sig och därefter tilldelas en namnskylt med 

information om vilket namn de har, från vilken organisation de kommer och slutligen 

vem inom organisationen de ska besöka. Ingen besökare får röra sig fritt inne i 

lokalerna utan att någon anställd är närvarande, eftersom de inte ska kunna komma 

över dokument eller annan känslig information som kan skada organisationen om det 

läcker ut till obehöriga. 

De anser att det är svårt att identifiera personer som ringer upp dem. De förlitar sig på 

att de känner igen rösten alternativt att det de ser på nummerpresentatören kommer 

från den plats som personen i fråga ringer ifrån. De anser inte att det går att lita på 

samtal som kommer från mobiltelefoner och det är ingen idé att ringa ett annat 

mobiltelefonnummer för att bekräfta vem personen i fråga är. Det är lämpligare att 

ringa till den organisationens växel för att bekräfta att personen i fråga verkligen 

arbetar där. Även vid telefonsamtal måste det göras en sekretessvärdering för att inte 

lämna ut någon information som inte ska läcka ut till obehöriga.
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De har satt upp regler för hur e-post skall hanteras, till exempel får inte exekverbara 

filer skickas mellan de anställda inom organisationen. De anser att det är svårt att 

kontrollera e-postkommunikationerna men de loggar samtlig e-post och vet vem som 

skickar till vem och vid vilken tidpunkt samt även vilken ärendemening som finns i e-

postmeddelandet. Det finns även regler för vilka typer av hemsidor som får besökas. 

IT-avdelningen kontrollerar varje månad att de anställda inte besöker några hemsidor 

som inte är lämpliga. Det uppkommer varningar på skärmen när en anställd försöker 

gå in på en hemsida som filtret anser inte är lämpligt, och den anställde måste då göra 

ett aktivt val för att kunna gå vidare. De har fastställt en process för hur de ska gå 

tillväga när inte reglerna följs. Detta innebär för den anställde att han får ha ett möte 

med personalchefen där de kan diskutera igenom situationen.

De har satt upp regler för hur ofta lösenord ska bytas, och i de flesta systemen är det 

var 90:e dag som gäller, dock i vissa mer känsliga system är det var 60:e dag som 

gäller för lösenordsbyte. Informationssäkerhetssamordnaren ansåg att personalen bör 

välja lösenord som går att associera till, eftersom den anställde då inte behöver 

använda sig av en lösenordslapp som ligger i skrivbordet. Dessutom förklarade de att 

en anställd inte kan byta lösenord själv utan att de måste gå genom chefen. Chefen 

säger sedan till IT-avdelningen att hjälpa den anställde att byta lösenord.

4.5.2 Anställdas syn på regler

Bägge anser att det inte finns några regler eller rutiner för att hur de ska identifiera 

någon som ringer dem. Dock använder de sig av nummerpresentatör för  att kunna 

kontrollera om det är ett internt eller externt samtal, men den ena intervjuade anser att 

nummerpresentatör inte är tillförlitligt.

Det finns enligt de intervjuade regler för hur långt ett lösenord ska vara samt att det 

ska finnas med både siffror och tecken i det för att det ska vara godkänt. De talade 

även om att de måste byta det ungefär var tredje månad. Genom att det är en väldigt 
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kort tid som de får behålla ett lösenord har en av de intervjuade en lapp i skrivbordet 

med det sista tecknet nedskrivet, vilket är det enda han genom det byter i lösenordet. 

En annan anledning till att han sparar på det här sättet är att han har 4-6 lösenord som 

han måste komma ihåg.

En av de intervjuade tar även upp att säkerhetsavdelningen kontrollerar att de 

anställda inte går in på nätsidor som inte har med arbetet att göra, för att kunna hålla 

reda på att de inte bryter de etiska regler som finns uppsatta.

Enligt dem finns det inte några regler för vad de ska göra med bifogade filer som 

skickas till dem via e-post. En av de intervjuade anser dock att de bör vara vaksamma 

med all e-post som har bilagor, om det kommer från någon han inte känner igen 

öppnar han det inte innan han har verifierat vem det är. Den andre intervjuade anser 

att det är upp till honom själv att välja om han vill öppna den. Under intervjun 

kommer det även upp att det förekommer skämtmejl med filmsnuttar som skickas runt 

i organisationen, vilket när vi påpekade att den här sortens filmer mycket väl kan ha 

skadliga virus förstod den intervjuade att det kan vara skadligt för organisationen. När 

det gäller deras e-postservice finns det ett regelverk som gör att de kan bli varnade om 

ett visst mejl är ett spam genom att det då hamnar i en särskild inkorg i deras e-

postsystem. Han nämner även att han öppnar all e-post han får om det inte skulle vara 

reklam eller liknande.

4.6 Observationer

Här tar vi upp observationer som gjordes under möten med organisationen. En del av 

de här skulle en social manipulatör kunna utnyttja ifall han tänkt göra en attack mot 

organisationen. 

• Receptionen meddelade oss att de hade problem med sitt system på grund av 

att det hade varit nere under dagen.
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• Under ett annat möte saknades receptionspersonal och vi hade kunnat gå rakt 

in deras lokaler.

• Vi fick bara besökskort vid enstaka besök, detta var inte konsekvent.

• De anställda frågade inte om våra legitimationer eller studentkort, vilket 

gjorde att de egentligen inte visste vilka vi var.

• En av de anställda visade i vilket skåp han förvarade känsliga dokument, och 

därefter vart vi lämnade ensamma på det kontoret.

• De anställda använde Post-it lappar utan vetskap om att det kan vara känslig 

information samt slänger dem i papperskorgen.

• Vi blev visade var den gemensamma dokumentförstöraren låg.

• Vi blev nekade att göra scenariotester på organisationen.

• Säkerhetsavdelningen är medvetna om problematiken kring social 

engineering.
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5 Analys och diskussion

Efter att ha intervjuat två anställda säkerhetspersoner samt två vanliga användare 

inom en stor organisation kan vi nu analysera och diskutera vad vi fick fram där med 

stöd av vår teori.

