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Det är lätt att tro att man inte skulle låta sig luras av bedragare, men man 
bör fråga sig om man någonsin blivit lurad av någon. De flesta svarar ja på 
den frågan. Det är precis vad social ingenjörskonst handlar om, att luras. 

 

Abstract 
Social ingenjörskonst är ett stort hot mot informationssäkerhet. Den här uppsatsen 
undersöker hur en attack går till, vilka som utgör hotet och vilka som utgör måltavlor, samt 
hur attackerna kan förebyggas.  
 
Hackaren framställs ofta som en ung man som drivs av nyfikenhet och får kickar av att 
manipulera och stjäla information. Den sociala ingenjören besitter även förmågan att 
manipulera människor på ett sätt som den traditionella hackaren saknar. Många spelar på 
mottagarens medkänsla, tacksamhet, lojalitet eller respekt för auktoriteter för att vinna 
förtroende. I takt med att den tekniska säkerhet förstärks är det troligt att fler väljer att 
använda människor istället för tekniken när de utför en attack. Många företag använder 
tekniska lösningar för att förhindra angrepp, men man glömmer ofta att teknisk säkerhet är 
verkningslös om den används fel av personalen. Eftersom den sociala ingenjörens måltavla 
ofta är den som inte utbildats i säkerhetsmedvetande, måste alla i personalen utbildas.  

 

1. Inledning 
Det finns många hot mot informationssäkerheten1. Hoten kan vara av fysisk art, som stöld 
eller sabotage av hårdvara, eller mer katastrofal, som översvämningar och bränder. 
Informationssäkerheten hotas även av hackare som vill förstöra eller få åtkomst till 
information som ska vara oåtkomlig för dessa. Dessa hot är ofta omtalade och kända av såväl 
IT-kunniga som gemena IT-användare. Man säkrar hårdvara och mjukvara med autentisering 
för att neka obehöriga tillgång till systemet. Men vad som ofta glöms bort, och kanske just 
därför är ett större hot, är det potentiella hot som de anställda utgör. De flesta skador mot 
informationssäkerhet orsakas av anställda, medvetet, eller omedvetet, direkt av den 
anställda eller med den anställda som verktyg inom organisationen. 

Social ingenjörskonst2 är en beteckning på den form av manipulation som allt fler använder 
sig av för att otillbörligt bereda sig tillgång till information genom att manipulera anställda 
eller privatpersoner att ge ut lösenord och annan känslig information som används av den 
sociala ingenjören för att få åtkomst. Ett vanligt exempel är att utge sig för att vara från IT-
supporten och för att ”säkra systemet behöver vi ditt lösenord”.  

Sammanfattningsvis kommer detta arbete att presentera följande: 

 Attackens tillvägagångssätt 

 Attackens förekomst och potentiella skadeverkan 

 Profilering av ingenjören3 

 Vilka personer utgör mål för en social ingenjör?  
                                                           
1
 Informationssäkerhet är en beteckning som innefattar administrativ säkerhet och teknisk säkerhet. Det gäller 

alltså hur vi säkrar information med hjälp av policys, procedurdokument, kontroller och övervakning, samt 
fysiska lås och larm, säkrad hårdvara och mjukvara, autentisering och verifiering. 

2
Den engelskspråkiga benämningen är social engineering, men den svenskspråkiga benämningen kommer att 

användas i den här uppsatsen.   
3
 Benämningen ingenjör och social ingenjör används synonymt. 
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 Metoder för att förebygga att drabbas av social ingenjörskonst 

 
2. Syfte 

Det är givet att den sociala ingenjörskonsten är ett stort hot mot informationssäkerheten, 
både för företag och privatpersoner, och att det är av yttersta vikt att förebygga och 
förhindra dessa attacker. Trots en hög medvetenhet om de hot som existerar mot 
informationssäkerheten, och hur man kan förebygga att de drabbar den egna personen eller 
organisationen, hur man uppnår säkerhet i nätverk, trådbundna såväl som trådlösa, hur man 
säkrar hårdvara såväl som mjukvara, fysiskt och logiskt; så finns det ett hot som ibland 
nämns som ett utav de större hoten mot vår informationssäkerhet, utan att egentligen 
kunna förebyggas på ett praktiskt och tydligt sätt.  Därför kommer detta examensarbete att 
undersöka social ingenjörskonst. Jag vill undersöka hur dessa attacker går till, hur ingenjören 
väljer vem som kontaktas och varför. Jag vill veta hur dessa attacker bäst förhindras, om de 
kan stoppas helt. När det gäller utbildning av anställda; hur utbildar man så att alla förstår 
riskerna och vikten av att bibehålla informationssäkerheten? 
 

3. Metod 
Eftersom frågeställningarna är av teoretisk natur snarare än praktiskt är det naturligt att 
söka svaren på frågorna i ämnesrelevant litteratur. Jag har i mitt val av litteratur försökt 
skapa en bredd i litteraturunderlaget, för att få en så bred kunskapsbas som möjligt. Av den 
anledningen har jag valt dels en bok författad av en välkänd och ökänd hackare4, och dels 
böcker som ger vitt skilda infallsvinklar till hacking; från ett historiskt/filosofiskt/biologiskt 
synsätt, till en beskrivning av hacking som nationell krigsföring/terrorism. Tidningsartiklar 
ger ytterligare information om social ingenjörskonst, och indikerar förekomst och de möjliga 
effekter attackerna kan ge. 

 
4. Social ingenjörskonst  
För att förstå social ingenjörskonst som en metod för att olovligen tillskansa sig information 
eller tjänster, och som ett hot mot den egna och allmänna informationssäkerheten, börjar 
jag med att undersöka hur attacken går till, och vilka metoder man använder för att vinna 
förtroende hos mottagaren.  
 
Först och främst är det viktigt att göra en distinktion mellan två typer av attacker som 
förekommer. Snabba stora attacker innefattar bedrägerier via e-post eller hemsidor5. Dessa 
angrepp kännetecknas av att en enorm mängd personer kontaktas, och bedragaren6 
spenderar ingen tid på att bygga upp en relation eller göra efterforskning för att verka 
trovärdig. Exempel på denna typ av attack är skräppostmeddelanden som annonserar att 
mottagaren vunnit något, eller blivit utvald för ett erbjudande, och behöver endast ange sina 
personuppgifter för att motta vinsten. De snabba attackerna är, för de flesta av oss, ofta 
enkla att genomskåda och särskilja från legitima meddelanden, eftersom de många gånger 

                                                           
4
 Mitnick använde sig främst av social ingenjörskonst för att nå sina mål, men även annan ”traditionell” teknisk 

hacking. 
5
 S.k. Phishing där personer luras av sina lösenord, personuppgifter, bankinloggningar eller liknande. 

6
 Benämningen bedragare används här istället för ingenjör, med distinktionen att de snabba attackerna, i min 

mening, knappast handlar om ingenjörskonst, utan endast simpelt bondfångeri i en ny tappning. 



 4 

är uppenbart hastigt skrivna eller illa översatta. Syftet med dessa attacker är inte att alla som 
kontaktas luras, utan att det räcker att någon ibland luras för att attacken ska lyckas. 
 

Långsamma fokuserade attacker är bedrägerier som riktar in sig på ett visst företag eller en 
viss person. Attacken planeras noga och förbereds länge och väl. Till skillnad från de snabba 
attackerna är de långsamma betydligt svårare att genomskåda, och kräver att alla som 
kontaktas låter sig luras helt för att bedrägeriet ska lyckas. De snabba attackerna kan anses 
relativt lätta att skydda sig mot, lite sunt förnuft och en rimlig dos av misstrogenhet bör 
räcka för att skydda sig. Därför koncentrerar det här arbetet kring de fokuserade attackerna.  

 
4.1. Anskaffa information 

En social ingenjör utför en hel del förarbete innan attacken, då hen tar reda på jargong och 
vanliga vokabulär inom organisationen som är måltavla[1, 2]. Ofta finns den informationen 
på Internet fritt att ladda ner, eller lättåtkomligt på företagets hemsida eller intranät [3]. Om 
organisationen varit säkerhetsmedveten nog att skydda sådan information kan den ofta nås 
genom social ingenjörskonst av växeltelefonister eller administratörer, eftersom den verkar 
ofarlig och anses inte kunna användas till oegentligheter [3, 4]. Informationen är dock ytterst 
farlig eftersom den gör det möjligt för ingenjören att verka vara en i företaget, som man 
därför kan lita på och lämna ut mer känslig information till. [5] 
 
Ett annat sätt att få information är containerdykning7. Genom att leta i företagets 
sopcontainer kan man finna mängder av värdefull information. I soporna kan hittas interna 
telefonkataloger, datorhandböcker, information om anställda, anteckningar och ritningar [2, 
5, 6]. Även om organisationen har rutiner för att förstöra konfidentiell och kanske även 
intern information, lär det finnas en hel del information som anses ofarlig, men som kan 
utnyttjas av en social ingenjör, såsom brevhuvuden och -signaturer, PM och noteringar.  
 
Sociala nätverk används också flitigt av sociala ingenjörer för att få information om de 
anställda och företaget, för att sedan kunna använda den informationen till att vinna 
sympati och förtroende hos mottagaren[2, 7].  
 

