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Abstract

Traditionally, weaknesses in technology are used to gain unauthorized access
to information, but there are other sophisticated methods and approaches
that can be more effective. Social engineering is the art of deceiving, mani-
pulating and utilizing social aspects. The method utilizes the weakest link in
information security, the human factor. The purpose of the study is to inve-
stigate how organizations handle social engineering. It also aims to highlight
and inform about the subject with an ambition to raise awareness about the
subject.

The study has been conducted together with three organizations where
qualitative interviews were conducted. The study examined the awareness of
the organizations, the most common social engineering attacks and preventive
work.

The result shows that awareness was good at IT departments while it was
worse at other departments in the organizations. The main threats of social
engineering to organizations are economic loss and information leakage. The
most common approach was phishing and spear phishing. Finally, the study
can conclude that education and dissemination of information is the most
successful method of preventing social engineering.

The study finds that there is no complete protection and that more educa-
tion is required to raise awareness in social engineering. A security system is
not stronger than the weakest link and therefore more resources should be
put on preventive work.

Keywords: Social engineering, human factor, awareness, education, preven-
tion.
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Abstrakt

Traditionellt sett används svagheter i tekniken för att få obehörig tillgång till
information, men det finns andra sofistikerade metoder och tillvägagångssätt
som kan vara mer effektiva. Social engineering är konsten att bedra, mani-
pulera och utnyttja sociala aspekter. Metoden utnyttjar den svagaste länken
i informationssäkerheten, mänskliga faktorn. Syftet med studien är att un-
dersöka hur organisationer hanterar social engineering. Den syftar också till
att belysa och informera kring ämnet med ambition att öka medvetenheten
om ämnet.

Studien har utförts tillsammans med tre organisationer där kvalitativa
intervjuer genomförts. Studien undersökte organisationernas medvetenhet,
vanligast förekommande social engineering-attackerna och förebyggande ar-
bete.

Resultatet visar att medvetenheten var god på IT-avdelningarna medan
den var sämre på övriga avdelningar i organisationerna. De främsta hoten
social engineering utgör mot organisationer är ekonomisk förlust och infor-
mationsläckage. Det vanligaste tillvägagångssättet visade sig vara phishing
och spear phishing. Slutligen kan studien fastslå att utbildning och infor-
mationsspridning är den mest framgångsrika metod för att förebygga social
engineering.

Studien konstaterar att det saknas ett fullständigt skydd och att mer
utbildning krävs för att öka medvetenheten inom social engineering. Ett sä-
kerhetsskydd är inte starkare än den svagaste länken och därför bör mer
resurser läggas på förebyggande arbete.

Nyckelord: Social engineering, mänskliga faktorn, medvetenhet, utbildning,
förebygga.
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Definitioner

Angripare
Person som försöker få obehörig tillgång till information eller system.

Brute force
Angripare som testar sig fram genom olika teckenkombinationer för att
hitta lösenord.

Dictionary-attack
Användning av ordlista för systematisk knäckning av lösenord.

Malware
Skadlig programkod.

Medvetenhet
Syftar i denna studie till kunskap och uppfattning om social enginee-
ring.

Rapid rapport
Färdigheten att bygga en relation med någon, med element som ge-
mensamma intressen och bekvämlighet.

Watering-hole attack
Attack som riktar sig till en specifik grupp människor genom att infek-
tera vanligt besökta hemsidor hos gruppen.

Zero-day exploit
Säkerhetshål i mjukvara som är okänt sedan tidigare.
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1 Introduktion

I följande kapitel ges en introduktion till ämnet samt bakgrundsbeskrivning.
Vidare mynnar problemformuleringen ut i frågeställning med syfte och av-
gränsningar.

1.1 Inledning

Informationssäkerhet är idag något som är uppmärksammat och aktuellt in-
om den digitala världen.

Traditionellt sett används svagheter i tekniken för att få obehörig till-
gång till information, men på senare tid har det kommit allt fler sofistikerade
metoder. Ett exempel på det är social engineering - konsten att bedra, mani-
pulera och utnyttja sociala aspekter. Vad spelar det för roll vilken hårdvara
eller mjukvara som finns i fall någon på insidan av en organisation skulle få
för sig att lämna ut sitt lösenord?

Problematiken rotar sig i medvetenhet och bristande kunskap inom äm-
net. Ofta saknar anställda i organisationer kunskapen som erfordras när det
kommer till social engineering. Hur gör organisationer anställda medvetna
om problemet, och hur arbetar de förebyggande?

1.2 Bakgrund

Fenomenet social engineering har existerat i ansenlig tid i olika former. Ett
av de äldsta och mest omtalade exempel går tillbaka till trojanska kriget där
grekerna inte kunde ta sig förbi muren som mynnade runt staden. Därför
byggde grekerna och den omtalade krigaren Odysseus en trojansk häst i trä.
Hästen lämnades tillsammans med en man, som förklarade för trojanerna
att det var en gåva till gudarna. Berättelsen var tillräckligt tilltalande till
trojanerna för att ta in hästen innanför murarna och in i staden. Vidare
blev detta genialiska social engineering-drag trojanernas fall. Samma kväll
kom Odysseus och grekiska krigare ut ur hästen, dödade vakter och öppnade
porten i muren. Trojanernas svaga omdöme blev deras fall [1].
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Organisationer använder sig dagligen av informationssystem för att lagra
data. Känslig information lagras och det ställer höga krav på informationssä-
kerheten. Det beror på att allt mer digitaliseras och kopplas upp mot internet,
vilket öppnar upp för fler möjligheter att bli utsatta för en attack. Cyberat-
tacker kostade år 2015 den globala ekonomin upp emot 575 miljarder USD
[2]. Vidare var 21.8% av de dataintrång som studerats år 2015 på grund av
social engineering vilket visar att det är ett stort problem [2].

Amerikanska säkerhetsföretaget RSA Security LLC erbjuder en tjänst
vid namn SecurID. Tjänsten liknar de säkerhetsdosor svenska banker har
idag och erbjuder tvåfaktor- autentisering. År 2011 utsattes organisationen
för en av de största social engineering-attackerna genom tiderna, sett till
konsekvenserna. Angriparen skickade två phishing-mejl över en tvådagars
period. Mejlet skickades till två mindre grupper inom organisationen som
inte ansågs vara av någon betydande roll. Innehållet i mejlets handlade om
2011 års rekryteringsplan. Mejlet var så pass övertygande att en anställd
öppnade det och den bifogade Excelfilen. Filen innehöll en så kallad zero-day
exploit som installerade en bakdörr i Adobe Flash. Vidare kunde angriparen
ta sig in i servrar och skicka lösenordsskyddade RAR-filer med FTP till en
utomstående server. Vad den stulna datan innehöll är fortfarande okänt men
misstankar finns om att tvåfaktor-autentiseringen blivit knäckt [3].

Vidare rapporterades under år 2015 om sofistikerade social engineering-
attacker som återigen knäckt tvåfaktor-autentisering. Antalet spear phishing-
kampanjer mot organisationer ökade år 2015 med 55% [2].

All bakomliggande fakta visar att social engineering innebär ett hot mot
organisationer och är en användbar metod för att komma över information.
Social engineering är konsten att manipulera människor till att utföra hand-
lingar eller avslöja konfidentiell information. Termen förknippas ofta med
bedrägeri, informationsinsamling, identitetskapning och olovlig tillgång till
datorsystem. Exempel på känsliga uppgifter skulle kunna vara lösenord, fö-
retagshemligheter och kunddata [4].

Genom att bygga upp förtroende och relationer med individer som har
berättigad tillgång till datorsystem eller känslig information kan sedan den
mänskliga faktorn utnyttjas. Psykologiska aspekter är det som spelar störst
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roll inom social engineering. En av de vanligaste metoderna som används
för att få olovlig tillgång till datorsystem är vanliga telefonsamtal till den
person som besitter informationen. Över telefon involveras ofta psykologiska
aspekter som rädsla, imitation och medlidande [4]. Ytterligare är phishing en
välanvänd metod inom social engineering. I [5] undersöktes inflytandet av tre
psykologiska aspekter i kombination med phishing. Aspekterna som under-
söktes var auktoritet, skrämsel och socialt bevis. Studiens utfördes genom
att skicka ut mejl till 121 personer och dessa mejl var antingen phishing-
mejl, genuina mejl eller spear phishingmejl. Resultatet visar att psykologiska
aspekter spelar en betydande roll i framgångsrika phishingmejl är. Auktoritet
var den aspekt som var mest framgångsrik kombinerad med spear phishing-
mejl där 50% föll offer för metoden. Generellt sett var det svårt att skilja
äkta mejl från spear phishingmejl.

I [6] syftade studien att undersöka medvetenheten om social engineering i
organisationer. Studien utfördes genom telefonsamtal till slumpmässigt utval-
da personer på offentliga myndigheter. Genom att utnyttja sociala aspekter
som trovärdighet och medlidande lyckades man få personer att avslöja in-
formation som vanligtvis är konfidentiell. Resultatet visade att i ett urval
av 56 personer förvärvades 36 lösenord. Slutsatsen för undersökningen blev
att medvetenheten om social engineering och främst informationssäkerhet är
låg bland offentliga myndigheter. Vidare slutsatser värnar om att alltid vara
försiktig med förfrågningar från okända personer där känslig information som
till exempel lösenord efterfrågas [6].

I [7] har en studie utförts med syfte att undersöka huruvida ökad medve-
tenhet om phishing och säkerhet i webbläsaren ökade förmågan att skydda
sig mot phishing-attacker. Studien genomfördes på ett vis där flertalet hemsi-
dor visades och varje deltagare blev ombedd att identifiera phishinghemsidor
respektive legitima hemsidor. Ur resultatet framkom att 53% lyckades iden-
tifiera phishinghemsidorna. Vidare visar resultatet att personer generellt sett
spenderar lite tid på att utvärdera säkerhetsindikatorer och att en högre tek-
nisk kunskap inte har någon korrelation med en högre detekteringsnivå [7].

Social engineering står på en unik plats under cyberattacker eftersom den
är beroende av att bedra människor istället för att förlita sig på teknologin
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[8]. På så vis finns det inte heller någon teknologi som skyddar mot proble-
met. Kevin Mitnick, som många anser vara den som myntat begreppet social
engineering, menar att dyra lås, säkerhetsmjukvara och vakter inte gör upp
för det hot människor utgör. Mänskliga faktorn är verkligen svagaste länken
i informationssäkerheten [8].

”Companies spend millions of dollars on firewalls and secure ac-
cess devices, and its money wasted because none of these measures
address the weakest link in the security chain the people who use,
administer and operate computer systems.”

-Kevin Mitnick, Ghost in the Wires.

1.3 Problemformulering

Social engineering är något som förekommer varje dag. Det förekommer i
flera olika kanaler och är ett problem som är svårt att förebygga fullt ut
då människor är involverade. Metoden är billig och kräver i de flesta fall
ingen teknik utan spelar istället på socialpsykologiska aspekter. Människor
är ofta godtrogna och hjälpsamma vilket bidrar till problematiken kring social
engineering.

Rapporten dyker ner på djupet och undersöker ämnet social engineering
och hur det går att applicera på organisationer. Rapporten kommer därför
undersöka hur medvetna organisationer egentligen är om social engineering
och i hur stor utsträckning det förebyggs.

Mot bakgrund av ovanstående resonemang kommer följande frågeställ-
ningar undersökas:

• Hur hanterar organisationer social engineering?

– Hur ser medvetenheten inom social engineering ut i organisatio-
ner?

– Vilka hot utgör social engineering mot organisationer?

– Hur arbetar organisationer förebyggande med social engineering
och hur hanterar de attacker?

4



1.4 Problemdiskussion

Frågeställningarna är formulerade för att undersöka hur utvalda organisa-
tioner hanterar social engineering. Eftersom det finns flertalet vetenskapliga
referenser som beskriver metoder, risker och förebyggande åtgärder inom so-
cial engineering [4], [6], [9], [10] är det av intresse att undersöka hur väl
vetenskapen överensstämmer med verkligheten. Den huvudsakliga frågeställ-
ningen leder sedan vidare till delfrågor för att lättare kunna arbeta konkret
och strukturerat. Delfrågorna täcker tre områden som anses vara relevant
att undersöka. Genom att undersöka delfrågorna är det möjligt att besvara
hur medvetenheten ser ut inom social engineering. Vidare även vilka hot det
kan utgöra samt hur det förbyggande arbetet ser ut. Att undersöka nämn-
da områden bör skapa en bred uppfattning om hur utvalda organisationer
hanterar social engineering. Därefter görs en koppling till vetenskapen för att
analysera hur väl verkligheten överensstämmer med vetenskapen. Vid genom-
gång av tidigare litteratur identifierades inga intervjuer och vidare analyser
av hur organisationer hanterar social engineering, vilket anses relevant att
undersöka.

Besvara frågeställningarna ses inte som något problem genom vald metod.
Det som eventuellt skulle kunna vara problematiskt är att hitta responden-
ter i organisationer som besitter rätt kompetens och kunskap inom området.
Dessutom är det möjligt att utvalda organisationer inte vill dela med sig av
information som behövs för att besvara frågeställningarna [11], [12]. Det beror
på att den nödvändiga informationen som behövs kan skada organisationer-
na om den kommer i fel händer. Att teoretisk besvara frågeställningar är
inte problematiskt. Det finns flera vetenskapliga referenser att ta del av som
diskuterar problematiken. Givetvis är det inte möjligt att teoretiskt besva-
ra frågeställningarna utifrån utvalda organisationer, istället kommer teorin
undersöka hur det ser ut generellt.

Genom att undersöka hur medvetenheten ser ut inom ämnet är tanken att
bilda en uppfattning över hur välkänt ämnet är. Vilka hot social engineering
utgör mot organisationer är relevant att undersöka för att lokalisera konkreta
hot och sårbarheter. Vidare är det också viktigt att identifiera sårbarheter för

5



att i ett senare skede förhindra och förebygga social engineering. Dessutom
är det betydelsefullt att undersöka hur organisationer arbetar i dagsläget
med att skydda sig mot problemet vilket kan vara användbart för att sprida
kunskap om hur det eventuellt går att förhindra eller minska problemet.

1.5 Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur organisationer hanterar social engi-
neering. Den syftar också till att belysa och informera kring ämnet för att
öka medvetenheten om ämnet hos organisationer och privatpersoner.

1.6 Avgränsningar

Avgränsningar i teorin har gjorts för att endast ta med information som är av
relevans. Informationen finns med för att förstå innebörden och definitionen
av social engineering vilket är nödvändigt för att förstå resultatet. Eftersom
det i resultatet framkommer olika begrepp inom social engineering har de
inkluderats i teorin för att ge läsaren en bättre förståelse.

Begränsningar har även gjorts i antal undersökta organisationer för att
införskaffa hanterbara mängder data. Eftersom antal undersöka organisatio-
ner uppgick till tre stycken, blev det således tre genomföra intervjuer. In-
tervjuerna har genomförts med personer som besitter IT-kompetens för att
säkerställa att de kan svara på frågorna inom området. Övriga anställda har
inte blivit tillfrågade, det beror på att de inte besitter samma kompetens
inom området och risken finns då att de inte kan besvara intervjufrågorna.
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2 Metod

I detta kapitel motiveras metodval samt problematisering av vald metod.

2.1 Metodansats

Studien tillämpar kvalitativ metod eftersom det tillåter att mer djupgående
analysera hur organisationer hanterar social engineering. Vald metod för att
undersöka frågeställningen är kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad
intervjuteknik.

Första steget i en kvalitativ studie är att göra litteratursökningar för att
samla in information och få underlag till det område som undersöks. Sedan
analyseras insamlad litteratur för undersöka metodval, resultat och slutsats.
Syftet är att undersöka vad tidigare litteratur kommit fram till för att hitta
något nytt och unikt att bidra med [13].

Den kvalitativa studien utgår från sex steg som redovisas i Figur 1.

Figur 1: Illustration av de huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ
metod.

Utgångspunkten i rapporten är att undersöka ämnet social engineering och
hur det hanteras i organisationer. De undersökta organisationerna valdes
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baserat på storlek i förhållande till antal anställda där ingen av organisa-
tionerna understeg 100 anställda. Anledningen är att större organisationer
ofta har mer omfattande riktlinjer och processer inom IT-säkerhet. Dessutom
är tanken att större organisationer är utsatta för social engineering i stör-
re utsträckning. Det beror på att de har större ekonomi och fler människor
i organisationerna vilket öppnar för fler måltavlor. Vidare är det troligen
lättare att komma i kontakt med rätt person i en större organisation. Det
är inte säkert att mindre organisationer har en egen IT-avdelning eller rätt
kompetens.

Val av relevanta respondenter gjordes genom att välja personer som har
någon form av IT-ansvar i organisationen. Insamlingen av empiri gjordes
genom kvalitativa intervjuer och teoretisk fakta inhämtades genom litteratur.
Vidare presenteras insamlad data i empirikapitlet och senare görs en tolkning
av resultatet i form av diskussion som slutligen mynnar ut i en slutsats.

2.2 Litteraturinsamling

Rapporten börjar med genomgång av litteratur för att bilda en uppfattning
om ämnet social engineering. Litteraturgenomgången ligger till grund för det
teoretiska ramverk som rapporten är baserad på.

Inhämtning av litteratur gjordes via databaser som Google Scholar och
IEEE Xplore för att säkerställa att litteraturen håller en hög kvalité och är
granskade. Litteraturen har kritiskt granskats för att ge en tydlig bild av vad
tidigare forskning har kommit fram till och hur det ser ut i nuläget. Med
tanke på att social engineering inte är ett nytt fenomen förekommer vissa
källor som är äldre men fortfarande högst aktuella.

Främst har internetbaserade referenser nyttjats eftersom det finns myc-
ket material tillgängligt. Vidare underlättar det även gallring av referenser
eftersom det går snabbare att genomsöka internetbaserade källor än att ex-
empelvis leta i böcker. Därmed är det också möjligt att genomsöka ett större
antal referenser att basera urvalet på.
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2.3 Generalisering

Inom kvalitativa metoder diskuteras begreppet induktion. Induktion innebär
att dra generella slutsatser som bygger på enskilda data. För att förklara när-
mare kan det beskrivas som om några observationer visar samma sak gäller
det i största allmänhet. Alltså om olika observationer pekar åt samma håll
gäller det som en generell slutsats eller teori i sammanhanget [12]. Eftersom
kvalitativ metod används i rapporten där ett mindre antal personer intervju-
ats går det att koppla till induktion. Med tanke på att studien behandlar en
mindre skala personer kommer svaren från dessa antas vara generella. Även
om det givetvis inte stämmer i alla fall, bör det ge en bra översikt.

