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Förord 
 
Informationssäkerhet är något vi brinner för och det är en av de största 
anledningarna till att vi studerar på IT-Forensik och Informationssäkerhets-
programmet. Vi hoppas att denna rapport ska återspegla vårt intresse inom 
området. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till följande personer:  
 
Vår handledare Philip Heimer, som stöttat oss under arbetets gång och bidragit med 
rådgivning för hur vi ska bygga upp detta arbete. 
 
Mattias Weckstén som bistått med utlåning av lokal och hårdvara, så att arbetet 
kunnat genomföras. 
 
Ett speciellt stort tack vill vi rikta till våra handledare på Företaget AB som har gett 
oss möjligheten att få utföra arbetet inom deras organisation. 
 
TACK! 
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Abstrakt 
 
Målet med denna rapport är att studera informationssäkerheten på ett företag i den 
svenska mediebranschen. Att upprätthålla en bra informationssäkerhet är särskilt 
viktigt för ett medieföretag, då de dagligen hanterar källskyddat material. För att 
komma över känslig information utfördes penetrationstester genom social-
engineering och datautvinning. Resultaten av dessa tester visade att det var relativt 
enkelt för en angripare att få de anställda att ge ifrån sig lösenord till företagets 
interna nätverk och VPN-klienter. Datautvinningen visade även att i princip all 
information gick att utvinna eller återskapa från företagets datorer eftersom man inte 
använde någon form av kryptering. Slutsatserna vi dragit genom denna studie är att 
företaget inte enbart kan åtgärda de funna sårbarheterna genom att införa 
kryptering. Våra rekommendationer är att man, för att förhindra framtida angrepp, 
utbildar personalen och fortsätter med att kontinuerligt granska och vidareutveckla 
sin informationssäkerhetspolicy. 

Nyckelord:  datasäkerhet, datautvinning, informationssäkerhet, källskydd, 
penetrationstest, phishing, policy, road apple, social-engineering 
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1 Inledning 

I dagens moderna samhälle där informationsteknik involveras inom mer eller 
mindre samtliga verksamhetsområden på ett eller annat sätt, kommer 
säkerhetsarbetet förbli en viktig del. Detta påstående är ytterst relevant då vi alla 
dessutom är informationsbärare på något sätt beträffande lagrad elektronisk 
information. Detta kan omfatta allt ifrån semesterbilderna i mobiltelefonen till 
konfidentiella företagshemligheter i datorn. 
 
Författaren Predrag Mitrović, som delvis arbetar som IT-strateg inom 
rikspolisstyrelsen, pekar i sin bok ”Handbok i IT-säkerhet” [1] på att riskerna för IT-
brott ökar med teknikutvecklingen. Det är inte bara riskerna som ökar parallellt med 
utvecklingen, utan enligt Mitrović ökar även sårbarheterna mot dessa system. 
Självklart betyder inte detta att säkerhetsarbetet avstannar, men Mitrović hävdar att 
det kan bli mycket svårt för detta att ”hänga med” i samma takt. Dagens teknik har 
medfört att vi idag har mer datorkraft, och större lagringskapacitet, i våra telefoner 
än vad som förekom i många datorer för tio år sedan. Det är således viktigare än 
någonsin att inkorporera säkerhetsarbetet och riskmedvetenheten inom hela 
spektrumet för informationsteknik. 
 
Det skulle kunna anses att sårbarheterna och riskerna gällande 
informationssäkerhet redan har uppnått ett försprång mot utvecklingen på 
säkerhetssidan. I boken ”Principles of Information Security” [2] hävdar författarna 
Whitman & Mattord att många av de sårbarheter och problem som vi präglas av 
idag, är en direkt konsekvens av att säkerhetsarbetet inte prioriterades lika högt för 
tio år sedan. 
 
I hopp om att försöka ta igen det förlorade försprånget så utvecklas kontinuerligt 
nya lösningar och produkter för att motverka hoten mot informationssäkerheten. 
För att dessa tekniska instrument ska kunna verka för att öka, och bibehålla, 
säkerheten i våra IT-miljöer, krävs det även att systemanvändarna agerar 
säkerhetsmedvetet och tillämpar säkerhetslösningarna på ett korrekt sätt. 
 
Ett väl skyddat nätverk, som omges av noga konfigurerade brandväggar och system 
för att detektera intrång, tjänar inget syfte om dess användare utan vidare avslöjar 
sina autentiseringsuppgifter till en för dem okänd tredje part. Tekniken kan bara 
göra så mycket för att förebygga intrång och upprätthålla en acceptabel 
säkerhetsnivå. Det vanligt förekommande talesättet: ”En kedja är bara så stark som 
sin svagaste länk” stämmer onekligen in i detta fall. Tekniken beträffande 
informationssäkerhet må ha utvecklats, men frågan är om säkerhetsmedvetenheten 
hos människan genomgått samma utveckling? 
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2 Bakgrund 

I denna studie har vi ingått ett samarbete med ett företag som är etablerat inom den 
svenska medieindustrin. I studien kan vi komma att behandla konfidentiell 
information och avslöja sårbarheter hos det studerade företaget. Därför kommer 
företaget att anonymiseras. Data som kan användas för att identifiera företaget 
kommer att redigeras i syfte att skydda företagets identitet. Hädanefter kommer 
företaget att refereras till som ”företaget”, eller i de fall förväxling kan ske: 
”Företaget AB”.  

De flesta företag, oavsett bransch, hanterar information som man inte vill att vem 
som helst skall få reda på. Det kan till exempel röra sig om personallistor och 
scheman, information om kommande investeringar eller andra uppgifter som rör 
företagets ekonomi. Information som företaget vill hålla hemlig för utomstående kan 
tänkas skada företaget, dess samarbetspartners eller dess anställda på något sätt om 
den röjs. Denna information är skyddad genom lagen om skydd för 
företagshemligheter i de fall den kan skada företaget i konkurrenshänseende.  

Precis som titeln på arbetet beskriver ingår Företaget AB i en mediekoncern.  
Inom mediebranschen behandlar man ofta uppgifter som man fått från olika källor. 
Om en uppgiftslämnare (källa) önskar vara anonym, skyddas denne av en särskild 
typ av tystnadsplikt. Denna typ av tystnadsplikt är en del i det som kallas källskydd, 
vilket regleras i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). 
TF reglerar det som publiceras i tryckt skrift medan YGL reglerar publiceringar i 
radio och tekniska upptagningar.  

Vikten av källskyddet lyfts bland annat fram i ett fall där Justitiekanslern (JK) väckte 
åtal vid Hässleholms tingsrätt mot utgivaren för tidningen Norra Skåne för brott mot 
tystnadsplikten enligt tryckfrihetsförordningen. Ärendet gick vidare till högsta 
domstolen (HD) där dom meddelades den 7 juni 2012 [3]. I domskälet belyser HD 
hur viktigt det är att källor förblir anonyma. I sjunde punkten säger man följande:  

”En person som lämnar ett meddelande för publicering och som vill vara 
anonym ska alltså kunna vara trygg i förvissningen om att hans eller hennes 
identitet inte röjs av den som har tagit emot uppgifterna. Men reglerna ska ses 
också i det vidare perspektivet att lättnader i tystnadsplikten och därmed i 
skyddet för meddelarens anonymitet kan få negativa återverkningar på 
informationsspridningen och samhällsdebatten i stort.” 

Källskyddet är något man håller högt och gärna visar att man är bra på inom 
mediebranschen. Frågan är dock om man som bransch hunnit anpassa sig till den 
snabba IT-utvecklingen.  

Svenska Journalistförbundet (SJF) har tillsammans med Stiftelsen för infrastruktur 
(.SE) nyligen gett ut guiden Digitalt källskydd –en introduktion [4].  Med guiden vill 
man informera de som kommer i kontakt med källskyddet i sitt arbete hur man kan 
skydda sin data och framförallt sina källor.  
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En fråga som inte verkar vara utredd än är ifall det går att dömas för att man på 
grund av bristande IT-säkerhet har röjt en källas identitet. I inledningen till guiden 
Digitalt källskydd nämner författarna att ”Än så länge har ingen domstol prövat om 
bristande IT-rutiner kan vara straffbara. Överlag är det ovanligt att brott mot 
tystnadsplikten hamnar i rätten.”  

3 kap. 5 § TF säger att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet röjer identiteten på 
den som skyddas av tystnadsplikten enligt 3 kap. 3 § TF döms till böter eller 
fängelse i högst ett år. Motsvarande straff återfinns i 2 kap. 5 § YGL.  

Till skillnad från personuppgiftslagen (PUL) finns det inte någon del som berör 
adekvat säkerhetsnivå i tryckfrihetsförordningen. I 30-31 §§ PUL åläggs den 
personuppgiftsansvarige att tillse att det finns en adekvat säkerhetsnivå. Denne 
skall även tillse att det vidtas lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
skydda de känsliga uppgifterna.  
 
I tryckfrihetsförordningen står det bara att informationen skall skyddas, inte hur. 
Vad adekvata eller bristande IT-rutiner omfattar kan därför, än så länge, anses vara 
oklart då det inte verkar finnas prejudicerande fall på området. Frågan kan 
eventuellt komma att prövas vid Göteborgs tingsrätt i ett åtal mot tre journalister 
vid Göteborgs-Posten [5], men det återstår att se. Fallet handlar inte direkt om IT-
rutiner, men frågan om vad ett adekvat skydd är, kan komma att prövas där en 
kvinna anser att hon inte blivit tillräckligt anonymiserad i en artikel. 

TF och YGL har enligt 7 § PUL företräde framför PUL ifall dessa skulle stå i konflikt 
med varandra när det handlar om tryck- och yttrandefrihet. För att bättre förstå vad 
som menas med detta ställde vi ett antal frågor till en jurist vid Datainspektionen 
(DI). Datainspektionen är på uppdrag av regeringen tillsynsmyndighet beträffande 
personuppgifter. Datainspektionens jurist förklarade att det är svårt för DI att utföra 
tillsyn i mediebranschen med hänsyn till tryck- och yttrandefriheten. Detta beror till 
stor del på att det genom meddelarskyddet i TF och YGL är förbjudet för 
myndigheter att efterforska vem som lämnat uppgifter till media. För att granska 
t.ex. datalagringen hos ett medieföretag skulle DI alltså riskera att begå brott. DI:s 
jurist påpekar dock att om det inte föreligger någon konflikt mellan PUL och 
tryckfriheten så gäller PUL även mediebranschen. Detta står att finna i 7 § PUL.  

Bland de paragrafer som undantas vid journalistisk behandling ingår inte 30-31 §§ 
om adekvat säkerhetsnivå. Dessa paragrafer gäller alltså även mediaföretag, men 
huruvida dessa efterföljs kan inte granskas av tillsynsmyndigheten. Med hänsyn till 
detta anser vi att det bör vara av mycket stor vikt att mediebranschen upprätthåller 
en god förmåga att kontinuerligt och kritiskt granska sin egen säkerhet och sina 
rutiner.  

Från Företaget AB har vi fått reda på att man använder sig av kryptering på en del 
datorer för att bättre skydda känslig data. Just att kryptera data är något man 
uppmanar till i Journalistförbundets guide Digitalt källskydd. Som extramaterial till 
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denna guide, har man bl.a. tagit fram manualen: ”Lär dig kryptering” [6].  
Denna beskriver hur man implementerar kryptering inom olika områden.  

Att knäcka en bra kryptering kan vara både svårt och ta mycket lång tid. Men 
behöver man knäcka krypteringen för att komma åt känslig data eller finns det 
svagare länkar som man kan angripa istället?  

Lösenord som används vid inloggning på datorer skyddar inte data nämnvärt om 
man inte använder kryptering. Data går ändå att komma åt utan att logga in, t.ex. 
genom datautvinning. Vid kryptering blir däremot lösenordet den svaga länken.  
Om en angripare kommer över lösenordet utgör krypteringen därför inget skydd 
längre. Hur man skyddar obehöriga från att få åtkomst till lösenorden blir alltså 
nästa steg man behöver se över i sitt säkerhetsarbete.   
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3 Teoretisk Bakgrund 

3.1 Social-Engineering 

I takt med att tekniken och säkerhetslösningarna blir allt mer sofistikerade har 
angriparen i allt större utsträckning börjat använda en annan typ av attackvektor.  

Istället för att angripa den allt mer sofistikerade tekniken, har man istället skiftat till 
att angripa den svagaste länken i säkerhetskedjan, nämligen den mänskliga faktorn. 
Denna typ av attackvektor benämns social-engineering eller social ingenjörskonst. 
Social-engineering exploaterar godtrogenheten hos den intet ont anande individen 
genom att i tal eller skrift manipulera offret och vinna dennes tillit. En potentiell 
angripare kan inhämta känslig information då offret inbillas att angriparen är 
behörig till informationen. Social-engineering är ett samlingsbegrepp för många 
olika metoder.  

Ett väl beskrivande exempel på effektiv social-engineering är fallet som rör den i 
säkerhetssfären välkände Kevin Mitnick. Med hjälp av sina goda sociala egenskaper, 
lyckades Mitnick i flera fall erhålla känslig information ifrån olika informations-
bärare. Detta genom att helt enkelt ringa upp anställda och utge sig för att vara en 
person med behörig åtkomst.  

Denna metodik kallas även för vishing (voice phishing) och omfattas av begreppet 
social-engineering. På detta vis lyckades Mitnick, i omfattande skala exploatera den 
mänskliga faktorn. Genom att angripa godtrogenheten hos de dåligt informerade 
informationsbärarna kunde han kringgå samtliga tekniska 
säkerhetsimplementeringar.  

På senare år har man hos svenska polisen observerat en ökande trend av antalet 
rapporterade angrepp som använder sig av social-engineering [7]. I de senare fallen 
har det rört sig om personer som utgett sig ringa på företaget Microsofts vägnar.  
I dessa fall har det handlat om att bedragarna försökt lura användarna till att 
installera skadlig programvara på sin dator för att avhjälpa en påstådd 
virusinfektion. 

Denna typ av brott är inte unik för Sverige, utan förekommer även utomlands. 
Redan under 2008 gick Amerikanska Internet Crime Complaint Center (IC3) ut och 
varnade för en ökning av just vishing-attacker [8]. I januari 2013 gick man ut med 
en ny varning [9] likt den som svenska polisen gått ut med året innan.  
Att angriparna fortfarande använder samma attackvektor tyder troligtvis på att den 
fortfarande är effektiv. 
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3.1.1 Vishing 

Vishing är en förkortning av begreppet voice phishing, som är en typ av social-
engineering. Vishing utnyttjar individers godtrogenhet genom att i tal, oftast över en 
telefonförbindelse, utge sig för att vara en behörig person. För att få ut den 
eftersökta informationen manipuleras offret till att dela med sig utav denna.  