5.1 Kartläggning

I det här steget försöker den sociala manipulatören få fram information som kan 

hjälpa honom att få en bild av hur organisationen ser ut. Det här är ett svårt steg för 

organisationer att skydda sig emot men de bör göra som de intervjuade förespråkar 

och göra en riskanalys över den information som läggs ut på hemsidor och lämnas ut 

till okända personer. Det verkar som om organisationens IT-specialister har 

misslyckats med att sprida informationen om social engineering till användarna 

eftersom social engineering var ett okänt ämne för dem. Detta är, som 

säkerhetsspecialisten Viiveeke Fåk (2009) berättade, ett vanligt förekommande 

fenomen hos organisationer. 

Den undersökta organisationen har som många andra organisationer en e-

postadresstruktur som är uppbyggd på ett systematiskt sätt, vilket Mitnick (2002) med 

flera förklarar, gör att det är väldigt enkelt för den sociala manipulatören att komma 

över samtliga anställdas e-postadresser.

Det som gör det lättare för sociala manipulatörer att kartlägga en organisation är att 

flera av de intervjuade inte trodde att de kunde bli lurade. En av anledningarna är att 

de förutsatte att sociala manipulatörer bara frågar efter lösenord, när det i själva verket 

kan handla om i stort sett vad som helst som kan hjälpa till att skapa en bättre blick 

över hur organisationen fungerar. Både Mitnick (2002) och Fåk (2009) hävdar att en 

skicklig social manipulatör kan manipulera vem som helst. Det här gör att 
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organisationer behöver sprida information om social enginering på ett noggrant sätt 

för att nå ut till alla anställda inom organisationen.

5.2 Etablera kontakt

Mitnick (2002) lyfter fram att sociala manipulatörer ofta angriper nyanställda 

eftersom de inte är medvetna om hur jargongen är och vilka säkerhetsrutiner som 

finns. Därför är det lämpligt att göra som den intervjuade organisationen förespråkar 

nämligen att utbilda nyanställda i hur säkerhetsrutinerna fungerar.

Sociala manipulatörer angriper anställda inom organisationen efter vad de kan tänkas 

ha tillgång till för information, och därför är det lämpligt att göra som den intervjuade 

organisationen där det utförs riskbedömningar över vilken information som kan 

lämnas ut.

Enligt Mitnick (2002) är det lättare att attackera stora organisationer eftersom det då 

är omöjligt att alla känner alla inom organisationen. En av anställda i den undersökta 

organisationen nämnde att han inte skulle reagera om han kom i kontakt med en ny 

anställd hos dataavdelningen. Detta visar på att det hade varit ganska enkelt för en 

social manipulatör att etablera en kontakt hos den undersökta organisationen.

När det handlar om att identifiera telefonsamtal förespråkar de säkerhetsansvariga 

samma sak som Mitnick (2002) tar upp, att när personalen blir uppringd av en person 

som de inte känner igen och som vill ha ut känslig information bör de säga att de 

kommer att återkomma. När samtalet väl har avslutas kan de börja leta upp 

telefonnumret till växeln hos personens organisation, och därefter kan de ringa upp 

personen i fråga. Det här är ett viktigt steg för att kontrollera att personen verkligen 

arbetar där han påstår sig arbeta. De säkerhetsansvariga anser även att personalen bör 

vara vaksam när de ser att det är ett mobilsamtal som de har blivit uppringd av. Det 

hjälper heller inte att ringa ett annat mobilnummer för att verifiera vem personen är. 
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De anställda berättade att det inte fanns några rutiner för hur man ska identifiera 

samtal, men de använder sig av nummerpresentatör för att se om det är ett internt eller 

externt samtal, dock anses nummerpresentatör inte vara helt tillförlitlig. Allt det här 

visar på att information om hur personalen ska hantera samtal behöver spridas på ett 

bättre sätt för att det ska nå ut till samtliga i organisationen.  

5.3 Utnyttja kontakt

För att stoppa sociala manipulatörer från att utnyttja de psykologiska faktorerna som 

används är det framförallt viktigt att göra de anställda inom organisationen medvetna 

om förekomsten av den här sortens attacker och hur de fungerar. Det här anser Fåk 

(2009) att det på bästa sätt går att göra genom att sprida skräckhistorier till de 

anställda om vad som har hänt på andra platser. 

För att kunna förhindra att sociala manipulatörer utnyttjar de anställda de har etablerat 

kontakt med bör personalen enligt Fåk (2009) använda sig av avancerade system där 

det inte räcker med att komma över ett lösenord för att få fri tillgång till IT-systemet. 

Säkerheten bör inte vara baserad på något som en social manipulatör kan komma över 

genom att manipulera den anställde i organisationen. 

En av de anställda berättade att han hade en lapp i skrivbordet som hjälper honom att 

komma ihåg sitt lösenord, vilket skulle vara en guldgruva för en social manipulatör att 

komma över och detta får inte förekomma. Alla inom organisationen är införstådda 

med att det inte får förekomma men det inträffar i vissa fall ändå.

Enligt Mitnick (2002) förekommer det att sociala manipulatörer utnyttja att personer 

litar på nummerpresentatörer. De kan manipulera vilket nummer som ska visas på 

displayen, för att personen i fråga ska tro att det kommer från en viss avdelning inom 

organisationen. De säkerhetsansvariga anser att det är svårt att veta vem det är som 

ringer upp dem, men de förlitar sig på att de känner igen de personer som ringer upp 
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dem samt använder sig av nummerpresentatör för att kunna ringa upp organisationen 

för att kunna se om det går att identifiera dem. Men som all informationsutlämning 

måste de göra en utvärdering om de kan lämna ut det. De anställda använder sig 

mestadels av nummerpresentatörer för att se om det är ett internt eller externt samtal, 

men anser att det inte är helt tillförlitligt. 

5.4 Genomförande för att uppnå målet

I det här steget utnyttjar den sociala manipulatören den information som han har 

införskaffat sig, och det finns oftast inte många indikatorer för hur en organisation kan 

upptäcka vilken information en social manipulatör har kommit över menar Mitnick 

(2002). Därför är det viktigt att organisationen regelbundet byter lösenord på sina 

system. Organisationen vi intervjuade bytte lösenord cirka var 90:e dag eftersom de 

anser att detta var en lämplig tidsperiod för att undvika att det hamnade 

lösenordslappar på skrivborden. 