2.4 Validitet och reliabilitet

Ytterligare begrepp som diskuteras inom kvalitativ forskning är validitet,
vilket är relevant att känna till för motivering av metodval. Vid kvalitati-
va metoder vill skribenterna säkerställa trovärdigheten av resultatet vilket
benämns som validering. I [11] beskrivs validering som processen att mäta
det som ska mätas. Eftersom en undersökning genomförts i rapporten är det
av intresse att validera resultatet. Att vid intervjun välja personer med rätt
kompetens och kunskap är av stor betydelse för att säkerställa att den mot-
tagna informationen är korrekt och genuin. Dessutom kan bakomliggande
teori studeras för att undersöka huruvida informationen stämmer eller ej.

Ytterligare begrepp som, i vissa fall, diskuteras tillsammans med validitet
är begreppet reliabilitet. Med det menas i vilken utsträckning resultatet går
att upprepa. I [11] förespråkas det att kvalitativa studier är problematiska
att replikera då det är mycket svårt att återskapa den sociala miljö och de
sociala betingelser som skapas vid en kvalitativ undersökning.

2.5 Metoddiskussion

Vid kvalitativ undersökning kritiseras ofta metoden då den anses vara alldeles
för subjektiv. Med det menas att det kvalitativa resultatet i stor utsträck-
ning bygger på och speglar forskarens uppfattning om vad som är viktigt.
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Kön, ålder och personlighet är exempel på egenskaper som kan påverka vad
forskaren anser som viktigt [11].

Som tidigare nämnt uppstår problematik vid replikering av resultatet i
kvalitativa undersökningar, vilken även kan antas stämma med denna rap-
port. Forskarna är det främsta verktyget i kvalitativa studier vid datainsam-
ling och det som forskaren observerar, registrerar och inriktar sig på rotar
sig ofta i forskarens intressen. Eftersom resultatet bygger på individerna som
intervjuas är det möjligt att andra svar framkommit om intervjuerna hade
gjorts om med andra personer [11].

Vidare medför en kvalitativ metod problematiken att det blir svårt att
generalisera. Eftersom en kvalitativ studie görs genom deltagande observa-
tioner eller intervjuer, menar forskare att det är mycket svårt att generalisera
resultatet [11]. De intervjuade respondenterna speglar inte en hel population
och just där uppstår problematiken i generalisering av en kvalitativ metod.
Istället generaliseras resultatet till teorin och om resultatet återspeglar teorin
kan det antas stämma [11].

Intervjuer beskrivs i [12] som ett oslagbart verktyg med många fördelar.
En intervju kan samla in normer, språkbruk, känslor och aspekter som är av
intresse vilket är betydelsefullt för hur resultatet ska tolkas.

Svagheter med intervjuer är problematiken i att tolka respondentens svar.
Bara för att respondenten säger att den gör något, går det inte att ta för givet
att det görs. Ytterligare problematik är att tolka det respondenterna säger
på rätt sätt. Forskarens tolkning av respondentens svar kanske inte alltid
överensstämmer med det respondenten egentligen menade [12].

Med föregående i åtanke gjordes ändå intervjuer då det anses vara den
metod där mest information går att inhämta. Dessutom tenderar personer
att svara mer ärligt och utförligt vid en intervju än om exempelvis en enkät
genomförts [11]. Vid intervjuer finns också möjligheten att ställa följdfrågor
och diskutera kring ämnet vilket inte är möjligt vid en enkät.
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2.6 Alternativa metodval

Kvalitativ metod är inte den enda metoden i syfte att angripa problemställ-
ningen. En annan metod som är vanligt förekommande är den kvantitativa.
Den fokuserar på statistiska samband genom datainsamling i numerisk form.
Det görs vanligtvis i form av enkäter. Kvantitativ metod kräver ett större
urval respondenter för att få tillräckligt med underlag. Det är i förväg svårt
att veta antal respondenter och om ärliga svar erhålls [11].

En kvantitativ studie gör det lättare att generalisera men det kan vara
svårt att få en djupare insyn i hur organisationer arbetar mot social engine-
ering [13]. Därför har den kvantitativa metoden valts bort då den kan ge en
skev bild av hur det verkligen ser ut [11].

I [9] har forskarna valt att göra en enkätundersökning i två format, pap-
persbaserad och elektroniskt baserad. Totalt skickades 416 frågeformulär ut
och i slutändan erhölls 302 svar. Enkätens resultat inkluderade bakgrund om
respondenterna i form av utbildning, ålder och kön. Det redovisades ock-
så statistik i form av medelvärde och standardavvikelse, på kunskap inom
informationssäkerhet.

För att redogöra tydliga skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forsk-
ning görs en jämförelse i Figur 2 som ytterligare motiverar den kvalitativa
metoden som val av metod för problemställningen [11].
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Figur 2: Huvudsakliga skillnader mellan kvantitativ och
kvalitativ metod.

Givetvis finns det även andra metoder som skulle kunna tillämpas. Att
genomföra ett experiment mot en organisation hade också kunnat vara en
möjlighet. Exempelvis skicka ut egengjorda phishingmejl i en organisation för
att undersöka hur många som identifierar dem. I [5] har en liknande metod
använts, där skickades olika typer av phishingmejl ut till studenter i syfte
att avgöra genuinitet. Vid liknande metod uppstår en diskussion huruvida
det är moraliskt och etiskt att med mening lura andra människor. Vidare är
det troligen enklare att få organisationer att ställa upp på intervju, istället
för experiment riktade mot den egna verksamheten. Dessutom är det inte
möjligt att med experiment besvara frågeställningarna eftersom experiment
ofta är specifikt inriktade medan frågeställningarna kräver mer information
att analysera. På grund av nämnda anledningar valdes experiment bort.
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3 Intervjudesign

I detta kapitel presenteras hur den kvalitativa studien genomförts.

3.1 Intervjuteknik

När det pratas om kvalitativ forskning är intervjuer en välanvänd metod [11].
I genomförandet av rapporten har semistrukturerade intervjuer gjorts. Semi-
strukturerade intervjuer innebär att intervjuerna utgår från ett frågeområde
vilket gör intervjun mer öppen. Intervjutekniken utgår i regel från ett fråge-
schema som frågeställaren har, men i vilken följd frågorna ställs kan variera.
Följdfrågor kan också ställas om det känns relevant [11]. Det kommer ock-
så ställas mer detaljerade frågor om specifika saker inom social engineering.
Syftet med intervjuerna är att få en klar och tydlig bild av respondentens
syn på verkligheten inom problemområdet [13].

En annan intervjuteknik som ofta nämns inom kvalitativ forskning är
ostrukturerade intervjuer. Tekniken utgår från att frågeställaren har en lista
med teman eller allmänna frågeställningar. Det gör att intervjun blir mer
spontan och det kan bli problematiskt i avseendet att ämnet som undersöks
inte täcks fullt ut [11]. Eftersom studien utgår från specifika frågeställningar,
lämpar sig inte denna intervjuteknik.

3.2 Urval i kvalitativ forskning

Forskningsfrågorna studien utgår från har en betydande roll i vilken grupp
av människor som är intressanta. Syftet med en kvalitativ metod är att få
en noggrann och bred beskrivning av det område som studien ämnar belysa
[13]. I studien gjordes urval baserat på personer som har mycket kunskap
inom området för att få ett så trovärdigt och pålitligt resultat som möjligt.
De utvalda personerna hade någon form av IT-ansvar.

Vidare finns en problematik vid kvalitativa urval under studiens resultat
eftersom trovärdigheten måste styrkas. Trovärdigheten styrks genom att på-
visa att resultatet inte beror på slumpmässiga intervjuer, utan är baserade
på noga urval [12].
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I vissa fall kan organisationen som samarbetet sker med välja ut personer
som är mest lämpade för intervju. Vanligt förekommande är att organisatio-
nen väljer en eller flera personer som anses återspegla bäst bild av verksam-
heten. Vidare anser [12] att det optimala är om urval får göras utan påverkan
från organisationen.

Inför intervjun informerades respondenterna om hur genomförandet kom-
mer gå tillväga. Viktiga punkter att informera om är att all information han-
teras konfidentiellt, det är frivilligt att delta och respondenten kan när som
helst välja att hoppa över frågor eller avsluta intervjun. Det informeras också
om intervjuns syfte och hur resultatet kommer användas [13].

3.3 Etik

I en kvalitativ studie är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Det be-
ror på att respondenterna öppnar upp sig och delar med sig av information.
Etiska aspekter som studien tar hänsyn till är konfidentialitet och integritet.
Respondenterna kommer försäkras om att informationen som förvärvats un-
der intervjuerna inte kommer kunna skada eller påverka dem på något vis.
Vidare ska det heller inte gå att spåra informationen till en enskild person
eller organisation.

Ytterligare en princip beskrivs i [12] som nyttjandekravet. Det innebär
att insamlade personuppgifter under studien inte kommer att användas på
ett sådant sätt att det kan skada någon.

Det kan förekomma känslig information som kan påverka organisationen
negativt om den hamnar i fel händer. Genom informerat samtycke ges möj-
ligheten att välja huruvida respondenterna vill delta i studien eller inte [12].

3.4 Intervjufrågor

Intervjufrågorna har tagits fram utifrån de övergripande frågeställningarna
för att ha möjlighet att besvara dem. Frågorna är utformade för att skapa en
bred uppfattning över hur respondenterna ser på ämnet. Frågorna är indelade
i olika sektioner som lyder följande: Introduktion, fysisk säkerhet, policy,
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känslig information och utbildning. Syftet med olika sektioner är att beröra
flera olika områden där social engineering kan förekomma. Vidare ger det även
en bättre struktur på intervjun eftersom ett område i taget diskuteras. Det
underlättar även för frågeställaren eftersom samma agenda används under
samtliga intervjuer vilket ger ett bättre flyt. Intervjufrågorna finns bifogade
i Appendix A.

De tre första frågorna har inget med de övergripande frågeställningarna
att göra. Syftet är istället att redogöra för vilka arbetsuppgifter respondenten
utför och vad de gör i deras organisation. Den bakomliggande anledningen är
att kunna påvisa att personer med rätt kompetens inom området har svarat
på frågorna samt att de i nuläget ansvarar för eller arbetar med IT-säkerhet.
Resterande frågor har koppling till de övergripande frågeställningarna. Vidare
är frågorna öppna för att snarare skapa en diskussion istället för att få korta
och enkla svar som ”ja” och ”nej”. Det ger även mer utförliga svar och medför
att mer information inom området samlas in. Det öppnar också upp för
intressanta och spontana följdfrågor.

3.5 Intervjugenomförande

Antal genomförda intervjuer i studien uppgick till tre stycken. Samtliga in-
tervjuer har samma grundläggande frågor, det har dock förekommit specifika
följdfrågor i intervjuerna med tanke på att respondenterna lämnat olika svar.
Eftersom semistrukturerad intervjuteknik tillämpats är det därmed motive-
rat. För att urskilja vilka specifika frågor och följdfrågor som ställts finns det
tillgängligt i transkriberingen som hittas i Appendix B,C och D.

För att möjliggöra genomförande av intervjuerna har mejl skickats till
utvalda organisationer eller företag för att skapa en första kontakt. Vidare
har en tidsbokning gjorts där sedan ett besök gjorts på den aktuella verk-
samheten för att genomföra intervjun. Innan intervjun skickades frågorna
till respondenterna, Syftet var att ge respondenterna en chans att se om det
var några frågor de inte ville besvara på grund av anonymitet eller liknande.
Dessutom medför det att svaren som lämnas är mer förberedda och bättre
återspeglar verksamheten. Intervjuerna genomfördes antingen i ett konferens-
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rum eller inne på respondentens kontor. Miljön vid samtliga intervjuer var
lugn och inga störande moment som av någon anledning möjliggör påverk-
ning av respondenternas svar noterades. Samtliga respondenter avsatte också
tillräcklig med tid för att inte lämna några stressade svar och för att säker-
ställa att alla frågor besvarades. Samtliga besök tog cirka en timme vardera,
där 40 minuter gick åt att genomföra själva intervjun.

3.6 Inspelning och transkribering

Inom kvalitativ forskning är det ofta betydelsefullt att spela in och transkri-
bera intervjuer. Det beror på att det blir lättare att studera vad respondenten
säger och hur de besvarar frågorna. Därför har samtliga intervjuer spelats in
och transkriberats. Transkribering förenklar redovisning av resultatet även
om det är en tidskrävande process [11]. För att inte möjliggöra identifikation
av några respondenter eller deras verksamheter, har en del svar utelämnats
eller omformulerats i transkriberingen. Det betyder att det är en rensad tran-
skribering. Svaren från respondenterna finns bifogade var för sig i Appendix
B, C och D. Nämnas bör också att intervju två och tre genomfördes med två
personer vilka representerade organisationen, den första intervjun medverka-
de en person. För att underlätta redovisning av resultat och transkribering
görs ingen skillnad på vem som sa vad under intervjun. Eftersom det huvud-
sakligen var en person som svarade på frågorna under intervju två och tre
anses det vara det bästa tillvägagångssättet. Vidare har det inte heller någon
betydelse för svaren på frågorna eftersom syftet är att få organisationens bild
och inte en personlig. Dessutom förekom inga diskussioner mellan personerna
under intervjun som av någon anledning skulle påverka svaren.

3.7 Respondenter

Nedan följer en beskrivning av respondenterna från genomförda intervjuer.

• Respondent 1 (R1): Områdeschef för IT-infrastruktur i en organisation
i den offentliga sektorn. Arbetsuppgifterna består av att leda och för-
dela arbetet, personalansvar och ekonomiskt ansvar för avdelningen.
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Avdelningen driftar och utvecklar IT-infrastrukturen över hela organi-
sationen.

• Respondent 2 (R2): Systemingenjör i en organisation i den offentliga
sektorn och är ansvarig för IT-säkerheten. Som tjänsteansvarig arbe-
tar R2 med risker, sårbarheter, driftar och uppgraderar säkerhetssy-
stem. Avdelningen arbetar med serverdrift, applikationer, support, un-
derhåll och utveckling. Den andra medverkande var en nyanställd på
IT-avdelningen och satt med för att lyssna och lära.

• Respondent 3 (R3): Ansvarar för IT-operations globalt i hela organisa-
tionen, tillhör den privata sektorn. Verksamheten arbetar med att ta
fram mjukvarulösningar och säljer vidare till andra verksamheter in-
om samma område som de kan använda och dra nytta av. Den andra
medverkande ansvarar för IT-support i organisationen och ser till att
de interna kunderna får det stöd som arbetet kräver.
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4 Litteraturgenomgång

Bakomliggande teori som förklarar begreppet social engineering, definierar
olika typer av attacker och förebyggande arbete inom området.

4.1 Social Engineering

Begreppet social engineering beskrivs som en metod för att utnyttja psyko-
logiska aspekter som finns naturligt hos människor för att få dem att dela
med sig av känslig information. Eftersom människan är den svagaste länken
i informationskedjan är det ett effektivt sätt att komma över information
utan att behöva ta sig igenom säkerheten i IT-system. Vid social engineering
försöker en angripare manipulera människor genom att bygga upp ett för-
troende som i ett senare skede används för att utföra en attack [14]. Enligt
[15] är social engineering det mest kraftfulla sättet att utföra en attack ef-
tersom det handlar om psykologi och därför inte involverar någon hårdvara
eller mjukvara som kan förhindra en angripare.

Kevin Mitnick, i intervju med CNN, gav sin definition av social enginee-
ring enligt följande [16]:

”Social engineering is using manipulation, influence and decep-
tion to get a person, a trusted insider within an organization, to
comply with a request, and the request is usually to release in-
formation or to perform some sort of action item that benefits
that attacker. It could be something as simple as talking over the
telephone to something as complex as getting a target to visit a
Web site, which exploits a technical flaw and allows the hacker to
take over the computer.”

- Kevin Mitnick.

Eftersom social engineering delvis går ut på att bygga upp ett förtroende är
det viktigt att angriparen ger ett genuint och påläst intryck. Det kan kopplas
till fyra olika faser som ofta diskuteras när det kommer till social engineering.
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De fyra olika faserna är informationsinsamling, bygga förtroende, utnyttja
förtroende och utförande [15]. De fyra faserna kommer att diskuteras mer
djupgående i nästa stycke eftersom det är en viktig del inom området och
utgör i stor utsträckning grunden för alla typer av social engineering-attacker.

4.2 Socialpsykologiska faktorer

Istället för att attackera mjukvara eller hårdvara i ett system utnyttjas män-
niskors psykologi för att samla in känslig information. I många fall lägger
företag och organisationer stora summor på att använda avancerade tekniker
i mjukvara och hårdvara för att arbeta förebyggande mot olika typer av at-
tacker. Om angripare använder social engineering och utnyttjar psykologiska
aspekter är det möjligt att gå runt all avancerad teknik och ändå få till-
gång till information. Därmed betyder det att även om det finns avancerade
skyddsmekanismer för att förhindra attacker är det förgäves om människor-
na bakom delar informationen till obehöriga. Vid social engineering utnyttjas
flera mänskliga naturliga egenskaper som till exempel nyfikenhet, godtrogen-
het, artighet och apati [15], [17].

Som nämndes tidigare diskuteras fyra olika faser inom social engineering.
I följande kapitel kommer en mer djupgående förklaring till de olika faserna
att redovisas.

För att tydliggöra hur faserna inom social engineering ser ut redovisas
det i Figur 3.
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Figur 3: Illustration av social engineering-cykel.

4.2.1 Informationsinsamling

Det första steget i processen är att samla in information. Vanligen är det
första steget att söka igenom organisationens hemsida eller liknande och
leta efter mönster. De flesta organisationer har ofta ett systematiskt sätt
för att tilldela användarnamn och mejladresser som grundar sig i personens
namn. Till exempel en person som heter Anders Eriksson har troligtvis mejl-
adressen anderseriksson@företagsnamn.se, aeriksson@företagsnamn.se, AE-
riksson@företagsnamn.se eller liknande. Genom en överblick av hemsidan
kan namn och mejladresser hittas, vilket kan ge en uppfattning om hur ett
potentiellt användarnamn ser ut [18]. Kevin Mitnick nämner att informa-
tionsinsamlingen ofta startar med att angriparen hittar någon information
eller dokument som organisationen inte ser något syfte med att skydda eller
begränsa. Informationen kan sedan utnyttjas genom att ringa till organisa-
tionen och manipulera för att komma över ytterligare information. En vital
del i att ringa till organisationer är att förmedla intryck av tillhörighet. Syf-
tet är att offret på andra sidan luren ska känna tilltro till angriparen. Det
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görs genom användning av uttryck, slang och andra ord som är typiskt för
organisationen eller branschen [8].