Till skillnad mot phishing, som ofta sker via e-post och låter angriparen genomföra 
angreppet i större skala, sker vishing oftast i mindre skala. Denna begränsning beror 
på att angriparen måste ringa upp och tala med varje avsett mål. 

En fördel med vishing är att konversationen mellan angriparen och offret blir mer 
intim, till skillnad mot phishing, som sker via e-post. En mer intim kontakt kan bidra 
till att stärka tilliten mellan angripare och offer. Vishing kan även utsätta offret för 
större påfrestningar, då personen som utsätts för attacken tvingas att interagera 
direkt med angriparen. Detta kan resultera i att angriparen lättare kommer över 
informationen eftersom offret blir pressat och inte ges tid att tänka efter. Offret får 
därför ett mycket begränsat utrymme för konsekvens- och riskbedömning.  
 

3.1.2 Phishing & Spear-Phishing 

Begreppet phishing är en typ av social-engineering eftersom man utnyttjar 
individers godtrogenhet. Då det talas om phishing syftar man oftast på metoden att 
skaffa sig information genom e-post. Vanligtvis utger sig angriparen för att vara en 
person som är behörig att ta del av den efterfrågade informationen. Det förekommer 
även att angriparen utger sig vara en person vars förfrågan framstår till att gynna 
mottagaren, om denne anger den efterfrågade informationen.  

Angrepp som skräddarsys för att erhålla information mot ett specifikt mål, till 
skillnad från phishing som oftast genomförs mot en större mängd slumpmässiga 
mål, benämns spear-phishing.  

Ett exempel på spear-phishing kan vara att angriparen är intresserad av att erhålla 
information hos ”Mål A”. Angriparen anpassar därför ett e-postmeddelande för att 
utnyttja godtrogenheten hos de anställda vid ”Mål A”. E-postmeddelandet 
skräddarsys så att det ser ut att komma från en behörig person. I meddelandet 
används t.ex. organisationens standardiserade formatmall med logotyper och 
avdelningsnamn. I meddelandet uppger angriparen en till synes legitim anledning 
att få ta del av den efterfrågade informationen, vilket kan leda till att den intet ont 
anande mottagaren bifogar informationen till angriparen. 
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3.1.3 Road Apple 

Metoden road apple tillhör även den social-engineering, eftersom den utnyttjar 
nyfikenheten hos en individ. Ibland används termen baiting för att beskriva samma 
metod, men vi har valt att använda namnet road apple. Metoden går ut på att en 
angripare placerar skadlig kod på ett bärbart lagringsmedium, exempelvis ett USB-
minne. Skadlig kod kan i detta fall omfatta allt från renodlad destruktiv mjukvara till 
dolda spionprogram.  

Angriparen uppsöker sedan platsen där det avsedda målet finns och placerar det 
infekterade USB-minnet i närheten av målets lokaler, exempelvis på företagets 
parkering. Tanken med road apple-konceptet är att en anställd vid det avsedda 
målet skall hitta det kvarlämnade USB-minnet. När denne ansluter minnet till en 
dator för att se vem det tillhör, eller vad som finns på det, exekveras den skadliga 
koden och attacken fullbordas. Metoden kan med fördel användas för att föra in 
skadlig kod i en datormiljö som saknar anslutning till internet eller andra nätverk. 
Den kan även användas för att öppna upp en bakdörr ut på internet från insidan av 
ett företags nätverk. 

3.2 Informationssäkerhetspolicy 

En informationssäkerhetspolicy är ett styrdokument vars syfte är att ge styrningar 
och riktlinjer på hur olika faktorer, som t.ex. handhavande och administrativt arbete 
skall utföras. En väl utarbetad och korrekt tillämpad informationssäkerhetspolicy 
skall förebygga för samtlig problematik inom området informationssäkerhet.  
Eventuell avsaknad av en sådan policy eller motsvarande styrningar blir därför en 
grogrund för problem och eventuella angrepp. 

Det är därför av högsta vikt att en organisations informationssäkerhetspolicy är väl 
utformad, och kanske viktigast av allt, implementeras på ett korrekt sätt och följs av 
de anställda. 

Lika viktigt är att en organisations informationssäkerhetspolicy är tillgänglig för de 
berörda individerna, samt att dessa får utbildning och förstår innehållet och syftet 
med policyn. Detta blir särskilt relevant i en situation då informationssäkerhets-
policyn inte är tydligt formulerad, eller om de som skall tillämpa den i sitt arbete ej 
fått ta del av den. Det är då lätt hänt att detta dokument, som skall skydda 
organisationen, dess anställda och dess tillgångar, istället blir ett irritationsmoment 
som enkelt och nonchalant avfärdas. Policyn kan även bli omöjlig att följa om den är 
otydlig, eller dåligt formulerad. 
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3.3 Programintroduktion 

I denna del beskrivs de program som kommer att användas mest under arbetets 
gång, framförallt vid datanalysen. I de fall vi behöver använda fler program än de 
som nämns i detta kapitel, kommer dessa introduceras efterhand som de används.  

 

3.3.1 EnCase 

Mjukvaran EnCase är en kommersiell programvara huvudsakligen för Windows, 
utvecklad av Guidance Software [10] vars målgrupp är IT-forensiker.  

EnCase används bland annat för att genomföra diskavbildningar och forensisk 
analys av digitala lagringsmedia. Programmet behandlar områden inom digital-
tekniken som av uppenbara skäl ofta ställer krav på att användaren har relativt  
bred förkunskap på området datateknik.  

Programmet erbjuder även användaren stöd för att undvika kontaminering av data 
vid analys av lagringsmedia med hjälp av det integrerade mjukvarubaserade 
skrivskyddet. 

EnCase har även verktyg för att återskapa raderad information genom filsignatur-
analys. och låter användaren skapa och använda egna moduler och funktioner via 
det integrerade programmeringsspråket EnScript. 

Filsignaturanalys 
 
Vid en traditionell radering återskapas data relativt enkelt genom olika metoder. Ett 
exempel på en sådan metod är filsignaturanalys. Denna metod går ut på att 
identifiera filsignaturer i raderad data. Signaturerna används av ett operativsystem 
för att det skall veta hur specifika filtyper ska behandlas. Exempelvis kan ett system 
identifiera att en specifik fil ska hanteras som om den vore en bildfil, genom att 
inledande data i denna fil talar om för systemet att det är en JPEG-fil. En JPEG fil 
innehåller t.ex. i sitt standardutförande alltid den inledande informationen 
(filsignaturen): ”0xFF, 0xD8”(hexadecimal), följt av den data som utgör själva bilden.  

Detta innebär att man, för att återskapa en raderad JPEG-fil, kan man söka efter dess 
filsignatur i ledigt utrymme på hårddiskdisken. Detta är bara en av flera metoder 
man kan använda sig av för att återskapa raderad data. Det är dock den metod vi 
kommer att använda oss av. 
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3.3.2 PhotoRec 

Gratismjukvaran PhotoRec är ett verktyg som används för att återskapa raderad 
data. Det är utvecklat av företaget CGSecurity [11], och ges ut under öppen källkod. 
Även om namnet PhotoRec syftar till foton, så är inte detta den enda data som 
programmet kan återskapa. Det har stöd för mer än 390 olika typer av filformat.  
Det klarar även av att återskapa filer direkt från diskavbilder i både DD- och EnCase 
E01-format. 

Användargränssnittet i PhotoRec körs via kommandoradsfönstret på det aktuella 
operativsystemet. Användaren erbjuds även ett meny- och flervalsgränssnitt istället 
för att ange diverse kommandon. 

 

3.3.3 Backtrack Linux 

Backtrack [12] är en av de ledande Linux-distributionerna som inriktar sig på 
informationssäkerhet och sårbarhetsanalys. Backtrack är utvecklat i ett samarbete 
mellan privatpersoner, olika grupper av användare och företag inom IT-
säkerhetssfären.  

Backtrack är baserat på den populära Linux-distributionen Ubuntu, som i sin tur 
baseras på Debian. Backtrack kan installeras antingen på hårddisken eller köras 
direkt från CD eller USB-minne. 

Backtrack levereras i sitt standardutförande med ett flertal populära verktyg för att 
genomföra sårbarhetsanalys och penetrationstesting. Några exempel på verktyg är 
Metasploit Framework, SleuthKit Autopsy och Social-Engineering ToolKit (SET). 
SET är utvecklat av David Kennedy och kan bland annat användas för att genomföra 
sårbarhetsanalyser och angrepp som utnyttjar social-engineering. SET har 
funktioner för att konstruera phishing- och spear-phishingmail med olika e-post-
mallar. I dessa mallar får man valmöjligheter för att kunna bifoga skadlig kod. 
Tillsammans med linuxverktyget sendEmail kan SET användas för att genomföra 
massutskick av e-post. Utgående meddelanden ”spoofas” så att avsändaradressen 
kan manipuleras. 
 

3.3.4 FileVault 

Programmet FileVault ingår i Apples operativsystem OS X och används för att 
kryptera lagrad data. FileVault förekommer idag i två olika versioner; FileVault 1 
och FileVault 2. Den senaste utgåvan, FileVault 2, ingår i operativsystemet från och 
med OS X 10.7 (Lion). 

Skillnaden mellan version 1 och 2 är dels vilken krypteringsalgoritm de använder 
samt vilken typ av data de kan kryptera. Den äldre version 1 kan nämligen bara 
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kryptera innehållet i användarens hemkatalog (/Users/användarnamn), vilket gör 
att resten av datan på hårddisken förblir okrypterad. I version 2 har man lagt till 
stöd för full disk encryption (FDE) vilket innebär att hela hårddisken kan krypteras.  

Krypteringsmetoden i FileVault 1 har dock fått kritik eftersom den använder 
användarkontots lösenord för att låsa upp krypteringen istället för att använda sig 
av en separat krypteringsnyckel. En sårbarhet uppstår när man använder sig av 
användarnas lösenord som krypteringsnyckel, eftersom användare tenderar att 
välja korta och mindre säkra lösenord för att de skall vara lättare att komma ihåg. 
Två exempel på detta är lösenord som t.ex. sommar och abc123. 

Det har även publicerats bevis för att FileVault är sårbart för s.k. cold boot-attacker. 
I rapporten ”Lest We Remember: Cold Boot Attacks on Encryption Keys” [13] visar 
författarna hur man kunnat utvinna krypteringsnycklar som sparats i datorns RAM-
minne. Genom att kyla ner minnet kunde man dessutom utvinna dessa och annan 
data långt efter att minnet gjorts strömlöst. Detta visar på att data som krypterats 
kan vara sårbar även om man krypterar data medan datorn är i viloläge eller 
använder en lösenordsskyddad skärmsläckare. Krypteringsnycklar har även gått att 
komma åt via FireWire-gränssnittet eftersom detta har direkt åtkomst till datorns 
minne [14].  

Vidare information om FileVault 2 och hur man implementerar full disk encryption 
går att finna i Apple:s whitepaper ”Best practices for implementing FileVault 2 - 
Deploying OS X Full Disk Encryption Technology” [15]. 
 

3.4 Formatering vs. Wipe 

Kommande undersökningar i denna studie bygger på att läsaren har viss förståelse 
för skillnaden mellan formatering och säkerhetsrensning (wipe) av hårddiskar.  
Vi har därför valt att här ge en kort redogörelse för skillnaden.  

En vanlig missuppfattning är att data försvinner för alltid när en hårddisk 
formateras eller när användaren raderar en fil. Detta stämmer dock inte.  

Det som verkligen sker vid en formatering är att ett nytt filsystem installeras. 
Användaren anger vilken typ av filsystem som skall installeras. Det kan t.ex. vara 
FAT, NTFS eller HFS. Disken partitioneras sedan efter de val användaren gjort, och 
filsystemets datastruktur etableras. Den gamla informationen ligger dock fort-
farande kvar på disken, men dess plats markeras som ledig. Detta innebär att 
systemet är medvetet om att det existerar tidigare data, men att denna data får 
skrivas över med ny information. Eftersom systemet inte längre visar denna data  
för användaren, är det lätt att tro att den inte existerar längre. 

För att säkert radera data på en hårddisk så att denna inte längre kan återskapas, 
räcker det alltså inte med att radera data genom operativsystemets användar-
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gränssnitt. En så kallad wipe handlar om att radera data på ett säkert sätt, så att 
denna blir så gott som omöjlig att återskapa utan mycket avancerade verktyg. 

Då data raderas på ett säkert sätt genom en s.k. wipe, innebär det att data skrivs 
över med ny information. Data raderas inledningsvis som vid en traditionell 
radering. Detta följs sedan med att ny data, som ofta är slumpgenerad skräpdata, 
skapas och skriver över platsen på hårddisken där den data man vill radera säkert 
ligger. Processen kan upprepas i flera omgångar för att ytterligare försvåra 
återskapande. Metoden kan användas både för att radera enstaka filer och hela 
hårddiskar. 

Genom denna metod förebyggs möjligheten att återskapa raderad data från en 
hårddisk. Eftersom den ursprungligen raderade informationen inte längre kan 
återskapas och identifieras genom att identifiera filsignaturer ur det lediga 
utrymmet. Detta eftersom den tidigare informationen har skrivits över flera gånger, 
vilket innebär att det nu endast förekommer spår från den slumpgenerade 
skräpdata som skrivits till det lediga utrymmet på disken.  
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4 Problemformulering 

Målet med arbetet är att förbättra säkerheten, och höja riskmedvetenheten hos de 
anställda inom Företaget AB. Studien syftar till att utvärdera och identifiera olika 
säkerhetsaspekter och sårbarheter inom företagets organisation. Vår förhoppning 
är att som utomstående kunna ge ett nytt perspektiv på säkerhetsläget hos före-
taget. Detta kommer att ske genom ett antal fallstudier inom olika områden som 
omfattas av företagets informationssäkerhetspolicy. Resultatet av dessa fallstudier 
kommer ligga till grund för åtgärder för att öka säkerheten hos företaget samt att 
vidareutveckla företagets informationssäkerhetspolicy. 

Denna studie kommer att: 
 

• Undersöka vilken typ av data tredje part kan utvinna från företagets hårddiskar. 
• Undersöka hur sårbart företaget är för social-engineeringattacker. 
• Ge förslag på åtgärder företaget kan vidta för att förbättra sin informationssäkerhet. 

Avgränsningar 
 
Huvudfokus i studien kommer att ligga på området datasäkerhet. Datasäkerhet är 
ett område inom informationssäkerhet, vilket demonstreras i Figur 1. 

 

Figur 1: Informationssäkerhetsträd 

 
En av motiveringarna till att denna studie avgränsar sig till att fokusera på just 
området datasäkerhet, är att Företaget AB hanterar potentiellt känslig information  
i stora mängder på sina arbetsstationer och liknande digital lagringsmedia.  