Det är av yttersta vikt att organisationer byter standardlösenord som leverantörerna 

skickar med i sina system, som det inte tar många minuter för en social manipulatör 

att hitta på Internet. Det är inte ovanligt att, som Long (2008) hävdar, organisationer 

inte bryr sig om att ändra standardlösenorden på till exempel sina 

övervakningskameror och mikrofoner. Det här ger den sociala manipulatören 

möjlighet att se exakt vad som försiggår i lokalerna och kan även ibland se när 

personer knappar in lösenord på tangentborden. För en organisation som har anställda 

som arbetar hemifrån är det viktigt att säkerhetsavdelningen ger ut tillräckligt med 

information om hur de ska hålla säkerheten hög. 

Det framgick att vissa anställda använder sig av automatisk utloggning för att 

förhindra att någon kan använda dennes dator. Det här inger dock en falsk säkerhet 

eftersom användaren kan lämna datorn utan att bry sig om att logga ut för att datorn 
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kommer att loggas ut av sig själv ändå, vilket ger en social manipulatör en viss tid att 

komma åt den personens dator.

Ett vanligt förekommande fenomen som påvisades hos den undersökande 

organisationen, är att anställda skickar skämtmejl mellan varandra. De här e-posterna 

kan innehålla skadlig programvara som en social manipulatör kan ha framställt för att 

få en väg in i organisationens system och det faktum att de sprider det till flertalet 

anställda inom organisationen ger en större möjlighet att det till exempel sprids till en 

dator som har sämre skydd eller är mer viktig för angriparen. Sociala manipulatörer 

kan sprida virus som ligger dolda i skämtemejl och sedan kan de agera hjälpande hand 

åt den virusdrabbade, vilket kan ge en kontaktperson som går att använda i ett senare 

skede. Organisationens säkerhetsavdelning har ökat säkerheten genom att de har lagt 

in ett filter som ska ta bort misstänkt e-post och bifogade filer som är exekverbara. 

Det här kan ta bort en hel del skadlig e-post och filer men kommer inte att stoppa alla 

som skickas inom organisationen.

5.5 Psykologiska faktorer

I alla steg inom angreppslivcykeln som Mitnick (2002) utformat i sin bok, kan den 

sociala manipulatören använda sig av psykologiska faktorer för att komma över 

information, skapa ett kontaktnät och övertala den manipulerade om att ladda ned 

skadlig programvara. Eftersom det handlar om faktorer som är djupt inpräntade i alla 

sociala samhällen är det svårt att få människor att handla emot dem, och det leder till 

att de blir en säkerhetsrisk på sina arbetsplatser. Det är näst intill omöjligt att skydda 

sig emot den här sortens attacker om de är utförda av en skicklig social manipulatör, 

eftersom det inte är socialt acceptabelt att ifrågasätta varför en person gör som den gör 

om den beter sig någorlunda normalt.

49



5.6 Nätfiske

Nätfiske är en vanlig delmetod i social engineering, där det ofta handlar om att den 

angripne får ett mejl om att han ska verifiera sina inloggningsuppgifter anser Rajala & 

Gidzgier (2007). Organisationen vi intervjuade hade anställda som blivit utsatta för 

nätfiskeattacker vilket visar att det är ett vanligt förekommande fenomen. Både 

säkerhetsexperten och den intervjuade organisationen lyfter fram att det är viktigt att 

medvetandegöra förekomsten av nätfiske. Ett bra sätt att göra det här är enligt Fåk 

(2009) att berätta historier om hur andra har blivit drabbade av nätfiske. Det finns 

tekniska lösningar som kan filtrera bort dåliga försök till nätfiske, men organisationer 

måste ändå vara på sin vakt ifall sociala manipulatörer försöker lura till sig 

användarnamn och lösenord via nätfiske. Det finns en annan inriktning inom nätfiske 

som används av industrispioner, som skiljer sig en del från vanligt nätfiske då de är 

mer noggranna och vänder sig till en mindre antal personer. 

Ett sätt att skydda sig mot nätfiskeattacker som Fåk (2009) tar upp är att det kan vara 

att använda sig av avancerade användarauktoriseringssystem där det till exempel 

krävs fingeravtrycksidentifiering utöver ett lösenord för att komma in i systemet. Det 

är något som även vi anser kan vara ett bra sätt för att minska chanserna att få ett 

intrång i systemet.

En anställd inom organisationen tar upp att det är bra att använda sig av sitt sunda 

förnuft för att inte bli lurade av nätfiskemejl. Vi anser att det går att använda sitt sunda 

förnuft för att stoppa amatörer men inte mot de skickligare sociala manipulatörerna. 

Men det är en bra start som visar att de i alla fall tänker efter innan de handlar. De 

anställda tar även upp att om de märker av en attack eller blir misstänksamma 

kommer de att ta kontakt med säkerhetsavdelningen för vidare assistans för hur de ska 

gå tillväga. Det är en bra första åtgärd för att förhindra intrång i systemet, och det ger 

även säkerhetsavdelningen en möjlighet att föra statistik och kartlägga hur attackerna 

ser ut och var de kommer ifrån. Det är viktigt att de anställda kontaktar 

säkerhetsavdelningen direkt när de märker av en attack. 
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Inom organisationen finns det regler för vilka sorters sidor som de anställda får 

besöka, där det även ingår att det kommer upp varningar om att de inte bör gå vidare 

till sidan i fråga, vilket säkerhetsavdelningen följer upp att anställda rättar sig efter. 

5.7 Sopdykning

Sopdykning är ett vanligt förekommande fenomen som sociala manipulatörer 

utnyttjar för att komma över information, anser Hermansson & Ravne (2005). Därför 

är det viktigt, som den intervjuade organisationen påpekar, att genomföra värderingar 

över hur informationsrika dokumenten är som ska slängas. Innehåller de mycket 

information bör de köras i dokumentförstörare som maler sönder dokumenten i 

småbitar. Det förhöjer dessutom säkerheten om personalen blandar ut avfallet med 

annat skräp. Vid väldigt viktiga dokument påpekade den intervjuade organisationen 

att de bränner dokumenten och det här är anser de vara det säkraste sättet för att veta 

att informationen garanterat inte ska kunna spridas. 

Mitnick (2002) tar upp att anställda oftast skriver ut kopior av exempelvis rapporter 

som de arbetar med, men sedan slänger det i den vanliga papperskorgen, eftersom de 

inte tänker på det när rapporten inte är färdig. När det handlar om vanliga dokument 

lägger de anställda detta till återvinning, vilket kan verka ofarligt att slänga men kan 

innehålla några delar som sociala manipulatörer kan använda sig av som till exempel 

telefonlistor, e-postadresser eller logotyper. Vi anser att alla sorters dokument som 

inte måste arkiveras bör köras i dokumentförstörare för att minimera chansen att 

någon kommer över känslig information. Minnes- och Post-it lappar innehåller ofta 

information som kan vara känslig och lätt att glömma bort anser Gupta (2002), där det 

ofta förekommer telefonnummer och lösenord. De är även mycket lättare att hitta när 

sociala manipulatörer går igenom sopor eftersom de ofta är färgglada. 