Dumpster diving förekommer också som en del i informationsinsamlingen.
Begreppet förklaras mer utförligt i 4.3.3.

4.2.2 Bygga förtroende

Det primära målet för den som utövar social engineering, är att bygga upp ett
förtroende för att i ett senare skede utföra sin attack. I detta stycke kommer
processen för att bygga upp ett förtroende redovisas.

Organisationer lagrar data och information mellan människor och det
är betydelsefullt att förstå var gränsen går när det kommer till att lita på
människor. Gränsen kan vara otydlig och ibland svår att förstå [17].

Stanley Milgram var en amerikansk psykolog och forskare vid Yale Univer-
sity. Milgram genomförde ett socialpsykologiskt experiment under 1960-talet,
som idag är välkänt som Obedience to Authority eller ”Lydnad och auktori-
tet” [19], [20]. Syftet med experimentet var att undersöka hur personer lyder
under auktoritet. Experimentet gick ut på att låta försökspersonerna tro att
de var en del av ett minnesexperiment. Försökspersonen skulle agera en roll
som ”lärare” och lära ut en mängd med ord till ”eleven”. Eleven bestod i det-
ta fall av en skådespelare som satt i ett rum nästintill lärarens. Varje gång
eleven svarade fel på en fråga bestraffades eleven i form av elektriska stötar.
Intensiteten på stötarna ökade för varje fel svar. Allt eftersom experimentet
fortsatte, delade läraren ut stötar, även när det inte fanns några livstecken
från eleven.

Värt att nämna i detta experiment är att det aldrig delades ut riktiga
elektriska stötar. Skådespelaren hade inspelade ljud som spelades upp för
läraren, för att ge intrycket av att det var på riktigt. Exemplet visar starkt
på hur manipulerade människor kan bli och hur långt de är villiga att gå.
65% av alla deltagare fortsatte dela ut elektriska stötar till den högsta nivån
[19].

Vidare finns det ett annat exempel som är värt att nämna. På 1960-talet
gjorde en grupp forskare i USA ett experiment där sjuksköterskor inte ifrå-
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gasatte läkarens agerande eller omdöme. Experimentet gick ut på att sjuk-
sköterskor blev kontaktade över telefon av en man som identifierade sig som
läkare. Totalt gjordes 22 samtal och i varje fall instruerade läkaren sjukskö-
terskan att ge en drog till en patient [20]. I detta fall fanns det goda skäl att
ifrågasätta ett sådant förfarande eftersom:

• Drogen inte var tillåten.

• Doseringen var dubbelt så hög i förhållande till säker dos.

• Policy existerade som strikt förbjöd recept att godkännas via telefon.

• Instruktionerna kom från någon över telefon som sjuksköterskorna ald-
rig träffat eller pratat med.

Resultatet av experimentet visar att i de 22 fall som studerades, var det bara
en sjuksköterska som reagerade och ifrågasatte instruktionerna och läkarens
agerande. Detta är ett klart exempel på hur folk svarar på auktoritet. Ef-
tersom det var ett experiment är det värt att nämna att sjuksköterskorna
blev hindrade i sista stund från att ge drogen till patienten [20].

Föregående exempel illustrerar hur problematiskt det kan vara att skapa
en kultur där det finns mod att ifrågasätta och utmana auktoritetsfigurer.
I exemplet med sjuksköterskorna gjorde de som läkaren sade till stor del av
den auktoritetsposition som läkaren besitter i relation till sjuksköterskorna.
Tidvis fungerar metoden att utnyttja auktoritet men emellanåt behöver ett
förtroende byggas upp, vilket tar tid. Vidare behövs färdigheter för att ut-
veckla ett förtroende till individen som blir manipulerad. Hur stort förtroende
som behövs sätts i relation till hur stor tjänsten är. Det kan variera ifrån ett
samtal, till att under flera veckor bygga upp ett förtroende, både med fysiska
träffar och distanskontakt [20].

En betydelsefull del för att bygga förtroende handlar om ”rapid rapport”.
Det är genom rapid rapport som gemensamma intressen och bekvämlighet
utvecklas. Personer med rapid rapport har ofta en tendens att härma varand-
ra genom kroppsspråk [20]. Flera observerade egenskaper som används för att
bygga förtroende är:
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• Kläder - reflekterar den utstrålade personligheten. Det betyder att män-
niskor med liknande kläder som de själva, också är mer sympatiska.

• Utseende - när en människa träffar någon för första gången kommer de
dömas utifrån utseende och personer de påminner om.

• Röst - ton och hur snabbt någon pratar.

• Vad personen faktiskt säger - i slutändan handlar det om vad personen
säger, oavsett ovanstående punkter.

En effektiv teknik för att bygga rapid rapport är genom att intensivt
lyssna på vad personen säger. Normalt sett spenderar människor större delen
av en konversation på att tänka på vad de ska säga, istället för att lyssna på
vad den andra personen säger. Genom att bitvis upprepa det personen säger,
kan intrycket av intresse skapas [20].

Vidare används en ”magic pause” i konversationer vilket innebär att efter
personen har slutat prata, räkna till tre tyst innan konversationen går vidare.
Det är betydelsefullt för att introducera nya ämnen till konversationen [20].

Genom att instämma vad en person säger kan det bidra till att utveckla
rapid rapport. Det kan dock komma med svårigheter som att hålla med om
saker som strider mot vad ens riktiga åsikt egentligen är men med träning
kan personliga åsikter kopplas bort [20].

Slutligen kombineras dessa tekniker och om angriparen kan likna personen
som är målet, har en attack stor sannolikhet att vara övertygande [20].

4.2.3 Utnyttja förtroende

När kontakt har blivit etablerad och förtroende uppbyggt, utnyttjas målet.
Psykologiska aspekter som sympati och skrämsel är vanligt förekommande.
Genom att utge sig för att vara från något annat företag som målets orga-
nisation har kontakt med, kan sympatin utnyttjas. I människors natur är
instinkten att hjälpa människor som är i besvär [21], [17].

Skrämseltaktiker fungerar mer rakt och aggressivt än andra tekniker. Att
utge sig för att vara en person med auktoritet som till exempel en chef, viktig
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kund eller myndighetsperson kan få personer att känna rädsla. Till exempel
kan hot om uppsägning användas om inte angriparen får det som efterfrågas
[21].

4.2.4 Utförande

I det sista steget av en social engineering-attack utför manipulatören attac-
ken baserat på den information som erhållits i ett tidigare skede. Är inte
informationen tillräcklig för att utföra en attack, går det tillbaka till första
steget för att samla in mer information [15].

Hur manipulatören väljer att använda informationen skiljer sig beroende
på syfte och vad informationen innehåller [21].

4.3 Vanligt förekommande attacker

År 2007 blev social engineering den mest använda metod för personer på
insidan för att begå IT-brott. För att attackerna ska vara framgångsrika är
de ofta beroende av malware. Den skadliga koden behöver aktiveras av en
användare, vilket görs av någon på insidan [22].

Exempel på malware som används inom social engineering-attacker är
keyloggers, backdoors och rootkits. Keyloggers är skadliga program som fång-
ar upp tangenttryckningar och skickar sedan vidare denna information till en
angripare. Farligheten med keyloggers är att angriparen kan få tag på kredit-
kortsnummer, lösenord, personuppgifter och annan känslig information [22].

En del malware öppnar bakdörrar på datorer och på så vis har angriparen
en väg in i systemet. Backdoors ger möjligheten att tillåta fjärranslutningar
genom att öppna upp nätverksportar inom TCP/UDP [22].

Rootkits är programvara som är designade för att inte bli upptäckta i
datorer som har administratörsrättigheter. Rootkits används för att dölja
andra otillåtna aktiviteter. Exempel på det är masken ”Bagel worm” som
kunde söka igenom datorers kataloger och filer efter lösenord [22].

Vanligt förekommande attacker och egenskaper redovisas i Figur 4.
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Figur 4: Klassificering av attackegenskaper.

4.3.1 Phishing

Begreppet phishing är vanligt förekommande inom social engineering och in-
nebär att någon lurar en person att lämna ut känsliga uppgifter. Det kan
till exempel vara att skicka ut mejl till flera olika personer innehållandes en
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hyperlänk till en hemsida där personen sedan ombeds fylla i personlig infor-
mation. Uppgifterna kan sedan användas till att begå brott som till exempel
bedrägeri eller sprida skadlig kod. I många fall är phishingmejl utformade
på ett sådant sätt att de verkar genuina och trovärdiga. Det finns exempel i
[23] där olika metoder listas för att lura människor. Metoderna går främst ut
på sociala aspekter, snarare än tekniska. Exempelvis nämns att någon kan
låtsas vara en systemadministratör för att varna anställda om nya attacker
och på få dem att installera en uppdatering. Vidare finns även exempel på
phishingmejl där användaren uppges ha problem med inloggningsuppgifter
och ombeds att bekräfta dessa. Genom användning av nämnda metoder är
det möjligt att samla in personliga eller känsliga uppgifter [23], [24].

4.3.2 Spear phishing

Likt phishing finns också begreppet spear phishing inom social engineering.
Metoderna liknar varandra i stor utsträckning men den huvudsakliga skill-
naden är att spear phishing är mer personligt utformat och även, i vissa
fall, anpassade efter exempelvis en organisation för att ge ett mer genuint
intryck. En angripare kan enkelt söka efter information om en organisation
och ta reda på fakta som kan användas för att konstruera ett mer trovärdigt
phishingmejl. Vid användning av denna metod skickas mejlen till en mind-
re mängd personer än vid vanlig phishing. Dessa personer är också i vissa
fall noga utvalda för att öka trovärdigheten. Med hjälp av bifogade filer eller
länkar kan sedan en angripare utföra en attack och komma över information
[10], [25].

Flertal företag investerar stora summor pengar för att säkra sina IT-
system men tekniken kan inte hjälpa till om människan bakom råkar ut för
spear phishing och låter sig luras. I [10] diskuteras exempel från verkliga
händelser där organisationer blivit utsatta för spear phishing. Ett exempel
är från år 2013 där New York Times blev utsatta för en attack som började
med spear phishing. Med hjälp av metoden skickades felaktiga notifikationer
som uppgavs vara från ett transportföretag. Eftersom det såg äkta ut kunde
angriparna med hjälp av metoden komma in i systemet och komma över
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information om anställda och deras uppgifter. Uppgifterna användes sedan
för att sprida, vad som uppgavs vara, politiska budskap för att det skulle
se ut att komma från New York Times och på det viset verka trovärdigt.
Informationen spreds ut till datorer på olika universitet i USA [10].

Slutligen är det enkelt att komma över information som kan användas
till spear phishing. Det är enkelt att söka och hitta information om både
organisationer och privatpersoner. Med hjälp av hemsidor kopplade till or-
ganisationer och sociala medier finns mycket information tillgänglig som kan
utnyttjas för att skapa mer trovärdiga phishingmejl [23].

4.3.3 Dumpster diving

Inom social engineering finns även begreppet dumpster diving. Det innebär
att någon söker igenom papperskorgar och soptunnor eller liknande för att
hitta information. Eftersom företag och organisationer slänger dokument i
papperskorgar är det möjligt att hitta information där som kan användas
för social engineering. Information som kan hittas är till exempel filnamn,
användarnamn och även lösenord [15]. I [18] presenteras olika exempel på
dokument som hittas i soptunnor utanför ett företag. Där hittades doku-
ment tillhörande en nätverksadministratör. Med hjälp av dokumentet gick
det att se namnet på personen och vilka hemsidor denne varit inne på. Det
gick att se att personen varit inne på och tittat efter andra jobb. Informa-
tionen kan sedan användas för att exempelvis låtsas vara en rekryterare och
på så viss utnyttja informationen. Vidare hittades även en beställningsor-
der innehållandes information om kontaktperson, telefonnummer och adress.
Dessutom gick det att utläsa vilken typ av jobb som skulle utföras [18].

4.3.4 Tailgating

Tailgating innebär att en obehörig person följer efter en behörig person in i
en byggnad eller rum. Enligt [18] är tailgating en av de mest effektiv tillväga-
gångssätten inom social engineering för att få obehörig åtkomst till byggna-
der. Det nämns även exempel från verkliga händelser som visar hur effektivt
tillvägagångssättet kan vara. Exemplet beskriver hur en person ska försöka få
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tillgång till en begränsad del i en byggnad. Innan försöket analyseras platsen
genom att samla in information om bland annat kläderna på de anställda.
Under analysen noterades också att ett antal personer gick ut för att röka.
Efter att ha samlat in nödvändig information trycktes tröjor upp med före-
tages logga och andra tillhörande accessoarer för att kunna smälta in. Sedan
köpte personen ett paket cigaretter och väntade på att rökarna skulle gå ut.
När de väl var ute var det enkelt att smälta in och inga frågor ställdes ef-
tersom personen bar företagets logga. Sedan var det ingen svår uppgift att
följa efter personerna in i det begränsade området [18].

4.4 Förebyggande arbete

Enligt [15] är det svårt att förhindra attacker inom social engineering och det
finns ingen specifik metod att använda för att motverka problemet. Istället
kan en kombination av olika metoder användas för att försöka förhindra det.
Framför allt handlar det om sunt förnuft och att vara kritisk och eftertänk-
sam. Att vara ifrågasättande inför olika beslut som berör informationsdelning
nämns också som en viktig egenskap. För att återge några exempel på åtgär-
der som nämns i [15] är det till exempel viktigt att radera mejl där avsändaren
inte framstår som genuin och att vara eftertänksam om någon försöker fram-
tvinga ett hastigt beslut. Vidare är det också viktigt att vara misstänksam
mot okända personer som försöker få tag i information. Ytterligare åtgärd
som rekommenderas att vidta är användning av långa och komplicerade lö-
senord, samt att regelbundet byta dem. Att inte dela för mycket personlig
information som kan användas för att kartlägga någon är också viktigt med
tanke på risken att utsättas för spear phishing. Även att verifiera kontakter
om det i arbetet förekommer kontakt med företag eller organisationer som
kan tänkas behöva information [15].

Fysisk säkerhet är också något som är betydelsefullt för att förebygga
social engineering. Eftersom människorna på insidan utnyttjas är det viktigt
att bygga upp en barriär i flera lager där avståndet är så långt som möjligt
mellan angripare och tillgång till ett system. Om en angripare skulle komma
förbi första lagret är avsikten att upptäcka det och sätta stopp i nästa [14].
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4.4.1 Utbildning och policy

”A lot of companies are clueless, because they spend most or all
of their security budget on high-tech security like firewalls and
biometric authentication - which are important and needed - but
then they don’t train their people.”

- Kevin Mitnick.

En viktig faktor i det förebyggande arbetet mot social engineering handlar
om att ge personalen rätt verktyg att arbeta med. Att utbilda sin personal
och träna specifika situationer är ett sätt att öka medvetenheten och med
hjälp av det kunna identifiera när olika typer av angrepp sker. Därmed är
det viktigt att involvera nyanställda för att ge en förbättrad medvetenhet i
verksamheten, även de som endast arbetar under en kortare tidsperiod bör
också inkluderas för att undvika svaga punkter [22].

Användning av riktlinjer i form av policy är en fundamental åtgärd att
vidta för att motverka social engineering. Vidare är det också viktigt att
regelbundet göra en översikt av policyn och uppdatera den med jämna mel-
lanrum. I fall en policy ska kunna erbjuda ett skydd mot social engineering
bör den innehålla riktlinjer över hur information fördelas. Den bör också inne-
hålla direktiv som behandlar lösenord, personalbehörighet och identifiering.
Riktlinjer som beskriver hur besökare bemöts bör också beskrivas då det är
betydelsefullt för att upprätthålla klar översikt över vilka individer som be-
söker organisationen. Det bör noteras vem som besökt företaget samt tider
som anger när personen ankommit och lämnat [14]. Vidare nämner [22] att
policyn även bör hantera riktlinjer för olika sociala medier som till exempel
Facebook och Twitter på arbetstid. Det beror på att det i vissa fall kan vara
en väg in för en angripare där de kontaktar personer med hjälp av sociala
medier.

4.4.2 CIA-modellen

CIA-modellen utgår från tre grundpelare. Förkortningen CIA kommer från
engelskans confidentiality, integrity och availability. På svenska översätts det
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till konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Modellen är välanvänd inom
informationssäkerhet och ligger ofta till grund för utveckling av säkerhetspo-
licy [26].

Konfidentialitet innebär att hålla information dold och enbart göra den
tillgänglig för behöriga personer. En metod som används för att säkra kon-
fidentialiteten är kryptering. Kryptering förvanskar informationen vilket gör
att endast behöriga kan ta del av den [26].

Integritet refererar till att data eller information inte har blivit manipu-
lerad. Med dettas menas att någon obehörig har modifierat informationen
[26]. Tillgänglighet syftar till att personer som är behöriga ska ha tillgång
till informationen när de behöver den [26].

I Figur 5 illustreras de tre grundpelare som utgör den klassiska CIA-
modellen.

Figur 5: Illustration av CIA-modellen.

4.5 Tidigare forskning

I [27] undersökes huruvida ökad medvetenhet minskar risken att bli utsatt
för social engineering. Det valdes slumpmässigt ut folk i en organisation. En
del fick kortare introduktion till ämnet och resterande fick ingen information.
Senare studerades en social engineering-attack och dess effekt i att övertala
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folk till att ge över sina kontorsnycklar till angriparen. Slutsatsen blev att
en ökad medvetenhet om de risker, attacker och åtgärder inom social engi-
neering spelade betydelsefull roll. Det visade sig ha en positiv effekt på att
neutralisera angriparen.

I [9] undersöks relationen mellan kunskap och attityd till policy och pro-
cedurer. Resultatet har tagits fram genom en enkätundersökning med ett
urval på 500 personer. Resultatet visar starka indikationer om att kännedom
om policy och procedurer har ett starkt inflytande på personalens attityd
till policy. Vidare betyder det att träning och utbildning är mer effektiv om
vetskap kring hur och varför en säkerhetspolicy och rutiner är viktigt. Det
kan i sin tur öka medvetenheten om social engineering och minska mängden
på de som blir utsatta.

I [28] diskuteras vanligt förekommande attacker och förebyggande åtgär-
der organisationer kan vidta. Teknologin har en stor inverkan på att minska
social engineering-attacker, men att den stora sårbarheten rotar sig i det
mänskliga beteendet, mänskliga impulser och psykologiska aspekter.