4.2. Planera attacken 
Förberedelserna beskrivs såhär av en industrispion och professionell social ingenjör[5]: 

”Man måste planera. Ta reda på vilka knappar man ska trycka på för att de 
ska ställa upp, ta reda på vad de vill ha. Vad de behöver. Planera attacken. 
Var tålmodig, läs läxorna. Fundera ut vilken roll du ska spela och lär dig 
replikera. Gå inte in genom dörren förrän du är klar.” 

 
Därefter kartlägger ingenjören själva organisationen, internnummer och avdelningar, 
programvaror som används, namn på personer och informationsresurser, och annan 
information som kan vara användbar vid en attack [2, 3, 7]. I detta skede hittar hen en 
lämplig identitet och roll att spela vid attacken. Även denna information nås genom social 
ingenjörskonst av anställda som är vana att tillhandahålla information till den som behöver 
den, och kanske uppger någorlunda legitim identitet och skäl. Om ingenjören framställer sin 

                                                           
7
  Eng. dumpster diving 
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fråga eller begäran som fullt legitim har mottagaren sällan anledning att ifrågasätta detta. 
Ingenjören är dessutom ofta trevlig och spelar på mottagarens vilja att hjälpa till. [4, 5]  
 

4.3. Genomförandet  

”att agera på ett sådant sätt och riktning som är till fördel för en själv och därtill 
så att denne inte själv inser att hon eller han blivit lurad är den största vinsten av 
dem alla.” [4] 

 
Slutligen sker attacken, i ett eller flera steg. Den vanligaste metoden för alla angreppets steg, 
från informationsinsamling till attack, är telefonsamtal, och givetvis Internet och e-post [5, 
6].  Att fysiskt besöka organisationen anses ofta riskabelt och undviks om det går. Att träffa 
någon fysiskt gör det så mycket lättare att avgöra om de talar sanning eller ljuger[8]. Vi kan 
se ansiktsuttryck, kroppsspråk och i kombination med röstläge, tonfall och annan icke-
vokabulär kommunikation är det betydligt svårare för ingenjören att vara trovärdig.  
 
En skicklig social ingenjör kan ta reda på i stort sett vad som helst i en organisation, även det 
som samtliga anställda anser otänkbart att lämna ut till en främling som inte är del av 
organisationen [6, 8].  Ingenjören åstadkommer detta genom att utge sig för att vara olika 
personer beroende på vilken information som eftersöks, och genom att använda sig av olika 
metoder för att få människor att lämna ut den information som eftersöks. 
 
Auktoritet  
En vanlig metod för social ingenjörskonst är att använda sig av anställdas respekt för 
auktoriteter. Man utger sig för att vara högt uppsatt inom organisationen med befogenhet 
att kräva det man begär. Människor tenderar att spontant lyda när en auktoritet efterfrågar 
något eller ber om en tjänst. Att få ärendet att låta brådskande kan göra att ingenjören 
uppfattas som viktig och upptagen och i djupt behov av det som efterfrågas. [2, 5] 
 
Empati 
En annan variant är att spela på mottagarens medkänsla och be om mottagarens hjälp.  De 
flesta kan känna igen sig i att vara ny på jobbet, ha en strulande dator, eller en deadline som 
verkar svår att möta. Villigheten att hjälpa en kollega i nöd är därför oftast stor. Ingenjören 
utger sig gärna för att vara nyanställd som inte riktigt kan rutinerna, och därför i behov av 
hjälp för att klara sina uppgifter. [5] 
 
Sympati 
Personer vill gärna hjälpa någon som verkar trevlig och har samma åsikter, bakgrund eller 
intressen som dem själva[2, 9]. Ingenjören som ringer receptionisten på 
Stockholmsföretagen kanske noterar en norrländsk dialekt, och lägger därför på med 
norrländskan och frågar vilken stad hen är ifrån, hur det går för stadens hockeylag, osv. [5] 
 
Fåfänga 
De flesta människor är svaga för smicker, och uppskattar att få känna sig utvald, vissa mer än 
andra. Att få mottagaren att känna sig skicklig på sitt jobb, trevlig eller attraktiv kan göra att 
hen sänker garden och litar på ingenjören på ett sätt som hen annars inte skulle göra.[10] 
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Återgäldande 
Ytterligare en variant är att försätta mottagaren i en tacksamhetsskuld. Efter att ha fått 
värdefull hjälp eller en gåva känner de flesta att de vill återgälda, även om givaren inte ber 
om det[9]. Ingenjören utnyttjar detta genom att vara den som hjälper till, ofta IT-teknikern 
som upptäckt ett fel i systemet och nu spårar felet genom att ringa runt till alla användare. 
Mottagaren känner sig troligtvis tacksam för att bli erbjuden hjälp och förhoppningsvis slippa 
bli drabbad av felet. Samtidigt kan ”IT-teknikern” ta sig in i systemet genom mottagarens 
system eller inloggningsuppgifter genom att lura på hen falsk programvara eller liknande. [5] 
 
Detta är en variant av s.k. omvänd social ingenjörskonst8, där ingenjören får mottagaren för 
angreppet att söka upp ingenjören. Exempelvis genom att sabotera nätverket efter att man 
delat ut kontaktuppgifter i rollen som nätverkstekniker, och sedan vänligt fixa problemet 
som hen själv skapat, samtidigt som man tar den information man ville ha.[6, 7] 
 
Konsekvens 
När väl människor har lovat något vill de ogärna bryta löftet. Ingenjörer utnyttjar detta 
genom att hävda att mottagaren/organisationen, har förbundit sig till en tjänst, och därför 
behöver ingenjören viss information för att bekräfta att kontraktet efterlevs. [2, 5] 
 
Social bekräftelse 
Människor vill gärna göra som andra. Andras beteende ses som en bekräftelse på att något 
är rätt och riktigt. Ett sätt att vinna förtroende är att innan angreppet ta reda på några namn 
inom organisationen, och gärna mer information om personerna i fråga. På så vis kan man 
verka vara en del av organisationen genom att man känner Anna på HR, Kalle på IT-
avdelningen, och de bad mig fråga efter det här.  Tekniken kallas namnkoppling och spelar i 
högsta grad på människors vilja att lita på människor som tycks dela vänner eller kollegor 
men dem själva. [5, 10, 11] 
 
Knapphet 
 Människor blir mer medgörliga när något verkar brådskande. Vissa enklare bedrägerier 
fungerar enligt den här principen, t.ex. specialerbjudanden som utlovar presentkort eller 
biobiljetter till de första 100 som registrerar sig. Ingenjören får snabbt in uppgifter och 
lösenord för 100 personer, och kan utnyttja det faktum att många använder samma lösenord 
överallt. [5, 9, 10]  
 

4.4. Skapa förtroende 

En viktig del i social ingenjörskonst är att det som efterfrågas måste uppfattas som en rimlig 
begäran av den person som ingenjören utger sig för att vara, för att inte mottagaren ska 
fatta misstanke[9]. Det handlar om att förvränga sanningen och framställa en lögn som 
sanning, för att skapa ett förvanskat beslutsunderlag för mottagaren, så att det som borde 
vara omöjligt ter sig fullt rimligt. När förtroende väl har skapats gäller det bara att bevara 
det, de flesta människor ändrar sällan sitt synsätt trots att varningslamporna signalerar.[4, 5] 
 
Om mottagaren trots allt tycks bli misstänksam är det viktigt att ingenjören lyckas lugna och 
ge en rimlig förklaring så att misstanken avtar, och därefter kan det vara klokt att avsluta 
samtalet så snart som möjligt. Om offret fattar misstanke finns risken att hen sprider det till 
                                                           
8
 Den engelska benämningen är reverse social engineering. 
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kollegorna som blir mer misstänksamma mot märkliga telefonsamtal, och charmiga 
främlingar med frågor. Allt detta gör att sociala ingenjörer måste vara ytterst lyhörda 
människokännare för att bli skickliga i sin sysselsättning[2]. Att kunna höra om personen 
känner förtroende eller misstanke för den sociala ingenjören kan avgöra om attacken lyckas 
eller misslyckas. En taktik är att ställa en personlig fråga för att ta reda på mottagarens 
samarbetsvillighet och grad av misstanke. [5] 
 
Vanligt är att den sociala ingenjören frågar efter information som verkar ganska harmlös för 
mottagaren, men i kombination med annan information som ingenjören får vid ett annat 
samtal, utgör det ett stort hot mot organisationens informationssäkerhet och ger ingenjören 
en möjlighet att få åtkomst till den information som hen vill ha. Ett knep för att dölja de 
frågor man egentligen vill ha svar på, är att ställa dem i kombination med andra helt 
oskyldiga och oväsentliga frågor. För att försöka dölja de frågor man ställt ställer man ofta 
några oviktiga frågor på slutet, om mottagaren senare tänker tillbaka på samtalet är det 
troligt att det är de senare frågorna som blir ihågkomna. [5]  
 
En annan taktik är att vinna förtroendet hos en person i företaget genom att bearbeta dem 
under en lång tid för att bygga upp tillit, och därefter låta den lurade personen på insidan 
utföra det man vill [4]. På så sätt löper den sociala ingenjören minimal risk att ertappas, om 
hen skött kontakten väl och sett till att kontakten inte kan spåras. 
 
Det är viktigt att inte glömma att den sociala ingenjörskonsten ofta bara är en väg att nå den 
information eller det systemet som ingenjören vill få åtkomst till, och sällan själva målet i sig. 
Det är ett sätt att ta sig in och få åtkomst, så att man därefter enkelt kan hämta det man vill 
ha. I takt med att den tekniska säkerheten förbättras kommer troligen den sociala 
attackvägen att användas oftare än rent teknisk hackning. Att manipulera människor ter sig 
allt lättare i jämförelse med de allt säkrare tekniska lösningarna som används. 
 