Säkerhetsavdelningen anser att all information bör klassificera, även den på Post-it, 

men upplyser att den punkten missköts inom organisationen. Det framkom att de 
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anställda inte alls hade tänkt på att det kan vara känslig information på de Post-it-

lappar de använder. I det här avseendet har organisationen missat ett viktigt område 

när det gäller att skydda sig emot att sociala manipulatörer kommer över känslig 

information.

5.8 Axeltittande

Det här är en klassisk metod för att komma över användarnamn och lösenord hos 

användare av IT-system som Mitnick (2002) tar upp. Det här angreppssättet är det 

svårt att skydda sig mot, men till att börja med gäller det att användaren är medveten 

om vilka personer som befinner sig i närheten av honom. Ett sätt för att minimera 

möjligheterna är att göra som den intervjuade organisationen nämligen att utöva 

effektiv besökshantering som gör att organisationen vet vilka personer som befinner 

sig i lokalerna. De sociala manipulatörerna försöker försätta sig i situationer där de är 

i närheten av målet för sin attack, eller som Fåk (2009) säger: ”att vara på rätt plats 

vid rätt tillfälle”. Det kan handla om att sätta sig bakom dem på ett tåg för att kunna se 

deras laptop eller höra ett telefonsamtal som handlar om dennes arbete. 

Det finns många möjliga hot med den här metoden vilket gör det svårt för en 

organisation att skydda sig emot. Det gör att organisationen måste gå ut med hur 

viktigt det är att de anställda har en överblick om sin omgivning för att minimera 

chanserna att någon ser vad de arbetar med, men rekommendation enligt Mitnick är 

att inte arbeta på en offentlig plats. I vissa fall går det dock inte att undvika att arbeta 

på en offentlig plats, i det fallet får de försöka sitta vid en vägg som gör att det är svårt 

för någon annan att kunna se tangentbordet utan att de själva kan se att de är 

observerad vilket både Mitnick (2002) och Long (2008) upp.

Long (2008) tar upp hur sociala manipulatörer praktiskt kan gå tillväga för att 

använda sig av axeltittande. Det mest simpla är att iaktta ett tangentbord när den 

attackerade skriver in sitt lösenord på sin laptop, men det går även att använda sig av 
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filmkameror för att göra samma sak, eller för att få ut information som han kan 

behöva vid ett senare intrång. Men det går även att hacka sig in på 

webb/övervakningskameror och mikrofoner för att se alternativt höra något viktigt. 

Några viktiga saker för att förhindra intrång på webbkameror och mikrofoner är att 

byta standardlösenord, vilket det är många organisationer som inte bryr sig om att 

göra som framgår av Long (2008). 

5.9 Utbildning

Det spekuleras mycket om hur säkerhetspersonal bör utbilda och sprida information 

om social engineering inom organisationer, men det märks att det finns svårigheter 

med det. Oftast är det bara de säkerhetsansvariga som har kännedom om området. Fåk 

(2009) anser att säkerhetsavdelningen bör gå ut med formell utbildning till de 

anställda för att medvetandegöra dem om problematiken som social engineering 

innebär. Mitnick (2002) anser att det behövs en blandning av säkerhetsföreskrifter och 

säkerhetsteknik för att reducera chansen att en social manipulatör lyckas med en 

attack. För att säkerhetsavdelningen ska ha någon chans att skydda organisationen 

måste ledningen stå bakom och själva följa det, annars kommer det aldrig få någon 

genomslagskraft anser Mitnick (2002). Det är en självklarhet att om organisationens 

ledare inte visar att de själva följer det kommer resten av personalen inte heller göra 

det. I säkerhetsutbildningen bör det framgå vad som är den viktigaste informationen 

att skydda och på vilket sätt den ska skyddas. En organisation behöver spendera 

mycket tid på att styra personalen som hanterar information eller är i kontakt med 

systemet, för att de ska följa uppsatta regler och förordningar. 

Fåk (2009) anser att ett annat bra sätt för att få de anställda att uppmärksamma 

problemet är att ha möten där det lyfts fram historier om hur andra organisationer har 

drabbats, för att de ska få en känsla för att om andra kan drabbas kan vi det med. Det 

är ett bra sätt enligt oss att förmedla informationen till de anställda, men det kräver en 

hel del arbete och måste läggas fram i olika omgångar. En av de viktigaste aspekterna 
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enligt Fåk är att de anställda måste förstå att det inte bara är under den dagliga 

arbetstiden som de kan bli utsatta för social engineering, utan det finns möjlighet att 

de kan bli attackerade under hela dygnet. Det här är nog ett av de svåraste momenten 

att påverka de anställda eftersom det är många som släpper allt vad de höll på med när 

de slutar för dagen. Mitnick (2002) poängterar att de anställda behöver ha viljan att 

delta i säkerhetsutbildningen och att sträva efter att göra sitt bästa. Det finns olika 

tillvägagångssätt för att nå detta och ett sätt är att informera dem om att det finns en 

del känslig information om dem i organisationens system. Det är ett sätt som kan 

fungera på en del anställda men det bästa är nog att se till att moralen inom 

organisationen är hög. Säkerhetsarbetet måste även kontinuerligt utvecklas, för att det 

inte ska bli lätt att kartlägga hur organisationen arbetar med informationssäkerhet. En 

viktig aspekt är att se till att de förstår att personalen är det första försvaret mot 

intrång säger Mitnick (2002). Det har han rätt i och det finns vikt i att förklara att 

Sociala manipulatörer attacker personer i fråga och inte datorsystem för att komma åt 

information. Att säkerhetsarbete är ett dagligt arbete behöver de anställda få 

kännedom om, för att de inte ska tro att det kan ignoreras när de har mycket annat att 

göra. Det ställer krav på att organisationen förespråkar att hög säkerhet måste vara i 

fokus. 