Vidare refererar [28] till ett diagram där utsatthet för phishingmejl har
undersökts. Experimentet som ligger till grund för diagrammets resultat har
utförts genom att skicka ut fejkade phishingmejl och sedan undersöka vilka
grupper av de anställda som blev lurade. Resultatet visar att 41% av de som
föll offer för phishingmejlet var nyanställda. Bland de resterande procenten
som föll offer var 23% klienter och kunder, 17% professionella inom IT, 12%
samarbetspartners och 7% tillhörde högre ledning. Till följd av detta dras
slutsatsen att den mest utsatta gruppen är nyanställa eftersom 59% inte var
nyanställda. Det visar de som arbetat en tid på företaget har bättre kännedom
eftersom de fått någon utbildning eller information.

I [10] diskuteras olika typer av attacker som går att utföra med social
engineering. Den tar också upp olika faser i social engineering. Studien börjar
med att klassificera attacker och de delas in i tre kategorier, kanal, opera-
tör och typ. Vidare kategoriseras attacker till fysiska, tekniska, sociala och
socio-tekniska. Det redogörs sedan i flowcharts och tabeller. Det diskuteras
också om trender inom social engineering. Bring your own device (BYOD)
är ett exempel som ökar och svårigheten att kontrollera anställda gör att det
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öppnar upp för nya möjligheter till social engineering-attacker. Inom orga-
nisationer händer det ofta att alla inte jobbar på samma plats utan istället
delar filer över molntjänster. Molnlagring medför nackdelen att det blir svårt
för organisationer att kontrollera data eftersom den inte lagras lokalt. Detta
går och jämföra med om data hade sparats lokalt, då hade åtkomstpolicys
potentiellt kunnat stoppa en attack.

I [21] nämns vanligt förekommande attacker och psykologiska aspekter
inom social engineering. Vidare har [21] utfört ett experiment i form av fall-
studie, där syftet var att undersöka hur effektiv social engineering är på ope-
rativsystemet Linux. Tre olika fallstudier genomfördes i experimentet, där
varje fall hade ett unikt tillvägagångssätt. I den första fallstudien användes
metoden spear phishing. Resultatet visar att attacken var framgångsrik i 80%
av fallen. Den andra fallstudien använde en watering hole-attack. Kartlägg-
ning av målets intressen gjordes och i 100% av fallen var attacken framgångs-
rik. Samtliga utsatta personer laddade ned och installerade mjukvaran. I den
sista fallstudien användes metoden Hoaxing, som syftar till att få personer
att tro att något är falskt. Resultatet visar att 50% klickade på mejlet och
föll offer för attacken.
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5 Empiri

I följande kapitel redovisas resultatet från genomförda intervjuer. I resultatet
har intervjuerna sammanfattats för att inkludera svar från alla responden-
ter. Enbart relevanta svar som berör de aktuella frågeställningarna ingår i
sammanfattningen.

5.1 Medvetenhet

Den första frågeställningen handlar om huruvida organisationer är medvet-
na om social engineering och vilka typer av hot det kan utgöra mot deras
verksamheter. På frågan om hur de definierar social engineering svarade re-
spondenterna:

”Att införskaffa sig information om någon annan för att begå nå-
gon form av brott.”

-Respondent 1

”Ett sätt att använda sin personlighet för att komma åt någon-
ting. Man använder sin sociala kompetens eller liknande för att
tillgodogöra sig information.”

-Respondent 2

”Min definition skulle vara att man använder mindre tekniska
hjälpmedel för att göra intrång på olika sätt. Du kan fortfarande
använda IT som ett hjälpmedel till viss del, men det är ingen
hacking utan du använder ett socialt element för att komma åt
information eller kunskap.”

-Respondent 3

R3 berättar att medvetenheten i organisationen ökar i takt med att incidenter
sker och att det rapporteras i medier när något större sker vilket gör att fler

35



uppmärksammar problemet. Dock påpekar R1 att kännedomen om begreppet
i övriga verksamheten troligtvis inte är lika känt i deras organisation. R1
anser att människor i Sverige generellt är väldigt snälla, vänliga och inte
ifrågasätter. För att exemplifiera nämner R1 tailgating, om någon kommer
med ett paket och ber någon att öppna en dörr skulle det troligen fungera.
Varpå R1 säger att det inte bara är i deras organisation där det kan vara
problematiskt. Föregående styrks också av R3 som påpekar att det är ganska
enkelt att komma in i begränsade områden om någon försöker. Vidare har
både R1 och R2 nämnt att det finns personer med IT-ansvar ute i övriga
verksamheten. Tanken bakom det är att nå ut till så många som möjligt
när det gäller IT-relaterad information, inkluderat social engineering. Vidare
nämner R3 även att företagets rykte kan skadas om det kommer till kännedom
för andra att de inte hanterar sin information säkert.

Samtliga respondenter kunde nämna åtminstone en social engineering-
attack. Gemensamt för alla respondenter är att phishing nämndes som en
vanligt förekommande attack. Vidare frågades om respondenterna blivit ut-
satta för en social engineering-attack och de svarade:

”Det sker hela tiden, till exempel phishing. Jag får något nästan
varje dag .”

-Respondent 1

”Vi får vanliga phishingmejl som till exempel säger att ditt mejl-
konto håller på att gå ut, du måste in här och ange dina uppgifter
så att du kan fortsätta mejla.”

-Respondent 2

”Phishing blir vi utsatta för ständigt. Även att man försöker ef-
terlikna någon annan, det händer månadsvis.”

-Respondent 3
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R1 nämner också att det förekom en spear phishing-attack nyligen där en
högre chef blev utsatt. Angriparen utgav sig för att vara denna högt uppsatta
chef och ville att anställda i organisationen skulle föra över pengar. R3 påpe-
kar också att spear phishing förekommer i deras organisation. De attackerna
riktar sig mot ledningen eftersom de har högre mandat. Flertalet avancerade
attacker har förekommit där det misstänks att angriparen kommit åt mejl
som visar hur förkortningar och slang uttrycks inom organisationen. Även
R2 nämner att kapade konton hos kollegor i andra organisationer är vanligt
och svårare att filtrera bort. Ytterligare nämner R2 att mejl där avsända-
ren vill ha pengar är vanligt förekommande. Syftet bakom samtliga social
engineering-attacker anser respondenterna vara pengar och information.

5.2 Förebyggande åtgärder

Vidare frågeställning ämnar besvara hur organisationer arbetar förebyggan-
de. I denna del hanteras frågor angående olika vägar in för att utföra en
attack, vilket kan ske både digitalt och fysiskt.

Intervjufrågorna undersökte Bring Your Own Device (BYOD) och huruvi-
da sociala medier är ett problem på deras arbetsplats och här skiljer sig svaren
från respondenterna. R1 och R2 nämner att det är fritt fram att använda sig
av egna enheter på arbetsplatsen men att de bara kommer åt internet. R1
påpekar att det aldrig varit ett problem och att de använder sig av myc-
ket certifikat för verifiering. Däremot har R3 annan syn på det hela. I deras
organisation tillåter de inte att anställda kopplar upp sig på företagets nät-
verk, de vill att företagets produkter används för det ändamålet. Ytterligare
nämner R3 att deras nätverk är separerat vilket innebär att åtkomsten är
begränsad. De håller på att se över sin BYOD-policy som ska reglera vilken
typ av åtkomst som erhålls vid uppkoppling.

Eftersom sociala medier i vissa fall används som en väg för att utföra en
attack ställdes frågan om hur organisationerna ser på det. R1 och R2 är eniga
om att det är en viktig del av det dagliga arbetet och att det används för att
driva verksamheten framåt.

”Det krävs även för att driva verksamheten idag, vi har inte sett
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det som något större problem eller hot. När Facebook var nytt var
det faktiskt blockerat men det höll inte i längden, det krävdes i
verksamheten att man skulle kunna använda Facebook.”

-Respondent 2

R3 ser dock inte det som en IT-fråga, utan ser det mer som en fråga för
personalavdelningen om vad anställda gör på företagets produkter. Dess-
utom påpekar R3 att de inte ser sociala medier som något specifikt problem
eftersom kanalerna där information riskerar att läcka redan är många till
antalet.

Eftersom det tidigare framgick att phishing är vanligt förekommande i
organisationerna undersöktes hur det hanterades. Det framgår att spamfilter
och rapportering av personalen är använda verktyg. R1 nämner att de filtre-
rar bort runt fyra miljoner phishingmejl per år. Till stor del är det upp till
anställda att rapportera in erhållna phishingmejl.

”Vi har väldigt många anställda som är duktiga på att rapportera
om det är något. Sist stoppade vi en attack med Microsoft Word-
filer. Då fick vi stoppa alla bifogade filer.”

-Respondent 1

”Beroende på hur de upptäcks så är det till exempel användarna
som är uppmärksamma. Ofta kommer det in ett ärende till vår
servicedisk där någon säger att de fått något.”

-Respondent 2

R2 nämner också att de hjälper de som blivit utsatta för en phishing-attack
genom att kontrollera länkar, blockera mejladresser och byta lösenord. R2
påpekar också att de får mycket phishingmejl men att de aldrig fått några
konton kapade.

Med tanke på att det finns flera kanaler och vägar för att utföra soci-
al engineering undersöktes den fysiska säkerheten. Det framgår att samtliga
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organisationer använder något av kort, kod eller tagg som verifiering vid pas-
sage. R2 nämner att folk behöver anmäla sig vid ingången när de ska träffa
någon och att någon ska vara ansvarig för besöket. Fotografi tas också vid
specifika platser för att kunna stämma av säkerheten i flera led. Vidare på-
pekar R2 att de har serverhallar med passagekontroll där bara vissa personer
med behörighet kommer in. R2 har tillgång till lokalen efter arbetstid men
måste legitimera och anmäla sig hos växeln för att få tillgång. R1 nämner att
det, i deras organisation, går att komma in på arbetsplatsen efter arbetstid
med kod och tagg. R1 kände även till begreppet tailgating som är kopplat till
fysisk tillgänglighet och anser att vem som helst kan ta sig in på obehöriga
platser om personen är tillräckligt duktig.

”Jag kan tänka mig att om någon klär på sig en uniform, brand-
skydd eller något sådant, skulle man nog komma igenom. Särskilt
om man är duktig på att prata och vet vem man ska till. Då skulle
man nog kunna prata sig förbi.”

-Respondent 1

Tailgating förekommer inom social engineering, därför undersöktes hur or-
ganisationerna agerar mot okända personer. På frågan om organisationerna
har några riktlinjer på hur de agerar mot okända personer svarar R3:

”Jag tror inte det finns i skrift. Det är en intressant aspekt hur
man kan lösa det. Vi har många externa konsulter som jobbar och
som jag tror många stora bolag har. Det är mycket folk som man
inte känner till på daglig basis.”

-Respondent 3

R1 har inte heller några riktlinjer i skrift angående problemet. De arbetar
istället med information om att de alltid ska fråga okända personer om de
exempelvis fått hjälp för att på så sätt ta kontakt. Däremot nämner R2 att
de har riktlinjer för personer de inte känner. Vid telefonsamtal använder de
motringning för att verifiera att personen är den som den utger sig för att
vara.
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5.3 Informationshantering

Intervjufrågorna hanterar även områden som undersöker hur information
hanteras och delas. Till att börja med undersöktes huruvida organisationerna
har säkerhetspolicy. Det framgår att samtliga har säkerhetspolicy, men att
den inte specifikt tar upp social engineering. R3 påpekar att det finns ett
litet avsnitt om det men att den inte kan möta hotbilden som finns idag. På
frågan om social engineering behandlas i policyn framkom följande svar:

”Nej, det gör den inte. Inte vad jag känner till. Det finns and-
ra riktlinjer som till exempel säger att man inte ska släppa in
obehöriga.”

-Respondent 1

”Specifikt social engineering tror jag inte den tar upp. Det står
inget direkt men men indirekt gör det. Det finns väldigt många
strikta policys som förhindrar någon från att använda social engi-
neering och det vanligaste som går igenom är i sådana fall phishing
men där finns det metoder för att förhindra även det.”

-Respondent 2

”Bra fråga, jag tror det är ett litet avsnitt om det. Vi håller på och
göra om en stor del av våra policys När den nuvarande policyn
skrev så var kanske inte social engineering ett så hett ämne. Det
nämns men inte att det specifikt går att möta hotbilden. Inte på
den detaljnivån.”

-Respondent 3

Vidare påpekar alla respondenter att det finns områden i deras policy som
behandlar social engineering indirekt. För att sprida policyn till alla anställda
ingår det i introduktionsdag för nyanställda att informera om den. Dessutom
finns den tillgänglig för alla via intranätet, nämner samtliga respondenter.
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Det finns ingen speciell person som ser till att policyn följs och om någon bry-
ter mot den resulterar det i en varning. Skulle det ske vid upprepade tillfälle
och är tillräckligt allvarligt är det möjligt att personen får lämna verksamhe-
ten. R2 nämner också att informationssäkerhetsanordnaren har en dragning
med nyanställda där utbildning om grundläggande informationssäkerhet görs.

Samtliga respondenter är ense om att utbildning och spridning av infor-
mation användbara metoder för att öka medvetenheten. R1 nämner att ut-
bildning är nyckeln till att förebygga attacker. Därför har de vid tillfälle hyrt
in företag i utbildningssyfte för att ge personalen verktyg att arbeta med. De
har även skickat utvald personal på olika säkerhetsseminarium och utnytt-
jar sitt intranät till att påminna och sprida information. R2 nämner att de
har IT-ombud ute i organisationen som personer kan vända sig till gällande
IT-frågor. Tanken med IT-ombud är att information gällande IT-relaterade
frågor ska spridas vidare ut i verksamheten. Någon generell utbildning om
IT-säkerhet finns inte i organisationen. R3 är inne på samma spår, de har
inte heller någon generell utbildning inom området. Däremot har de använt
sig av olika kampanjer eller satsningar där de ser att ett specifikt område
behöver förstärkas informationsmässigt.

Fortsättningsvis undersöktes hur organisationer hanterar känslig infor-
mation där det ur resultatet framkommer blandade svar. Eftersom känslig
information både kan vara digital och fysisk undersöktes båda områden. R1
nämner att de inte behandlar känslig information i större omfattning men
att de har höga behörigheter till de olika systemen som verksamheterna krä-
ver vilket möjliggör åtkomst till information. Därför tar de registerutdrag
på anställda inom IT-avdelningen. Från och med detta året ska även säker-
hetsklassning göras på berörd personal, vilket utförs av Säkerhetspolisen. R2
och R3 nämner att även de har personal med hög behörighet i de olika sy-
stemen. För att säkerställa att ingen har högre behörighet än vad arbetet
kräver kontrolleras det varje år genom avstämningar. Vidare nämner R3 att
de har segregerat affärssystemen och säkrat upp de både fysiskt och till-
gänglighetsmässigt för att begränsa åtkomst. I organisationerna finns även
riktlinjer över hur känslig information förmedlas vidare. R1 nämner att de
är försiktiga med att förmedla känslig information via telefon, de är ifråga-
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sättande och använder återuppringning för att verifiera. Är de osäkra vid
tillfälle där någon begär information kontaktas chefen eller juristen för att
säkerställa. R3 nämner att de i deras organisation arbetar med att kryptera
information som ska förmedlas vidare för att ingen obehörig ska ta del av
den. R2 berättar att de har rutiner och regler över hur känslig information
hanteras. Dessutom håller de på att implementera ett system för att bättre
kontrollera känslig information och se till att den inte hamnar i fel händer.

”DLP (Data leak prevention) är ett skydd mot dataläckage. Det
är ett system där vi kan kontrollera all utgående trafik, till exem-
pel mejl, webb och även lagrad trafik. Där vi kan ha koll på var
det lagras personuppgifter och ska vi lagra känslig data så kan vi
reglera den så den inte går att skriva ut, lagra på USB och stoppa
den från att mejlas.”

-Respondent 2

Vad gäller fysisk information framkommer av resultatet att organisationerna
R2 och R3 representerar har rutiner gällande destruktion av både dokument
och fysiska komponenter. Eftersom dumpster diving förekommer inom so-
cial engineering finns det dokumentförstörare hos organisationerna och en
medvetenhet om att förstöra dokument. Däremot berättar R1 att det inte
finns några speciella regler över hur dokument ska destrueras och att medve-
tenheten om dumpster diving inte är stor i organisationen. Fortsättningsvis
påpekar R1 att det händer att dokument ligger framme som inte borde göra
det, de hamnar i en sorts mellanlagring innan de slutligen arkiveras. Vidare
påpekas att det finns dokumentförstörare och att det troligen kommer bli
bättre hantering med tanke på GDPR.

”Det finns dokumentförstörare utspridda. Det kommer nog mer
riktlinjer med tanke på GDPR.”

-Respondent 1

R2 berättar om rutiner gällande destruering av känslig information:
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”Dokumentförstörare. Det finns också olika färger på säckar på
vad som ska gå vart. Med elektronik destrueras hårddiskar. Vi
lämnar aldrig tillbaks hårddiskar. Våra avtal med leverantören sä-
ger att de får komma hit och byta en hårddisk, men aldrig ta den
med sig.”

-Respondent 2

Vidare nämner även R3 att de bränner dokument och hyr in en sekretess-
tjänst av en leverantör som regelbundet hämtar och kasserar dokument.
Föråldrad IT-utrustning som ska kasseras slås sönder och därmed kan ingen
återskapa något.

Inom informationssäkerhet finns det olika modeller att använda för att
underlätta informationshantering. Frågor ställdes därför om ISO 27000-serien
för att undersöka om de är certifierade. ISO 27001-serien är en certifiering
inom informationssäkerhet och handlar om att skydda information utifrån
integritet, tillgänglighet och konfidentialitet [29]. R1 nämner att de försökt
implementera den men aldrig lyckats. R1 anser det svårt att implementera
och om det väl lyckas är det väldigt svårt att underhålla det. R2 representerar
en större organisation som är certifierade enligt ISO 27000-serien och har varit
det en längre tid.

”De som har hand om ISO 27001 sade att vi var först ut med
att bli certifierade inom vår bransch när det kommer till informa-
tionssäkerhet.”

-Respondent 2

R2 anser att standarden är ett hjälpmedel till att hitta förbättringspunkter
och att det leder verksamheten framåt. R3 representerar en större organisa-
tion som även har kontor i andra delar av världen, berättar att det för med
sig svårigheter att implementera i deras organisation eftersom de arbetar
globalt. Det påpekar dock de att de känner till certifieringen.