”Det enklaste sättet att få veta det man vill är att helt enkelt fråga” 
 [5] 

 

5. Förekomst och Skadeverkan 
För att uppskatta huruvida social ingenjörskonst är ett hot mot informationssäkerheten eller 
inte, och hur pass stort detta hot är, måste man se till förekomst och potentiella 
skadeverkan.  
 
Det är högst troligt att en stor del av de fall av social ingenjörskonst som sker aldrig 
upptäcks, och av dem som upptäcks väljer många organisationer att inte rapportera, då ett 
offentliggörande skulle kunna leda till ett skadat förtroende hos kunderna [3, 6], något som 
kan leda till ännu större förluster än själva intrånget [5]. Det stora mörkertalet som troligtvis 
finns gör det svårt att sätta en siffra på förekomsten av social ingenjörskonst.   
 
Statistik från Brottsförebyggande Rådet visar att antalet anmälda bedrägeribrott9 ökat med 
165 % under åren 2001-2010, och den största ökningen har skett 2006-2010. Från år 2010 till 
2011 ökade antalet anmälningar med 551 brott till 115 000 bedrägeribrott.  Ökningen av 
                                                           
9
 I BRÅs klassificering av bedrägeribrott inkluderas även skattebrott, bokföringsbrott, brott mot bidragslagen 

och förskingringsbrott, förutom bedrägeri som huvudbrott. 
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anmälningar förklaras delvis av att flera polismyndigheter har satsat för att motverka främst 
Internet- och kontokortsbedrägerier, men även andra former av bedrägeri.  En annan trolig 
orsak ligger i bedrägeribrottens natur, eftersom bedrägerier ofta är seriebrott som drabbar 
flera personer eller organisationer under en begränsad tidsperiod kan det förekomma stora 
skillnader mellan olika år, då samma bedragare kan ge upphov flera hundra anmälningar. Av 
Brås statistik framgår även att bedrägerier med bluffakturor ökat med 29 % medan 
datorbedrägerier minskat med 22 %. Trots det är antalet anmälda datorbedrägerier fler än 
bluffaktureringarna. [12] 
 
Eftersom den tekniska säkerheten ständigt ökar är det troligt att antalet sociala 
manipulationer kommer öka. Den tekniska säkerheten gör att människor tror sig vara säkra, 
medan de sällan vet hur tekniken fungerar. Den falska säkerheten i kombination med 
ovetskap om teknikens svagheter (för alla tekniker har svagheter, det gäller bara att hitta 
dem), gör människor till en attraktiv angreppspunkt för illasinnade personer.  [5, 11] 

 
Social ingenjörskonst är sällan målet för en attack, utan bara ett sätt att nå den information 
eller tjänst som eftersöks. Därför kan de potentiella effekterna och omfattningen av en social 
ingenjörsattack variera från förödande till knappt märkbara [5], liksom de flesta 
informationssäkerhetsattacker. Ett intrång som inte blir offentliggjort och som inte innebar 
att viktig information stals eller saboterades, ger mycket små effekter för den drabbade 
organisationen. Förutom att organisationen bör göra en intern utredning och se över sin 
säkerhet lär intrånget inte ge några efterföljder.  Ett intrång som däremot blir allmänt känt 
kan resultera i att organisationen inte anses pålitlig och säker att anlita eller samarbeta med, 
vilket leder till att organisationen förlorar leverantörer, samarbetspartners och kunder. En 
sådan förlust är svår att överkomma, och kan leda till konkurs. En informationsstöld kan 
innebära att företagets vara (t.ex. programkod, ritningar) läcker ut och kan användas av 
konkurrenter. Om företaget förlorar möjligheten att sälja sin vara förlorar de även intäkter, 
vilket leder till konkurs i värsta fall, om inte företaget kan utveckla en ny produkt.  

 

6. Profilering  
För att ytterligare förstå social ingenjörskonst, är det intressant att se till personen som 
ligger bakom attackerna. Det kan besvara frågor om varför man väljer social ingenjörskonst 
istället för mer traditionella, tekniska, hackingmetoder, och det svaret skulle ger oss ökad 
förståelse för den sociala ingenjörskonsten, och hur den kan förebyggas. 
 

”Mina illgärningar berodde på nyfikenhet” [5] 
 

Den sociale ingenjören Kevin Mitnick10 är en välkänd hacker, fruktad av företag och 
myndigheter och jagad av FBI. Efter avtjänat fängelsestraff11 arbetar han med att stärka 
organisationers IT-säkerhet istället för som tidigare utnyttja de svagheter han fann för egen 
vinning12 [5, 8, 13]. Mitnick beskriver hur han fascinerades av olika elektroniska system och 

                                                           
10

 Under 90-talet försökte han komma åt programkoden för Nokias mobiltelefoner (skadan uppges ha kostat 
135 USD) 
11

 Han dömdes till fem års fängelse och ytterligare år i karantän utan tillgång till Internet och datorer 
12

 Mitnick har i hackerkretsar blivit en legend för sina bravader, och även lyckats behålla sin status som 
mästerhackare och förebild efter det att han gick över till ”andra sidan”, till stor del tack vare att han aldrig 
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hade talang för att snabbt lära sig allt som fanns att lära sig om ämnet. Det första system han 
knäckte var bussbiljettsystemet i Los Angeles, därefter gick han vidare till telefonhackning13. 
Genom att kombinera sin talang för att memorera information med social ingenjörskonst 
kunde han vid sjutton års ålder ”prata omkull nästan alls anställda i bolaget, oavsett om han 
pratade med dem personligen eller på telefon”. En annan ingenjör beskriver att ”den 
upprymdhet han kände när han körde en blåsning […] gjorde att han insåg varför han inte 
behövde köra snabba bilar eller hoppa fallskärm eller vara otrogen mot frun. Han fick 
tillräckligt ned spänning bara genom att göra sitt jobb. Hur många människor, tänkte han, 
kunde säga så?” [5] 
 
Den traditionella hackaren och den stereotypa bild vi ofta har av hackaren är en ung man 
som spenderar all vaken ledig tid i datorvärlden. Hackaren beskrivs som en person som drivs 
av en gränslös vetgirighet att se vad som kan göras, ta del av hemlig information och veta 
vad få vet [5]. I den rådande hackerkulturen värderas nyfikenhet och kunskapstörst högst, 
medan att göra saker med ekonomisk vinning som huvudsyfte anses strida mot 
”hackerkoden” [8].  Men även om drivkraften ofta är nyfikenhet och inte att skada eller 
stjäla, är trots allt effekten i stort sett densamma. Carlsson [8] gör en jämförelse med 
inbrott; om någon bara vill veta hur bra lås vi hade och hur svårt det är att ta reda på koden 
till larmsystemet är det inte mindre oroväckande än om personen dyrkar låsen och hittar 
koden av andra orsaker än nyfikenhet. Den sociala ingenjören besitter dock egenskaper som 
den traditionella hackaren saknar. Där hackaren brister i sociala sammanhang, har den 
sociala ingenjören bemästrat de sociala koderna till fullo. Det är en person som vet hur man 
vinner förtroende och får som man vill, men också en person som saknar de sociala 
begränsningar som de flesta människor har, att det tar emot att lura och manipulera andra. 
Mitnick [5] jämför den sociala ingenjören med försäljare, svindlare och lurendrejare.  
 
Carlsson [8] gör en biologisk analys av människan och konstaterar att människor, till skillnad 
från andra djur, har ett mer sofistikerat sätt att få vår vilja igenom. Vi väljer gärna att låta 
andra göra jobbet istället för att själva delta. Vidare konstaterar han att själva språket kan ha 
uppkommit inte bara för att kommunicera, men för att manipulera [8]. Den största delen av 
kommunikationen sker inte genom orden, utan i hur de sägs, med vilket tonfall och röstläge.  
 