En annan motivering till att denna avgränsning har gjorts är för att Företaget AB 
redan har etablerat en god plattform beträffande säkerhetsimplementeringarna i 
dess IT-miljö som rör området kommunikationssäkerhet. Det bör det nämnas att 
studien inte enbart syftar till att utvärdera säkerhetsmekanismerna för hur lagrad 
data skyddas, utan även redogöra för huruvida denna lagrade data hanteras på ett 
korrekt sätt. 
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Studien kommer även att redogöra för vilken information som medvetet, eller 
omedvetet, behandlas i företagets datorsystem och av dess anställda. För att dessa 
områden ska kunna undersökas samt vidareutvecklas på korrekt vis, kommer 
administrativa infallsvinklar såsom informationssäkerhetspolicy även behandlas 
och undersökas. 
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5 Metod 

Detta kapitel beskriver de metoder som vi använt oss av för att studera 
informationssäkerhetsarbetet hos Företaget AB. Företaget är intresserat av att 
undersöka om de skyddsåtgärder som tillämpas, är tillräckliga för att skydda 
informationstillgångarna på sina datorsystem.  
 

5.1 Val av metod 

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ fallstudie. Studien kommer 
att genomföras som ett praktiskt experiment, mot ett specifikt företag, och 
resultatet kommer att baseras på fakta från det här specifika fallet. Professor Jarl 
Backman skriver i sin bok ”Rapporter och Uppsatser” att kvalitativa fallstudier avser 
att behandla en mer djupgående metodik och omständigheter kring ett specifikt mål 
till skillnad från en kvantitativ metod [16]. Vi anser inte att en kvantitativ 
undersökning är applicerbar för denna studie, eftersom den kvantitativa metodiken 
ämnar ge svar på- och undersöka universella omständigheter. Backman menar att 
en kvantitativ metod riktar sig främst till de fall då studien redan utgår ifrån en 
hypotes. Kvantitativa metoder används för att validera hypotesen genom att 
analysera redan inhämtad data, ofta med en statistisk inriktning.  

Vi ska genomföra studien med en kvalitativ fallstudie som metodik eftersom vår 
studie avser att analysera unika faktorer och attribut i dess riktiga miljö vid 
Företaget AB. Enligt Backman är kvalitativa fallstudier bäst lämpade när man avser 
förklara, förstå och beskriva komplexa objekt och system i dess verkliga omgivning. 
Därför anser vi att en kvalitativ fallstudie är lämplig för denna studie. 

Observationer och resultat från denna studie kommer inte nödvändigtvis vara 
applicerbara på andra områden. Experimenten i studien kommer kunna replikeras i 
andra sammanhang, men resultaten kommer att variera från studie till studie. 
Likaså hade vår studie troligtvis uppnått andra resultat om denna hade genomförts 
på nytt, eftersom miljön som experimentet genomförs i kan ha förändrats mellan 
experimenten. 

Martyn Denscombe, som är Professor inom samhällsvetenskap, menar i sin bok 
”Forskningshandboken” [17] att en fallstudie som metodik kan underlätta då man 
avser studera unika egenskaper på djupet. Enligt Denscombe tillåts detta sällan med 
andra metoder, som t.ex. surveyundersökningar.  

Denscombe menar att en fallstudie i detta fall är det bästa tillvägagångssättet, 
eftersom fallstudien välkomnar och uppmanar till flera olika forskningsmetoder för 
att djupgående undersöka data. Detta i synnerhet då omständigheterna av det som 
ska undersökas ställer speciella och varierande krav på tillvägagångssättet. 
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Då denna studie ska granska och analysera flera olika områden inom 
informationssäkerheten hos Företaget AB, kommer olika tillvägagångssätt att 
tillämpas för de områden som studeras. Bland annat kommer digitalforensisk 
analys, penetrationstest i form av social-engineeringangrepp och policystudie att 
tillämpas. 
 

5.1.1 Datalagring 

Företaget avser att skydda data som lagras lokalt på de anställdas arbetsstationer 
både vid kontorsarbete och när den anställde är på resande fot. Man vill även 
skydda data när utdaterad hårdvara omsätts eller lämnas tillbaka till ett 
leasingföretag. Detta moment skall undersöka ifall, och i vilken grad, man uppnår 
det eftersträvade skyddet vad gäller datalagring. 

Genom att studera riktlinjerna för datasäkerhet i företagets informationssäkerhets-
policy och genom att utföra en dataanalys, skall vi undersöka om företagets 
bestämmelser faktiskt följs, och om man uppnår det avsedda skyddet. 

Motiveringen till detta tillvägagångssätt är att vi anser att en dataanalys ger ett mer 
realistiskt svar på frågeställningen, till skillnad från en teoretisk infallsvinkel, som 
präglas av spekulationer och eventuella omständigheter. För att uppnå ett så 
verklighetstroget resultat som möjligt, kommer vi att basera den forensiska 
analysen på ett par olika scenarion. Dessa beskriver vi närmare i kapitel 6.  

Om företaget inte krypterat sina hårddiskar, utgår vi från att vi kommer att finna, 
eller kunna återskapa, en stor mängd data. Skulle det visa sig att företaget använder 
sig av kryptering på hårddiskarna kommer detta utgöra vissa begränsningar. Det 
innebär troligtvis att vi inte kommer kunna utvinna data från en hårddisk som 
krypterats. 
 

5.1.2 Social-Engineering 

För att ytterligare utvärdera om företagets säkerhetsimplementeringar lever upp till 
ledningens visioner, har vi även valt att inrikta oss på att undersöka den mänskliga 
faktorn. Eftersom tekniken i dagsläget kan anses ha uppnått en hög grad av mognad, 
kan de tekniska hård- och mjukvarulösningarna för informationssäkerhet i många 
fall anses tillräckliga.  

Det är under dessa förutsättningar som attackvektorn kommer att övergå från att 
angripa tekniken, till att istället utnyttja sårbarheterna i den mänskliga faktorn. 
Denna, hävdar Kevin Mitnick i boken ”The Art of Deception”, är den absolut svagaste 
länken inom informationssäkerhet [18]. Mitnick motiverar detta med att 
människors godtrogenhet ofta visar sig vara alltför tillåtande.  
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Av denna anledning kommer studien även att undersöka om det finns sårbarheter 
vid Företaget AB som beror på den mänskliga faktorn. Denna undersökning 
kommer, med tillstånd från företagets ledning, genomföras i form av social-
engineeringangrepp mot företagets anställda. Syftet med angreppen är att försöka 
komma över känslig information och på så vis undersöka ifall denna sårbarhet 
existerar hos Företaget AB. 

Tekniska sårbarheter inom ett företag kan ofta enkelt åtgärdas genom att installera 
ny hårdvara eller uppgradera gammal mjukvara. Att åtgärda sårbarheter som beror 
på den mänskliga faktorn, och människors säkerhetstänk, är en process som ofta 
kräver både tid och uppföljning. Vi misstänker därför att social-engineering kan visa 
sig vara en effektiv attackvektor.  
 

5.1.3 Policy 

Företaget AB har etablerat riktlinjer för flera områden i sin informationssäkerhets-
policy. Företaget är intresserat av att vidareutveckla denna policy, för att förbättra 
säkerhetsläget inom organisationen. Resultaten av de experiment som genomförs i 
studien skall verka för att sammanställa åtgärdsförslag till policyn.  

Likaså skall vi i studien analysera den befintliga informationssäkerhetspolicyn för 
att, i ett inledande stadie, identifiera och försöka åtgärda eventuella brister. 
Policydokumentet bör återspegla hur ledningens mål och visioner skall uppnås 
genom tydliga regler och riktlinjer till användarna.  

Vidareutvecklingen av företagets policy kommer bland annat baseras på 
metodstödet Utforma Policy och Styrdokument [19] och styrdokumentet BITS 
(Basnivå för informationssäkerhet) [20] från MSB. Dessa beskrivs mer under kapitel 
6.4 Policy. 
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6 Genomförande 

Denna studie kommer utföras i ett antal olika steg. Vår tanke med dessa steg har 
varit att de skall utgå ifrån, och pröva, företagets nuvarande informations-
säkerhetspolicy. Resultaten av de olika stegen skall sedan verka för att vidare-
utveckla och stärka företagets informationssäkerhet. Förloppet illustreras kort i 
Figur 2.  

 

Figur 2: Testförlopp 

 
I testförloppet har vi utgått från att företagets datorer är krypterade och att vi skall 
komma runt denna kryptering på något sätt. Den krypterade datorn indikeras i 
Figur 2 av en dator med ett låst hänglås. Datorn angrips sedan antingen genom en 
social-engineeringattack (blåa pilar) eller genom en road apple-attack (röda pilar). 
Resultatet av attackerna studeras och analyseras sedan, bl.a. genom dataanalys, och 
återkopplas till företagets informationssäkerhetspolicy (gröna pilar). 
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6.1 Datalagring 

Inom Företaget AB förekommer det idag att man i viss mån använder sig av den, i 
Mac OS X inbyggda krypteringsfunktionen FileVault (1 & 2), som skydd för sina 
viktigaste filer. Det verkar dock inte vara ett krav på något vis, utan verkar vara upp 
till de anställda att tillämpa kryptering vid behov. Svar på hur situationen ser ut 
kommer vi kunna ge efter genomförd analys. 

Företaget AB är intresserade av att få reda på om det går att utvinna känslig 
information från deras arbetsdatorer. För att ta reda på detta skall vi utföra en 
forensisk dataanalys med hjälp av verktygen EnCase [10] och PhotoRec [11].  

Det skulle kunna vara intressant att se vad för information som kan utvinnas med 
hjälp av ett gratisverktyg istället för EnCase, som trots allt kostar en del och ofta inte 
är tillgängligt för gemene man. Ett automatiserat gratisprogram kanske inte heller 
kräver lika stor förkunskap hos användaren, eller angriparen, för att uppnå samma 
resultat. Vi kommer därför utföra en analys med verktyget PhotoRec. Detta görs för 
att få två olika perspektiv, där angriparna som genomför analyserna har olika 
förkunskaper inom datateknik och för att se hur programmen kan komplettera 
varandra. 

Vi skall försöka återskapa raderade filer genom att utföra signaturanalyser i 
oallokerat (ledigt) utrymme på hårddiskarna. Ifall det visar sig att data går att 
återskapa skall vi försöka identifiera information som företaget aldrig avsåg skulle 
hamna i orätta händer. Information som kan tänkas vara känslig för Företaget AB. 
För att lokalisera information som går att knyta till företaget kommer vi även att 
använda oss av reguljära sökuttryck. Känslig information kan till exempel vara 
dokument, lösenord och mailkorrespondens. Då denna typ av information kan vara 
känslig för Företaget AB, trots att den inte sätts i sammanhang med företagets 
riktiga namn, kommer funnen data att generaliseras och anonymiseras vid 
presentationen av resultatet. 

Experiment är ett s.k. Proof of Concept, vilket innebär att vi inte nödvändigtvis 
kommer kunna identifiera någon känslig information till följd av att sådan inte 
förekom på hårddiskarna. Tanken med experimentet är att bevisa att känslig 
information skulle gå att återskapa om den fanns på systemen.  

För att undersöka ifall företaget implementerar ett tillräckligt skydd mot obehörig 
åtkomst på sina arbetsdatorer, har vi i samråd med Företaget AB designat två 
scenarion: Scenario 1 & 2. 
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6.1.1 Scenario 1 – Stulen laptop 

I detta scenario utgår vi från att en av företagets laptops blivit stulen från en 
anställd på resande fot. Datorn stjäls när den är avstängd och inte när den är igång 
med en inloggad användare. Företaget är intresserat av att ta reda på vad tjuven 
skulle kunna få ut från företagets datorer i händelse av stöld. 

Vi vet att kryptering, då sådan förekommer hos företaget, sker genom mjukvaran 
FileVault. Vi har dock inte fått någon information om vilken version av FileVault  
som används, eller i vilken utsträckning kryptering tillämpas inom organisationen. 
Eftersom Företaget AB:s informationssäkerhetspolicy inte tydligt tar upp 
diskkryptering, innebär detta att tillämpning av diskkryptering antingen är ett 
individuellt val, eller att man har en praxisliknande norm inom organisationen som 
reglerar när kryptering skall tillämpas. Scenariot kan vara ett nyttigt test för att 
utreda hur situationen ser ut i verkligheten, samt hur allvarlig problematiken inom 
området kan komma att vara.  

Den ”stulna” datorn i scenariot är av modellen Apple MacBook Pro och den har 
operativsystemet OS X 10.7.2 (Lion) installerat.   

Företaget AB har gett oss följande information om den stulna datorn: 
 
”På denna har jag raderat 3 konton. Ett konto som var en användares konto är raderat 
på vanligt sätt. På de andra två kontona har jag gjort en säker radering av kontona.  
Jag har skapat ett konto med adminrättigheter som jag inte tänker berätta något mer 
om än att det ligger en fil på skrivbordet” 

 

6.1.2 Scenario 2 – Leasad dator 

Företaget AB leasar idag sina arbetsstationer över ett antal år från ett leasing-
företag. När leasingavtalet går ut returneras datorerna till leasingföretaget. 
Företaget AB är därför intresserat av att få reda på vad för information man kan 
återskapa från dessa datorer. Företaget AB:s IT-tekniker uppgav vid första mötet att 
man ”blåser” datorernas hårddiskar för att radera informationen på dem innan de 
återlämnas till leasingföretaget. Att ”blåsa en dator” är ett uttryck, som oftast syftar 
på att man formaterar hårddisken. Detta betyder nödvändigtvis inte att det inte går 
att återskapa data, vilket tidigare nämnts i kapitlet Teoretisk Bakgrund. 

Förutsatt att data går att återskapa data, är syftet i detta scenario att avgöra i vilken 
omfattning det går att återskapa raderad data och vad denna innehåller En faktor 
som skiljer mellan de två scenariona är att i detta fall är datorn av en annan modell.  
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Datorn är av modellen ”Apple Mac Mini” och den har operativsystemet OS X 10.6 
(Snow Leopard) installerat. 

Företaget AB har gett oss följande information om den leasade datorn:  
 
”Disken är manuellt raderad en gång, därefter har en ominstallation gjorts med  
Deploy Studio. Datorn är nästan som ny, den har inte loggats in på någon gång”  
 
(sedan ominstallationen), (inga existerande användarkonton)  
- författarnas anmärkning 

 

6.1.3 Hårddisksavbildning 

För att inte riskera att förstöra information som lagras på datorerna vi tilldelats, 
kommer vi skapa digitala avbilder av datorernas hårddiskar. Detta görs även för att 
optimera och enklare kunna hantera analysen av hårddiskarna och funnet resultat. 
Detta hade inte kunnat genomföras på ett lika smidigt sätt om analysen skulle ske 
direkt på datorn som skall undersökas. För att genomföra hårddiskavbildningen av 
datorerna, kommer vi att använda oss av Linux-distributionen Ubuntu 12.04 64-bit 
[21].  