En annan metod att arbeta med informationssäkerhet är CIA-modellen,
som diskuterades i 3.4.2. Samtliga respondenter känner till CIA-modellen och
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dess användningsområde. På frågan om de känner till CIA-modellen och om
det är något de arbetar utifrån svarade de:

”Det är punkter vi arbetar utifrån. Det ingår i vår IT-Säkerhetspolicy,
det är grundläggande för IT och informationssäkerheten.”

-Respondent 2

Organisationen R3 representerar arbetar också utifrån CIA-modellen.

”Ja, det har varit med i våra guidelinedokument, att det är en
rekommendation att jobba utifrån den när man hanterar data. I
system är det svårt att göra klassningar men vi försöker leva efter
den.”

-Respondent 3

Samtliga respondenter håller med varandra om att utbildning och informa-
tion till personalen är viktigt för att förebygga social engineering. Ingen av
respondenterna tror dock att de på grund av utbildning har minskat antal
attacker mot organisationen. Däremot är de eniga om att medvetenheten om
problemet har ökat. En annan aspekt som framkommer är att det är svårt
att hitta en balans i verksamheten när det kommer till att avsätta tid och
pengar till utbildning. R3 berättar att kvalitet och uppföljning angående in-
formation är viktigt för att alla ska ta del av det. Det anser R3 bero på att
det idag förmedlas mycket information och att det tillslut leder till att per-
sonalen inte har möjlighet att ta in allt. Vidare berättar R3 även att de kan
spara pengar genom utbildning eftersom det ger möjligheten att undvika en
vissa typer av attacker.

”Ju fler saker vi kan täppa till, desto högre sannolikhet att vi slip-
per betala ut pengar i onödan. Det är klart att vi kan spara pengar
på det sättet genom att minska penetrationsmöjligheterna.”

-Respondent 3

Avslutningsvis påpekar R3 att det stödjer varumärket om de externt visar
att säkerhet är något som arbetas med och tas på allvar.
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6 Diskussion och analys

I följande kapitel kommer en diskussion och analys föras utifrån resultatet
från litteraturundersökningen och genomförda intervjuer. Korrelationer och
skillnader mellan intervjuerna och vetenskapliga referenser kommer redovisas.

6.1 Inledande diskussion

Resultatet visar att det finns en tydlig medvetenhet på de lokala IT-avdelningarna
i organisationerna inom social engineering. Det framgår att samtliga organi-
sationer har bra uppfattning om vad social engineering är och vilka hot de
kan utgöra mot deras verksamheter. Vidare framgår det att det ser annorlun-
da ut i övriga organisationen, där anses medvetenheten om ämnet inte vara
lika stor.

Resultatet visar att social engineering kopplas ihop med social kompe-
tens och psykologiska faktorer snarare än en specifik attack riktad mot ett
IT-system. De främsta hoten social engineering utgör mot organisationer vi-
sar sig vara ekonomiska, men även att obehöriga ska komma över känslig
information.

Under intervjuerna noterades att phishing är den typ av attack som är
mest förekommande. Respondenterna hade svårare att namnge övriga attac-
ker men kunde till viss del beskriva dem.

Ur ett förebyggande perspektiv visar resultatet att samtliga respondenter
har en säkerhetspolicy, men att den inte behandlar social engineering speci-
fikt. Social engineering har varit ett stort problem under en lång tid, och att
det inte behandlas i större utsträckning är oroväckande.

6.2 Medvetenhet och vanligt förekommande hot

Det som uppmärksammats under intervjuerna är att bara IT-avdelningarna
har god kännedom om fenomenet. Hur medvetenheten ser ut på organisatio-
nerna överlag varierar.

En varierad medvetenhet om social engineering kan bero på hur organisa-
tioner förmedlar vidare och sprider information. Storleken på organisationer
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kan spela roll i hur effektiv informationsspridningen blir. En mindre organisa-
tion har troligtvis lättare att nå ut till anställda än en större. I [6] undersöktes
medvetenheten inom den offentliga sektorn i Turkiet. I studien styrks det att
medvetenheten är låg inom social engineering och informationssäkerhet. Vad
det beror på kan vara svårt att svara på, men utbildning anses vara en av-
görande faktor. Att studien genomfördes i ett annat land kan också vara en
inverkande faktor, om studien genomförts i Sverige hade möjligtvis resultatet
blivit annorlunda.

Vidare har personal i verksamheter sina egna arbetsuppgifter att priori-
tera i första hand vilket innebär att det inte är möjligt att nå ut till alla med
informationen. Eftersom det naturligtvis finns anställda som arbetar med
annat än IT i organisationerna är det inte heller säkert att intresset eller
kunskap för informationssäkerhet finns. Aspekter som möjligtvis kan påver-
ka spridning av information är pengar och tid. Om fler behöver utbildning
för att öka medvetenhet och kunskap i organisationerna leder det till ökande
kostnader och ytterligare åtgång av resurser.

Utifrån resultatet förmedlas intrycket av att R2 har en högre medvetenhet
inom social engineering än övriga respondenter. Det kan bero på att R2 är
certifierade enligt ISO 27000-serien vilket tyder på god förståelse över hur
viktigt informationssäkerhet är. Det kan också bero på att R2 hanterar stora
mängder med känslig information vilket kan orsaka stor skada i fel händer,
vilket i sig kan ställa högre krav. Ytterligare har R2 IT-ombud utspridda
över organisationen för att sprida information.

För att sprida information vidare till övriga i organisationerna framkom-
mer olika metoder från respondenterna. R1 uppger att de skickar utvald
personal på olika utbildningar och säkerhetsseminarium för att sedan dela
de nya kunskaperna med övriga på avdelningen. Från R2 framkommer att
de har IT-ombud i verksamheterna för att förmedla information vidare till
de lokala avdelningarna. En annan metod som organisationen R3 företräder,
använder sig av kampanjer och satsningar för att förstärka ett specifikt om-
råde. Det visar att organisationerna är medvetna om att det är viktigt och
betydelsefullt att information kommer vidare i organisationerna för att öka
medvetenheten.
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Förslag på ytterligare träning som kan göras för att öka medvetenheten
är periodiska tester inom informationssäkerhet som inkluderar social engi-
neering. Det framkom i intervjun med organisationen R3 representerar har
gjort just det. I deras fall gjordes tester inom phishing där fejkade mejl skic-
kades ut till anställda. Det kan vara betydelsefullt i den mån anställda får
komma i direktkontakt med verkliga exempel i en miljö där det inte är skarpt
läge. Däremot väcker det frågor om huruvida det är etiskt och moraliskt rätt.
Det är möjligt att personer som blir utsatta för fejkade mejl inom den egna
organisationen tar illa upp och eventuellt känner sig dumma, vilket kan leda
till att arbetsmoralen minskar. Därför är det upp till varje organisation att
ta ställning i frågan.

Sannolikt bör en ökad medvetenhet om social engineering ge ett bättre
skydd. I [27] visar resultatet att ökad medvetenhet om social engineering har
en signifikant positiv effekt för att neutralisera social engineering-attacker.

6.3 Förebyggande arbete i organisationer

En vanlig metod för att förebygga social engineering-attacker är att träna, ut-
bilda och informera anställda. Respondenterna var eniga över att utbildning
och informationsspridning är den viktigaste förebyggande åtgärden. I förhål-
lande till tidigare studier görs slutsatsen i [28] att den mest effektiva metod
för ett bra skydd är utbildning. Slutsatsen baseras på hur framgångsrika fej-
kade phishingmejl var. 41% av de som blev lurade i studien var nyanställda i
en organisation. Det betonar ytterligare vikten av utbildning, speciellt i ett
tidigt skede av anställningen. Att nyanställda bör få någon form av introduk-
tionsutbildning anses vara en nyckelprincip i förebyggande arbete. Därför är
det relevant att påpeka att samtliga organisationer som intervjuats arbetar
med någon form av utbildning och spridning av information. R1 och R2 har
en introduktionsutbildning medan R3 saknar generell utbildning om informa-
tionssäkerhet. R3 motiverar det med att de har utbildningar som behandlar
specifika ämnen och anser att det är en bättre modell. Troligtvis är någon
form av introduktionsutbildning mer effektivt än riktade utbildningar. Det
beror på att alla på företaget går introduktionsutbildningen och därför är
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risken mindre att någon missar den. På så sätt kan organisationen vara säker
på att alla får ta del av informationen. Genomförs istället en riktad utbild-
ning till en specifik grupp människor får inte alla ta del av den vilket gör att
vissa saknar nödvändig kunskap.

Eftersom organisationerna är medvetna om vilka problem social engine-
ering utgör och att de arbetar med förebyggande åtgärder, är det intressant
och relevant att undersöka varför. Av vilken anledning anser organisationer-
na att det är värt att arbeta med problemet? Resultatet visar att det är för
att skydda informationstillgångarna i organisationerna. Vidare framkommer
även att det är en ekonomisk fråga. Med tanke på att utsatthet för social
engineering kan leda till ekonomisk förlust är det intressant för att helt enkelt
spara ekonomiska tillgångar. Som redovisats i resultatet påpekar R3 att det
går och spara pengar genom att minska penetrationsmöjligheterna eftersom
det sannolikt innebär att de slipper betala ut pengar i onödan. Det är även
bra för varumärket om externa parter är medvetna om att de tar informa-
tionssäkerhet på allvar, vilket i sin tur sedan kan leda till ett bättre rykte.
Det är en väldigt intressant aspekt eftersom det eventuellt leder till eko-
nomisk vinning för organisationer att långsiktigt arbeta förebyggande. Om
penetrationsmöjligheterna minskar borde det även leda till att antal lyckade
attacker mot organisationerna minskar. Dessutom får informationstillgång-
arna ett bättre skydd om möjligheten att penetrera systemen minskar. Med
tanke på att respondenterna angav att det är viktigt att skydda informa-
tionstillgångarna bör det vara av intresse för organisationer att arbeta mer
förebyggande mot social engineering. Därför bör det vara en självklarhet att
arbeta med problemet för organisationer och företag.

Ytterligare tanke är att både R1 och R2 är verkande inom den offentliga
sektorn medan R3 representerar ett privat bolag. Möjligen kan fördelningen
av resurser påverka i vilken utsträckning det är möjligt att arbeta förebyg-
gande. Inom den offentliga sektorn där politiken styr och fördelar pengar i
organisationer är det inte säkert att samma möjligheter ges till förebyggande
åtgärder. I privata bolag är det friare tyglar och större möjlighet att läg-
ga resurser på det som anses viktigt för organisationen. Organisationen R3
företräder är ett börsnoterat bolag som har höga krav på informationshante-
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ringen, vilket innebär att det kan vara värt att lägga ner mer resurser på en
ökad medvetenhet för att skapa en positiv bild av företaget. R3 påpekade i
intervjun att deras rykte är något de tänker på och vill förmedla en bra bild
av, det är möjligt att det är en påtryckande faktor.

Informationssäkerhet förknippas ofta med säkerhetspolicy. Policyn är en
grundpelare som organisationer utgår ifrån. Att ingen av respondenternas
säkerhetspolicy behandlar social engineering specifikt får anses vara en sår-
barhet i sig. Är social engineering inte ett tillräckligt stort problemområde
för att säkerhetspolicyn ska behandla det i en större utsträckning? Att ba-
ra indirekt behandla ämnet på olika delar i säkerhetspolicyn anses inte vara
optimalt. Förslagsvis bör social engineering behandlas i en egen del av sä-
kerhetspolicyn.

Fortsättningsvis påpekades det under intervjuerna att flertalet policys
håller på att uppdateras. Även att GDPR träder i kraft påverkar behovet
av uppdatering i policys. Möjligtvis att social engineering får en större del i
säkerhetspolicyn med föregående i åtanke.

Något som uppmärksammades under intervjuerna var att ingen utav re-
spondenterna har någon som ser till att säkerhetspolicyn efterföljs. Det tolkas
som att det är upp till var och en av de anställda att ta ansvar och följa den.
Det i sig kan bli problematiskt då anställda ofta inte är tillräckligt införståd-
da med vikten av att följa säkerhetspolicyn. Att förstå hur och framförallt
varför det är viktigt att följa säkerhetspolicyn får anses vara ståndpunkter
som organisationer bör utgå ifrån vid förebyggande arbete. Detta får gehör i
tidigare forskning. I [9] påvisar forskarna ett starkt samband mellan vetskap
om policy och procedurer till attityd mot policy och procedurer.

Vidare visar resultatet att respondenterna tar informationssäkerhet seri-
öst och att de arbetar utifrån olika modeller. Samtliga respondenter nämner
att de känner till och arbetar utifrån CIA-modellen. R2 nämner att de även
är certifierade enligt ISO 27000-serien. Det framkommer även att det kräver
kontinuerligt jobb men att det driver verksamheten framåt. Därmed tolkas
det som att när väl certifieringen är implementerad, är det väl värt den tid
och resurser som investerats och bör i längden gynna verksamheten ur ett
säkerhetsperspektiv. Övriga respondenter är inte ISO-certifierade av olika
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anledningar. R1 berättar att de gjort ett försök men inte lyckats medan R3
anser att det är svårt att certifiera sig på global basis. Det tolkas som att det
är en väldigt komplex och omfattande process att certifiera sig.

Med tanke på att social engineering utnyttjar människor på insidan av
organisationerna är det möjligt att komma åt känslig information även om
systemen är skyddade mot penetrering. Om anställda har tillgång till känslig
information finns det alltid en risk att det läcker ut. Därför är det intres-
sant att undersöka huruvida det finns riktlinjer över hur känslig information
hanteras. Känslig information skulle exempelvis kunna vara personuppgifter,
företagshemligheter eller annan information som på något sätt kan skada
organisationen om den hamnar i fel händer.

I resultatet framkommer att samtliga organisationer hanterar någon form
av känslig information i mer eller mindre utsträckning. Med tanke på att alla
utvalda organisationer hanterar känslig information är det positivt att samt-
liga har åtgärder när det kommer till informationshantering. Det finns dock
en aspekt som är mycket svårt att förebygga när det gäller informationshan-
tering. Det är den mänskliga faktorn. Om någon på insidan blir manipulerad
riskerar det leda till informationsläckage. Vidare kan det även finnas and-
ra anledningar till att någon anställd delar med sig av känslig information
till obehöriga. Det skulle eventuellt kunna vara att någon på insidan säljer
uppgifter för att tjäna pengar eller kommer i konflikt med arbetsgivaren och
delar med sig av den anledningen. Med följande i åtanke tyder det på att det
inte finns något hundraprocentigt skydd mot social engineering, vilket också
styrks av tidigare forskning [15].

Ur resultatet framkommer en metod som försvårar delningen av känslig
information. R2 berättar om Data Leak Prevention (DLP), där är det möj-
ligt att kontrollera all utgående datatrafik. Dessutom går det med hjälp av
verktyget reglera vilken data som går att skriva ut eller sparas vidare på
extern lagringsmedia. I undersökningen var det endast organisationen R2 re-
presenterar som arbetade enligt metoden. Eftersom det är möjligt att reglera
spridning av information med hjälp av DLP vore det säkerligen intressant för
andra organisationer att implementera metoden för att bättre skydda infor-
mationstillgångarna. Givetvis förhindrar det inte helt möjligheten att någon
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på insidan ändå delar känslig information. Även om informationen inte går
att migrera vidare till andra lagringsmedier eller generera fysiska exemplar,
är det fortfarande möjligt att till exempel skriva av eller ta skärmdumpar.
Därför är det snarare så att DLP används för att försvåra och komplice-
ra processen med informationsdelningen. Det är möjligt att om processen
är tillräckligt komplicerad leder till att en eventuell angripare istället väljer
ett enklare mål. Skulle det istället vara en anställd i organisationen är det
möjligt att de avstår på grund av risken att bli påkommen och avslöjad. Där-
för framstår verktyget som ett steg i rätt riktning och något som försvårar
delning av information vilket leder till ett bättre skydd.

Det finns även andra kanaler där data riskerar att läcka ut. Något som
kanske inte alltid är lika uppmärksammat är hur datorkomponenter som in-
te längre används ska hanteras. Om en organisation har behov att byta ut
datorer som inte längre används är det viktigt att det hanteras korrekt för
att inte riskera att exempelvis hårddiskar innehållandes information kommer
i fel händer. Därför var det positivt att det från resultatet framgår att or-
ganisationerna är medvetna om problematiken som kan uppstå och att de
vidtagit åtgärder.

6.4 Teoretisk koppling

Intervjuerna visar att de främsta hoten social engineering utgör mot deras
organisationer är informationsläckage och ekonomiska. Även vetenskapen är
inne på samma spår där det framgår att syftet en angripare har för att utgö-
ra en social engineering-attack är att komma över känslig information eller
använda uppgifterna för att få ekonomisk vinning [10]. För att göra det finns
olika metoder att använda. Enligt [23] är phishing en vanligt förekommande
metod angripare använder sig av för att utföra en attack. Det visar även
svaren från de olika respondenterna där det tydligt framgår att phishingmejl
är väldigt vanligt förekommande och ett problem i deras verksamheter.

Att det inte finns finns någon specifik metod för att motverka social engi-
neering framgår tydlig i [15]. Snarare är det en rad olika åtgärder inom va-
rierande områden som är mest effektivt för att förebygga. Resultatet från
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intervjuerna visar precis det vetenskapen presenterar, vilket innebär ett tyd-
ligt samband mellan vetenskapen och verkligheten. Några av dessa områden
som både teorin och respondenterna berättar om är policy och utbildning.
Teorin påpekar vikten av att introducera och sprida kunskap om policyn och
dess innehåll till alla anställda [14]. Även utbildning och träning på olika
situationer är något som är viktigt [22]. Här finns tydliga samband eftersom
det framgår från intervjuerna att policy är något som samtliga har och att
den presenteras för alla nyanställda vid en introduktionsdag. Även om det
inte finns något område i policyn som specifikt hanterar social engineering
ger den ändå ett skydd mot vissa typer av attacker. Det beror på att om-
råden som fysisk tillgänglighet och informationsspridning regleras vilket ger
ett visst skydd. Träning på specifika situationer, till exempel att utsätta an-
ställda för falska phishingmejl, är inget som framkommer i intervjuerna. Som
nämndes innan är det en del i det förebyggande arbetet eftersom anställda
kan känna igen specifika situationer. Att det inte används i organisationerna
skulle kunna bero på flera olika saker. För det första är det en fråga huruvida
det är moraliskt och etiskt att utsätta sina anställda för falska attacker, det
är även något som R2 påpekade under intervjun. För det andra skulle det
möjligen handla om resurser, intresse och storlek på organisationen. Skulle
det implementeras är det dock möjligt att det ger ett bättre skydd och ökad
medvetenhet.