Värt att nämna är att förutom den klassiska sociala ingenjören, som bedrar som yrke eller 
hobby, finns den förbittrade före detta anställda som väljer att hämnas efter att ha 
avskedats eller omplacerats. Personen utnyttjar ofta att gamla inloggningar, passerkort, osv. 
inte tagits ur bruk, och kan annars utnyttja tidigare kollegor för att hämnas på arbetsplatsen. 
Ofta har personen hjälp av någon med teknisk expertis eller bedrägeritalang. [5] 

 

7. Målen 
När det gäller större och mer inriktade attacker som exempelvis industrispionage, har 
metoden förändrats på senare år. Från att ha arbetat på bred front och angripit på många 
håll, har spionaget ändrat metod till att nogsamt kartlägga vissa intressanta personer. 
Kartläggningen syftar till att hitta ett sätt att nå personen, en lucka eller en svaghet i deras 

                                                                                                                                                                                     

samarbetade med FBI under deras utredning av hans brott. [8] B. Carlsson, Hot och svek : säkerhet hos 
människor och datorer. Lund: Studentlitteratur, 2007. 
13

 s.k. phreaking. 
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vanor eller de informationsresurser de ansvarar för. Det kan exempelvis handla om att lägga 
in en trojan på en ofta besökt hemsida. [4] 
 
Den svagaste länken när det gäller informationssäkerhet är alltid människan. Oavsett hur 
många säkra system, brandväggar, verifieringsmetoder, IPS/IDS-system man installerar är de 
alla värdelösa om inte personalen som ska hantera och arbeta kring dessa system och 
säkerhetsprodukter har utbildats i korrekt användning och hantering av dem[5, 8]. De 
anställda som saknar utbildning och förståelse för informationssäkerhet och hur 
organisationens informationsstillgångar skyddas, riskerar att sabotera 
informationssäkerheten genom att lämna ut information till sociala ingenjörer.  Dessa 
anställda kan ofta vara nyanställda eller vikarier som inte informerats om vilken information 
som får lämnas ut till vem, men även sedan länge anställd personal som inte fått den 
nödvändiga utbildningen. Anställda på lägre nivåer kan utgöra den senare gruppen, varför de 
ofta är måltavla för den sociala ingenjören. Eftersom de saknar utbildning i 
informationssäkerhet känner de inte igen den sociala ingenjörens knep som bluffverk, utan 
uppfattar dem som trevliga, auktoritära eller viktiga, men trots allt vänliga personer, och de 
vill därför ofta bistå ingenjören. [5]  
 
Det är ett rimligt antagande att receptionister oftare kontaktas av sociala ingenjörer än 
andra anställda, som i mindre grad tar emot telefonsamtal både utifrån och inifrån 
organisationen, och därför troligen skulle bli mer misstänksamma om någon ringde dem och 
begärde information eller ställde suspekta frågor. Receptionister är troligtvis mer toleranta 
för märkliga frågor och mer tillmötesgående för att lämna ut information, eftersom det 
ligger nära deras arbetsuppgifter. Andra roller som ofta utsätts för social manipulation är 
administratörer, helpdesk-personal, assistenter, säkerhetsvakter och vaktmästare [5, 6, 14]. 
 
Det är av nämnda anledningar viktigt att utbilda alla i organisationen i informationssäkerhet, 
eftersom alla, utom i undantagsfall, hanterar information och riskerar att vara ett potentiellt 
offer för en social ingenjör. Ingen teknisk lösning kan någonsin skydda mot social 
ingenjörskonst, endast bra utbildning av anställda, ofta, kan ge ett skydd, om än långt ifrån 
hundraprocentigt. Anställda måste göras medvetna om att en person inte behöver vara 
anställd bara för att denne kan jargong och procedurer inom företaget [5, 14]. Det faktum 
att en person låter som en i företaget utgör inget bevis för att denne faktiskt är det, och har 
rätt att ta del av organisationens interna information.  
 
Det är också viktigt att utbilda personal i att förstå värdet i inloggningsinformation och olika 
koder, för att inse att de måste behandlas som känslig information som inte lämnas ut. Man 
bör även införa en policy som säger att man inte lämnar ut information förrän begäran kan 
bekräftas och identiteten hos den som frågar kan verifieras. Personal bör utbildas i att fråga 
sig vad informationen skulle kunna utnyttjas till av en illasinnad person, innan de lämnar ut 
information till någon de inte känner personligen och är säker på att de är den de utger sig 
för att vara. De måste också utbildas till att inte utföra kommandon som de inte vet 
effekterna av. Om detta görs till praxis förebygger man och försvårar för den sociala 
ingenjören. [5, 14]  
 

8. Att förebygga social ingenjörskonst 
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Det är uppenbart att social ingenjörskonst är ett stort hot mot informationssäkerheten i 
företag och organisationer, liksom för privatpersoner. I takt med att den tekniska säkerheten 
förbättras kommer alltfler illasinnade personer att välja den enklare vägen att uppnå det de 
vill; att använda människor för att tillskansa sig information eller tillgång till resurser. För att 
förhindra att den möjligheten utnyttjas, måste vi eliminera, eller i alla fall minska den.  
 

När det gäller informationssäkerhet fokuserar många på den tekniska säkerheten. Tekniska 
lösningar som brandväggar, IDS, verifiering, kryptering, begränsad åtkomst och 
behörighetsregler kan givetvis förebygga attacker, och är därför mycket viktiga för 
organisationens informationssäkerhet. Men den tekniska säkerheten utgör endast hälften av 
informationssäkerheten, och kan bara ge skydd om tekniken används korrekt. För att 
säkerställa att det tekniska skyddet faktiskt skyddar krävs därför administrativ säkerhet, i 
form av övervakning och kontroller, uppföljning samt fastlagda policys och procedurer. Se 
Figur 1. 
 
Likaväl som tekniken finns till för att skydda personalen måste personalen skydda tekniken. I 
synnerhet social ingenjörskonst utnyttjar annars denna svaghet i informationssäkerheten. 
Det enda sättet att verkligen förebygga angrepp från sociala ingenjörer är därför att utbilda 
och öva i att känna igen grunddragen i social manipulation, hur den sociala ingenjören 
manipulerar för att få mottagaren att tillmötesgå sin begäran och sitt önskemål, liksom 
vilken information som kan utnyttjas av en illasinnad person och på vilket sätt [3, 14]. 
Utbildning och övningstillfällen måste ske regelbundet och ofta för att förhindra att man 
glömmer eller börjar slarva med informationssäkerheten [5, 14].  
 
Personalen måste utbildas i att hantera information på ett säkert sätt, och i att förstå 
riskerna med att inte hantera organisationens informationssäkerhet korrekt. Det bör finnas 
tydliga policys och rutiner för vilken information som ska behandlas på vilket sätt. Det måste 
också finnas riktlinjer för hur information klassificeras som intern, konfidentiell, offentlig, 
osv. Det ska finnas procedurer för hur informationen delas, hanteras, förvaras och kasseras 
baserat på klassifikation. Papper bör tuggas av en dokumentförstörare, och digitala medier 
bör skrivas över, för att försäkra att informationen inte kan nås av obehöriga efter att den 
kasserats. [5] 
 
I de fall då det eventuellt är nödvändigt att lämna ut inloggningsuppgifter eller lösenord och 
koder, måste det finnas tydliga policys för när och hur man får lämna ut dessa uppgifter, och 
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i övriga fall bör det vara strikt förbjudet att göra så. En säkerhetskod som inte skyddas som 
den borde skapar en falsk känsla av säkerhet, något som kan vara ännu farligare än att inte 
ha någon säkerhetskod alls. Om krypteringssystem används måste det finnas en säker 
procedur för hur nycklarna hanteras och lagras. Antalet personer som har tillgång till de 
hemliga nycklarna ska vara starkt begränsat, och tillgång till nycklarna loggas. När en anställd 
slutar eller omplaceras till en annan avdelning måste inloggningar och behörighet tas ur bruk 
eller ändras omedelbart. Säkerhetskoder som används inom avdelningen måste ändras, 
liksom krypteringsnycklar om krypteringssystem används. [5, 14]   
 
Framförallt receptionister och andra yrkesroller som tillhandahåller information dagligen 
måste utbildas i procedurer för att verifiera identiteten på personer som efterfrågar 
information som klassificerats som intern eller konfidentiell. Givetvis måste alla anställda 
utbildas i detta, men de arbetsgrupper som har ständig kontakt inom och utanför företaget, 
är vanliga måltavlor för social ingenjörskonst. Identitetsverifiering kan göras genom att 
kontrollera personnummer, eller någon annan identifierare som kan användas inom 
organisationen. Den information som används för att identifiera och verifiera identitet, 
måste skyddas väl och får aldrig lämnas ut till främmande eller obehöriga. Alla begäran och 
utlämningar av känslig information, och misslyckade verifieringar, bör loggas. Endast 
anställda som utbildats inom säkerhet får hantera och lämna ut intern och konfidentiell 
information. Besökare bör uppvisa legitimation som loggas. Alla måste uppmuntras till att 
ifrågasätta auktoritativa personer, och hellre neka än godkänna efterfrågningar av personer 
som inte kan verifieras som behöriga till informationen. Det måste spridas en uppfattning 
bland personalen att det är bättre att värna säkerheten än att ”följa order”. [5, 14]   
 
Personalen måste alltid ha möjlighet att ställa säkerhetsrelaterade frågor, ifrågasätta 
föreskrifter och framföra klagomål om de påverkar arbetsbördan negativt. Det är då viktigt 
att ledningen stödjer säkerhetsarbetet och om nödvändigt omdanar den anställdes 
arbetsbörda, alternativt att man tillsammans med den anställde arbetar fram nya 
procedurer som är lättare eller snabbare, men trots det inte minskar säkerheten. Ledningen 
måste alltid visa stöd för säkerhetsarbetet och göra det tydligt för personalen att säkerhet är 
en viktig del av arbetet, som måste efterlevas av alla. [5] 
 
Det bör finnas ett slags belöningssystem för dem som uppmärksammar och rapporterar ett 
misstänkt angrepp, eller säkerhetsbrister. Belöningen behöver inte var omfattande, utan 
tjänar mest till att påvisa att säkerhetsmedvetande lönar sig och uppskattas inom 
organisationen. Det kan vara så enkelt som ett omnämnande i nyhetsbrevet eller ett par 
biobiljetter. Det viktiga är inte vad det är, utan vad det signalerar. På samma sätt bör det 
finnas konsekvenser för den som inte följer säkerhetsföreskrifterna. En viss tolerans måste 
finnas, eftersom alla kan göra misstag och tänka fel ibland, men upprepade och 
förhållandevis grova förseelser bör resultera i en varning eller liknande. För nyanställda 
måste det dock finnas en inkörsperiod då man är extra tolerant, till dess att personen fått tid 
att lära sig rutiner och föreskrifter. [5]  
 

9. Åtgärdsplan 
Den administrativa delen av informationssäkerheten styrs upp av fastlagda rutiner, 
procedurer och policys. Under utbildning lär sig personalen dessa regelverk, hur de 
genomförs praktiskt och varför de är viktiga för informationssäkerheten. Kontroller och 
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metoder för övervakning säkerställer att rutiner, procedurer och policys efterlevs. Allt detta 
är del av organisationens åtgärdsplan. 
 