Mitnick (2002) anser att nyanställda är i behov av en kortare utbildning inom säkerhet 

där de mest kritiska delarna är i fokus innan de får tillgång till affärssystem och 

telefon. Utbildningen behöver vara en intressant och kort genomgång för att det inte 

ska bli för mycket information på en gång. Det är de nyanställda som är bland de mest 

sårbara inom organisationen eftersom de inte har fått den utbildning, kommit in i 

arbetsuppgifterna samt har utvecklat det kontaktnät som de måste ha inblick i. Det är 

viktigt att se till att alla som är inom organisationens gränser har genomgått någon 

sorts säkerhetsutbildning. Det ställs stora krav på de som ger utbildningen att de kan 

dela upp dem tillräckligt för att det inte ska bli för mycket information per session. 

Det kan även vara bra att ha många olika sätt att lära organisationen på som gör dem 

vaksamma för angrepp, det kan göra det intressantare och mer motiverande för 
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personalen. Utbildarna behöver också utveckla en plan för hur ofta personalen ska 

utbildas och testas. 

Det finns enligt Mitnick (2002) många sätt att motivera personalen till att hålla en hög 

säkerhet och en av dem är att införa ett belöningssystem som är passande, som att utse 

månadens bästa säkerhetsarbetare eller dela ut en bonus. 

När det gäller den aktuella organisationen kom det fram att de inte hade någon 

specifik utbildning om social engineering, men att vissa delar ingick under en 

grundläggande säkerhetsutbildning. De anpassar även utbildningen beroende på vilka 

positioner personalen innehar. Det är något som även Mitnick (2002) trycker på med 

att utbildningen behöver vara inriktad på de arbetsuppgifter som de olika grupperna 

har inom organisationen. Det framgick av de anställda att de inte hade någon specifik 

utbildning inom IT-säkerhet. De har fått information om hur långa deras lösenord ska 

vara och att det ska innehålla siffror. Den säkerhetsansvarige anser att de bör välja 

lösenord de kan associera till för att lättare komma ihåg, men det är något som vi 

anser är dåligt eftersom det är något som en social manipulatör tar reda på vilka 

intressen och dylikt som rör det potentiella målet. Inom organisationen har de satt upp 

att de ska byta lösenord var 90:e dag för att hålla säkerheten hög, vilket ställer till 

problem för vissa anställda som har många lösenord och kan därför bli tvungna att ha 

lösenordslappar i sina skrivbord, vilket är något som inte bör förekomma. 

Organisationens säkerhetsavdelning använder sig av informationsmejl när de tror att 

det kan komma en attack mot organisationen som säger vad de ska se upp för. Det är 

ett bra angreppsätt för att stoppa nätfiske och liknande attacker.

5.10 Observationer

• Receptionen meddelade oss att de hade problem med deras system på grund av 

att det hade varit nere under dagen.
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Det här gör att sociala manipulatörer vet att det inte fungerar som det ska och att vissa 

funktioner inom säkerheten inte kommer att vara helt funktionsdugliga och 

möjligheterna att utnyttja det för att komma in i lokalerna eller för att få ut 

information kan vara större. 

• Under ett annat möte saknades receptionspersonal och vi hade kunnat gå rakt 

in deras lokaler.

Personalen var inte närvarande när vi kom in i receptionen och vi hade antingen 

kunnat följa efter någon in i lokalerna utan att någon skulle märka av det.

• Vi fick bara besökskort vid enstaka besök, vilket inte var konsekvent.

Om vi hade fått ett besökskort som vi var tvungna att ha synligt, hade anställda inom 

organisationen sett att vi var där på besök kunde de haft bättre uppsikt på oss. Vi 

kunde ha använt oss av det och rört oss mer fritt inom organisationen. Det fanns även 

en risk att vi inte var de personerna vi utgav oss för att vara när vi intervjuade de 

anställda och det innebar att de i efterhand skulle få svårare att få tag i oss om vi hade 

gjort något olämpligt.

• De anställda frågade inte om våra legitimationer eller studentkort, vilket 

gjorde att de egentligen inte visste vilka vi var.

Det här innebär att de har missat en viktig säkerhetsaspekt, vilket gör att det går att 

utge sig för att vara en student och sedan få ut information som de inte skulle ha gett 

till vem som helst. 

• En av de anställda visade i vilket skåp han förvarade känsliga dokument, 

därefter vart vi lämnade ensamma på det kontoret.
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Det här hade vi kunnat använda genom att när han inte var närvarande kunde ha tagit 

bilder på den känsliga informationen som han hade i skåpet. Att vi fick reda på det i 

huvudtaget kunde ha utnyttjats vid ett senare angreppstillfälle.

• De anställda använde Post-it lappar utan vetskap om att det kan vara känslig 

information samt slänger dem i papperskorgen.

Det här påvisar att det går att använda sig av sopdykning för att komma över 

information inom organisationen eftersom de inte har säkerhetsgranskat Post-it 

lapparna innan de slängs. Sedan är det som Long nämner att det är mycket lättare att 

hitta Post-it lappar i soptunnor eftersom de normalt är färgglada. 

• Vi blev visade var den gemensamma dokumentförstöraren låg.

Det här gav information om vart de hade den gemensamma dokumentförstöraren och 

det skulle en social manipulatör kunna använda för att vid ett senare tillfälle komma 

tillbaka och omhänderta de remsor som samlats ihop, och sedan restaurera dem.

• Vi blev nekade att göra scenariotester på organisationen.

Ur säkerhetssynpunkt var det här nog rätt sak att göra, men samtidigt missade de en 

möjlighet att testa sin verksamhet.

• Säkerhetsavdelningen är medvetna om problematiken kring social 

engineering.

Det visar att de har möjlighet att motarbeta en del av problemen som social 

engineering kan ställa till. Men enligt Fåk är det vanligt att säkerhetsavdelningen har 

goda kunskaper inom de olika delarna av säkerhet men att det oftast brister när de ska 

få ut det till resten av organisationen.
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6 Slutsats
Under den här rubriken tar vi upp det resultat vi har tagit fram i den här 

undersökningen.

Syftet med den här uppsatsen är att utforska området social engineering utifrån en stor 

offentlig organisation.

Syftet är även att försöka visa att det förekommer brister inom vad de lägger resurser 

på inom säkerheten inom organisationer. 