En annan aspekt teorin diskuterar är varför människor låter sig luras av
social engineering. Forskningen visar att socialpsykologiska faktorer används
av angripare för att utföra attacker och för att lura människor. Vid detta
förfarande utnyttjas egenskaper som godtroget och artighet vilka är naturliga
hos människor [15] . Intervjuerna visar att det finns kunskap om problemet
i organisationerna där respondenterna svarat att personer generellt är snälla
och hjälpsamma. Dessutom angav R2 att angripare inom social engineering
utnyttjar social kompetens för att utföra en attack. Det innebär ytterligare en
koppling till vetenskapen som visar att det teoretiska också stämmer överens
med verkligheten.
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6.5 Avslutande diskussion

Avslutningsvis visar resultatet att IT-avdelningarna har god medvetenhet
om social engineering, medan det varierar i övriga delar av organisationer-
na. Varierande medvetenhet beror sannerligen på avsaknad av utbildning
och intresse för informationssäkerhet. Social engineering-attacker riktar sig
stundtals till personer med lägre kunskap om ämnet och således en lägre med-
vetenhet, vilket öppnar upp för attacker. Säkerhetsskyddet är inte starkare
än sin svagaste länk och därför finns det utrymme att förbättra skyddet. Ut-
bildning och policy anses vara de viktigaste delarna för att förebygga social
engineering-attacker. Således bör större fokus läggas på att utbilda anställda
och göra dem medvetna om säkerhetspolicyn i större utsträckning.

Metodvalet har visat sig vara ett framgångsrikt tillvägagångssätt. Samt-
liga frågeställningar har besvarats och användning av intervjuer som datain-
samlingsmetod har resulterat i väldigt djupgående och detaljerade svar. I det
stora hela har de genomföra intervjuerna gått förhållandevis bra. Däremot
erhölls stundtals korta svar på frågor som ställdes under intervjuerna, för
att få mer utförliga svar ställdes relevanta följdfrågor i de fallen. I efterhand
borde möjligtvis en del frågor omformulerats för att öppna upp för mer djup-
gående svar. Vidare var det förhållandevis svårt att komma i kontakt med
organisationer som hade tid att ställa upp på intervju. Studiens begränsning
blev således att tre intervjuer gjordes, önskvärt hade varit att göra ytter-
ligare intervjuer. Eftersom samtliga respondenter genererade liknande svar
vid intervjuerna antas deras svar gälla som generell slutsats i sammanhang-
et, vilket också stöds begreppet induktion inom forskningen [12]. Dessutom
skulle fler intervjuer ökat komplexiteten och omfattningen i datahanteringen
vilket hade försvårat redovisningen av resultatet.

Transkriberingen har varit en tidskrävande och omfattande process. Vida-
re har problematik med hur transkriberingen ska gå till förekommit. Det har
varit en balansgång med hur detaljerad den ska vara för att inte möjliggöra
identifiering av respondenterna eller deras organisationer. Därför beslutades
att genomföra en rensad transkribering eftersom anonymitet är något som
tas på största allvar.
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7 Slutsats

Utgångspunkten för studien var att undersöka hur utvalda organisationer
hanterar social engineering. Studiens upplägg bestod av litteraturgenomgång
och kvalitativa intervjuer där deltagande respondenter hade någon form av
IT-ansvar.

Det tydligaste framkomna resultatet i undersökningen är att medveten-
heten är kraftigt varierande inom organisationer. IT-avdelningar har en stör-
re medvetenhet medan övriga delar av verksamheten har en tämligen lägre
medvetenhet. Därför är uppfattningen att teknisk kunskap bidrar till hög-
re medvetande inom social engineering. Upptäckten tillför värdefull kunskap
för organisationer om var resurser ska läggas på att öka medvetenheten inom
social engineering.

Det mest uppenbara framkomna undersökningsresultatet genom studien
var att ekonomisk förlust och informationsläckage är de vanligaste hoten so-
cial engineering utgör mot organisationer. Fortsättningsvis är phishing och
spear phishing de vanligast förekommande tillvägagångssätten för att angripa
organisationer. Phishing var något som förekom dagligen men som utvalda
organisationer förebyggde genom spamfilter och spridning av information.
Tekniken kan till viss del förebygga attacker men utgör inte något centralt
skydd mot social engineering eftersom människan är den svagaste länken.
Vidare visar studien att organisationerna arbetar med åtgärder för att före-
bygga social engineering inom olika områden. Åtgärderna är inom utbildning,
policy, informationshantering och fysisk säkerhet. Rent generellt visar studi-
en också att utbildning inte ges till alla i organisationen, utan enbart till ett
visst antal anställda som sedan förmedlar informationen vidare till övriga.

Samtliga respondenter är även ense om att det främsta tillvägagångssät-
tet i förebyggande arbete är utbildning och informationsspridning. Under-
sökningen styrker tidigare forskningsresultat och tillför ytterligare bevisning
vars indikationer visar att utbildning är den mest fördelaktiga metod för att
förebygga social engineering.

Fortsättningsvis dras slutsatsen av det framkomna resultatet att ingen
av organisationerna ger den uppmärksamhet som social engineering kräver i
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säkerhetspolicyn. Det är relativt svagt på den fronten och därför föreligger
ett definitivt behov av att uppdatera säkerhetspolicys.

Studiens resultat ger flera bidrag till den nutida litteraturen. För det förs-
ta görs kopplingar mellan studiens empiriska resultat och vetenskapen genom
att generalisera resultatet. För det andra ger studien ytterligare bevis på att
organisationer inte är säkrare än sin svagaste länk, vilket betonar vikten av
medvetenhet om social engineering. För det tredje konstaterar studien att
utbildning är nyckeln till problemet.

Avslutningsvis visar ovanstående hur utvalda organisationer hanterar so-
cial engineering inom olika områden och de empiriska resultaten från denna
studie påvisar ytterligare att social engineering är ett stort problem.

7.1 Utrymme för framtida forskning

Studien tillåter vidare forskning inom ämnet. En framtida studie kan med
hjälp av en kvantitativ metod göra ytterligare forskning som styrker studi-
es resultat. En enkätundersökning kan göras för att få en bredare och mer
generell bild av social engineering, dock blir det inte lika djupgående och
omfattande. Vidare skulle det vara av intresse att på något vis mäta effekten
av en ökad medvetenhet. Framtida försök kan även försöka fastställa om en
ökad medvetenhet gör att antalet framgångsrika attacker minskar.

Upptäckten om att ingen av de utvalda organisationerna behandlar so-
cial engineering mer övergripande i säkerhetspolicyn skapar möjligheter för
framtida forskning. Vidare forskning rekommenderas skapa ett ramverk som
behandlar social engineering i säkerhetspolicyn mer djupgående och fastställa
effekten av dess implementation.
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Appendix A

Intervjufrågor

Nedan följer frågorna som ställts i genomförda intervjuer.

Introduktion

• Vad har du för befattning?

• Vad är dina arbetsuppgifter?

• Berätta lite om verksamheten, vad är det ni gör inom er organisation?

Social Engineering

• Vet du vad social engineering är?

• Hur lyder din definition av det?

• Känner du till några typer av social engineering-attacker? Vilka?

• Vilka typer av hot tror du social engineering kan utgöra mot er orga-
nisation?

• Har ni någon gång blivit utsatta för en social engineering-attack?

– Hur hanterade ni det?

– Vad blev konsekvenserna?

– Vilka åtgärder vidtog ni efter det? Hur implementerade ni åtgär-
derna i organisationen, hur följde ni sedan upp det?

• Hur medvetna tror du anställda är om social engineering?

• Hur tycker du det generella säkerhetstänket är i er organisation?

I



– Hur tar ni reda på det? Om det skulle bedömas lågt, vilka åtgärder
vidtar ni?

• Vad har ni för syn på BYOD, att anställda tar med egna telefoner,
datorer eller andra enheter och kopplar upp sig?

– Är det ett problem för er?

• Sociala medier används ibland som metod för att utföra attacker med
social engineering. Hur ser ni på användning av sociala medier?

– Är det ett problem för er?

• Får ni mycket phishingmejl?

– Om ja, hur hanterar ni det? Vad tror du det beror på?

– Om nej, vad tror du det beror på?

Fysisk Säkerhet

• Inom social engineering finns begreppet tailgating som innebär att nå-
gon helt enkelt följer efter en anställd in i ett obehörigt område. Hur
ser den fysiska säkerheten ut för er verksamhet?

• Har ni något som hindrar obehöriga från att ta sig in fysiskt? (Till
exempel passerkort eller kod)

Policy

• Har ni någon säkerhetspolicy?

– Behandlar policyn social engineering?

– Vad säger policyn om phishingmejl/spam?

– Finns det några riktlinjer på hur ni ska agera till folk ni inte känner
igen? (Ifrågasätta, försiktighet och så vidare.)
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– Hur gör ni anställda medvetna om policyn?

– Vad händer om någon bryter mot den?

• Om en incident/cyberattack sker, har ni någon handlingsplan för ett
sådant event?

– Hur är den implementerad?

Känslig information

• Hanterar ni mycket känslig information?

• Hur säkerställer ni att den inte hamnar i fel händer?

• Finns det några riktlinjer på hur ni får förmedla känslig information?
(till exempel inte ge ut känsliga uppgifter via telefon)

• Inom social engineering finns begreppet dumpster diving som innebär
att någon letar i sopor/papperskorgar efter känslig information.

– Hur ser ni på det?

– Har ni några riktlinjer över hur ni förstör känsliga dokument?

• “ISO 27000-serien ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för or-
ganisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informa-
tionssäkerheten”

– Är ISO 27000-serien något som ni använder er av?

• Säger CIA-modellen dig något?

– Är det något ni arbetar utifrån?

Utbildning

• Har ni någon utbildning för personal inom informationssäkerhet?
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– Om Ja: Tror du att ni har tjänat eller vunnit något på det? Om
till exempel risken att råka ut för en attack har minskat? Kan ni
tänka er ytterligare något ni tjänat på att utbilda personalen?

– Om Nej: Om ni skulle ha utbildat er personal, tror du att ni
skulle tjäna eller vinna något på det? Till exempel risken att åka
ut för en attack skulle minskat? Känner du kanske till att ni har
blivit utsatta för en attack som med största sannolikhet inte skulle
inträffat om ni hade haft utbildning för personalen?
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Appendix B

Transkribering respondent 1

Vad har du för befattning?
Respondent 1: Min titel är områdeschef.

Vad har du för arbetsuppgifter?
Respondent 1: Leda och fördela arbetet, personalansvar och ekonomiskt an-
svar för min avdelning. Mitt område är även IT-infrastruktur.

Berätta lite om verksamheten, vad gör ni på avdelningen?
Respondent 1: Vi driftar, utvecklar och driftar hela IT-infrastrukturen i hela
organisationen. Allt från kommunikation, servrar, inloggning, mejl, backup
och lagring. Driftar även servrar i organisationen.

Social engineering Vet du vad social engineering är?
Respondent 1: Ja, det vill jag nog påstå.

Hur skulle du definiera det?
Respondent 1: Att införskaffa sig information om någon annan för att begå
någon form av brott.

Känner du till några specifika attacker eller metoder inom social
engineering?
Respondent 1: Phishing, spear phishing, dumpster diving, tailgating.

Utifrån er organisation, vilka typer av hot tror du sådana attacker
kan utgöra?
Respondent 1: Pengar.

Har ni någon gång blivit utsatta för en social engineering-attack?
Respondent 1: Ja, det har vi. Det sker hela tiden, till exempel phishing. Men
vi stoppar cirka 4 miljoner mejl om året. Nyligen var det en mer riktad attack,
spear phishing, mot en högre chef. Där de hade fejkat ett mejl från den här
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chefen till sina anställda och ville att de skulle föra över pengar.

Det här med 4 miljoner mejl, hur stoppar ni det?
Respondent 1: Spamfilter.

Den här spear phishing-attacken som du nämnde, hur hanterades
den i organisationen?
Respondent 1: Jag är inte riktigt säker på det, jag har bara fått höra om det
på omvägar.

Vet du om det blir några konsekvenser av detta? Kommer man
arbeta på något annat sätt för förhindra liknande i fortsättningen?
Respondent 1: Nej, utan det handlar om utbildning. Det är det som är nyc-
keln till det problemet. Återupprepar och påminner om det. Vi skickar ut
påminnelse på vårt intranät att det nästan har blivit så att folk börjar trött-
na på det.

Hur tycker du det generella säkerhetstänket är i er organisation?
Respondent 1: Skulle vilja påstå att det är ett rätt så högt säkerhetstänk.
Säkerhet kostar ofta i form av tillgänglighet och det kan göra lite ont för
organisationen.

Övriga anställda här på avdelningen, tror du de vet vad social
engineering är?
Respondent 1: Ja, det hoppas jag verkligen.

Hur tror du det ser ut generellt i den större organisationen?
Respondent 1: Dåligt. Ett exempel från 80-talet när jag arbetade som bil-
mekaniker, kunde man i stort sätt bara dra på sig en overall och hämta ut
reservdelar ur vilket företag som helst och skriva på fakturan.

Varför tror du generellt sätt det är dåligt?
Respondent 1: Jag skulle nog, det är nog inte bara i vår organisation, det
är nog generellt överallt. Ta en sån sak som tailgating. Svenskar är väldigt
snälla, vänliga, vill hjälpa till, eller inte ifrågasätta om någon till exempel
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kommer bärande på massa paket. Kan du öppna dörren till mig? Det tror
jag nog hade fungerat överallt.

Vad har ni för syn på BYOD, att anställda tar med sig egna enhe-
ter till exempel datorer eller mobiler och kopplar upp sig mot ert
nätverk? Hur ser ni på det?
Respondent 1: De kommer bara åt internet.

Det är alltså inget problem för er?
Respondent 1: Nej, det har aldrig varit några problem. Vi använder även
mycket certifikat på både mobiler, datorer och surfplattor.

Sociala medier på arbetstid, hur ser ni på det?
Respondent 1: Idag går allt ihop, ibland vet man inte om det är arbete eller
fritid. Det är inget vi kontrollerar eller jobbar med. Jag mäter prestation och
resultat på mina medarbetare, det är det som räknas.

Det är alltså inget problem för er? Det skulle kunna vara en väg
in?
Respondent 1: Ja, men det kan det vara ändå. Det är åter om medvetenhe-
ten, det är inloggningsuppgifter som är problem. Så är det för alla, eftersom
många använder samma inloggningsuppgifter överallt. För att det är enkelt
att komma åt.

Får ni mycket phishing-mejl?
Respondent 1: Ja, jag vet inte hur stor procent det är. Men jag får något
nästan varje dag. Det är bara phishing-mejl, just jag har inte blivit utsatt
för spear phishing.

Hur hanterar ni phishing-mejl?
Respondent 1: Vi har spamfilter, sen har vi en kille som jobbar med Exchange
(mejlserver). Han går igenom och kollar mejlservrar och karantän. Vi har
väldigt många anställda som är duktiga på att rapportera om det är något.
Men då har det ju redan gått igenom. Sist stoppade vi en attack med word-
filer. Då fick vi stoppa alla bifogade filer och det blev ett väldigt liv.
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Hur ser den fysiska säkerheten ut här på er avdelning?
Respondent 1: Kort, taggar. Ni kom ju inte in utan att någon öppnade. Men
jag skulle tänka mig att om någon klär på sig en uniform, brandskydd eller
något sånt, så skulle man nog komma igenom. Särskilt om man är duktig på
att prata och vet vem man ska till. Då skulle man nog kunna prata sig förbi.

Kan man komma in i lokalen efter arbetstid?
Respondent 1: Ja, det kan man. Med tagg och kod.

Har ni någon policy som behandlar någon form av IT-säkerhet?
Respondent 1: Ja, det gör det. Det finns en generell policy.

Vet du om policyn behandlar social engineering?
Respondent 1: Nej, det gör den inte. Inte vad jag känner till. Det finns andra
riktlinjer som till exempel säger att man inte ska släppa in obehöriga.

Finns det några riktlinjer på hur man agerar mot okända personer?
Respondent 1: Vi försöker informera om att man alltid ska fråga. Kontrollera
om personen har fått hjälp och vara lite serviceminded. Det kan nog hända
att man i vissa fall är lite blyg.

Hur gör ni anställda medvetna om policyn?
Respondent 1: Det ingår i introduktionen.

Vad händer om man bryter mot den?
Respondent 1: Det är svårt att sparka folk på grund av det. Men blir upplyst
om det och kan få en varning i värsta fall om det återupprepar sig.

Har ni någon som kontrollerar om den efterföljs?
Respondent 1: Vi hoppas att alla följer den. Det skulle vara säkerhetschefen
i så fall.

Om en incident eller cyberattack skulle ske, har ni någon hand-
lingsplan för hur ni hanterar det?
Respondent 1: Det finns ingen punktlista. Det skulle bli svårt eftersom olika
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incidenter behandlas olika. Vi har DDoS-skydd som fungerar väldigt bra.

Blir ni ofta utsatta för DDoS-attacker?
Respondent 1: Ja, men sedan vi skaffade skyddet har det inte varit lika ofta.
Innan skyddet var det rätt ofta. Vi får även rapporter när trafiken mitigeras,
det fungerar väldigt bra faktiskt.

Hanterar ni mycket känslig information, till exempel information
som är sekretessbelagd?
Respondent 1: Nej, det vill jag inte påstå. Jag skulle vilja påstå att vi inte
hanterar så mycket sekretessbelagd information, men däremot har vi väldigt
höga behörigheter i nästan alla system. Från och med detta året kommer vi
börja säkerhetsklassa all personal på avdelningen. Innan har vi bara gjort
registerutdrag.

Vad innebär det att ni säkerhetsklassar personalen?
Respondent 1: SÄPO gör en kontroll.

Har ni några riktlinjer för hur ni förmedlar känslig information?
Om någon till exempel ringer till er och begär viss information?
Respondent 1: Då skulle nog alla varningsklockor ringa och så skulle någon
fråga en chef. Kan inte chefen ta beslut, kontaktas vår jurist. Jag tror att folk
skulle ifrågasätta det, vi gör även callback till kända nummer. Det händer
att polisen ringer och vill ha uppgifter.

Hur ser ni på dumpster diving?
Respondent 1: Tror inte medvetenheten om det är så stor, jag har en do-
kumentförstörare. Det har börjat dyka upp fler sådana nu med tanke på
GDPR, folk har börjar städa i sina hyllor, pärmar och rensat onödig infor-
mation. Jag tror att attackerna kommer bli mer intressanta när det finns ett
utpressningssyfte bakom.