9.1 Hur lär man andra säkerhetstänkande? 
Det viktigaste med en utbildning i säkerhetstänkande och gällande säkerhetsföreskrifter är 
att skapa en förståelse för orsakerna till föreskrifterna hos de deltagande i utbildningen. Om 
det inte tydligt framgår varför man ska följa vissa procedurer och särskilda regler kommer 
man så småningom börja kringgå dem, eftersom de troligtvis kan anses tidsödande och 
onödiga[5]. De måste därför finnas tydliga motiveringar till alla föreskrifter, policys och 
regler för att de ska uppfyllas och tjäna sitt syfte.  
 
Det måste finnas ett grundläggande utbildningsprogram som samtliga i organisationen 
måste genomgå i samband med anställningen och därefter regelbundet. Därtill finns det 
troligen behov av specialutformade utbildningsprogram för de olika arbetsgrupperna, 
baserat på vilken typ av säkerhetshot de kan utsättas för och vilken slags information de 
hanterar [5]. Exempel på olika arbetsgrupper kan vara ledningen/chefer, IT-personal, 
administratörer, ekonomer, receptionister, datoranvändare och icke-datoranvändare, osv. I 
en mindre organisation är det troligt att det bara finns en eller två personer i vissa 
arbetsgrupper, och ibland har samma person flera roller i organisationen.  
 
Viktiga punkter att ta upp i utbildningen när det gäller social ingenjörskonst är[5]: 

 Bekräfta identiteten. Är personen den hen utger sig för att vara? 

 Bekräfta behörigheten. Har personen anledning och/eller behörighet att begära 
detta? 

 

 Vanliga metoder för sociala ingenjörer. 

 Hur man upptäcker en attack.  

 Hur man hanterar en misstänkt förfrågan 

 Vart misstänkta angrepp rapporteras. 

 Vikten av att bekräfta identitet och behörighet av alla. 

 Hur information klassificeras 

 Hur information hanteras baserat på dess klassifikation. 

 Hur säkra lösenord konstrueras 

 Hur dåliga lösenord knäcks 

 Gällande säkerhetsföreskrifter, vad de innebär och varför de finns. 
 
Organisationen kan välja att testa deltagarnas kunskap efter utbildning och utfärda intyg för 
dem som klarar testet, som en motivering för att ta in informationen under utbildningen. 
Anställda bör också skriftligen förbinda sig till att följa föreskrifter, regler och procedurer. 
Personer är mer villiga att följa rutiner om de förbundit sig att göra detta, än om det bara är 
en tyst överenskommelse. [5]  

 
9.2 Att skapa säkerhetsföreskrifter 
En policy ger tydliga riktlinjer för hur man ska agera för att skydda information och rutiner 
som kan förhindra potentiella angrepp. [5, 14] 
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Vid utformandet av säkerhetsföreskrifterna ställer man sig tre frågor för att genomföra en 
riskanalys och fastställa organisationens behov . 

 Vilka informationstillgångar finns i organisationen? 

 Vilka hot finns mot dessa tillgångar? 

 Vilken skada skulle dessa hot kunna orsaka? 
Därefter väger man kostnaden för att eliminera eller minska hotet, mot den potentiella 
skadan, och sannolikheten att det inträffar. Syftet med detta är att kunna besvara frågan[5]: 

 Vilka tillgångar måste skyddas nu? 
I denna beräkning är det viktigt att väga in vilka informationstillgångar som är essentiella för 
organisationen och därför måste betraktas som kritiska, samt vilka informationstillgångar 
som är nödvändiga för vardaglig drift av verksamheten.[4] 
 
Olika organisationer omfattas av olika lagar, regelverk och förordningar som måste 
efterlevas. Dessa bör finnas med i föreskrifterna (men omskrivet på ett mer lättförståeligt 
språk än lagtext). Dessutom påverkar organisationens storlek och även dess syfte [5]. En 
liten organisation som omfattar ett fåtal anställda behöver sannolikt inte föreskrifter för hur 
man bekräftar att en person är anställd, eftersom alla känner alla och vet om någon anställts 
eller slutat. Ett företag som framställer programvara har informationstillgångar som måste 
skyddas noggrant medan ett företag som framställer pappersmassa sannolikt inte lever 
under samma hot om informationsstöld och företagsspionage. Däremot kan båda företagen 
drabbas hårt av olaga intrång och sabotage.  

 
9.3 Säkerhetsföreskrifter 
Utifrån den information man får ut av riskanalysen av organisationens informationstillgångar 
i kombination med allmän kunskap om organisationen, skapar man säkerhetsföreskrifterna. 
Här ska framgå vilka informationstillgångar som betraktas som kritiska och vilka som anses 
nödvändiga för kontinuerlig drift av verksamheten. Det ska också motiveras varför dessa 
informationstillgångar klassats såsom de klassats. 
 
Det är ofta klokt att göra flera policys och regelverk för procedurer14, på så vis blir 
dokumenten mer lättlästa och översiktliga[14]. Beroende på hur organisationen ser ut och 
vilka arbetsgrupper som finns kan uppdelningen i olika dokument se olika ut. Man kan t.ex 
dela upp baserat på arbetsgruppers arbetsuppgifter, eller, antagligen mer vanligt, baserat på 
det område reglerna berör, t.ex. internetanvändning, informationsklassificering, och 
identitets- och behörighetsbekräftelse. Samtliga dokument omfattas av en övergripande 
säkerhetspolicy som inte innehåller detaljerade procedurer, principer och riktlinjer, men en 
förklaring av vad informationssäkerhet är och motivering till varför den är viktig att värna 
genom att följa policys och delta i utbildning. Det ska finnas ett krav på deltagande i 
utbildningar och efterlevande av policys, samt de konsekvenser ett åsidosättande av dessa 
krav ger. Därefter hänvisas till andra styrdokument som går in mer i detalj i de olika 
ämnesområdena som omfattas av olika policys. [4] 

 
Därefter följer de detaljerade och områdesspecifika styrdokumenten. I stort sett alla 
organisationer hanterar mer eller mindre känslig information som måste skyddas, såsom 
kund- och leverantörsuppgifter, personuppgifter om anställda, ritningar, programkod, och 

                                                           
14

 I Appendix A finns ett exempel på hur säkerhetsföreskrifter kan se ut. 
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produktionsinformation. All information kan inte anses likvärdig (programkod och 
reklamutskick) och ska därför inte hanteras och skyddas på samma sätt. För att få en säker 
informationshantering, oavsett informationens säkerhetskrav, krävs en policy för hur 
klassificering av data sker. Den ska klargöra vem som ansvarar för att klassificera 
information. Ledningen eller säkerhetsansvariga utser en informationsägare som har yttersta 
ansvaret för att klassificera information och reglera behörighet och hantering av information 
[5, 14]. Det är det viktigt att informationsägaren alltid använder principen om lägsta 
behörighet. Principen innebär att personer alltid ska ges lägsta möjliga behörighet som deras 
arbetsuppgifter kräver. Detta görs för att förhindra att personer ges högre behörighet än de 
behöver, vilket kan leda till att känslig information hamnar i orätta händer. I 
dataklassificeringspolicyn ska finnas tydliga och lättförståeliga procedurer för hur 
information i vardera kategorin får hanteras, spridas, användas och kasseras. Information 
klassificeras i åtminstone tre men gärna fyra kategorier; konfidentiell, privat, intern och 
offentlig [5, 14]. Det måste ges exempel under varje kategori, för att underlätta klassificering 
och garantera att det blir rätt. Om det inte finns tydliga riktlinjer för vad som utgör ett 
konfidentiellt dokument kontra ett internt, riskerar klassificeringen att baseras på 
uppskattningar av säkerhetsbehovet från gång till gång. Det gör att klassificeringen blir 
ojämn och snarare än säkerhetsrisk än en säkerhetsåtgärd, eftersom det ger en falsk känsla 
av säkerhet, när hanteringen i själva verket är mycket osäker. 
 
En viktig policy för att förebygga just social ingenjörskonst är policyn som redogör hur 
identitet och behörighet bekräftas. I den ska det finnas tydliga och överskådliga rutiner för 
hur personers identitet och behörighet bekräftas, innan någon information delges. Här 
måste det finnas en koppling till dataklassificeringspolicyn; vilken information får delges till 
vemsomhelst, och vilken informationsklassificering kräver vilken grad av identitets- och 
behörighetsbekräftelse.  De steg som måste genomgås för alla klassificeringar utom 
offentliga dokument innefattar att bekräfta med någon form av kod att personen är den hen 
utger sig för att vara, därefter bekräfta att den identifierade personen är anställd i 
organisationen, och slutligen bekräfta att den anställde har behörighet att ta del av 
informationen [5, 14]. Ett system för att genomföra samtliga steg kan vara konstruerat så att 
den som tar emot begäran ger en kod till den begärande, begärande matar in koden i en 
personlig och lösenordsskyddad ”dosa” som ger en svarskod till den som tog emot begäran. 
När mottagaren matar in svarskoden plockar systemet fram identitet, anställningsstatus och 
behörigheter för personen i fråga. Detta system, som påminner om internetbanker, skulle 
dels ge en säker metod för att bekräfta identitet, förutsatt att alla skyddar sina ”dosor” och 
koder, och dels en säker metod för att försäkra att den som tar emot begäran inte har 
tillgång till informationen förutom när deras arbetsuppgifter kräver det. Om behovet av att 
skydda viss information i organisationen ytterligare, kan man välja att kräva ytterligare en 
kodbekräftelse för att se dessa behörigheter.  