6.1 Vilka hot utgör social engineering mot en organisation?

En social manipulatör utgör ett hot på många olika sätt, till exempel försöker de att 

komma över förhandsprototyper av produkter, de försöker bryta sig in i 

organisationernas IT-system som de dessutom ibland avsiktligt förstör. De försöker 

skapa kaos och oreda för sin egen vinning, deras mål är oftast att tjäna pengar, men 

ibland bara för att visa hur lätt det är att genomföra en attack. Det här var några 

exempel på vad en social manipulatör kan tänkas arbeta för att komma över.

Här tar vi upp några anledningar till att social engineering har blivit ett stort hot. Men 

eftersom världen för tillfället inte anser att social engineering är ett stort hot, blir de 

sociala manipulatörernas arbete markant mycket lättare. Människor har generellt en 

övertro på sin förmåga att motstå manipulering, vilket sänker garden för en attack. Det 

är även vanligt att en del personer missuppfattar vad sociala manipulatörer är ute 

efter. När det handlar om nätfiske antar alla att det är klumpigt utförda e-post som 

skickas ut till en stor mängd personer, men det finns även en variant som är mer 

specifik för just en organisation och då mycket mer avancerad och välskriven, det här 

är något som de flesta inte vet om och därmed kan det bli ett stort hot.

Det som är viktigt att poängtera är att all information kan vara lovligt byte för en 

social manipulatör i sin strävan att komma fram till sitt mål, det är inte möjligt för en 
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organisation att låsa in all information de har eftersom de måste delge en mängd 

information till kunder och myndigheter. En social manipulatör kan ta kontakt med 

en organisation och sen tålmodigt vänta tills det rätta tillfället dyker upp och då är det 

mycket svårt att spåra tillbaka hur någon har införskaffat den informationen som 

behövdes för att utföra attacken.

Som nämnt tidigare kan en attack från sociala manipulatörer bli mycket kostsamt för 

en organisation eftersom de inte skyr några medel och inte har några gränser för att 

sabotera och förstöra saker för att lyckas med sitt verk. 

Spridning av skämtmejl kan vara förödande för en organisation eftersom det lätt kan 

följa med virus och trojaner. Det är även viktigt att tänka på att en del inom social 

engineering handlar om att bryta sig in i lokaler, avlyssna och hacka sig in i 

övervakningskameror.

När det gäller de psykologiska faktorerna utgör det ett stort hot mot organisationerna, 

svårigheterna med det här är att de är djupt rotade i alla mänskliga kulturer vilket var 

det som gjorde att människor lärde sig att samarbeta. Det gör att de flesta människor 

kommer att bete sig på ett visst sätt i de flesta tillfällena vilket gör oss förutsägbara 

och lättmanipulerade.

Det finns stora hot om personalen inte hanterar vad som slängs i soptunnor, eftersom 

all information kan utnyttjas av en social manipulatör för att komma över information 

som kan göra att de kan kartlägga organisationen och komma ett steg närmare en 

möjlig attack.

Det finns ett potentiellt hot när det gäller all kommunikation till och från 

organisationen. Stora organisationer är mycket lättare för en social manipulatör att 

attackera eftersom det inte går att känna alla som arbetar inom organisationen och 

därmed kan någon utge sig för att arbeta där och få tillgång till mer information på ett 
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enklare sätt. Det är även lättare att få ut information av en nyanställd eftersom han 

både vill visa sig villig att hjälpa till och att han inte känner till jargongen fullt ut.

Det finns ett stort hot i axeltittande metoden där den social manipulatören försöker att 

vara i närheten av sitt mål för att kunna avlyssna och se vad den arbetar med, det är 

extra lätt om den angripna ofta arbetar på resande fot. Men med hjälp av kameror med 

bra zoom, hackande av övervakningskameror och mikrofoner blir det väldigt lätt att få 

reda på vad de arbetar med och annan viktig information.

6.2 Hur gör organisationen för att skydda sig?

Det framgår att organisationen inte har något specifikt skydd mot social engineering, 

men att vissa delar går in under vanlig säkerhet. När det gäller utlämnande av 

information skyddar sig anses det bra att göra riskanalyser för samtliga tillfällen för 

att minska chansen att ge ut något som kan vara en risk för sina kunder eller 

organisationen i sig. 

När det gäller besökshantering har den här organisationen löst det genom att alla ska 

skriva in sitt namn och få en besöksbricka, samt att identifikation ska göras, men det 

verkar tyvärr inte följas fullt ut men de har i alla fall en bra start, som dock måste 

utvecklas mer och informeras till alla anställda hur det ska gå till. En del 

besökshanteringsrutiner behöver dock förhöjas som att det alltid måste vara någon 

personal i reception, eftersom att ingen ska kunna följa efter någon in i verksamhetens 

lokaler. 

Organisationen ser till att skicka ut informationsmejl till de anställda när de tror att det 

kan komma en attack mot dem, där det står vad de anställda bör hålla under uppsikt. 

Det cirkulerar dock en del skämtmejl inom organisationen som kan innehålla skadlig 

kod, vilket inte borde få förekomma.
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När det gäller telefonkontakt finns det inte någon direkt policy för hur de ska förhålla 

sig till den som kontaktar dem utan de får använda sig av sunt förnuft. Det visar sig 

dock på säkerhetsavdelningen att det är som Mitnick säger att det ska kontrolleras om 

det är rätt person som ringer upp dem, men det verkar som om det inte har spridit sig 

till de anställda inom organisationen. De använder sig till viss del av 

nummerpresentatör inom organisationen för att kunna se om det är ett internt eller 

externt samtal, vissa vet inte om att det går att manipulera vad en 

nummerpresentatören visar, men det skall sägas att de i regel verkar vara lite 

skeptiska mot användandet av dem. Det kom även fram att eftersom det handlar om 

en stor organisation är det möjligt att de inte skulle märka om det var en ny inom den 

externa dataavdelningen vilket skulle kunna vara en social manipulatör.

Det går med lätthet göra en kartläggning över de anställdas e-postadresser genom att 

de har utvecklat dem på ett traditionellt sätt där det enda som skiljer är namnet på den 

anställda. Vilket har att göra med att de vill ha en struktur som är liknande genom hela 

organisationen.

Från säkerhetsavdelningens sida verkar de säkerhetsgranska alla dokument för att se 

om det måste förstöras eller ej, men inom organisationen verkar det mesta slängas i 

återvinningen utan en tanke om vad som står i dokumenten, men när det gäller mer 

känsligt material körs det i dokumentförstöraren. Organisationen hade inte riktigt tänk 

över att Post-it lappar kan vara en säkerhetsrisk, men efter förklarande om det ansåg 

de att det nog borde säkerhetsgranskas de med.