Har ni några riktlinjer över hur ni förstör känslig information?
Respondent 1: Nej, det tror jag inte. Inte vad jag vet. Det finns dokument-
förstörare utspridda. Det går ju att leta i mellanlagring, där finns säkert
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dokument liggandes innan de kommer till arkivet där det ska ligga. Men det
kommer nog komma mer riktlinjer med tanke på GDPR.

Känner du till ISO 27000- serien?
Respondent 1: Ja.

Är ni certifierade?
Respondent 1: Nej, det är inte heller vår ambition. Men vi försökte få det på
plats men vi har aldrig lyckats med det. Men tänket finns med i olika policys.

Varför är det svårt att implementera?
Respondent 1: Det är nog lika svårt som alla andra ISO-standarder. Det är
tungt och svårrott. Har man väl lyckas implementera det är det väldigt svårt
att underhålla det. Det är bara riktigt stora organisationer som lyckas med
det. Man måste ta in konsulter och ha det som ett projekt ett år. Sedan är
det såklart pengar.

Säger CIA-modellen dig något?
Respondent 1: Ja.

Är det något ni arbetar utifrån?
Respondent 1: Nej, men jag brukar använda den ibland när folk pratar i
organisationen. Att säkerhet kostar pengar. Vissa delar i verksamheten vill
bara ha tillgänglighet, de är inte intresserade av något annat. Sedan är det
också en del saker som blir jobbigt med säkerhet. Varför måste jag logga in
två gånger? Varför måste jag ha lösenord överhuvudtaget? Varför måste jag
byta mitt lösenord så ofta?

Kan man säga att folk inte är medvetna om varför man måste till
exempel byta lösenord?
Respondent 1: Jo, det tror jag nog. Men de vill nog inte för att det är jobbigt.

Har ni någon utbildning för personal inom informationssäkerhet på
er avdelning?
Respondent 1: Vi gör lite spontaninsatser. Nu var det länge sedan vi hade ett
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företag inne som höll en dags säkerhetsutbildning från ett hackerperspektiv.
Sen skickar jag en del folk på olika säkerhetsseminarium. Nu börjar vi med
en satsning med microutbildning, där vi skickar ut tre-fyra korta frågor varje
vecka. Det är till att börja med ur GDPR-synpunkt.

Hur ser det ut i övriga verksamheten med säkerhetsutbildning?
Respondent 1: Samma utbildning som vi höll för vår personal, hackerut-
bildningen, erbjöd vi även andra personer med IT-strateger som finns ute i
organisationen. De fick samma utbildning som vi, sedan hoppas vi att det
rinner ut till övriga. Alltså fick inte alla ta del av den, men microutbildningen
om GDPR kommer att gå ut till alla.

Med tanke på att ni har utbildning för personalen, tror du att ni
har tjänat något på det? Med tanke på ökad medvetenhet, har ni
kanske förhindrat några attacker?
Respondent 1: Om det har gått så långt som att vi har förhindrat vet jag
inte. Men medvetenheten har ökat väldigt mycket. Även intresset för säkerhet
har ökat.

Tror du att man i längden tjänar på att arbeta förebyggande med
utbildningar?
Respondent 1: Ja, absolut. Det tror jag absolut. Jag tror att de flesta IT-
organisationer är ganska duktiga på det här med skalskydd och tekniska
skyddet men, det är människorna, det var därför jag tyckte det var intressant
som ni håller på med i den här studien, för att det är där jag ser att den
svagaste länken är. Man kan förstöra hur mycket papper som helst, men
det sitter fortfarande kvar en hel del här uppe med. Folk som slutar, är
förbannade, eller någon som köper dom. Det är därför som vi börjat med den
här säkerhetsklassningen också. Dåligt med ekonomi, kanske blir övertalade
från någon mer mörkskygg varelse att göra saker som man kanske inte borde
göra.

Det spelar ingen roll hur bra brandväggar eller spamfilter man har,
kommer det ner till en individ så kan allt hända.
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Respondent 1: Ja, exakt. Allt går att köpa för pengar.

Avslutningsvis, du nämnde att du tror att ni tjänat något på att
utbilda er personal, kan du tänka dig något annat som man kan
vinna på att utbilda personal inom informationssäkerhet? T.ex.
kanske en försäkringspremie minskar om de ser att man vidtagit
vissa åtgärder eller förebygga?
Respondent 1: Vad som helst man man tjäna på att förebygga attacker?

Ja, vad eller vad ni kan tjäna på det helt enkelt.
Respondent 1: Ja det vi kan tjäna på är ju att inte bli stämda av någon
för 11 miljoner, men det finns ju andra saker. Det finns ju inte larm på alla
byggnader, inbrottslarm sådana enkla saker, vi får inbrott cirka 4-5 gånger
om året. Så det får jag nog suga på.

Ja, det är en knepig fråga och handlar om man kan se någon af-
färsnytta med att förebygga social engineering.
Respondent 1: Ofta vet man inte om när man blir attackerade, när det läcker
information eller om det inte är helt uppenbart. Men jag skulle vilja påstå att
vid de flesta tillfällen vet man inte om det. Vi rapporterar alla incidenter till
CERT idag. Oftast IT-incidenter, kan även vara kopplat till informationsläc-
kage. Det som kan komma närmst informationsläckage är när de ringer till
oss och säger. Ahh nu har jag lämnat ut mitt lösenord och klickade på den
här länken. Då vet man inte hur långt det gått. Folk brukar veta när det
gjort fel, men de kommer på det efter, inte innan.

Du nämnde GDPR, att du trodde attackerna kanske skulle minska?
Respondent 1: Nej, jag tror de kommer öka för att det kommer finnas ett
mycket större vinstintresse att attackera. Man attackerar också snor man
information och så gör man en utpressning. För att inte jag ska läcka den
här informationen vill jag ha så här mycket pengar.
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Appendix C

Transkribering respondent 2

Vad har du för befattning?
Respondent 2: Jag är systemingenjör och tjänsteansvarig för IT-säkerhet.

Vad har du för arbetsuppgifter?
Respondent 2: Som tjänsteansvarig, vilket innefattar säkerhetsprodukter. Jag
jobbar även praktiskt med ärenden och hanterar risker och sårbarheter. Drif-
tar och uppgraderar säkerhetssystemen, håller kontakter med leverantörer.

Berätta lite om verksamheten, vad gör ni på avdelningen?
Respondent 2: På IT-avdelningen driftar vi IT-systemet för hela organisatio-
nen. Serverdrift, applikationer, support, underhåll och till viss del utveckling.

Hur skulle du definiera social engineering?
Respondent 2: Ett sätt att använda sin personlighet för att komma åt någon-
ting. Inte att man använder konkret virus, utan man använder sin sociala
kompetens eller liknande för att tillgodogöra sig information eller materiel.

Känner du till några specifika attacker eller metoder inom social
engineering?
Respondent 2: Man kan till exempel se Stuxnet som en social engineering-
attack. Det är visserligen en APT-attack men man kunde inte komma in själv
eller få in viruset på ett enkelt sätt, utan då fick man applicera det med hjälp
av andra vägar. Det vanligaste är phishing, alltså via mejl, som kommer och
går hela tiden.

Utifrån er organisation, vilka typer av hot tror du sådana attacker
kan utgöra?
Respondent 2: Det som vi ser mest är att man vill komma över inlämnings-
uppgifter via phishingattacker genom mejl. Det är det som vi verkligen kan
se.

XIII



Du nämnde att ni blivit utsatta för phishing. Har ni blivit utsatta
för någon annan social engineering-attack?
Respondent 2: Ja, det stämmer. Eftersom det är en ganska stor verksamhet
kommer inte allt oss till känna. Skulle någon ställa sig i en reception nå-
gonstans och försöka uppge någonting som inte stämmer, då blir det ingen
IT-relaterad fråga. Därför kan jag inte riktigt uttala mig om det.

Hur hanterar ni phishingmejlen som kommer?
Respondent 2: Beroende på hur de upptäcks så är det till exempel använ-
darna som är uppmärksamma. Vi försöker sprida information om hur man
ska använda sin mejl o.s.v. Ofta kommer det in ett ärende till vår servicedisk
där någon säger att de fått något. Sedan skickar de ärendet vidare till oss
där vi kollar upp det. Vi går även in och tittar i vårat spamfilter och ser om
det är något som förekommer mycket. Då kanske vi blockerar avsändaren så
fort vi kan. Men framför allt ta reda på eventuella länkar i mejlet och kon-
trollera om de fungerar eller är blockerade. Är de inte blockerade gör vi det i
webbfiltret. Skulle det behövas, kontrollerar vi även om någon har klickat på
länkarna, det kan vi se i webbfiltret. Vi tar även kontakt med vederbörande
för att kontrollera om de har lämnat ut några uppgifter, sedan byter vi även
lösenord omedelbart på kontot. Vi har haft mycket phishingmejl men vi har
inte fått några kapade konton.

Är phishingmejlen ni får riktade specifikt till någon i organisatio-
nen?
Respondent 2: Vi får vanliga phishingmejl som till exempel säger att ditt
mejlkonto håller på att gå ut, du måste in här och ange dina uppgifter så
att du kan fortsätta mejla. Den sorten är inte riktade. Däremot vet vi att de
har kapat konto hos våra kollegor i andra organisationer, de mejlen är svå-
rare för oss eftersom vi inte kan stoppa dem. De kapade kontona har riktiga
adresser vilket gör att de inte går att blockera i vårt spamfilter. De är inte
heller riktade men det ser ut som en riktig avsändare fast i felaktigt syfte.
Det har även förekommit mejl där avsändaren vill ha pengar insatta på ett
konto, där de har spoofat en verklig mejladress. Vilket kan ses som en riktad
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attack.

Hur medvetna tror du anställda är om social engineering? Både på
IT-avdelningen men även generellt i övriga verksamheten.
Respondent 2: Här på avdelningen anser jag att den är god. Men jag tycker att
det finns en bra mognad även i övriga verksamheten. Vi är även certifierade
enligt ISO-27001. Vi har ett ledningssystem som är väldigt väl genomarbetat
som certifieringen bygger på. Med tanke på det finns det väldigt mycket regler
och rutiner som anställda ska ta del av och känna till. Det jobbas en hel del
med IT-säkerhet och fram för allt informationssäkerhet. Vi jobbar mycket
med personuppgifter och personlig data och det är det som någon eventuellt
skulle vilja komma åt, därför måste vi värna om det.

Du anser att det generella säkerhetstänket i organisationen är bra?
Respondent 2: Ja, jämfört med motsvarande organisationer tycker jag det är
relativt bra.

Vad har ni för syn på BYOD, att anställda tar med sig egna enhe-
ter till exempel datorer eller mobiler och kopplar upp sig mot ert
nätverk? Hur ser ni på det?
Respondent 2: Här på avdelningen är det fritt fram att använda mobila enhe-
ter. De flesta har tjänstemobiler men givetvis förekommer även privata mo-
biler. Kopplar man upp sig mot gästnätverket kommer man bara åt internet.
Det går att plugga in en infekterad enhet om man hittar ett nätverksuttag
som är patchat. Förhoppningsvis ska inte oanvända uttag vara patchade, men
det går att rycka ut en kabel och ta det uttaget.

Sociala medier används ibland som en väg in för en attack? Hur
ser ni på det?
Respondent 2: Självklart används sociala medier här, men kanske inte lika
stor utsträckning. Det krävs även för att driva verksamheten idag, vi har inte
sett det som något större problem eller hot. När Facebook var nytt var det
faktiskt blockerat men det höll inte i längden, det krävdes i verksamheten
att man skulle kunna använda Facebook. Däremot finns det dokument som
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reglerar användning av sociala medier och kontrollerar även hur mycket man
surfar på internet och vad man är inne på.

Hur ser den fysiska säkerheten ut här på er avdelning?
Respondent 2: Här på IT-avdelningen måste du anmäla dig när du kommer
och följas till någon som du ska besöka. Man ska inte kunna komma in här
som vem som helst. Du ska anvisas till rätt person och inte lämnas själv,
även att någon ansvarar för besöket. Vi har även serverhallar där det är
passagekontroll och bara vissa som har behörighet. Vi har passagekort med
kod och man fotograferas när man kommer in så man ska kunna stämma av
i flera led. Just där har vi ett väldigt bra skalskydd, men det varierar lite
beroende på var det är.

Kan man komma in i lokalen efter arbetstid på kvällar och helger?
Respondent 2: Nej, här är det larmat. Växeln sitter här, men skulle jag behöva
komma in utanför arbetstid måste jag legitimera mig och anmäla mig hos
växeln för att få tillträde till lokalen, även som anställd.

Har ni någon säkerhetspolicy?
Respondent 2: Ja, det har vi. Vi har som sagt ganska rigoröst med policys så
vi har. I och med att vi har det här ledningssystemet och att vi är certifierade i
informationssäkerhet så har vi i allra högsta grad säkerhetspolicys som håller
för en certifiering.

Behandlar policyn social engineering?
Respondent 2: Specifikt social engineering tror jag inte den tar upp. Det står
inget direkt men indirekt gör det. Det finns väldigt många strikta policys
som förhindrar någon från att använda social engineering och det vanligaste
som går igenom är i sådana fall phishing men där finns det metoder för att
förhindra även det.

Finns det några riktlinjer på hur ni ska agera till folk ni inte känner
igen? (Ifrågasätta, försiktighet och så vidare.)
Respondent 2: Ja det gör det och även när det gäller telefonsamtal beror
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det på vad det gäller. Man kan till exempel använda motringning för att få
verifierat att det är den person som den uppger sig för att vara. Det kan vara
som så att någon ringer in till servicedisken och vill få något utfört. Då kan
dem ringa tillbaka och verifiera personen om det inte är ett internt nummer.

Hur gör ni anställda medvetna om policyn?
Respondent 2: Det är ju dels som introduktion för nyanställda så ska man
läsa igenom delar och skriva under. Där är IT-säkerheten en del. Det är
även sådant med sekretess och kunddata som används i vår verksamhet.
Informationssäkerhetsanordnaren har en dragning med alla nyanställda där
man går igenom grundläggande informationssäkerhet.

Vad händer om någon bryter mot den?
Respondent 2: Om man bryter mot sekretessen till exempel gå in och kolla
i någon annans personuppgifter med tillhörande känslig information utan
tillåtelse räknas det som dataintrång enligt lag. Då kan det bli arbetsrättsliga
åtgärder. Till exempel våra system som innehåller personuppgifter, det är
väldigt viktigt att det är rätt person som handskas med sådana uppgifter.
Det görs stickprovskontroller där man plockar ut ett antal personer och går
igenom vem som har varit inne och tittat på vem, finns det ingen anledning
till det så kan det bli följder.

Har ni haft några problem med det?
Respondent 2: Ja det har hänt historiskt sett att folk har varit inne och sökt
på personer de inte ska.

Om en incident/cyberattack sker, har ni någon handlingsplan för
ett sådant event?
Respondent 2: Till större incidenter finns det kontinuitetsplaner. Går vi ner
till exempelvis en phishingmejl-incident så har vi kanske inte någon doku-
menterad plan direkt men det finns ändå en idé om hur vi handskas med
det.

Hanterar ni mycket känslig information?
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Respondent 2: Ja.

Hur säkerställer ni att den inte hamnar i fel händer?
Respondent 2: Rutiner och regler hur man ska handskas med uppgifter, hur
man skriver ut och förvarar dem, att dem ska förstöras och vad man får mejla
för uppgifter. Du får till exempel inte mejla personuppgifter och känslig in-
formation. Nu kommer GDPR förordningen som reglerar känslig information
ännu hårdare. Den är lik PuL men med vite. Någonting som vi håller på att
implementera här nu är DLP (Data Leak Prevention) det är ett skydd mot
dataläckage. Det är ett system där vi kan kontrollera all utgående trafik, till
exempel mejl, webb och även lagrad trafik. Där vi kan ha koll på var det
lagras personuppgifter och ska vi lagra känslig data så kan vi reglera den så
den inte går att skriva ut, lagra på USB och stoppa den från att mejlas. Vi
kontrollerar all utgående mejltrafik så att den inte innehåller personuppgifter.

Är det något ni har tagit fram nu när GDPR kommer?
Respondent 2: Jag har jobbat i väldigt många år för det här men det är först
nu som jag har fått gehör. GDPR har varit en hjälp på vägen.

Ni förvaltar systemen och behörigheter till personalen, det innebär
att ni kanske också har höga behörigheter och kan ge er själva
behörighet att gå in och titta på någon man inte ska, hur ser ni på
det?
Respondent 2: Vi har ju en filosofi i att man inte ska ha mer behörighet än
man behöver. Allra högsta behörighet är det väldigt få som har. Självklart
måste man ha behörigheter och självklart kan det missbrukas. Vill man ha
en viss behörighet behöver det begäras och gå igenom flera chefer.

Gör ni någon bakgrundskontroll på personer som börjar jobba här
på IT-avdelningen?
Respondent 2: Det beror på vilken roll det gäller. Om det behövs så görs det.

Har ni några riktlinjer över hur ni till exempel förstör känsliga
dokument?
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Respondent 2: Dokumentförstörare. Det finns också olika färger på säckar på
vad som ska gå vart. Med elektronik destrueras hårddiskar. Vi lämnar aldrig
tillbaka hårddiskar. Våra avtal med leverantören säger att dem får komma
hit och byta en hårddisk, men aldrig ta den med sig.

Är ISO 27000-serien något ni varit certifierade i länge?
Respondent 2: Ja. De som har hand om ISO 27001 sade att vi var först ut
med att bli certifierade inom vår bransch när det kommer till informations-
säkerhet.

Känner ni att det är jobbigt att följa ISO 27000-serien?
Respondent 2: Det kräver jobb, vi har årliga revisioner. I början tyckte man
det var jobbigt att det fanns någon som ifrågasatte. Idag ser vi det som ett
hjälpmedel att hitta förbättringspunkter. Det är jobb med det men det leder
oss framåt som verksamhet. Det blir ett ständigt förbättringsarbete.

Säger CIA-modellen dig något?
Respondent 2: Det är punkter vi arbetar utifrån. Det ingår i vår IT-säkerhetspolicy,
det är grundläggande för IT och informationssäkerheten.

Har ni någon utbildning för personal inom informationssäkerhet?
Respondent 2: Nej det kan jag inte påstå rent konkret. Ser vi på personal
rent generellt så är det en väldigt stor organisation. Jag personligen försöker
sprida kunskap så den flödar ut i verksamheten och där har vi något som
heter IT-ombud. Till de kan anställda vända sig med sina IT-frågor. Det
är ingen utbildning men det är ett medvetande. Vi har också intranät som
informationskanal.

Kommer personalen få utbildning inom GDPR innan den slår i
kraft?
Respondent 2: Inte direkt. Det kommer informeras på intranät och personer
på berörda nivåer kommer få utbildning och sprida det vidare.