Linux-distributionen erbjuder även möjligheten att kunna köras utan något krav på 
installation. Det enda verktyg vi kommer att använda oss av för avbildning är 
Guymager [22]. Programmet möjliggör avbildning till filformatet EWF(Expert 
Witness Compression Format, E01), vilket används flitigt i EnCase.  

Med Guymager kommer vi att genomföra en komplett hårddiskavbildning, vilket 
kortfattat innebär att samtligt innehåll på hårddisken kopieras, även det som inte 
nyttjas av operativsystemet eller är markerat som skadat. Detta för att få en så 
korrekt representation av hårddisken som möjligt. För att förhoppningsvis kunna 
minimera tidsförloppet för avbildningsprocessen, kommer vi att köra Ubuntu via ett 
USB-minne istället för via en CD-skiva.  

Det ska även nämnas att Guymager inte levereras ihop med Ubuntu från start, utan 
detta program kommer att hämtas och installeras via det integrerade 
programbiblioteket Ubuntu Software Center. Detta kommer dock inte att innebära 
någon kontaminering, eftersom Ubuntu körs direkt från USB-minnet, och inte från 
datorn som skall avbildas. Alla ändringar som görs under pågående session kommer 
att gå förlorade vid nedstängning. Likaså förblir datorns hårddisk monterad i 
skrivskyddat läge under hela processen.  

Ubuntu använder sig, precis som samtliga versioner av Linux, av det textbaserade 
verktyget dd för bl.a. diskavbildning. Motivet att vi inte använder detta verktyg har 
inte med skillnader i effektivitet hos verktygen att göra, utan med att man ofta 
ironiskt refererar till dd med namnet ”Data Destroyer”. Dd har flera parametrar som 
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enkelt kan felkonfigureras. Därmed är risken överhängande att dataförlust och 
överskrivning uppstår av misstag. För att undvika att göra felaktiga inställningar vid 
avbildningen har vi istället valt att använda Guymager, efterson detta erbjuder ett 
mer användarvänligt grafiskt gränssnitt.  

Valet av Ubuntu som Linux-distribution istället för en av de mer forensiskt 
anpassade distributionerna som t.ex. Helix [23] och Backtrack [12], baseras på den 
enkla anledningen att de i skrivande stund är inkompatibla med de flesta Mac-
system. Dessa går ofta inte att ”boota” och köra i realtid (live) på de flesta Mac-
system, trots att de är baserade på Ubuntu. Det skulle kunna vara en följd av att 
dessa system ofta har skräddarsydd hårdvara. 

Mac-system använder inte traditionell BIOS, i dem används istället EFI (Exstensible 
Firmware Interface) [24] för de Intel-baserade systemen. Här måste man utföra en 
handfull förberedande modifieringar på USB-minnet som Ubuntu ska köras ifrån. 
Först krävs det att USB-minnet, som Linux-distributionen skall köras från, 
formateras med FAT32 filsystem. Sedan skapas en ny folderstruktur genom att man 
skapar kataloger enligt följande absoluta sökvägar: ”/efi/boot”.  

För att Mac-systemet sedan ska kunna identifiera USB-minnet vid uppstart genom 
EFI krävs speciellt anpassad mjukvara som går under namnet ISO-2-USB EFI-Booter 
for Mac. Denna programvara möjliggör uppstart av andra avbildningsfiler (ISO-filer) 
av operativsystem än de som använder sig av EFI som standard.  

Från denna programvara behöver man sedan kopiera filen: ”bootx64.efi” till 
”/efi/boot” på USB-minnet. Slutligen kopieras även avbildningsfilen av Linux-
distributionen, i vårt fall Ubuntu, till ”/efi/boot”. Nu kommer Mac-systemets EFI att 
identifiera USB-minnet. För att Ubuntu ska identifieras och köras krävs dessutom att 
avbildens filnamn ersätts till boot.iso. Allt som krävs nu är att USB-minnet ansluts till 
Mac-systemet och att ”Option/Alt-Knappen” förblir intryckt under 
uppstartsprocessen för att starta EFI-läget.  

Då EFI-läget startats ger det användaren en grafisk representation av samtliga 
kompatibla diskar som systemet har identifierat, och man kan ange vilken disk  
som ska startas. Här väljer vi att starta ifrån USB-minnet.  

Med hjälp av verktyget Guymager kommer vi sedan att skapa avbilder av datorernas 
hårddiskar. Hårddiskavbilderna kommer att sparas till en 500GB stor USB-ansluten 
extern hårddisk. De kommer sedan att delas upp så att avbilderna utgörs av flertalet 
sekventiella- och komprimerade filer. Detta görs för att förebygga eventuella 
problem vid import av avbilderna till analysverktygen. Import av en mycket stor fil 
till analysverktygen kan komma att resultera i att programmet kraschar.  

Slutligen kommer avbilderna föras över till en intern mekanisk SATA hårddisk, som 
vi har lånat av högskolan. Denna kommer att anslutas till datorn via en ”SATA-till-
eSATA” dockningsstation i syfte att påskynda filsignaturanalyser och nyckelords-
sökningar under analysen.  
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Dataradering på lånad utrustning 

För att förhindra att informationen vi lagrat på högskolans hårddisk skall hamna i 
orätta händer när den återlämnats, kommer innehållet att säkert raderas. Detta 
utförs genom att köra en wipe i flera steg. Den kommer även fyllas med slump-
mässig data genom Full Disk Encryption. Den använda krypteringsmetoden och 
krypteringsnyckeln, kommer att utformas så att inga idag existerande datorsystem 
kan knäcka dessa. Slutligen kommer hårddisken att formateras med NTFS-filsystem, 
innan den återlämnas till högskolan. 
 

6.1.4 Analys med EnCase 

I detta steg importeras hårddiskavbilderna till en dator, som har det forensiska 
verktyget EnCase (ver. 6) installerat, för vidare analys. Denna analys kommer syfta 
till att dels få en uppfattning om huruvida någon metod för kryptering är i bruk, 
samt undersöka i vilken omfattning det rör sig om. Detta kan komma att sätta stopp 
för analysen om det visar sig att FDE (Full Disk Encryption) används, eftersom det i 
så fall är praktiskt taget lönlöst att försöka utvinna data.  

Analysen kommer, som tidigare nämnts, även omfatta återskapande av raderad data 
genom signaturanalys, samt försöka identifiera information som för Företaget AB 
bedöms som känslig. Detta kommer ske genom att reguljära sökuttryck konstrueras 
för att identifiera avsedd information och datatyper. Sökuttrycken och filsignaturer 
kommer att diskuteras i avsnittet som rör resultat och analys för studien, då dessa 
är lättare att tolka tillsammans med respektive resultat. För att förtydliga kommer 
dessa sökuttryck, vid analys i verktyget EnCase, även inkludera fraser och nyckelord 
som är knutna till Företaget AB, till skillnad från analysen i verktyget PhotoRec, där 
endast specifika filtyper kommer att återskapas. 
 

6.1.5 Analys med PhotoRec 

Vi kommer även, i syfte att erhålla känslig information, undersöka huruvida 
verktyget PhotoRec skulle kunna nyttjas av en angripare med aningen lägre 
datorkunskaper. Då analys genomförs med PhotoRec kommer hårddiskavbilderna, 
som är i ”EWF-E01”-format, monteras i en Linux-miljö med verktyget Xmount [25] 
som om de vore en rå (raw) .dd-avbild.  

Detta steg i genomförandet kan tyckas vara aningen motsägelsefullt, då syftet är att 
undersöka huruvida en angripare med ”begränsad” datorvana skulle kunna utvinna 
kännslig data. Därför vill vi passa på att redogöra för anledningen till att vi måste 
genomföra detta moment. PhotoRec är kompatibelt med formatet EWF-E01, som 
används av programmet EnCase. Detta är dock ett properitärt filformat som 
kontrolleras av utvecklaren Guidance Software. De har inte offentliggjort hela 
standarden för filformatet till allmänheten, utan har endast offentliggjort delar av 
specifikationerna.  
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Detta innebär att verktyg, som t.ex. Guymager, kan skapa EWF-E01 avbilder, men 
avbilderna betraktas inte som ”riktiga” E01-filer av diverse program, som t.ex. 
PhotoRec. Detta gäller även EnCase, då avbilder som skapats i Guymager används. I 
EnCase kan dock dessa avbilder användas, utan problem, efter att ett par initiala 
felmedelanden rörande för lång sidhuvudssträng klickas bort. 

När vi försökt öppna hårddiskavbilderna i PhotoRec, har vi i samtliga fall mötts av 
felmeddelanden från programmet om att dessa filtyper inte är korrekta E01-filer. 
Motsvarande felmeddelande har även visats då vi konverterat nämnda E01-filer till 
råavbilder (raw) i .dd-format. För att kunna analysera hårddisksavbilderna med 
hjälp av PhotoRec, krävs att dessa .E01-filer virtuellt monteras med verktyget 
xmount. 

När E01-filerna väl har monterats som en virituell hårddisk, ser man att avbilderna 
innehåller en ”rå” .dd-fil. Om just denna ”interna” .dd-fil öppnas med PhotoRec 
fungerar allt som normalt och den avbildade hårddisken detekteras. 

Ifall vi hade använt oss utav ett annat program än Guymager, eller ett annat 
filformat för att skapa hårddiskavbilderna så hade kanske denna monteringsprocess 
kunnat undvikas. Detta hade angriparen inte behövt utföra eftersom denne 
förmodligen inte brytt sig om att göra avbilder, utan angripit systemet direkt. 

I denna studie så utfördes alltså analysen med PhotoRec på de avbilder som skapats 
ifrån de två datorernas hårddiskar. Syftet med att använda PhotoRec var att 
undersöka effektiviteten hos en angripare med begränsad dataforensisk förkunskap. 
Därför är det mindre troligt denne skulle besitta kunskap i hur hårddisksavbilder 
skapas. Vi vill därför poängtera att detta INTE är ett krav för en potentiell angripare.  

I verkligheten hade angriparen på enklaste vis kunnat ladda hem PhotoRec och köra 
igång verktyget direkt på datorn, efter att ha berett sig tillgång till denna genom att 
ominstallera operativsystemet, återställa datorn till fabriksinställningarna, eller det 
mindre troliga, genom att knäcka lösenordet.  

Anledningen till att vi använt oss av avbilderna i PhotoRec, istället för de faktiska 
datorerna, är på grund av att vi inte velat kontaminera hårddiskarna under denna 
del av experimentet. Om originalet påverkats av någon oförutsägbar anledning hade 
vi inte kunnat skapa nya avbilder av detta att jobba med. Denna hänsyn hade dock 
inte en angripare behövt visa eller bekymra sig med. Vi vill därför påpeka att detta 
tillvägagångssätt INTE påverkar de slutliga resultaten, då resultaten hade varit 
identiska i de båda fallen. 
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Med PhotoRec kommer automatiserad sökning, och återskapande, av raderade filer 
ske genom att vi anger de filtyper som kan tänkas vara av intresse. De filtyper som 
kommer att sökas efter med PhotoRec är följande: 

- Bilder i formaten: JPEG och PNG 
- Dokument i formaten: DOC och DOCX, ODT, PDF samt XLS och XLSX  
- Mediefiler i formaten: AVI, FLV, MOV, MP3, MP4, MPG samt WAV 
- Filer från Adobes programsviter i formaten: PSD och INDD 
 

6.1.6 Återskapa raderade användarkonton 

Vi ska även försöka återskapa de användarkonton som har raderats på de två 
datorerna av Företaget AB:s tekniker. Denna radering har, som tidigare nämnts i 
6.1.1 och 6.1.2, utförts med olika tillvägagångssätt.  

För att återskapa de raderade användarkontona kommer vi behöva skapa två nya 
användarkonton på de båda datorerna. På MacMini:n existerar inga aktiva 
användarkonton, och vi som användare möts av en installationsguide (wizard) vid 
uppstart av systemet, varpå vi ombeds att skapa ett nytt användarkonto. 
Användarkontot som ska skapas på MacMini:n kommer att ha administratörs-
privilegier, och skapas på enklaste vis med hjälp av installationsguiden.  

På datorn av modell Macbook Pro existerar redan ett användarkonto med 
administratörsrättigheter som döpts till ”hackers” av företagets It-tekniker.  
Detta användarkonto har vi inte lösenordet till.  

Genom att hålla inne tangentkombinationen: ”cmd+s” vid uppstart beviljas vi 
åtkomst till samtlig data på systemet, inklusive andra användarkontons filer. 
Tangentkombinationen ”cmd+s” startar upp OS X i s.k. Single-User Mode. I sitt 
standardutförande resulterar detta i en kommandotolk, där användaren är inloggad 
under användarkontot ”root”, utan några krav på autentisering. Single-User Mode 
används för att systemets administratör ska kunna felsöka och konfigurera systemet 
på en låg nivå i operativsystemet, utan restriktioner på åtkomst. 

Under Single-User Mode, och inloggade som användaren ”root”, kommer vi att 
radera filen ”/var/db/.AppleSetupDone”, vilket resulterar i att systemet luras till att 
inga användarkonton är närvarande. Efter detta krävs endast en omstart av 
systemet för att vi som användare skall mötas av installationsguiden för att skapa ny 
användare, precis som med MacMini:n. Det användarkonto vi sedan skapar på 
datorn kommer även i detta fall ha administratörsprivilegier. 

Det är värt att nämna att en angripare inte nödvändigtvis hade behövt använda 
Single-User Mode för att få tillgång till systemet. Denne hade kunnat bereda sig 
tillgång till systemet på enklaste vis genom att ominstallera operativsystemet med 
vilken OS X-installationsskiva som helst, för att sedan återskapa gammal data. Detta 
kan inte vi genomföra eftersom vi inte har tillgång till någon installationsskiva.  
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Vi skall dock undersöka huruvida det är möjligt att återskapa raderade användar-
konton med hjälp av operativsystemet OS X:s inbyggda verktyg och funktioner. 
Detta kommer att ske genom att vi loggar in på respektive system via de 
administratörskonton som tidigare skapats under förberedandet. Därefter skall vi 
undersöka i vilken omfattning de raderade användarkontona, med respektive 
hemkatalog, går att återskapa via OS X verktyg för kontoadministration. 

Experimentet kommer även syfta till att försöka återskapa de raderade 
användarkontona manuellt, ifall ovan experiment skulle misslyckas. Detta kan 
åstadkommas genom att OS X, i vissa fall, lagrar information om tidigare raderade 
användarkonton för respektive användare i filer av typen ”.dmsg” under 
”/Users/DeletedUsers”. 

Enligt Apples supportsida [26] skall dessa filer innehålla tidigare användares data 
och vara möjliga att återassociera till systemet och knyta till ett nyskapat 
användarkonto. Detta förutsätter dock att användarkontona inte har blivit raderade 
ihop med den gamla hemmappen och dess innehåll. Metodiken fungerar alltså 
endast i de fall där hemmappen finns kvar på disken efter att ett konto raderats. 