 
En IT-policy kan delas in i underpolicys eller vara en policy för allt IT-relaterat i 
organisationen. Det blir en avvägningsfråga i förhållande till hur omfattande policyn är. Dess 
omfattning beror givetvis på organisationens säkerhetsbehov, ett högre säkerhetsbehov 
kräver fler procedurer för handhavanden i organisationen, medan ett lågt säkerhetsbehov 
inte betingar att handhavanden sköts på ett visst sätt, förutom ett fåtal som ryms i en policy. 
Oavsett om väljer att inrymma alla riktlinjer och föreskrifter för IT i en eller flera policys, 
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måste de sammantaget innehålla i stort sett samma information, den enda skillnaden blir 
egentligen bara i detaljnivån.  
 
Policyn måste innehålla information om vart man vänder sig för tekniska frågor, detta bör 
vara IT-supporten. Det måste finnas regler för vem som får fjärransluta till företagets nätverk 
och hur det får ske, vem som installerar och uppdaterar operativsystem och annan 
mjukvara, hantering av e-post och krav på kryptering av data om sådana finns. Vad som är 
tillåtet och inte, och för vem, när det gäller hantering, skapande och borttagning av 
användarkonton bör också klargöras i IT-policyn. Policyn måste deklarera att personal inte 
får koppla in egna nätverksenheter eller stänga av företagets nätverksenheter eller 
nätverksportar. En stor säkerhetslucka skapas om anställda kopplar in egna trådlösa 
accesspunkter i företagets nätverk, då dessa kan agera som en öppen dörr för illasinnade om 
de är felaktigt eller bristfälligt konfigurerade. Endast behörig personal får göra allt detta, och 
den behörigheten bör vara begränsad till IT-avdelningen. Inte heller får man ladda ner, 
installera eller köra program eller kommandon på någon annans begäran utan att ha 
bekräftat att denna person verkligen är behörig. [5, 14] 
 
Det måste finnas riktlinjer för lösenordshantering. I den redogörs tydligt hur lösenord ska 
hanteras på ett säkert sätt, och vilka krav de måste uppfylla för att godkännas av systemet 
som nog säkra. Man specificerar en minsta längd (ju längre desto säkrare), och dess 
komplexitet när det gäller variation i tecken (gemener och versaler, specialtecken och 
siffror). Det är viktigt att kräva att lösenordet inte får vara ett ord som finns i en ordbok, 
eftersom det gör det avsevärt mycket lättare att knäcka lösenordet [5]. Under utbildningen 
måste detta förklaras och gärna demonstreras genom att man låter ett hackverktyg knäcka 
ett lösenord i realtid. Under utbildningen bör man samtidigt ge förslag på enkla metoder för 
att skapa säkra lösenord som är lätta att minnas. Man kan t.ex. ta ett citat och ersätta tecken 
enligt någon regel. T.ex. ”Beam me up, Scotty”; bokstäver efter versaler blir siffror i följd, 
övriga konsonanter blir specialtecken; ”B1a!eu#,S2o&y”. 
 
Informationssäkerheten består som vi nu vet av administrativ och teknisk säkerhet. Förutom 
den administrativa säkerheten och IT-säkerheten måste vi därför säkra det fysiska. I policyn 
för fysisk säkerhet redogörs vilka områden i företagets lokaler som är känsliga och därför 
måste skyddas extra, med lås eller kort- och kodlås. Nätverkskåp, labb och lokaler för 
produktutveckling är områden som måste skyddas. [5, 14] 
 
Även om alla policys är applicerbara på samtliga anställda kan det vara klokt att ha en mer 
generell för alla anställda, där man ställer upp vad som får göras och vad som inte är tillåtet. 
Denna policy kan ofta kallas ”acceptable use” eftersom det är precis vad den specificerar. 
Vad är acceptabelt inom organisationen och vad är oacceptabelt?   
 
Det måste även finnas en pliktighet att personal som misstänker säkerhetsbrott eller 
uppmärksammar säkerhetsbrister ska rapportera till en incidentrapporteringscentral [5]. Det 
är en central punkt i organisationen som tar emot rapporter om säkerhetsbrister. Att ha en 
central punkt för detta i organisationen som är allmänt känd bland de anställda gör att 
systematiska attacker och större säkerhetsbrister uppmärksammas tidigare. Det är viktigt att 
incidentrapporteringscentralen är välkänd bland anställda så att den första tanken vid ett 
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misstänkt säkerhetshot blir att rapportera till centralen. Därför måste kontaktuppgifter till 
centralen finnas lättillgängligt för alla.  
 
Någonstans i ramverket av policys ska det finnas en punkt om utbildningen av anställda. Där 
bör det stå att alla anställda måste genomgå utbildningen i säkerhetstänkande och säker 
datoranvändning innan deras användarkonton aktiveras. Efter genomgången utbildning 
måste de gå repetitionsutbildning regelbundet, minst en gång per år. Därtill måste det finnas 
regler för vad som görs när anställda slutar, såsom att ta bort användarkonton, och ta bort 
personen från anställnings- och behörighetslistor. [5] 
 

10. Diskussion 
Jag valde att studera ämnet social ingenjörskonst för att det kan anses vara ett av de större 
hoten mot informationssäkerhet. I takt med att vår tekniska säkerhet blir bättre och mer 
motståndskraftig är det troligt att fler illasinnade personer väljer att använda människor 
istället för tekniken som väg in när de utför en attack. Av denna anledning ville jag söka svar 
på hur en attack går till, vilka som utgör hotet, vilka som är primära måltavlor, och hur 
attackerna kan förebyggas.  
 
Jag valde att söka mina svar i litteratur av olika slag, eftersom jag framförallt ville söka de 
bakomliggande orsakerna till angrepp, vem som utför angreppet, och vem som blir måltavla, 
samt, hur angreppen kan förebyggas. En annan möjlig infallsvinkel kunde vara att praktiskt 
testa social ingenjörskonst på ett/flera företag som ställt upp för penetrationstest av typen 
social ingenjörskonst. En sådan vinkling skulle kunna besvara hur förberedda företag är för 
angrepp, och hur enkelt/svårt det är att lyckas. 
 
Under förberedelsen samlar man information som kommer att användas under attacken. 
Därefter planerar man noga sitt genomförande. Detta är den viktigaste delen i attacken, om 
ingenjören inte lyckas ikläda sig sin roll perfekt utan att väcka misstanke, misslyckas hela 
attacken. Att börja om är oftast inte möjligt eftersom företag som nyss utsatts är troliga att 
höja sin beredskap och misstankegrad. Det skarpa läget gör antagligen att ingenjören finner 
det hela så mycket mer spännande, det är ”allt eller inget” och rollen måste sitta perfekt, 
annars är det inte bara tillbaka på ruta noll, utan chansen är ofta förstörd. 
 
Tillvägagångssättet vid social ingenjörskonst visar att ingenjörerna använder sig av ett antal 
metoder för att vinna förtroende och få sin vilja igenom. Man spelar på mottagarens respekt 
för auktoriteter, medkänsla, empati, vilja att hålla ett löfte, eller tacksamhet. Dessa tekniker 
är inget märkligt eller obekant, de allra flesta människor använder sig av någon av dessa 
metoder ofta, av samma skäl som ingenjören; att få sin vilja igenom. Den enda skillnaden är 
att den sociala ingenjören använder metoderna för att få hemlig information, eller obehörig 
tillgång till resurser. Denna svåra skillnad gör det svårt vid rättsfall att avgöra om det rör sig 
om brott eller inte. Det är ju inte förbjudet att fråga om något, men det är olagligt att 
genomföra bedrägerier och urkundsförfalskning. Svårigheter med lagen finns på flera ställen 
när det gäller social ingenjörskonst; det är inte olagligt att kolla någons facebook men man 
får inte stalka; det är inte olagligt att kolla i andras sopor om de inte finns på privatägd mark, 
och då är det egentligen olaga intrång som är brottet, inte sopletandet. Gränsen mellan 
laglig t och olagligt är i vissa fall svårdragen. Jag valde att begränsa studien till att inte 
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inkludera gällande lagstiftning, eftersom det lätt skulle kunna utgöra ett helt eget arbete, 
pga. dess omfattning och snårighet. 
 