När det gäller nätfiske anser säkerhetspersonalen att det är viktigt att nå ut med 

information om hur den här sortens attacker går till och att om de anställda märker av 

något misstänksamt att de kontaktar säkerhetsavdelningen för vidare assistans. Inom 

organisationen finns det även en del regler för vilken sorts sidor som får besökas för 

att minska fallet osäkra sidor.
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6.3 Hur ser medvetandet om social engineering ut i en organisation?

Det finns nog inget bättre än att använda sig av skräckhistorier om hur andra 

organisationer har blivit drabbade för att få människor att förstå att det även kan 

hända dem. Det gäller att utnyttja det här och sprider ut det genom möten eller i 

samband med utbildningar för att alla inte ska glömma bort det, även att de inte ger ut 

för mycket information på en gång utan sprider ut det med en lagom dos per gång.

När det gäller en attack som är på gång är det alltid bra att skicka ut korta 

informationsmejl som varnar personalen att de nu ska vara uppmärksamma på att det 

kan komma en viss attack.

Det är alltid bra med informell utbildning till nyanställda om vad social engineering 

handlar om översiktligt och vad de bör förbereda sig på. Det är även bra att repetera 

och genomföra extra utbildningar någon gång per år, för att de inte ska glömma bort 

och om det kommer upp något nytt som behövs förklaras. Men precis som med 

skräckhistorierna måste säkerhetspersonalen ge ut den här informationen med en 

lagom mängd för att det inte ska hastas igenom. I utbildningen är det mycket viktigt 

att informera om att vara förberedd på att en social engineeringattack kan inträffa 

oberoende av vilken tid på dygnet det är och utöver kontorstid. Där det är mycket 

möjligt att en attack kan utföras på fester.

Det finns mycket att vinna på att utföra test scenarier på organisationer och sen 

publicera internt hur det har gått och vad det innebär för att hålla personalen på en hög 

nivå inom säkerhet, där det är viktigt att bevisa att vem som helst kan bli lurade av 

den här sortens attacker.
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7 Riktlinjer

En del av syftet med den här uppsatsen är att komma fram till några väl valda 

riktlinjer för att öka säkerheten och medvetandet om social engineering inom 

organisationer.

7.1 Hur går det att skydda sig emot social engineeringsattacker?

Det finns många olika grader av skyddsnivåer som det går att lägga sig på men det går 

att få bort många attacker genom följande riktlinjer.

I stora drag handlar det om utbildning, spridning, medvetandegörande och teknik.

I första hand måste ledningen visa resten av organisationen att de stödjer och själva 

följer de säkerhetsföreskrifter och policys som säkerhetsavdelningen tar fram. Det för 

att motivera och visa att de anser att säkerhet är prioriterat. De som utbildar 

personalen måste se till att alla har en grundläggande säkerhetsutbildning, där fokus är 

på de mest primära delarna inom social engineering, det gäller att den utbildningen är 

kort och intressant. Nästa steg är att utforma utbildningar som passar de olika 

arbetsuppgifter som de anställda har. Att utbilda personalen är ett kontinuerligt arbete 

vilket gör att det behövs både utvecklas och repeteras för att inte tappa fokus och 

viktig kunskap. Det kan vara positivt att utföra tester inom organisationen för att både 

se på vilken nivå de ligger på och att få en vaksam personal. 

En säkerhetsavdelning måste lägga ner mycket tid på att styra personalen att hantera 

information och säkerhetsfrågor. Det bör framgå att säkerhetsarbetet är ett dagligt 

arbete som inte får läggas åt sidan, där det också behöver pekas på att organisationens 

säkerhet följer med arbetarna hem. För att höja säkerheten kan det behövas sprida 

information på ett flertal sätt som via e-post, skärmsläckare och anslagstavla. Ett av de 

mer effektiva skydden är att hålla motivationen hög angående säkerhet hos de 
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anställda. Det finns många sätt som det går att höja motivationen med, det vanligaste 

är någon sorts belöningssystem, men det kan vara svårt att göra ett som passar alla 

anställda. 

Utbildarna måste se till att de anställda inser att de är det första försvaret mot angrepp, 

vilket kan göra dem mer alerta och fokuserade på sin uppgift. Ett bra agerande när 

personalen får telefonsamtal, besök eller e-post är att alltid tänka efter innan de 

besvarar frågor de får samt i de fall som är möjliga att göra en riskanalys av den 

information som mottagaren vill komma över. Det är även bra att aldrig ge ut mer 

information än vad mottagaren är i behov av. Utbildarna måste tidigt i utbildningen få 

med på vilket sätt angriparen kommer att försöka manipulera dem, för att de ska få en 

känsla för när de håller på att bli påverkade. Organisationer som har personal som 

arbetar på distans måste se till att de personerna vet om och gör sitt bästa för att 

skydda information som de har på sina bärbara datorer eller på papper. 

Det behövs en bra sammansättning av säkerhetsföreskrifter och säkerhetsteknik för att 

göra det svårt för angripare. Organisationer behöver se över hur viktigt det är att hålla 

sin information dold från allmänheten. Om de hanterar mycket känslig information 

som inte får läcka ut kan det behöva investera i ett av de dyrare 

användarauktoriseringssystemen för att det inte ska kunna gå att komma in i systemet 

genom att ange endast ett lösenord. Det finns många krav på att säkerhetsavdelningen 

ser över all mjukvara och byter ut standardlösenord som följer med vid inköp. Det är 

viktigt att det finns föreskrifter om hur dokument ska hanteras efter användning där 

det bör rekommenderas att dokument strimlas. Det gäller att vara uppmärksam även 

när det kommer e-post som ser ut att komma från någon annan inom organisationen, 

för det kan vara bluff för att sänka garden på de anställda. Det måste göras en kontroll 

över om den personen verkligen är anställd inom organisationen innan informationen 

skickas. 
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8 Reflektion

Här reflekterar vi över arbetets olika moment och visar möjligheter till framtida 

forskning.

8.1 Reflektion över arbetet

Vi valde ett område som vi båda tycker är intressant och därmed sprudlade 

entusiasmen i början. Att komma på en lämplig frågeställning som inte var för 

omfattande var svårt, vilket gjorde att vi fick formulera om den lite med tidens gång. 