 

6.1.7 FileVault 2 vs Single-User Mode 

I det här momentet skall vi undersöka huruvida uppstartsläget för Single-User Mode 
kan, till en angripares fördel, utgöra en sårbarhet mot ett krypterat system.  
Som tidigare nämnts erbjuder OS X i sitt standardutförande möjligheten att erhålla 
åtkomst till det högst priviligierade användarkontot, ”root”, genom att starta 
systemet i Single-User Mode.  

Experimentet skall undersöka huruvida denna åtkomst är möjlig att uppnå på ett 
system som implementerar Full Disk Encryption via OS X Lion:s inbyggda FileVault 
2. Detta innebär att samtlig data på disken är krypterad och att systemet antagligen 
kräver autentisering vid uppstart.  

Genomförandet kommer att ske genom att vi aktiverar krypteringsfunktionen 
FileVault 2, och låter systemet kryptera samtlig data på hårddisken. Sedan under-
söker vi på enklaste vis om det är möjligt att få root-åtkomst under Single-User 
Mode, efter det att disken har krypterats.  

Förhoppningsvis är detta ej möjligt, då systemet troligen kräver att användaren 
autentiserar genom att ange sin krypteringsnyckel innan uppstart kan ske. Denna 
metod kan redan betraktas som en en sårbarhet för okrypterade system, men om 
det skulle visa sig möjligt att man kan kringgå krypteringen börjar det bli riktigt 
allvarligt, och definitivt värt att undersöka. 
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Vi skall även undersöka om det är möjligt att begränsa, eller förhindra, att en 
angripare kan använda sig av Single-User Mode för att få root-behörighet på ett 
system som inte använder kryptering. För att ta reda på detta kommer vi pröva om 
det räcker med att lösenordsskydda root-kontot med kommandot ”passwd”, eller om 
man kan avaktivera Single-User Mode på något sätt. 

 

6.1.8 Lösenordsknäckning av kontot: ”hackers” 

Slutligen, inom området datalagring, kommer vi försöka knäcka lösenordet till 
användarkontot hackers. Målet är dock inte att bereda oss tillgång till systemet 
(vilket vi redan gjort i föregående avsnitt), utan målet är att undersöka om lösen-
ordet är tillräckligt starkt för att motstå en lösenordsattack. För att genomföra 
lösenordsknäckningen, kommer vi att använda programmet: ”DaveGrohl” [27]. 

Programmet arbetar genom att det först använder sig av en ”dictionary attack”. 
Denna attack går ut på att man har en, eller flera, omfattande ordlistor som man 
använder sig av för att knäcka lösenordet Programmet testar varje ord i dessa listor 
som lösenord. Ett exempel skulle kunna vara om lösenordet är ”volvo”, är det ett ord 
som förekommer i ett uppslagsverk. Med stor sannolikhet hade det då förekommit 
även i programmets ordlistor, och därför hade lösenordet således kunnat knäckas. 

Om denna typ av attack inte fungerar, går programmet automatiskt över till en 
”brute-force attack”. Denna attack bygger på att man gissar sig fram till rätt lösenord 
genom att testa alla tänkbara kombinationer av tecken.  

Programmet DaveGrohl körs direkt på systemet där användarkontot som ska 
knäckas finns. Vi kommer således använda oss av ett av de användarkonton som 
skapats i föregående del för att kunna köra DaveGrohl mot kontot ”hackers”. Om det 
skulle visa sig att programmet inte klarade att knäcka lösenordet via ”dictionary-
attacken”, utan istället behövde använda ”brute-force”, kommer knäckningsförsöket 
få pågå i två veckors tid. Därefter bör vi kunna konstatera ifall lösenordet är 
tillräckligt starkt eller ej.  

 

6.2 Social-engineering 

Eftersom företaget förlitar sig på Apple:s FileVault (okänd version) för att kryptera 
data, blir lösenordet till användarnas användarkonton en mycket viktig del i 
säkerheten. Detta gäller speciellt när dessa lösenord används för att låsa upp 
användarens hemkatalog i ett system som krypterats med FileVault 1. För att testa 
hur sårbart företaget är mot social-engineeringangrepp utför vi riktiga angrepp mot 
anställda inom företaget för att försöka komma över känslig data i form av 
autentiserings-uppgifter. 
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I den första delen i experimentet kommer vi att använda vishing (voice phishing) 
som attackvektor. Målet med attacken är att komma över användares autenti-
seringsuppgifter till företagets interna nätverk eller arbetsstation.  

Vi har en teori om att dessa angrepp kommer behöva utföras mot flertalet anställda 
i relativt snabb följd för att maximera chansen för att attacken ska lyckas. Teorin 
bygger på att vi tror att risken att de anställda blir misstänksamma ökar ju längre tid 
man tar på sig mellan angreppen/samtalen. Desto längre tid som går, desto större 
bör också risken vara att de anställda hinner ta upp ämnet, t.ex. vid fikabordet. 
 
Vi har valt att göra ett praktiskt experiment i motsats till en enkätundersökning. 
Anledningen till att testa detta praktiskt, i motsats till en enkätundersökning, är att 
försöka komma så nära ett realistiskt resultat som möjligt. Av 2011-års pene-
trationstesttävling på säkerhetskonferensen Defcon, konstaterades att pene-
trationstester är en mycket viktig del i det förebyggande arbetet mot social-
engineering [28]. 

Vid en enkätstudie, kan de anställda bli medvetna om att de utvärderas, och därför 
kan resultatet bli missvisande. Vi tror att ett oförberett test kommer att ge ett 
resultat som ligger närmre ett verkligt angrepp.  

Kevin Mitnick, som är något av en auktoritet på området social-engineering, hävdar 
att det finns nackdelar även med oförberedda penetrationstestester [18]. En nackdel 
med ett sådant test där de anställda inte informeras i förväg, är att den anställdes 
tillit gentemot företaget kan skadas. Mitnick menar att detta skulle kunna ske då den 
anställde kan uppfatta det som att företaget saknar förtroende för hans, eller 
hennes, förmåga.  

För att undersöka om vi kan öka chansen att lyckas med vishingangreppen, kommer 
vi i hälften av angreppen göra ett riktat och e-postutskick. Meddelandet kommer att 
designas så att det ser ut att härstamma från företagets IT-avdelning där de för-
varnar om att de utför servicearbete, samt att de kan komma att behöva inhämta 
kompletterande uppgifter från användarna. 

Företaget AB kommer att tilldela oss en namnlista på personer som arbetar inom 
organisationen. Det är sedan upp till oss att välja vilka ur personalen vi skall rikta 
vårt angrepp mot. En riktig angripare hade behövt skaffa sig dessa uppgifter på egen 
hand. Detta innebär dock inte någon större problematik, eftersom dessa uppgifter 
enkelt kan inhämtas via Företaget AB:s hemsida. På hemsidan listas bland annat de 
anställdas arbetsroller, avdelningstillhörighet, e-postadress och telefonnummer.  
Vi kommer att använda Företaget AB:s hemsida för att få bl.a. telefonnummer till de 
personer vi avser angripa.  

Angreppet kommer endast vara ett så kallat ”proof of concept”. Det skall ge svar på 
huruvida Företaget AB är sårbart mot denna typ av attack-vektor. Vi kommer inte 
att använda erhållen autentiseringsinformation för att logga in på Företaget AB:s 
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resurser. Likaså kommer vi inte heller efterfråga autentiseringsuppgifter till de 
anställdas privata domäner och tjänster som används utanför arbetet.  

Förutsatt att vi inte får namnen på samtliga anställda inom organisationen, bör vi 
även nämna att, eftersom Företaget AB tilldelar oss namnlistan, kan företags-
ledningen ha handplockat namnen baserat på hur pass sårbara och godtrogna de 
tror att personerna är. Vi anser inte att risken för att Företaget AB skulle vilja vara 
partiskt är särskilt stor. Detta hade endast påverkat under-sökningen negativt, 
eftersom den utförs av oss på uppdrag av företaget självt. Resultaten av 
utvärderingen hade inte varit korrekta, eller gynnat organisationen, ifall underlaget 
hade manipulerats.  
 

6.2.1 Underrättelseinhämtning 

Innan vi väljer ut vilka individer ur personalen angreppen skall genomföras mot, 
kommer vi genomföra en mindre omfattande personprofil på namnen i listan. Denna 
består av att vi identifierar, och granskar, relevant information om de potentiella 
målen via sociala nätverk, som t.ex. Facebook, Twitter och Google+. Informations-
inhämtning kommer även ske via Företaget AB:s hemsida, där det som tidigare 
nämnts listas information om de anställda. Vi kommer även genomföra diverse 
google-sökningar på de anställdas namn i hopp om att finna ytterligare intressant 
information om dem. För att kunna fastställa åldern på de anställda som attackerna 
riktas mot, kommer även kreditupplysningssidan Ratsit att användas. Person-
profilen görs för att vi ska kunna identifiera eventuell teknisk- och säkerhets-
relaterad kompetens hos de anställda.  

Processen syftar till att effektivisera angreppen genom att välja ut de individer vi 
bedömer vara mest sårbara för social-engineering, samt för att få en inblick i vad för 
typ av person vi har att göra med. Om personen i fråga t.ex. gillat hackerkonventet 
DEF CON på sin facebooksida, är denne inte en bra kandidat. Ytterligare ett motiv till 
kartläggningen är att kunna identifiera vilka avdelningar de anställda arbetar på.  

Även om vi kommer att inrikta angreppet mot personer som bedöms vara sårbara 
för attacken, kommer vi sträva efter att uppnå diversitet i urvalet genom att välja 
personer inom varierande åldersgrupper, arbetsområden, kön osv.    

Att komma över lösenord, och eventuell krypteringsnyckel, som tillhör en anställd 
inom exempelvis ekonomiavdelningen eller företagsledningen kan anses vara av 
större intresse än de som tillhör en anställd på vaktmästeriet. Därför kommer vi 
inrikta oss på de anställda som har någon form av medierelaterad tjänst.  

Scenariot för social-engineeringangreppen kommer att ske genom att vi väljer ut tio 
stycken anställda med olika arbetsområden, ålder och kön, som angreppet ska 
genomföras mot. Vi genomför därefter ovan nämnda kartläggning och personprofil, 
med reservation för att vi kan behöva ersätta personer som inte bedöms vara 
sårbara.  
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6.2.2 Spear-Phishing förberedande 

De tio personerna som valts ut kommer att indelas i två grupper. Personerna i den 
ena gruppen kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till. Meddelandet kommer 
antyda att Företaget AB:s IT-avdelning genomför servicearbete i IT-miljön, och att 
de kan komma att behöva kompletterande information av de anställda, men att de 
isåfall återkommer vid behov.  

Meddelandet skall designas och manipuleras så att det ser ut att härstamma från 
Företaget AB:s IT-avdelning med en till synes korrekt intern e-postadress som 
avsändare. Syftet är alltså att undersöka om vishingangreppens effektivitet ökar till 
följd av detta meddelande. Meddelandet skall därför försöka skapa tillit mellan de 
anställda och oss som angripare. Meddelandeutskicken kommer att ske i kombi-
nation med telefonsamtalen i själva angreppet. Dessa meddelanden skall alltså 
verka för att informera de anställda, att telefonsamtal från ”tekniker”(vi) eventuellt 
kan komma att ske inom påstådda legitima förhållanden.  

Avsändaradressen kommer, som tidigare nämnts, att manipuleras till att verka 
härstamma ifrån Företaget AB's IT-avdelning. Detta sker genom det Linux-baserade 
programmet Social Engineering Toolkit (SET) [29]. Programmet möjliggör bland 
annat för så kallad ”Spoofing” av avsändaradressen. Detta görs tillsammans med 
programmet sendEmail, som sköter själva meddelandeutskicket. 

Nedan följer en kopia på meddelandet som skickas ut till de utvalda anställda. Av 
sekretess- och etiska skäl har vi censurerat delar av meddelandet för att omöjliggöra 
identifiering av företaget.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
”Detta är ett meddelande ifrån IT-avdelningen på                      till de anställda som 
berörs inom                     . Vi kommer under dagen, och eventuellt kommande dagar, att 
genomföra service och uppdateringar på en omfattande del av IT-miljön inom 
samtliga avdelningar på                     . Detta uppskattas dock att kunna utföras utan 
driftstörningar, men IT-avdelningen på                       kan eventuellt komma att behöva 
kompletterande uppgifter av de drabbade anställda. Vi vi ser gärna att ni är 
anträffbara i största möjliga mån via telefon under dagen, och eventuellt kommande 
dagar.  

Tack på förhand! 

IT-avdelningen 

This message has been generated automatically. Please do not reply to this message as 
you will not receive a response. ” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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För att optimera dessa meddelandeutskick så undersökte vi om Företaget AB 
använder sig utav en specifik mall, design eller signatur för sin interna e-korre-
spondens. Detta undersöktes genom att vi registrerade en fabricerad e-postadress 
(mikke87@hotmail.se), där vi antog identiteten som den studerande, och till orten 
nyinflyttade, Mikke.  

Vi tog sedan kontakt med Företaget AB via e-post för att få svar på huruvida de 
erbjöd någon form av studentrabatt på de tjänster som de erbjuder. När Företaget 
AB svarade, kunde vi konstatera att någon allmän mall eller layout inte tillämpades 
för e-postmeddelanden. 

 

6.2.3 Vishing Förberedande 

Telefonsamtalen där vi skall försöka manipulera anställda till att dela med sig av 
sina autentiseringsuppgifter kommer att ske i snabb följd efter varandra. Detta görs 
för att motverka att de anställda börjar diskutera dessa samtal med varandra, varpå 
misstänksamhet kan uppstå.  

När vi ska ta kontakt med de utvalda personerna, kommer vi att ringa upp Företaget 
AB ifrån ett dolt telefonnummer. För att göra detta trycker vi koden #31# innan vi 
slår numret. Genom att ringa ifrån ett dolt nummer skyddar vi oss från att vårt eget 
nummer kan identifieras av den uppringde. De kan då inte dra någon slutsats om 
vilket nummer samtalet härstammar ifrån under samtalets gång.  

Självklart går det att spåra så kallade dolda nummer. Detta är dock en process som, i 
motsats till vad man ser i filmer, sällan sker i realtid. En angripare hade dessutom 
enkelt kunnat kringgå identifiering genom att ringa från oregistrerade kontantkort 
som köpts med kontanter. Dessa hade kunnat användas i en oanvänd mobiltelefon 
som kastas tillsammans med kontantkorten efter genomfört angrepp.  