Lagstiftningen gjorde det även svårt att uppskatta förekomsten av just social ingenjörskonst. 
Det förs givetvis ingen statistik över rapporterade fall av just social ingenjörskonst, utan det 
rubriceras som datorbedrägerier och bluffakturor. Dessutom pekar mycket på att det skulle 
finnas ett stort mörkertal av attacker som aldrig upptäcks, och attacker som inte rapporteras. 
Men det är troligt att förekomsten ökar i takt med att den tekniska säkerheten ökar, om vi 
inte börjar utbilda och ”säkra” människor till samma nivå. Människor tenderar att ta den 
enklaste vägen till målet, och på de flesta organisationerna är den enklaste vägen idag 
troligtvis via människorna. Framförallt är det de anställda som saknar säkerhetsutbildning, 
antingen för att de är nyanställda eller för att de inte anses behöva sådan utbildning. Men av 
just den anledningen måste samtliga i organisationen utbildas i säkerhetsmedvetande, även 
om utbildningen kan anpassas till att passa den anställdes arbetsuppgifter. 
 
För att förebygga att drabbas av attacker använder de flesta företag olika tekniska lösningar 
för att säkra företaget. Detta är givetvis strålande, men all teknisk säkerhet är värdelös om 
inte människorna i företaget använder den rätt. För att kunna använda tekniken på ett säkert 
sätt krävs att man utbildas, och framförallt att man förstår varför det är viktigt att göra det 
man får lära sig. Återigen gäller att man väljer den enklaste vägen, om inte den långa 
krångligare vägen motiveras väl. Om man inte vet varför det är viktigt att ha ett långt 
krångligt lösenord som är svårt att komma ihåg, kommer man snart att ändra det till något 
enklare eller skriva upp det på en lapp bredvid datorn. Detsamma gäller hantering av känslig 
information. Man måste få en inblick i vad någon illasinnad skulle kunna åstadkomma med 
den information man själv tycker är harmlös, annars kommer man inte att ödsla tid på att 
skydda den. Det är också viktigt att ha bra, uppdaterade, tydliga och lättförståeliga 
säkerhetsföreskrifter. Dessa bör man gå igenom och diskutera under utbildningen, för att de 
ska bli en integrerad del av personalens arbetsdagar. Man bör skapa föreskrifter som täcker 
såväl fysisk och administrativ säkerhet, som IT-säkerheten. 
 
Vem är det då som utför dessa dåd? Hackaren framställs ofta som en ung man som drivs av 
nyfikenhet att veta mer. Men om man läser mellan raderna i beskrivningarna framträder en 
person som saknar sociala gränser för vad man får och inte får göra. Det är en person som 
får kickar av att luras och stjäla information. Men frågan är om det verkligen är en person 
som så väsentligt skiljer sig från oss laglydiga? De flesta människor gillar att inneha 
hemligheter som få vet, vi gillar att få vår vilja igenom och känna att vi kan lyckas med saker 
som få andra kan. Den enda skillnaden kanske är att vi inte gått över gränsen till att göra 
saker som är straffbara? 

 
11. Slutsats  

Social ingenjörskonst är väsentligen inget ovanligt, och de flesta, om inte alla människor, 
använder sig av det ibland. Vi spelar på mottagarens sympati och empati för vår situation för 
att få vår vilja igenom, eller auktoritet när vi vill visa att det är inget att diskutera. Alla de 
metoder som en social ingenjör använder sig av för att få det hen vill, använder även vi oss 
av, även om vi ofta gör det ganska omedvetet. Det är en del av det sociala spel som all 
mellanmänsklig kommunikation består av. Skillnaden är att ingenjören har bemästrat den 
sociala ingenjörskonsten, och kan utnyttja den till fullo på ett medvetet och genomtänkt sätt 
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för att vinna förtroende och få sin vilja igenom.  
 
Liksom vid mer traditionella former av hacking är den som genomför en attack med social 
ingenjörskonst en person som drivs av att åstadkomma mer och veta mer. Det är, oftast, inte 
en direkt illvillig person, utan snarare en person som i jakten på nya utmaningar ”råkar” 
skada. Mer sällan, men högst förekommande, är det en person som medvetet skadar genom 
att sabotera eller stjäla information. Oftast rör det sig då om företagsspionage. Men där den 
traditionella hackaren har enorma kunskaper om tekniska lösningar och dess svagheter, har 
den sociala ingenjören en social kompetens om människor och deras svagheter. Denna 
kunskap gör att ingenjören kan förmå människor att göra som hen vill och ge den tillgång 
eller den information hen söker, oftast utan att de ens inser att de blivit manipulerade.  
 
För att genomföra en attack med hjälp av social ingenjörskonst använder den rutinerade 
ingenjören ett antal metoder för att vinna mottagarens förtroende. Man spelar på 
mottagarens välvillighet, respekt för auktoritet, okunnighet eller behov av bekräftelse. Innan 
dess förbereder man sig noga. Man letar i soptunnor eller på nätet efter användbar 
information. Man lär sig jargong och funderar ut vilken roll eller person man ska utge sig för 
att vara för att få sin vilja igenom och ges åtkomst till den information eller tjänst man vill åt, 
utan att det väcker misstankar. Man väljer också ut en lämplig mottagare för attacken, 
någon som är trolig att vara vänlig och tillmötesgående. Med viss inblick i företaget kan en 
ingenjör rikta in sig på någon som inte ännu genomgått säkerhetsutbildning, någon som är 
känd som avogt inställd till datorer, eller en trevlig receptionist. Alla dessa personer kräver 
att ingenjören ikläder sig olika roller; för den nyanställda kanske det passar bäst att agera 
överordnad inom organisationen, någon med auktoritet, för datorhataren passar en IT-
support, och för receptionisten en kund eller leverantör. Alla dessa roller måste ingenjören 
kunna spela fullt ut, för att kunna genomföra sin attack. Det kräver mycket investerad tid, 
och mycket investerad tid tyder på ett engagemang. Personen är mycket motiverad till att 
komma åt det hen vill, och kommer att anstränga sig till det yttersta för att lyckas. Återigen 
framträder den sociala ingenjören som någon som drivs av starka krafter som är svåra att 
kontrollera; vare sig hen väljer att kalla dem nyfikenhet, kick eller begär efter pengar. 
 
Det visade sig vara svårt att sätta en siffra på förekomsten av social ingenjörskonst. 
Attackformen kan kategoriseras både som traditionellt bedrägeri om det sker via telefon 
eller fysiskt person-till-person, och som IT-brott, om IT-lösningar som mail och hemsidor 
används. Det totala antalet bedrägeribrott har ökat med hela 165 % på tio år, medan 
datorbedrägerier har minskat det senaste året. Dock tycks datorbedrägerier redan ha en hög 
förekomst i Sverige. Den tvetydiga statistiken är svår att dra någon slutsats av, och 
svårigheten att kategorisera social ingenjörskonst bidrar. Men eftersom vi kan räkna med att 
mörkertalet med just social ingenjörskonst är hög, då flera attacker säkerligen förblir 
oupptäckta, och många av de attacker som faktiskt upptäcks inte rapporteras, är en rimlig 
slutsats att förekomsten är betydligt högre än vi kan önska. Därtill tyder mycket på att 
situationen inte kommer förbättras, då utbildning av personal och efterlevnad av policys 
alltför ofta prioriteras lägre än den tekniska säkerheten. Den tekniska säkerheten är mycket 
viktig, men om inte personalen vet varför den är viktig, varför den måste skyddas och varför 
man ska följa policyn, så är den ganska värdelös. 
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Attacker med hjälp av social ingenjörskonst kan få vitt skilda konsekvenser, från de 
obetydliga och rentav oupptäckta, till de fatala, som kan leda en organisation i konkurs inom 
månader. Det troliga är att de flesta hamnar i gråzonen, grava konsekvenser för företaget, 
men trots allt något de kan återhämta sig i från. Detta leder oss in på hur säkerhetsåtgärder 
påverkar organisationen om den drabbas av social ingenjörskonst. Väl utbildad personal, 
säkra rutiner och procedurer, samt en säkert implementerad och fungerande teknisk 
säkerhet kan tillsammans utgöra skillnaden mellan en förödande attack och en smärre 
incident. Det är därför av yttersta vikt att organisationer ser över sin informationssäkerhet 
och utformar goda säkerhetsföreskrifter.  
 
Ett av mina huvudsyften med denna studie var att finna bra metoder för att förebygga. En 
tanke som fanns från början var att det till stor del handlar om personalutbildning. Efter att 
ha studerat ämnet finner jag att min tanke var riktig. Dock hade jag fel i formuleringen, det 
handlar i allt väsentligt om att förhindra, snarare än att förebygga. Att stoppa en attack från 
att ske tycks omöjligt. Att däremot stoppa en påbörjad attack från att fortsätta och slutligen 
lyckas är fullt möjligt. För att kunna göra det måste all personal utbildas, inte en gång vid 
anställningen, utan upprepade gånger. Utbildningen måste vara utformad så att deltagarna 
tar med sig kunskaperna från utbildningen, och bär med sig dessa under arbetet. Det måste 
skapas en förståelse för varför det är viktigt att ha långa, komplexa lösenord som är så svåra 
att komma ihåg (det kan vara klokt att lära ut sätt att bygga starka lösenord som trots det är 
enkla att komma ihåg). Deltagarna måste veta vad en illvillig person kan göra med 
tillgångarna i företaget, och på vilka sätt personalen kan utnyttjas av en illvillig person för att 
få åtkomst till dessa. Tekniska säkerhetslösningar är mycket viktiga för att säkerställa 
informationssäkerheten, men endast när hela personalstyrkan har ett gott 
säkerhetsmedvetande och värnar om informationssäkerheten kan vi känna oss någorlunda 
säkra för angrepp. 
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Appendix A 
Den övergripande allmänna policyn bör innehålla: 

 Definition av informationssäkerhet, dess mål och omfattning, samt motivering. 