Tror ni att ni har tjänat eller vunnit något på det? Alltså om till
exempel risken att råka ut för en attack har minskat? Kan ni tänka
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er ytterligare något ni tjänat på att utbilda personalen?
Respondent 2: Ja, ju mer man kan sprida kunskap desto bättre. Det hade
nog kunnat vara en ännu större del och komma ut i verksamheten och sprida
information. Folk går ju trots allt på phishingmejl. Det finns tjänster som
levererar fejkade phishingmejl som utbildning för personal men där ställer vi
oss frågan om det är lagligt, moraliskt och etiskt.

Ni tror då att man kan förebygga genom att utbilda?
Respondent 2: Ja självklart kan man det.

Tror ni att det är en fråga om pengar och risk?
Respondent 2: Ja dilemmat är ju tid och pengar. Verksamheten har inte
mycket tid att sätta av och det är en balansgång. Det blir forumen med
IT-ombud som i sin tur kan sprida informationen.
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Appendix D

Transkribering respondent 3

Vad har du för befattning?
Respondent 3: Jag är IT-ansvarig för support i organisationen. Ansvarar för
det som vi kallar IT-operations globalt i organisationen.

Vad har du för arbetsuppgifter?
Respondent 3: Uppgifterna är att ansvara för att vi ger en bra support till
våra interna kunder IT-mässigt och att drifta miljön som behövs för att
användaren ska kunna göra sitt jobb på ett bra och effektivt sätt. Hanterar
team som ger support i respektive länder och se till att vi fullföljer vår strategi
som vi har på olika nivåer för att driva allt så effektivt som möjligt. Även
utvecklar våra tjänster baserat på kraven som kommer från verksamheten.
Ser även till att vi mappar de tjänster som vi har mot verksamheten, saknas
några tjänster skickar vi det till utvecklingsavdelning så att de kan producera
vettiga tjänster. Det är väl det ansvaret som jag har.

Berätta lite om verksamheten, vad gör ni?
Respondent 3: Vi har två eller tre områden. Vi jobbar med mjukvarulösningar
och säljer föremål andra verksamheter har nytta av inom sitt område.

Vet du vad social engineering innebär?
Respondent 3: Det vet vi.

Hur skulle du definiera det?
Respondent 3: Min definition skulle vara att man använder mindre tekniska
hjälpmedel för att göra intrång på olika sätt. Du kan fortfarande använda IT
som ett hjälpmedel till viss del, men det är ingen ”hacking” utan du använder
ett socialt element för att komma åt information eller kunskap.

Känner du till några specifika attacker eller metoder inom social
engineering?
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Respondent 3: Ja, det gör vi. Jag menar phishing är ju väldigt vanligt. Vi
har andra typer av försök mot vår verksamhet där man försöker efterlikna
någon annan så man tar över identiteter. Jag kan inte de specifika namnen
men det finns även fall där man ringer och försöker låtsas vara någon annan
för att få åtkomst. Det finns en lång rad med härliga exempel.

Utifrån er organisation, vilka typer av hot tror du sådana attacker
kan utgöra?
Respondent 3: Pengar, vi förlorar pengar. Information, information som i
sin tur kan leda till tapp av mer information eller mer pengar. Även ryktet.
Om fel information kommer ut eller om vi visar att vi varit oaktsamma med
information. Vi har krav på oss att hålla information på ett säkert sätt i den
mån man kan göra det idag.

Har ni blivit utsatta för någon annan social engineering-attack?
Respondent 3: Ja

Vill ni utveckla?
Respondent 3: Nja, phishing blir vi utsatta för ständigt. Även att man försö-
ker efterlikna någon annan, det händer månadsvis. Tack och lov så är många
försök dåliga, vilket är bra. Gällande mer avancerade social engineering där
någon ringer, försöker efterlikna någon annan eller kommer in i lokalen är
mer sällsynt men det händer.

Har det blivit några konsekvenser någon gång om en attack varit
framgångsrik?
Respondent 3: Ja, det har blivit konsekvenser.

Känner du till vad det var för någon attack?
Respondent 3: Jag vill inte gå in på detaljerna.

Vidtog ni några åtgärder efter den här incidenten?
Respondent 3: Jajamen! I de här fallen som vi känner till beror på att någon
inte har gjort som det är tänkt. Alltså att man inte har följt policyn som
finns. Det handlar inte så mycket om att skriva om något men självfallet
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har vi bland annat gått ut med utbildningsinsatser till alla anställda där vi
påminner om detta. Även påvisat hur enkelt det är med phishing, vi har gjort
falska phishingattacker, vi har gjort en del aktiviteter i området. Givetvis
tittar vi på policy och sånt också men det är inte där vi ser den stora vinsten.
Sen tror jag att problemet i samhället i stort är att anställda har väldigt
mycket på sina tallrikar. Det vill säga de har väldigt ont om tid att utföra
sina arbetsuppgifter, det är alltid en ny arbetsuppgift som kommer. Vilket
gör att det är lätt att ta lite genvägar.

Hur medvetna tror du anställda är om social engineering på IT-
avdelningen?
Respondent 3: Jag skulle säga att vi är väldigt medvetna för vi jobbar med
det. Vi informerar våra användare om problemet och om vad de ska tänka
på. IT har en stor medvetenhet vill jag påstå. Vi har även processer där
någon kommer från vår verksamhet och ber om information som vi anser
vara klassificerad som konfidentiellt. Då har vi rutiner där den lokala IT-
ansvarige ska godkänna det från en högre instans. Vi är väl medvetna om
vad vi får göra och inte.

Hur medvetna tror du anställda är om social engineering i övriga
verksamheten?
Respondent 3: Den ökar. Den ökar i takt med att vi informerar och att det
händer saker i stort. Jag menar man läser tidningar och hör om saker som
händer. Tycker även man får titta på sig själv som privatperson eftersom
man då agerar annorlunda mot hur man gör i sin yrkesroll. Man vill även
tro gott om människor och det man läser anser man vara fakta. Det här med
”fake news” är också ganska nya företeelser, man är även ganska godtrogen.
Jag tror att om man verkligen vill, är det ganska enkelt att komma åt fysiska
lokaler. Det gäller nog generellt och inte bara vår organisation. Man gillar
inte heller att sätta folk i kategorier, det här med lappar på besökande. Det
gör man för att det ska se bra ut men man andas inte det här.

Vad har ni för syn på BYOD, att anställda tar med sig egna enhe-
ter till exempel datorer eller mobiler och kopplar upp sig mot ert
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nätverk? Hur ser ni på det?
Respondent 3: Det är något vi egentligen inte tillåter, det är möjligt att
det ser olika ut globalt med generellt är det så. Vi ska använda företagets
produkter.

Har ni separerat nätverket?
Respondent 3: Det mobila är separerat, men inte det fasta. Vi jobbar just nu
med det, vi håller på att uppdatera vår BYOD-policy för att säkerställa vad
vår verksamhet tycker är tillåtet eller inte. På något sätt är det också upp
till IT. Kommer du med din egen enhet har du den här tillgången, har du
företagets har du en annan och andra tjänster. Tillåts BYOD kommer vi se
till att det blir väldigt begränsat.

Sociala medier används ibland som en väg in för en attack? Hur
ser ni på det?
Respondent 3: Det är inte ett IT-beslut huruvida man ska eller inte ska få
använda sociala medier. Enligt mig används inte sociala medier som en ingång
för attacker på det sättet. Om en anställd vill köra Facebook på sin lunchrast
så har IT inget problem med det. Det är en personalfråga hur man eventuellt
vill begränsa det. Kanalerna är så många där du kan riskera att tappa ut
data. Jag ser inte det som ett större hot om man kör sociala medier kontra
sin privata mejl eller andra sätt med USB-stickor.

Får ni mycket phishingmejl till verksamheten?
Respondent 3: Har har fått ganska mycket. Vi har gjort ett antal aktiviteter
för att på teknisk nivå försöka stärka upp vårt skydd och det har gjort att
penetrationen minskat. Anställda kan lättare visualisera och redan när mejlet
kommer känna igen att det kommer från någon extern källa. Vi har gjort en
del saker, jag kan inte säga att phishingmejlen minskat men påverkan på
oss minskar. Vi får mindre rapporter från anställda eftersom de själva kan
upptäcka och se direkt att det är skräp.

Varför tror du att det kommer mycket phishingmejl till er organi-
sation?
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Respondent 3: Jag vet faktiskt inte. Antagligen är det bara ett enkelt sätt
för folk att försöka få pengar. Jag tror inte att vi är mer drabbade än någon
annan. Jag tror att man skjuter med hagelbössan och skickar ut 10 000 mejl
så kanske du får ett napp, vilket räcker för att bekosta den aktiviteten. Folk
har även bråttom och inte tid att göra vettiga analyser vilket medför att de
tar snabba dumma beslut. Jag tror ändå att vi är bra rustade och har bra
rutiner för betalningar och hantera klagomål från kund. Jag tror även att
mindre företag än oss är sämre rustade och i takt med att vi växer får vi mer
processer och mer medvetenhet.

Spear phishing, förekommer det?
Respondent 3: Det ser vi också. Speciellt att man riktar sig mot ledning-
en naturligtvis, de har högre mandat. En del riktigt avancerade saker har
kommit in, där vi misstänker att man kommit åt mejl som visar hur man
uttrycker sig med förkortningar och slang.

Hur ser den fysiska säkerhet ut för er verksamhet?
Respondent 3: Det är väldigt olika eftersom vi finns i flera länder. Vi har inte
en global policy som slår fast hur den fysiska säkerheten ska se ut. Det är
ofta ett mellanting mellan facility management vilket är dem som hanterar
lokaler, och sedan IT som hanterar säkerhet. Fysisk säkerhet till våra datarum
är väldigt definierat i våra policys och det efterföljs. Den fysiska säkerheten
är okej när det gäller IT men hur lätt du kommer in i receptionsområden eller
produktionen varierar. I vissa fall kommer du knappt in i receptionen medan
i andra fall är det lättare. Det beror också på hur klassad din verksamhet är.
Vi har delar i vår produktion där ingenting får ändras och där är det svårare
att få åtkomst.

Har ni något som hindrar obehöriga från att ta sig in fysiskt? (Till
exempel passerkort, kod och så vidare )
Respondent 3: Det är olika men generellt sett segmenterar man vid olika
typer av nivåer. Det kan vara kort och kod eller andra typer av tillgång.

Har ni någon säkerhetspolicy?
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Respondent 3: Det har vi, ett gäng.

Behandlar policyn social engineering?
Respondent 3: Bra fråga jag tror det är ett litet avsnitt om det. Vi håller på
och göra om en stor del av våra policys. Vi har fått en ny säkerhetsansvarig
och i takt med GDPR görs policys om för att hålla dem uppdaterade. När
den nuvarande policyn skrevs så var kanske inte social engineering ett så hett
ämne. Det nämns men inte att det specifikt går att möta hotbilden. Inte på
den detaljnivån.

Vad säger policyn om phishingmejl/spam?
Respondent 3: Spam absolut. Phishing har vi mer gått ut med i efterhand
snarare än att det står i policyn. Vi har talat om hur det ser ut, det här
händer, så här kan du detektera det, det här bör du göra i processen för att
rapportera. Det är nog mer kopplat mot dem aktiviteter vi gjort snarare än
att det står i policyn.

Finns det några riktlinjer på hur ni ska agera till folk ni inte känner
igen? (Ifrågasätta, försiktighet och så vidare.)
Respondent 3: Jag tror inte det finns i skrift. Det är en intressant aspekt
hur man kan lösa det. Vi har många externa konsulter som jobbar som jag
tror många stora bolag har. Det är mycket folk som man inte känner till på
daglig basis. Man kan tänka sig varianter där man har identitetshandlingar
och annat på ett bättre sätt.

Hur gör ni anställda medvetna om policyn?
Respondent 3: Det är aktiviteter som vi gjorde med phishingen, i den kom-
munikationen. I den träningsdelen hänvisar vi tillbaka till våra policys. Vi
har också sett till så att vår policy är lätt att hitta. Ingen ska säga ”jag hittar
inte policyn” utan det räcker att du öppnar intranätet så finns den där.

Sedan har vi processer där vi säkerställer att du får rätt förankring i led-
ningen. När policyn väl kommer upp, vet vi att vi har rätt stakeholders så
det inte blir en pappersprodukt som bara ligger på sidan. Sedan har vi andra
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IT-policys och guidelines som inte ledningen är med och skriver under men
där har vi mandat att driva igenom dem själva.

Vad händer om någon bryter mot den?
Respondent 3: Då går man in i en HR process där HR-avdelningen får prata
med vederbörande. Då får man prata om vad som hänt, varför det hände
och vad man kan göra åt det. Vid upprepade tillfällen eller väldigt grav
försummelse kan man såklart få sparken.

Kontrollerar någon att policyn efterföljs?
Respondent 3: Vi har inte en funktion som gör det, vi har ingen person
som gör det. Däremot har vi ett antal mekanismer i vår verksamhet som
kontrollerar att saker och ting blir rätt utförda. Det är väldigt sällan vi går
ut och gör ett frågeformulär där vi går ut och frågar ”vet du vad vår policy
innebär?”. Min personliga åsikt är att det där får ingen större effekt. Det är
också upp till närmsta chef att se till att det följs.

Hanterar ni mycket känslig information?
Respondent 3: Känsliga för oss, ja men inte för tredje part. Vi hanterar käns-
liga information i form av ritningar, finansiell information, HR-information.

Hur säkerställer ni att den inte hamnar i fel händer?
Respondent 3: Det gör vi genom flera olika åtgärder. Dem hanteras i system
som vi har säkrat upp både fysiskt och med access. Vi använder ”separation
of duties” i våra affärssystem vilket innebär att man inte ska kunna lägga
upp en faktura och betala den själv. Viss data som utvecklas ser vi till blir
krypterad.

Systemen är viktiga. Det är viktigt att vi segregerar dem så att man inte
kommer åt allt. Varje år gör vi årliga processer där vi tittar på behörighets-
nivåerna. Vi har många externa audits från parter, leverantörer och externa
organ. Eftersom vi jobbar med XX har vi en hel del krav på oss att saker
och ting ska vara validerade.

Finns det några riktlinjer på hur ni får förmedla känslig informa-
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tion?
Respondent 3: Där finns riktlinjer kring kryptering. Vi har tittat på lösningar
om att per automatik kryptera information som går ut. Det är svårt att få
det att flyga riktigt bra. Vi har fått förfrågningar från verksamheten där dem
vill att allting ska krypteras men att det är svårt att implementera.

Har ni några riktlinjer över hur ni till exempel förstör känsliga
dokument?
Respondent 3: Vi kasserar dokument på ett säkert sätt. Vi skickar dokument
till förbränning. Vi köper en sekretesstjänst som kommer hit och hämtar.
IT-utrustning som kasseras, slår vi sönder enheterna så att ingen ska bygga
ihop det. Gällande data har vi ingen generell livscykel. Generellt sett vill
verksamheten spara all data. Så länge inte vi kan påvisa att det blir en
kraftig minskning i kostnad så finns det inget driv från verksamheten. Ur ett
säkerhetsperspektiv har jag svårt och se att det finns ett driv för gammal
data som ligger i systemet. Ju äldre datan är desto mindre skadlig är den.

Är ISO27000-serien något du känner till?
Respondent 3: Ja, jag ligger inte med den under huvudkudden. Vi känner till
och jobbar utifrån ett säkerhetsperspektiv med den.

Är ISO27000-serien något som ni är certifierade i?
Respondent 3: Inte på global basis. Vi har processer som certifierat sig enligt
ISO27000.

Varför är ni inte certifierade?
Respondent 3: Bra fråga. Är det inte rätt svårt och certifiera sig i ISO27000
på global basis? Ska det vara värt namnet gällande certifieringen får man
vara ganska ”nitty gritty” och gå ner på detaljnivå och det blir svårt att göra
det på en högre nivå.

Säger CIA-modellen dig något? Är det något ni arbetar utifrån?
Respondent 3: Ja den har varit med i våra guidelinedokument att det är en
rekommendation att jobba utifrån den när man hanterar data. I system är
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det svårt att göra olika klassningar men vi försöka leva efter den.

Har ni någon utbildning för personal inom informationssäkerhet?
Respondent 3: Generellt har vi inte haft någon IT-säkerhetsutbildning utan
det har alltid varit ett specifikt ämne, vilket jag tycker är en bättre modell.
Däremot har vi diskuterat vid flera tillfällen där man gör en kampanj eller
satsning där olika områden berörs. Men det är viktigt att vara spetsig och
kortfattad.

Om Ja: Ni har utbildning för er personal inom informationssäker-
het. Tror ni att ni har tjänat/vunnit något på det? Alltså om till
exempel risken att råka ut för en attack har minskat? Kan ni tänka
er ytterligare något ni tjänat på att utbilda personalen?
Respondent 3: Ja, absolut. Vi har informerat vårt intranät och ökat graden
av medvetenhet. Men det är en balans. Om vi skulle skriva om IT-säkerhet
där varje vecka så skulle folk till slut inte läsa det mer. Information idag
är väldigt jobbigt, det gäller att vara spetsig och ha en bra uppföljning är
viktigare än att vara bred och frekvent. Det är bättre att få kvalitet i det.

Det går inte att säga nej på en sådan fråga. Andelen attacker kanske är naivt
och tro att vi kan minska men vi kan ju täppa till en del hål som gör att
vi kan undvika en viss typ av attack. Om vi kan tjäna mer pengar på det?
Ja, ju fler saker vi täpper till desto högre sannolikhet att vi slipper betala
ut pengar i onödan. Det är klart att vi spara pengar på det sättet genom
att minska penetrationsmöjligheterna. Sen tror jag att som verksamhet ha
ett bra verksamhetsfokus och ett smart säkerhetsfokus gör att folk känner
att man jobbar på en bra arbetsplats. Även att vi visar upp oss externt, att
vi tar säkerhet på allvar och att vi jobbar enligt ”best practice”. Det har ett
värde i sig självt. Det tror jag stödjer vårt varumärke, så absolut kan man
tjäna på att jobba med dem här frågorna. Man behöver komma ihåg att det
kostar att jobba med dem här frågorna och är ett svårt område att jobba
på. Förändring är svårare att få igenom. Det är väl därför människor gillar
biometri, det är enkelt. Människor bryr sig egentligen inte om det är mycket
säkrare. Förändring måste vara smakfullt, ”what’s in it for me?” det måste
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finnas en dragkraft eller ett otroligt starkt mandat från verksamheten att
driva igenom förändring till varje pris.
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