Efter noga övervägande konstaterade vi att personen vi skall utge oss för att vara, 
bör vara en påhittad individ. Individen som vi har hittat på, har vi valt att kalla för 
”Erik Carlsson”. Eftersom vi inte har kunskap om hur pass väl de anställda känner 
varandra inom organisationen, skulle vi lätt kunna genomskådas om vi utger oss för 
att vara en individ den anställde är bekant med. De skulle till exempel kunna märka 
att rösten, och sättet att uttrycka sig på, inte stämmer. 

Nedan följer en beskrivning på hur samtalen vid social-engineering/vishingattacken 
inledningsvis kommer att utformas. Det är viktigt att poängtera att vi endast kan 
redogöra för hur samtalet kommer att inledas eftersom vi inte kan förutspå hur 
varje anställd kommer att svara och reagera under konversationen. Social-engi-
neering via telefonsamtal (vishing) är en oberäknelig metod, och den ställer höga 
krav på att angriparen kan improvisera. Samtalsmanuset är skrivet så att det skall 
representera en naturlig konversation, då folk sällan talar kanslisvenska i vardagen. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------
”Tjenare, detta är Erik Carlsson ifrån IT-avdelningen på                        i                      .  
Jag jobbar ju då med er IT-avdelning i                   , och vi håller på att uppdatera vårat 
system för användarhantering. *ironiskt skratt* Nu har det ju självklart visat sig att 
det nya systemet inte fungerar ihop med det gamla, och alla uppgifterna som vi hade 
sparade försvann ju självklart när vi försökte föra över dessa. Så nu måste ju jag ringa 
rundor till halva Företaget AB och ta reda på användarnas inloggningsuppgifter, 
vilket ju minst sagt är ett uppfriskande arbete *ironiskt skratt*.  
... 
Så de uppgifter jag behöver är inloggningsuppgifterna som du loggar in med på din 
arbetsdator på arbetsplatsen, så får jag testa om dessa synkar med systemet. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I förslaget till det manus som ska användas, har vi valt att utnyttja den sårbarhet 
som Mitnick och psykologin kallar för ”sympatifaktorn”. Mitnick menar att om an-
griparen utger sig för att vara i behov av hjälp från offret, och lyckas vinna dennes 
sympati, kan angriparen använda detta till sin fördel [18]. När offret känner sympati 
för angriparens situation, kan det hjälpa till att reducera eventuellt motstånd och 
benägenheten att ifrågasätta angriparen. 

Vi har tagit reda på namnen på de personer som arbetar på Företaget AB:s IT-
avdelning, samt IT-ansvariga hos företagets sammarbetspartners. Trots att vi sedan 
tidigare kände till namnen på några av dessa personer, har vi genomfört experiment 
för att säkerställa att även en angripare kan erhålla dessa uppgifter. Mer om hur 
detta gick till tas upp i resultatdelen av rapporten. 

Syftet med att inhämta namn på relevant personal var att öka effektiviteten av 
angreppet, då vi kan använda oss av det Mitnick beskriver som: ”name-dropping” 
[18]. Enligt Mitnick kan detta komma att öka förtroendet hos de anställda gentemot 
angriparen eftersom de då kommer i kontakt med information och personer som de 
kan relatera till.   

Som tidigare nämnts, ställer social-engineering stora krav på improvisation från 
angriparens sida eftersom man endast kan planera för de mest tänkbara följd-
frågorna som offret kan ställa. Vi anser oss besitta goda kunskaper för att kunna 
improvisera vid behov under angreppen.  Trots detta har vi ändå upprättat ett 
svarsschema med tänkbara svar om vi ifrågasätts av de anställda. Detta schema 
kommer säkert inte att följas till punkt och pricka, men det kommer ändå erbjuda 
oss möjligheten att ge snabba svar, och fungera som en säkerhetslina om vi skulle 
göra misstag i konversationen.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Kan jag inte maila uppgifterna till dig istället?” 

”Nej tyvärr, vi får inte skicka användaruppgifter över mail eftersom vi inte kan 
ha full koll på alla mellanstationer och nätverk som mailet passerar på väg till 
mottagaren. Det kan ju nämligen avlyssnas.” 
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”Vem sa du att du jobbar ihop med?” 

”Jag jobbar i samråd med                                         på IT-avdelningen hos er i 
                       , och vi är ju båda anställda inom                         som driftar hela IT'n 
för                        och där ingår ju Företaget AB” 

”Vad sa du att du hette?” 

”Mitt namn är Erik Carlsson och jag är ifrån                       och jobbar med 
administrering av nästan all IT inom hela                         ” 

”Vem är din chef?” 

”Jag är ju då ansvarig för IT inom                       , så det är ju jag då för IT-
avdelningen, annars är det ju min chef:                                             . 

Det bör åter poängteras att samtlig information som vi kommer att använda oss av 
under samtalen, som t.ex. namn på teknisk personal, chefer och liknande är publikt 
tillgänglig information på internet.  

Namnet på Företaget AB's IT-tekniker förekommer dock inte någonstans på internet 
där dennes roll hos Företaget AB beskrivs. Denna information är trots det möjlig för 
en angripare att ta del av, vilket vi kommer påvisa då vi presenterar resultaten av 
angreppet.  
 

6.2.4 Etiskt perspektiv 

Att lura någon på ett lösenord i syfte att komma över känslig information räknas i 
Sverige som förberedelse till dataintrång enligt brottsbalken 4 kap. 9c §. Det förut-
sätter dock att intrånget sker olovligen. För att kunna genomföra ett social-
engineeringangrepp mot Företaget AB, utan att bryta mot lagen, har vi ingått ett 
avtal med företaget där de gett oss tillstånd att utföra angreppen. Vi har även skrivit 
på ett sekretessavtal som reglerar hur känslig information om företaget skall 
hanteras. 

För att minska risken att utomstående får reda på ett lösenord, har vi valt att inte 
använda en metod där vi försöker få de anställda att skicka lösenord till oss via e-
post. Vi har utgått ifrån att e-post lämnar fler spår, och att innehållet i e-post loggas i 
fler system än vid ett telefonsamtal. I guiden ”Digitalt källskydd” [4] som SJF & .SE 
tagit fram, skriver man följande: 

”Det är ett ögonblicks verk att skicka iväg ett mail till fel person.  
E-posttrafik kan lätt snappas upp av obehöriga… 
…E-post sparas hos avsändaren, hos mottagaren och hos förmedlaren” 
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Syftet med detta experiment är inte att utvärdera enskilda anställda, utan hur sår-
bara Företaget AB är som organisationen. Därför kommer vi inte att avslöja till 
företagsledningen vilka av de anställda som lämnat ut sina lösenord. Experimenten 
är tänkta att ligga till grund för att, som tidigare nämnt, vidareutveckla företagets 
informationssäkerhetspolicy och säkerhetsmedvetenhet.  
 

6.3 Road Apple 

I detta test kommer vi att använda oss av konceptet road apple som attackvektor. 
Målet med attacken är att undersöka om de anställda ansluter upphittade eller 
annars okända USB-minnen till Företaget AB:s datorsystem. Vi kommer dels att 
undersöka om en anställd receptionist ansluter vårt USB-minne om vi ber att få ett 
dokument utskrivet i receptionen, samt huruvida benägen en anställd är att ansluta 
ett upphittat USB-minne till sin arbetsstation. Vi kommer att genomföra tre stycken 
experiment med tre USB-minnen under varierande omständigheter. 

 

6.3.1 Experiment #1 

Det första USB-minnet kommer vi själva ta med oss till receptionen på Företaget AB 
varpå vi säger till receptionisten att vi har ett möte med en anställd på företaget, för 
att sedan säga att vi glömt att skriva ut ett viktigt dokument. Syftet med detta är att 
vi ska försöka få receptionisten att ansluta vårt USB-minne till sin dator och därefter 
öppna upp dokumentet som vi önskar få utskrivet. Detta experiment kommer ge 
svar på om det teoretiskt sett hade varit möjligt att infektera företagets datorsystem 
genom en hybridmetodik av social-engineering och road apple-konceptet. Om en 
verklig angripare hade försökt bereda sig åtkomst till företagets datorsystem, hade 
det dokument som ska skrivas ut, varit infekterat med skadlig kod. Dokument hade 
kunnat se ut som ett vanligt textdokument. 
 

6.3.2 Experiment #2 

Det andra USB-minnet kommer att placeras i det utrymme av Företaget AB:s lokaler 
som utgör receptionen för besökare. D.v.s. i samma lokal som föregående experi-
ment utförs i. Här kommer USB-minnet diskret placeras på ett av de skrivbord som 
befinner sig i nära anslutning till ingången som avgränsar besöksdelen och den del 
där anställda vistas.  

Detta i hopp om att en av de anställda på Företaget AB ska observera det övergivna 
USB-minnet, för att sedan av nyfikenhet ansluta detta till sin arbetsstation. På USB-
minnet kommer det endast att finnas ett textdokument vars filnamn är ”INFO”.  
I textdokumentet kommer det finnas anvisningar för läsaren, som hänvisar till att 
upphittat USB-minne ska returneras till vår kontaktperson på Företaget AB.  
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Anvisningarna kommer att se ut enligt följande: 

”Upphittat USB-minne returneras till                                          . Tack på förhand” 

Av texten skall det ska framgå att ägaren av USB-minnet har lagt in denna fil just i 
syfte att kunna återfå sitt USB-minne om detta skulle komma på vift till skillnad från  
att vi istället hade skrivit: 

”Detta har varit ett test, vänligen returnera detta USB-minne till                                        ” 

Valet av textinnehåll motiverar vi med att vi tror att sannolikheten att en anställd 
inte returnerar USB-minnet kan vara lägre om man fruktar för disciplinära åtgärder, 
eller liknande, för att man tror sig ha misslyckats med ”testet”. Likaså kanske det 
inte returneras om den anställde inser att han eller hon ofrivilligt medverkat i någon 
form av undersökning.  

Det ska även nämnas att vår kontaktperson på Företaget AB inte arbetar inom IT-
avdelningen, helpdesk, eller någon annan motsvarighet som skulle kunna vara ett 
logiskt ställe att returnera ett upphittat USB-minne till. Vår tanke med detta är att en 
anställd som hittar ett övergivet USB-minne kan vara benägen att returnera detta 
direkt till IT-avdelningen. Detta kan vara ett logiskt ställe att återlämna USB-minnet 
på utan att ha tagit del av innehållet. Vi kan därför säkerställa att textdokumentet 
med instruktionerna har öppnats ifall USB-minnet returneras till vår kontaktperson.  

Vi vill även förtydliga att vi inte kommer att använda oss av någon skadlig kod på 
USB-minnena. Försöket går endast ut på att testa om attackvektorn är effektiv mot 
Företaget AB. Vi anser att experimentet är en tillräcklig demonstration på att an-
greppet är genomförbart, ett proof-of-concept. Med detta kan vi avgöra om det är 
möjligt att föra in skadlig kod i företagets datamiljö via metoden road apple. 
 

6.3.3 Experiment #3 

Det tredje och sista experimentet kommer att utföras under liknande förutsätt-
ningar som i experiment #2. Här kommer vi istället att placera USB-minnet på 
marken i anslutning till Företaget AB:s personalentré så de anställda får syn på USB-
minnet när de öppnar entrédörren. 

Vi skall även försöka att minimera risken att någon förbipasserande, som ej är 
anställd inom Företaget AB, får syn på och lägger beslag på USB-minnet. Vi kommer 
att ha uppsikt över USB-minnet från en parkerad bil utanför Företaget AB:s lokaler 
för att kunna informera personen om att USB-minnet är vårt, och att det är en del i 
ett skämt mot en kamrat. 

Bortförklaringen som ska användas är naturligtvis struntprat, men det är en viktig 
fasad för att inte avslöja att vi utvärderar säkerheten hos Företaget AB. Vi kommer i 
detta experiment att placera USB-minnet en kort tid efter det att de anställda lämnat 
lokalerna för att gå på lunch. De anställda, som lämnar Företaget AB:s lokaler under 
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lunchtid, kommer förhoppningsvis upptäcka USB-minnet när de återvänder till 
arbetet.  

Innehållet på USB-minnet kommer att vara detsamma som i experiment #2, då det 
ska framgå att USB-minnet skall returneras till vår kontaktperson.  

En sammanställning av resultaten för experiment #2 och #3 kommer sedan ske 
genom att vi talar med vår kontaktperson på Företaget AB. På så sätt kan vi få 
information om hur många USB-minnen som returnerats till honom eller henne. 
 

6.3.4 Experimentens validitet 

Vi skulle kunna placera ytterligare USB-minnen inne i de delar av Företaget AB:s 
lokaler som är avgränsade ifrån allmänheten. Detta förutsätter dock att angriparen 
redan fått tillgång till lokalerna genom att göra sig ärende dit. Detta leder till att 
angriparen riskerar att någon kan sätta denne i samband med USB-minnet. I så fall 
fallerar road apple-konceptet, som gör det möjligt att angripa resurser utan att själv 
medverka på plats vid själva angreppet. Detta kommer därför inte ingå i våra 
experiment. 
 
Vi har observerat ett par faktorer som skulle kunna påverka våra testresultat. Vår 
kontaktperson skulle kunna manipulera resultatet för att få företagets säkerhet att 
framstå bättre än vad den faktiskt är. Detta kan vi med vår metod inte påverka, utan 
detta får vi acceptera om så skulle ske. Detta hade dock missgynnat företaget, då vår 
slutliga rapport till dem i så fall hade byggt på felaktiga data. Som tidigare nämnts 
bedömer vi att det är mindre troligt att företaget försöker manipulera resultaten. 

Ytterligare en faktor som kan komma att påverka vårt resultat negativt är om USB-
minnen försvinner och, av någon anledning, aldrig lämnas in. Detta resulterar i att vi 
inte får några testresultat att bygga på. Detta får vi helt enkelt acceptera, då vi har 
mycket begränsad kontroll över USB-minnena längs vägen, trots att vi försökt mini-
mera riskerna för detta. 
 

6.4 Policy 

Vi skall genomföra en grundläggande analys utav Företaget AB:s informations-
säkerhetspolicy för att försöka identifiera brister i denna. Syftet med att identifiera 
dessa områden är att identifiera var det finns utrymme för vidareutveckling. 

Vi har endast tagit del av företagets informationssäkerhetspolicy, vilket innebär att 
rutiner, implementeringar och bakomliggande administrativt arbete är okänt för 
oss. Motivet till detta är att vi som utomstående ska kunna bidra med ett så färskt 
och nytänkande perspektiv som möjligt.  
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Genomförandet av denna analys kommer ske genom att vi analyserar policy-
dokumentet utifrån olika perspektiv. Vi anser att detta är viktigt eftersom områden 
och punkter i en policy mer eller mindre svåra att förstå för olika människor. 
Exempelvis skulle en IT-tekniker direkt kunna förstå motiveringen till varför 
lösenord inte får innehålla ord som förekommer i ett uppslagsverk, även om detta 
inte motiveras. En mindre tekniskt lagd anställd saknar kanske förståelse för varför 
man inte bör använda vissa lösenord.  