 Kort beskrivning av säkerhetspolicy, principer, riktlinjer, och efterlevnads krav. 

 Allmänt och särskilt ansvar för informationssäkerhet och incidentrapportering 

 Hänvisning till annan styrande dokumentation och rutiner för individuella 
informationssystem eller andra säkerhetsregler som ska följas 

 Efterlevnad av lagar, förordningar avtal och andra yttre säkerhetskrav 

 Krav på säkerhetsutbildning 

 Konsekvenser för åsidosättande av säkerhetspolicy 

 Riskanalys 
[4] 

 
Policy för dataklassificering  

 Tilldela informationsklassificering – utse informationsägare som klassificerar all 
information och reglerar informationsbehörighet och informationshantering.  
Regeln om lägsta behörighet tillämpas alltid: personer ges lägsta möjliga behörighet  

 Fastställ procedurer för hur information i vardera kategorin får hanteras, spridas, 
användas och kasseras.  

 
Klassificeringskategorier  

 Konfidentiell – information avsedd att hanteras enbart inom organisationen och ofta 
endast en liten grupp personer som behöver den för att utföra sina arbetsuppgifter. 
Obehörigt spridande av informationen skadar organisationen allvarligt. Det är t.ex: 

 Information om affärshemligheter, egen källkod, tekniska specifikationer eller 
produktinformation som kan utnyttjas av konkurrenter 

 Marknadsförings- eller ekonomisk information som inte är allmänt tillgänglig. 

 All annan information som är vital för företaget, t.ex. framtida affärsstrategier 

 Privat – personlig information som endast är avsedd att hanteras inom 
organisationen.  Obehörig användning av informationen påverkar anställda eller 
organisationen allvarligt. Privat information är t.ex. sjukdomshistorik, förmåner, 
bankkontoinformation, lönehistorik och annan information som kan härledas till en 
person och inte är allmänt tillgänglig. 

 Intern – information som sprids fritt inom organisation men inte till utomstående. 
Obehörig spridning av informationen orsakar normalt sett inte företaget, anställda 
eller kunder skada, men kan utnyttjas av ingenjörer för att agera anställd och därmed 
komma åt mer känslig information. Intern information är t.ex. organisationsstruktur, 
interna systemnamn och anknytningsnummer, procedurer för fjärranslutning. 

 Offentlig – information avsedd att spridas till allmänheten som kan delas ut till alla. 
Det är t.ex. pressreleaser, kundtjänsts kontaktuppgifter, eller produktuppgifter.  

 
Policy för identitets- och behörighetsbekräftelse 

 Bekräfta identitet – använd en av följande metoder för att bekräfta identitet  

 Delad kod – en hemlig kod används inom företaget eller avdelningen. 
(Eftersom koden är känd av många bör den bytas ofta för att vara säker) 

 Säker e-post – begär ett digitalt signerat meddelande 
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 Dynamiskt lösenord – den begärande bekräftar sin identitet med ett 
dynamiskt lösenordssystem (liknande Internetbanker). 

 Personligen med ID-kort – den begärande visar sig personligen och med sitt 
ID-kort inom företaget (med bild). (Detta avskräcker många ingenjörer som 
undviker att besöka platsen pga. den ökade risken för att åka fast) 

 Bekräfta anställning  

 Kontrollera anställningslista – ha en uppdaterad databas/lista över anställda 

 Bekräfta behörighet  

 Kontrollera i behörighetslista - ha en uppdaterad databas/lista över anställdas 
behörigheter till information.  

 
Informationsdelgivning 

 Fastställ procedurer för hur bekräftande av identitet, anställning och behörighet 
ska ske innan säkerhetsklassad information sprids.  

 Fastställ procedurer för hur delgivning av konfidentiell, privat, och intern 
information får ske 

 Receptionister ska se legitimation innan någon okänd delges säkerhetsklassad 
information. En loggbok loggar namn, personnummer, vad personen delgivits och 
när. 

 
Policy för fysisk säkerhet 

 Känsliga eller säkra områden i företaget (exempelvis labb, produktutveckling) bör 
säkras av en kortläsare som kräver verifiering i form av kort och kod.  

 Sopbehållare måste alltid finnas inom företagets område utan allmän tillgänglighet 

 Nätverksskåp ska alltid vara låsta med behörighet begränsad till underhållspersonal. 

 Postfack inom företaget ska inte finnas där allmänheten kan ha tillgång till dem. 
Industrispioner kan enkelt utnyttja postfacken till att skaffa information om anställda 
och organisationen, och även plantera in programvara i någons dator genom att 
lägga en USB-sticka i ett kuvert med riktig intern information. 

 Anslagstavlor som finns där allmänheten kan se dem får aldrig innehålla personlig 
eller intern information, och givetvis inte konfidentiell information. 

 
Policy för IT 

 Alla frågor om tekniskt stöd hänvisas till en specifik person eller avdelning 

 Fjärrinloggning 

 IT-stödet får inte lämna ut information eller instruktioner för fjärrinloggningar 
förrän personen bekräftats som behörig till att fjärransluta sig till nätverket 

 Endast den personal som har behov av att fjärransluta till företagets nätverk 
för att utföra sina arbetsuppgifter ska medges behörighet till fjärranslutning 

 Inga utomstående får fjärransluta förrän de verifierats som behöriga 

 Fjärranslutningen skyddas av stark verifiering, dvs. biometriskt identifiering 
eller dynamiska lösenord 

 Mjukvara 

 Operativsystem konfigureras av en systemadministratör 

 Uppdateringar för operativsystem, antivirus och programvara installerades 
när de blir tillgängliga. 
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 Användarkonton 

 Inga gästkonton får finnas 

 Ändring av en användares behörighet eller åtkomsträttigheter sker efter att 
användarens överordnade godkänt begäran. 

 Skapande av nytt användarkonto sker efter att användarens överordnade 
godkänt begäran. 

 Inaktivering/borttagning av användarkonto sker efter att behörig personal 
godkänt begäran. 

 Alla användarkonton har en begräsad giltighetstid på ett år.  

 När anställda slutar ska personen användarkonto tas bort 

 Vid upprepade misslyckade försök att logga in låses eller stängs kontot  

 Företagets hemsida ska inte identifiera någon anställd med namn, eller avslöja 
företagets interna struktur 

 All företagsdata som lagras utanför företaget ska krypteras för att förhindra obehörig 
åtkomst 

 
Lösenordspolicy 

 Lösenord får aldrig avslöjas för någon 

 Lösenord för användarkonton får endast ändras av användaren själv 

 Lösenord måste bytas var tredje månad och får inte återanvändas 

 Lösenordet ska 
1. Vara minst åtta tecken långt för standardkonton 
2. Innehålla minst en siffra, en symbol, en liten bokstav och en stor bokstav 
3. Inte vara ett ordboksord, eller relaterat till personens familj, intressen, 

arbete... 
4. Inte följa ett mönster där ena delen av lösenordet aldrig ändras, t.ex. katt1, 

katt2, katt3 

 Lösenordet får inte antecknas och förvaras i närheten av datorn 

 Det lösenord som används i företaget får inte användas utanför företaget 
 
Policy för alla anställda/Acceptable Use 

 Ingen anställd får stänga av nätverksportar eller nätverksenheter  

 Ingen anställd får avslöja information om det trådlösa nätverket, datorsystem eller 
databaser till obehöriga  

 Personal får aldrig ladda ner/installera program, köra kommandon/program på 
begäran av någon som inte bekräftats som behörig att göra sådan begäran  

 Anställda som misstänker säkerhetsbrott, måste rapportera till 
incidentrapporteringscentralen 

 Misstänkta samtal dokumenteras av mottagaren inom företaget 

 Känsliga dokument som ska kasseras förstörs i dokumentförstörare. Digital 
lagringsmedia ska skrivas över eller förstöras för att förhindra att känslig information 
når obehöriga 

 Privat information om anställda får inte avslöjas 

 Inga routrar eller accesspunkter får anslutas utan IT-avdelningens tillstånd 

 Bifogade filer i e-postmeddelanden får inte öppnas om inte bilagan var väntad eller 
skickad av en betrodd person  
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Regler gällande utbildning 

 All personal ska genomgå ett utbildningsprogram för säkerhetsmedvetande vid 
anställningen. Därefter ska all personal genomgå regelbundna repetitionskurser 
minst en gång per år. 

 All personal ska genomgå ett utbildningsprogram för säker datoranvändning vid 
anställningen för att få behörighet att använda datorsystem i företaget. Efter 
genomförd kurs förbinder skriftligen sig den anställda till att följa 
säkerhetsföreskrifterna, varpå personens datorkonto skapas/aktiveras. 

 
Incidentrapporteringscentral 

 En avdelning/person med ansvar att ta emot anmälningar om potentiella 
säkerhetsbrister eller angrepp. Det är viktigt att de/hen utbildas extra i metoder för 
social ingenjörskonst för att kunna utvärdera rapporteringar och avgöra om ett 
angrepp håller på att ske eller inte. 

 Det ska finnas direkt telefonlinje och en e-postadress till 
Incidentrapporteringscentralen för att underlätta rapporteringen. Dessa 
kontaktuppgifter ska finnas lättillgängliga för anställda när de råkar ut för ett 
eventuellt angrepp, t.ex. en direktlänk på intranätet till ett formulär eller e-post och 
telefonnumret högst upp på telefonlistan. 
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