Vi valde att sätta oss in i ämnet först och därefter spetsa vår kompetens med att göra 

en expertintervju med Viiveke Fåk. Det märktes relativt snabbt att all teori grundar sig 

på Mitnicks bok, vilket gör att den tillgängliga teorin är begränsad. Möjligheterna att 

komma fram till ny teori inom ämnet är stora, eftersom det inte har vridits och vänts 

på alla stenar inom ämnet ännu. 

Vi skapade några scenariotester som skulle varit intressanta att testa på 

organisationen, men tyvärr meddelades vi av våra kontaktpersoner hos organisationen 

att vi inte fick genomföra dessa på grund av att de fått avslag från personer högre upp 

i organisationen. Vi har förståelse att det kunde ge negativ publicitet, och eftersom att 

det hade inträffat några incidenter i Sverige med uppsatsskrivare inblandade inte lång 

tid innan har vi förståelse för att organisationen inte ville se det hända dem. 

Scenariorna hade dock varit ett bra test för organisationen att se om de hade klarat av 

våra tester eller fallerat på vissa delar. Det hade förhöjt uppsatsens kvalité markant, 

vilket även märktes av alla vi talade med blev märkbart mer intresserade av de tester 

vi ville utföra och vad de skulle leda till. 

Det infann sig motivationsbrist när vi märkte att det skulle bli problematiskt att 

färdigställa uppsatsen innan första inlämningen. Motivationen påverkades även en del 

i negativ riktning av att vi inte fick göra de scenariotester som vi har nämnt ovan. 
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Arbetet kring uppsatsen tog därmed mycket längre tid än väntat eftersom 

undertecknade dessutom hade mycket andra kurser med mer tidsbegränsade 

inlämningar. Vi försökte få en deadline utsatt för när uppsatsen skulle vara klar för 

inlämning, det här för att vi enklare kunna fokusera på att göra klart arbetet i tid, men 

det gick tydligen inte att sätta en deadline på uppsatsen eftersom seminariet var 

beroende av antalet studenter som kunde lägga fram sina uppsatser. Det här gjorde att 

vi hade problem att ta tag i uppsatsskrivandet, men när det väl kom till kritan tog vi 

tag i vår uppsats och satte oss ner och plitade ner de sista delarna relativt snabbt och 

enkelt.

8.2 Reflektion över tillvägagångssätt

Grunden för den här uppsatsen lades redan i en metodkurs som vi läste precis innan 

kandidatuppsatsen skulle påbörjas, där vi skrev varsin thesis proposal om social 

engineering. Vi märkte att båda var intresserade av ämnet och bestämde oss för att gå 

vidare med arbetet. Vi omarbetade därmed en av våra thesis proposal och anpassade 

den mer för vad vi hade tänkt oss att göra. 

Inspirationen flödade i början, och utifrån vårt stora intresse inom IT-säkerhet blev det 

inte svårt att finna tillfällen att arbeta med uppsatsen. Vi hade båda lätt att sätta oss in 

i ämnet och fördjupa oss i teorin. Vi kom tidigt fram till att vi behövde se hur experter 

inom säkerhet ser på social engineering för att kunna jämföra det mot vad Mitnick 

säger. Vi tog kontakt med Viiveke Fåk som sitter inne med mycket intressant kunskap 

som hon var villig att dela med sig av. Hon visade även ett stort intresse för de 

scenariotester som vi ville genomföra hos en organisation. Därefter genomfördes de 

första intervjuerna med organisationen vilket gav oss en viss insikt om hur 

säkerhetspersonalen såg på social engineering och hur de ville att de anställda skulle 

ställa sig till det.
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Projektet fortgick ända fram till att vi började formulera metodkapitlet där vår 

inspiration som innan genomsyrade arbetet försämrades markant och gjorde att vi inte 

hann klart i tid för första framläggningstillfället. Det här ledde till att vi lade arbetet på 

is över sommaren för att på det sättet försöka få tillbaka den motivation som vi haft 

tidigare. Resterande del av arbetet skrevs under de perioder vi inte hade någon 

deadline i andra kurser under terminerna. Det gjordes under den perioden ytterligare 

två intervjuer med anställda för att kontrollera hur social engineering hade spridit sig 

inom organisationen. Vi var även under samtliga intervjuer och övrig kontakt med 

organisationen uppmärksamma på fenomen som skulle kunna användas av en social 

manipulatör.

8.3 Reflektion över analysresultat

Vi har kommit underfund med att det är svårt att skydda sig fullt ut mot social 

engineeringsattacker. Det finns för många olika sätt som sociala manipulatörer kan 

åstadkomma ett intrång i system eller få ut information genom att manipulera 

människorna inom organisationer. Det verkar som om säkerhetspersonalen vi varit i 

kontakt med vet vad social engineering handlar om och tycker att det var intressant, 

men de inte lyckats sprida det vidare till övriga i organisationen. Innan vi genomförde 

intervjuerna med säkerhetspersonalen spekulerade vi om de skulle försöka vinkla vår 

bild för att deras organisation skulle verka vara bättre än vad den i själva verket var. 

Det finns dock både positiva och negativa aspekter med det här, det positiva är att de 

visar att de vet hur organisationer enligt teorin skall arbete, det negativa är givetvis att 

det ger en skev verklighetsbild. Vi fick faktiskt känslan att det var fallet med en av de 

intervjuade som arbetade med säkerhetsfrågor. 

Resultatet av arbetet blev som vi hade förväntat oss, när det framgick att vi inte fick 

göra scenariotester som hade kunnat berika vårt arbete. Uppsatsen kommer 

förhoppningsvis att bidra till att påvisa att den mänskliga faktorn är en av de största 

säkerhetsriskerna inom en organisation.
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Det känns överlag lite tunt att näst intill all teori inom området är baserade på 

Mitnicks bok, det går då att ställa frågan har det forskats för lite inom området? Vi 

anser att det borde läggas ner mer resurser för att få fler personer att inse att social 

engineering är en stor säkerhetsrisk för alla organisationer och nationer.

8.4 Framtida forskning

Vi har sett att det finns stora möjligheter att forska vidare i ämnet för att få en mer 

bredd i vad social engineering kan innebära och hur det går att försvara sig emot det. 

Det finns även behov av att utveckla metoder för att medvetandegöra om social 

engineering inom organisationer.
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