Vårt syfte med att utgå ifrån olika perspektiv vid analysen är som sagt inte endast 
för att identifiera svagheter och brister genom att lägga till eller ta bort innehåll. 
Utan även för att kunna utforma Företaget AB:s policy så att denna framgår som 
språkligt tydlig och enkel att tolka, oavsett tidigare teknisk kompetens.  

Vi kommer även försöka förklara innebörden och motiveringarna till de bestäm-
melser som förekommer i policyn, samt på ett pedagogiskt sätt exemplifiera koncept 
som kan vara svåra att förstå för vissa anställda. 

Då vi ska försöka identifiera brister och områden i behov av vidareutveckling, 
kommer vi att basera föreslagna korrigeringar utifrån resultaten av våra 
experiment. Likaså ska vi tillämpa rekommendationer från MSB (Myndigheten För 
Samhällsskydd och Beredskap) och SANS (SysAdmin, Audit, Networking, and Security). 

Utöver direkta ”gör” och ”gör inte”, ska vi även säkerställa att man uttryckligen 
redogör direktiv och ansvarsförhållanden i dokumenten. Det skall även tydligt 
framgå vilka visioner, mål och krav företagsledningen har, eller önskar uppnå, med 
informationssäkerhetsarbetet.  

Samtliga ovan nämnda områden rekommenderas även av MSB, som är experter på 
området. Figur 3 visar ett utdrag ifrån MSB:s metodstöd: Utforma Policy och 
Styrdokument [19], som visar MSB:s rekommendationer över vad som bör ingå i en 
informationssäkerhetspolicy. 
 

 

   Figur 3: Utdrag ur MSB:s "Utforma policy och styrdokument" 



Informationssäkerhet i en mediekoncern 

 41 

I kombination med ovan nämnda metodstöd, och resultat från experimenten, 
kommer vi även att använda styrdokumentet: BITS (Basnivå för informations-
säkerhet) [20]. Detta styrdokument är utvecklat av den myndighet som idag kallas 
för MSB, tidigare KBM (Krisberedskapsmyndigheten). Då denna myndighet inte 
längre existerar, efter att ha blivit MSB, kan detta dokument anses vara utdaterat, 
särskilt eftersom det publicerades år 2006.  

Vi anser att dokumentet ar fullt applicerbart i informationssäkerhetsarbetet trots 
sin ålder, dock bör detta kombineras, och kompletteras, med nyare och mer 
uppdaterade ramverk. Dokumenten kan då komplettera varandra vid eventuell 
avsaknad av innehåll. Detta är en metodik som vi själva har valt att implementera 
eftersom vi kommer att använda såväl MSB:s metodstöd ”Utforma Policy och 
Styrdokument”, som KBM:s ”BITS”. Vi kommer även delvis att tillämpa SANS ”A 
Multi-Level Defence Against Social-Engineering” [30] för att utforma riktlinjer 
gällande social-engineering.  

Vi anser därmed att kombinationen av dessa ramverk och styrdokument, 
tillsammans med resultaten från kommande experiment, bidrar med mycket 
behjälplig information, i synnerhet vad gäller arbetet med att vidareutveckla en 
informationssäkerhetspolicy.  

Det kan mycket väl visa sig att flera av de områden som ska behandlas redan anses 
vara fullgoda i den existerande policyn. Det är även värt att poängtera att arbetet 
kommer sträva till att utveckla en policy som innehåller, och grundläggande 
behandlar, samtliga nämnda områden, i ett så kompakt och tydligt format som 
möjligt.  

Företaget AB:s nuvarande informationssäkerhetspolicy är även bifogad som en 
bilaga till detta arbete (se bilaga 3). 
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7 Resultat 
 

7.1 Policy 

Efter att ha analyserat Företaget AB:s informationssäkerhetspolicy, har vi 
konstaterat att det finns rum för vidareutveckling av dokumentet. Detta betyder 
nödvändigtvis inte att det förekom några större brister i innehållet och de 
inkluderade funktionsområdena, snarare är det brister i exemplifieringar, 
förklaringar och den pedagogik som experter på området rekommenderar.  

Det ska även nämnas att vi inte behandlar samtliga avsnitt i informationssäkerhets-
policyn. Vi behandlar endast de avsnitt som vi anser är i behov av komplettering och 
korrigering. De korrigeringar och tillägg vi föreslår angående policyn, kommer att 
presenteras, och diskuteras, i kapitel 8. 

 

7.1.1 Identifierade sårbarheter 

Lösenordshantering 

Den första av de brister som observerades, var den del av policyn som behandlar 
Företaget AB:s lösenordshantering.  I avsnittet ”Lösenordshantering” framgår 
följande: 
 

”Lösenordshantering 
Det lösenord som hör till Din egen användaridentitet skall Du hålla hemligt för andra 
personer. Lösenordet får Du inte heller registrera i persondatorer eller anteckna och 
förvara där det finns risk för obehörigåtkommst. Du är som enskild användare personligt 
ansvarig för vad som händer i systemet med hjälp av Din användaridentitet.”  

Det första vi lade märke till när detta avsnitt granskades, var avsaknaden av 
instruktioner för hur lösenord ska struktureras. Förutsatt att det inte förekommer 
några normer eller muntligt avtalade instruktioner inom företaget vad gäller 
lösenord, är det fria händer för den anställde att välja lösenord. Åtminstone att 
döma av vad som sägs i policyn. Eftersom det saknas instruktioner för när byte av 
lösenord skall ske, verkar det inte finnas regler för detta. 

Det förekommer inte heller någon definition av vad ett starkt lösenord är, eller 
varför det är viktigt att ha sådana. Samtliga av dessa avsaknade moment beslutade 
vi därför att lägga till i informationssäkerhetspolicyn, tillsammans med instruk-
tioner som redogör för hur utlämnande, och erhållande, av lösenord ska hanteras.  
Detta presenteras närmre i kapitel 8..  
  



Informationssäkerhet i en mediekoncern 

 44 

Antivirus 

Nästföljande område som behandlas är avsnittet för hur antivirusmjukvara ska 
tillämpas och hanteras. Detta avsnitt anser vi är tillräckligt för att den anställde 
enkelt skall uppfatta vilka bestämmelser som gäller, samt hur denna ska agera vid 
en incident där man misstänker sig ha drabbats av skadlig programvara.  

Följande text är hämtad ur avsnittet Antivirus i Företaget AB's 
informationssäkerhetspolicy:  

 
Antivirus 
”Alla filer och program som kopieras till Din dator skall kontrolleras med antivirus-
program innan de används. Misstänker Du förekomst av datavirus, meddela IT-
avdelningen. Undvik därefter att använda persondatorn till dess den är kontrollerad. IT-
avdelningen ansvarar för att samtliga persondatorer har erforderligt antivirusprogram.” 

De enda brister vi har identifierat i detta stycke är en avsaknad av förtydliganden 
över vad ett ”erforderligt antivirusskydd” är för något. Att ett antivirusskydd skall 
anses som erforderligt, kan definieras på flera olika sätt och omfatta varierande 
aspekter. Vi anser att detta kräver vidare beskrivning och förtydligande, så att den 
anställde kan tillämpa policyn korrekt.  

Vi bedömer även att det saknas vidare instruktioner i stycket för hur den anställde 
ska hantera en eventuell virusincident. Detta eftersom att det finns viktiga steg som 
skulle kunna behöva vidtas i skademinimerande syften, emellan det att misstanke 
uppstår och kontakt med IT-avdelningen upprättas. Se kapitel 8 för mer info. 
 

Internet, E-post & Fax 

I avsnittet som behandlar nyttjande av Internet och tillhörande resurser, har vi 
identifierat potentiellt bristfälliga krav och kvalifikationer. För att de anställda ska 
kunna följa de reglementen som anges i dessa avsnitt, krävs krav på kvalifikationer 
och utbildning. Nedan information är den som ges i Företaget AB:s 
informationssäkerhetspolicy beträffande ”Internet, E-post och Fax”. 

Internet 
”Internet skall ses som ett av våra verktyg i det dagliga arbetet och skall 
användas i syfte att stärka Företaget ABs affärsrelationer och den egna 
verksamheten, t.ex. hämta                        och                         material eller enbart 
information.  
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För internet gäller följande riktlinjer inom                             : 
• Din avdelningschef beslutar om du i Ditt arbete behöver tillgång till internet. 
• Du skall endast arbeta med arbetsrelaterade tjänster. 
• Nerladdning av programvaror eller icke arbetsrelaterat material är förbjudet. 
• Vid missbruk kan Företaget AB och                               vidtaga relevanta åtgärder.”    

 
E-post 
”I och med de ökade säkerhetsriskerna vid användning av elektronisk post gäller följande 
riktlinjer: 

• Öppna aldrig e-post som Du kan misstänka innehålla virus. (T.ex: okända 
avsändare, misstänkt formulering, bilagor som innehåller program mm.) 

• Öppna inte e-postbilagor utan att Du med säkerhet vet vad det kan innehålla 
• Du får inte svara på eller skicka vidare e-post som kan misstänkas innehålla 

datavirus 
• Tänk på att 95% av alla virus sprids via e-post (bilagor) 
• Initiera eller svara ej på kedjebrev 
• Möjligheten för andra att läsa din e-post finns. Skicka därför inte känslig 

information via e-post såvida den inte är krypterad. IT-avdelningen ger råd. 
• Vid misstanke av intrång meddela IT-avdelningen 
• Skicka inte ut virusvarning med e-post, utan ta kontakt med IT-avdelningen” 

Fax 
”Tänk på att inte faxa känsliga dokument. Du kan av misstag skicka dokument till fel 
person t.ex.” 

Med bristande krav på kvalifikationer syftar vi till eventuellt bristfällig, eller 
avsaknad, informationssäkerhetsutbildning för de anställda. Även om de anställda 
inom Företaget AB faktiskt har erhållit motsvarande utbildning, framgår inte detta 
som ett krav i policyn. 

Med detta menar vi att, för att de anställda ska kunna uppfylla de krav på 
riskmedvetenhet och de säkerhetskunskaper som ställs inom de olika avsnitten, 
krävs utbildning.  

Hur ska den anställde exempelvis kunna undvika att göra följande…  

”Öppna inte e-postbilagor utan att du med säkerhet vet vad det kan innehålla”  
”Öppna aldrig e-post som du kan misstänka innehålla virus.” 

…om man inte har grundläggande kunskaper inom området? 
Se kapitel 8 för mer info. 
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Felrapportering 

I Företaget AB:s informationssäkerhetspolicy ingår även en del administrativa 
moment som t.ex. ”felrapportering”, samt områden relaterade till fysisk säkerhet 
och hårdvara. Den information som anges i avsnittet: ”Felrapportering” är följande. 

Felrapportering 
”När ett fel uppstått så är det viktigt att snabbt lösa problemet. Anteckna eventuella 
felmeddelande innan Du kontaktar IT-avdelningen.” 

Informationen i detta avsnitt är mycket kortfattad och upplevs som tunn eftersom 
det inte uttryckligen förekommer någon information om varför, och hur, 
felrapportering ska genomföras, mer än att anteckna felmeddelanden. Anledningen 
till varför man ska anteckna felmeddelanden kan för vissa upplevas som självklar. 
Detta kan dock vara svårt att förstå för en person med mycket begränsad datorvana. 
Både innebörden av vad ett felmeddelande är och var man hittar dessa kan vara 
svår att förstå. När man skriver ett styrdokument är det därför viktigt att vara näst 
intill övertydlig. Se ”Analys” för mer info. 

 

Fysisk säkerhet & Portabel utrustning 

I policyn behandlas även fysisk säkerhet, och därmed portabel utrustning,  
i Företaget AB:s informationssäkerhetspolicy. I dessa två avsnitt specificeras  
följande information: 

Fysiskt skydd 
”Om Du lämnar arbetsplatsen obevakad skall Du skydda åtkomsten till persondatorn 
genom någon form av utloggning. Avsluta alltid arbetsdagen med att logga ut (stänga 
av datorn) så att det krävs ny påloggning för att komma åt vårt gemensamma nätverk. 
”Personliga” dokument, samt dokument som lyder under lagen om upphovsrätt är 
viktiga att skydda liksom skydd av informationskälla, som kan finnas i Din dator.” 

Portabel utrustning 
”Tillse att Du alltid har god uppsyn över Din utrustning, då den alltid är att betrakta som 
mycket stöldbegärlig. Portabel utrustning är till för arbetet och är personlig. 
Fjärrkommunikation med nätverk skall ske med standardiserad uppkoppling. Tänk på att 
samma policyregler gäller var Du än befinner Dig när Du använder Din utrustning. 

Exempel på portabel bärbar utrustning är: 
• Bärbar dator/handdator 
• Telefon 

Vid längre bortvaro från arbetet, på grund av t.ex. semester, sjukdom etc. ska 
utrustningen om inte annat överenskommes, finnas tillgänglig på arbetsplatsen.” 
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Den information som ges för dessa två avsnitt verkar i första hand syfta till att 
implementera förebyggande åtgärder för förlust och bortfall av hårdvara.  
Det nämns dock att information som bedöms vara känslig skall skyddas. Det nämns 
även att man skall logga ut innan man lämnar datorn och att fjärrkommunikation 
ska ske med standardiserad uppkoppling, i syfte att skydda känslig data.  

Trots detta tycks fokus ligga på att skydda stöldbegärlig hårdvara. Det förekommer 
en viss avsaknad redogörelse för hur mjukvara, i form av lagrad information skall 
skyddas. Om fokus istället skulle skifta till att stöldbegärlig hårdvara stjäls i syfte att 
utvinna information, är de rekommenderade skyddsåtgärderna med att logga ut inte 
tillräckliga. Se ”Analys” för mer info. 

De korrigeringar och tillägg vi rekommenderar att man vidtar baseras på de resultat 
som erhållits från tidigare experiment och använda metodstöd. Dessa åtgärdsförslag 
och korrigeringar diskuteras vidare i kapitel 8. 

 

7.2 Datalagring 

7.2.1 Undersökning med PhotoRec 

Med PhotoRec lyckades vi återskapa ett stort antal filer från de båda datorerna. Vi 
valde att begränsa oss till ett antal filformat som bedömdes vara intressanta utifrån 
den information de kunde tänkas innehålla. Detta baseras på den information och de 
områden som Företaget AB arbetar med. De filtyper vi valde att titta noggrannare på 
var: 
 
- Bilder i formaten: JPEG och PNG 
- Dokument i formaten: DOC och DOCX, ODT, PDF samt XLS och XLSX  
- Mediefiler i formaten: AVI, FLV, MOV, MP3, MP4, MPG samt WAV 
- Filer från Adobes programsviter i formaten: PSD och INDD 
 
Eftersom datorerna inte hade några användarkonton som använts av de anställda, 
har näst intill all data som återfunnits återskapats ifrån oallokerat utrymme på 
datorernas hårddiskar. 
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Bilder 

Vi förväntade oss en större mängd bilder (tusentals) och det fick vi också. Innehållet 
i dessa var dock lite oväntat. Många av bilderna såg ut som om de skulle kunna vara 
skärmdumpar (screenshots). Vid närmare granskning visade sig dessa vara tidigare 
innehåll ifrån webbläsarhistorik. Bilderna förekom så gott som alltid i två exemplar. 
En högupplöst variant på runt 800x600 pixlar och en med mycket lägre upplösning. 
(Se exemplet i Figur 3.) 

 

Figur 4: Exempel på bilder från webbläsare. 

Efter lite sökande hittade vi den troliga källan till den stora mängden bilder; Apples 
webbläsare Safari. Safaris gränssnitt har nämligen en funktion för att bläddra mellan 
hemsidor via flikar med grafiska förhandsgranskningar av respektive hemsida.  
Om man någon gång använt en iPod känner man igen den motsvarande funktionen 
”Cover Flow” som låter användare bläddra mellan omslagsbilder. Safari sparar en 
mindre bild (thumbnail) i JPEG-format och en högupplöst version i PNG-format.  
Det är därför bilderna förekom två gånger i olika format på disken.  

Bilderna från Safari kommer från alla möjliga hemsidor som besökts på de båda 
datorerna. När bilderna sparas av webbläsaren kommer allt användaren ser i 
webbläsaren med på bild förutom webbläsarens grafiska gränssnitt. Menyer, fönster 
för URL och eventuella andra verktygsfält kommer alltså inte med på bild. 

Historiken som sparats genom bilderna kommer därför från användarens dagliga 
arbete, men också från dennes, och eventuellt anhörigas, privata surfing. Detta gör 
att det förekom en stor mängd bilder från sociala nätverk (t.ex. Facebook och 
Google+) och webbaserade mailklienter (t.ex. Hotmail/Outlook och FirstClass).  
Från webbaserade mailklienter kunde bilderna innehålla allt från översiktsbilden 
från inkorgen till bilder på enskilda mail.  
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Bilder från sociala medier kunde föreställa både den inloggade användarens 
startsida och enskilda konversationer med kontakter.   

En av bilderna föreställde en inloggningsruta från Företaget AB:s intranät.  
Det förekom även bilder inifrån intranätet då man använt webbläsaren för att 
navigera. Namnet på intranätet kunde sedan användas för en nyckelordssökning i 
EnCase för att försöka hitta användarnamn och lösenord.  

Det förekom självklart andra bilder än de som kom från webbläsaren Safari på de 
båda datorerna. Med PhotoRec hittade vi en stor mängd bilder som vi direkt kunde 
se kom från den verksamhet Företaget AB bedriver. Det förekom också en stor 
mängd fotografier som helt klart var tagna utanför arbetstid. 

 
Dokument 

De dokument som PhotoRec-sökningen hittade, innehåller i stort sett vad man kan 
förvänta sig på en företagsdator. Dokumenten innehöll bland annat scheman för 
anställda, telefon- och adresslistor, reseräkningar och ekonomiska 
sammanställningar.  

 
Mediefiler 

Sökningen efter mediefiler resulterade inte i särskilt många träffar. En mp3-fil med 
en ljudupptagning visade sig dock vara intressant. I ljudupptagningen blir en person 
intervjuad inför en artikel. Intervjuaren frågar efter personens namn varpå denne 
uppger det. Av samtalet att döma diskuterar de inledningsvis huruvida personens 
namn och arbetsplats skall stå med i reportaget, men det framgår inte vad som 
beslutas.  Personen som intervjuas kan alltså komma att skyddas av källskyddet i 
YGL och TF.  

 
Filer från Adobes programsviter 

Vi utgick ifrån att man använde någon av Adobes programsviter i det dagliga arbetet 
på Företaget AB. Programsviterna är populära inom många branscher, men 
framförallt inom fotoredigering och grafisk formgivning. Sökningen gav många 
träffar på filer från programmet Adobe Indesign. Troligtvis har dessa filer även 
öppnats i webbläsaren då denna har sparat halvfärdiga layoutbilder i sin historik. 
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7.2.2 Undersökning med EnCase 

Vid nyckelordssökningarna i EnCase kunde vi utnyttja resultatet från sökningarna 
från PhotoRec. Genom att använda namn på personer och de användarnamn vi 
noterat från bildsökningen i PhotoRec kunde vi få ut många fler träffar i EnCase.  

I programmet EnCase använde vi oss främst av nyckelordssökningar. 
Nyckelordssökningar är relativt tidskrävande i EnCase. Efter att en sökning som 
skulle ta två dagar misslyckats på grund av att EnCase tappat anslutningen till 
licensservern, och därför inte kunde spara resultatet av sökningen, valde vi att 
anpassa vårt tillvägagångssätt en aning. För att vi snabbare skulle få data att jobba 
med, och för att minimera risken att vi väntar två dagar utan resultat, valde vi att 
avsluta sökningar efter ett antal timmar, förutsatt att vi fått tillräckligt många 
träffar. Detta innebär att vi troligen gick miste om data, men att vi ändå fick ett 
resultat att jobba med. Då undersökningen inte gick ut på att hitta all känslig 
information på diskarna, anser vi att detta var en nödvändig kompromiss.   

Till en början använde vi oss av sökuttryck som innehöll företagets namn, staden 
där de har sitt kontor, samt företag de kan tänkas jobba med. Företagets namn 
förekommer som domännamn i deras e-postadresser. Sökningarna gav oss därför en 
så gott som komplett adresslista över företagets e-postadresser och anställda 
eftersom man använde formatet förnamn.efternamn@FöretagetAB.se. Vi hittade 
även ett par mailadresser som hette alla@FöretagetAB.se. Dessa används troligtvis 
för att sprida mail till samtliga anställda.  

E-postadresserna är kanske inte särskilt skyddsvärda i sig, men de blir intressanta 
när vi använder dem som nyckelord och hittar konton som använts för att logga in 
på olika tjänster. Bland sökträffarna fann vi nämligen ett mail som innehöll en 
”https-adress” till en webbaserad mailtjänst, samt den e-postadress som använts 
som användarnamn, och det tillhörande lösenordet. I ett annat mail som påträffades, 
har man även där skickat ut ett användarnamn, men i det här fallet skriver man att 
man kommer skicka lösenordet via SMS.  

Sökningen på företagsnamnet resulterar även i att vi hittar en adress till en FTP-
server samt användarnamnet och lösenordet som använts vid inloggning. Efter att vi 
lagt till nyckelorden ”lösen”, ”password” och ”pwd” hittade vi ytterligare en FTP-
server med två olika kontonamn och lösenord. Den ena FTP-servern tillhör 
Företaget AB, och den andra, en av deras samarbetspartners. 
 

7.2.3 Återskapande av användarkonton 

I försöken att återskapa tidigare existerande användarkonton på de båda systemen 
fick vi inte de resultat vi hade hoppats på. Vi hade föreberett två olika tillvägagångs-
sätt i syfte att skapa redundans utifall den primära metoden skulle fallera. 
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Inledningsvis skapade vi två nya användarkonton på de båda systemen, i syfte att få 
tillgång till det grafiska användargränssnittet i OS X. Av informationen i 
administrationsverktyget för kontohantering att döma förekom det ingen historik, 
eller annan temporär data, som indikerade spår av tidigare existerande 
användarkonton på datorerna.  

Det fanns således ingen möjlighet att återskapa tidigare användarkonton med hjälp 
av detta inbyggda administrationsverktyg. För att verifiera att detta verktyg över 
huvudtaget erbjöd en pålitlig tjänst, skapade vi i ett användarkonto, som sedan 
raderades. Detta användarkonto visade sig dock vara möjligt att återskapa, förutsatt 
att endast själva användarkontot hade raderats och inte hemkatalogen med 
tillhörande användardata. 

På grund av denna begränsning beslutade vi att övergå till den sekundära- och 
manuella metoden för att återskapa raderade användarkonton. För att vara säkra på 
att kunna ta del av samtliga mappar och filer i systemet genomfördes detta med 
root-behörighet.  

De båda systemen startades upp i Single-User Mode för att möjliggöra för inloggning 
som användaren ”root”. Vi navigerade i filsystemet till den sökväg där det, enligt 
Apples supportsida, skulle lagras information om tidigare användarkonton. I OS X:s 
standardutförande skall det förekomma information om tidigare användarkonton i 
mappen "/Users/DeletedUsers/”. Det förekom även varianter på denna sökväg 
beroende på vilken version av operativsystemet som används. I dessa fall skulle 
information om tidigare användarkonton lagras i ”/Users/raderadanvändare\” eller i 
”Deleted/”.  

I experimentet lyckades vi inte återskapa, eller identifiera, någon information om 
raderade användarkonton med dessa sökvägar. Den enda information som gick att 
utläsa ifrån dessa sökvägar och deras övermappar, var information om de redan 
existerande systemkontona ”root”, ”nobody” och ”daemon”. Dessa inbyggda 
användarkonton används av systemet för diverse funktioner och resurser.  
Vi lyckades därför inte återskapa, och på nytt associera, de användarkonton som 
raderats av Företaget AB:s tekniker. 

För att undersöka anledningen till att vi inte lyckades finna information om dessa 
användarkonton under de påstådda sökvägarna genomfördes ytterligare ett test. 
Denna gång skapades, likt tidigare, ett nytt användarkonto. Detta konto raderades 
sedan på två olika sätt. Dels genom att endast radera själva användarkontot och dels 
genom att även radera kontots hemkatalog.  

Experimentet skulle visa sig ge positiva resultat endast i de fall då kontots 
hemkatalog inte raderats. Då endast användarkontot raderats var det möjligt att 
återskapa kontot enligt den process som besksrivits av Apple Support [26]. 
Information om det raderade användarkontot förekom i detta fall i sökvägen: 
”/Users/raderadanvändare\ Deleted/”. Detta möjliggjorde att återskapa 
användarkontot genom att på nytt associera kontot till systemet. 
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Likaså var det möjligt att exportera konfigurationsfiler och inställningar från detta 
användarkonto, för att på så vis skapa ett nytt användarkonto med det tidigare 
kontots konfiguration.  

Via de inbyggda grafiska administrationsverktygen i OS X, förekom dock inte 
möjligheten att automatiskt återskapa användarkontot. Däremot förekom det 
information om att det raderade användarkontot hade existerat i ett tidigare skede. 

Det ska poängteras att de användarkonton som raderats av Företaget AB:s tekniker 
inte gick att återskapa. Det gick dock att återskapa filerna som tidigare tillhört 
respektive konto.  

 

7.2.4 FileVault 2 vs Single-User Mode 

Experimentet där vi skulle undersöka ifall full disk encryption med Filevault 2 
begränsade root-åtkomst via Single-User Mode, gick ej att genomföra. 

Det var nämligen inte möjligt att aktivera FileVault 2:s full disk encryption på hård-
disken eftersom det saknades en partition för återskapande- och säkerhetskopiering 
av data. Ett av kraven för att denna krypteringsfunktion skall kunna tillämpas är att 
användaren tillåter att det skapas en s.k. ”Recovery HD” när OS X installeras. 
Recovery HD är en partition som möjliggör systemåterställning i OS X.  
Partitionen ligger vanligtvis på systemdisken. 

Eftersom det inte förekom någon Recovery HD på systemen som använts i denna 
studie, kvarstår bara två förklaringar till detta. Antingen har denna partitionerings-
process misslyckats under installationen av OS X, eller har man valt att skapa 
Recovery HD på ett externt lagringsmedia. Experimentet med att undersöka 
huruvida Single-User Mode är åtkomligt på en komplett krypterad hårddisk, har 
därför inte kunnat genomföras.  

Det skall även nämnas att operativsystemet OS X Lion är ett krav för att full disk 
encryption skall kunna tillämpas med FileVault 2. Av de två datorerna som använts i 
denna studie, har bara den ena OS X Lion installerat. Vi har därför inte ens kunnat 
prova experimentet på datorn av typen MacMini, utan endast på MacBook Pro-
modellen, och den saknade, som sagt, Recovery HD. 

Ett experiment som däremot gick att genomföra, var att försöka lösenordskydda 
användarkontot ”root”, i syfte att skydda mot att obehöriga användare får åtkomst 
via Single-User Mode. Systemet startades i Single-User Mode genom 
tangentkombinationen ”cmd+S”. Därefter monterades filsystemet, som annars är 
skrivskyddat, i skrivbart läge genom kommandot: ”/sbin/mount -uw /”.  

För att sedan kunna exekvera kommandot ”passwd”, som används för att byta 
lösenord till användarkonton, krävdes inledningsvis att följande kommando angavs: 
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”launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.opendirectoryd.plist”. 

Därefter kunde vi med positivt resultat exekvera kommandot ”passwd root 
p4ssw0rd”, där det sistnämnda är det lösenord som togs i bruk.  

Efter det stängdes systemet ned, och vi startade upp i Single-User Mode. Likt det fall 
då användarkontot ”root” inte var lösenordsskyddat, loggades vi automatiskt in som 
den högst priviligierade användaren, ”root”. 

Experimentet bevisade således att det inte går att begränsa åtkomst för obehöriga 
användare till Single-User Mode genom att lösenordsskydda root-kontot. 

Däremot finns möjligheten att avaktivera själva uppstartsläget för Single-User Mode. 
Detta kan uppnås på olika sätt. Ett exempel är att en användare modifierar den fil 
som automatiskt exekveras var gång systemet startas upp. Genom att lägga till 
kommandot ”reboot” i filen: ”/etc/rc.boot”, startar systemet om automatiskt så fort 
Single-User Mode startas. Denna metod innebär dock att de felsöknings- och 
återställningsverktyg Single User Mode erbjuder blir oåtkomliga. Här måste 
användaren ta ställning till om denne är beredd att offra möjligheten att återställa 
systemet vid allvarligare problem för att kunna skydda sig mot obehöriga.  

Det förekommer ytterligare två metoder som kan begränsa, och i vissa fall kringgå 
sårbarheten med uppstart via Single-User Mode, samtidigt som man kan fortsätta 
använda denna uppstartsmetod. Detta är antingen via OS X:s motsvarighet i EFI-
gränssnittet [24] till det som i BIOS-baserade system kallas för ”power-on lösenord” 
eller genom att tillämpa full disk encryption via FileVault 2. Den sistnämnda 
metoden kräver att korrekt krypteringsnyckel anges innan uppstart av OS X och 
Single User Mode kan påbörjas. För båda metoderna innebär det att någon form av 
lösenord måste anges innan OS X och tillhörande uppstartslägen kan startas. 
 

7.2.5 Lösenordsknäckning av kontot hackers 

På Mackbook Pro:n, som skulle symbolisera en stulen dator, fanns ett användar-
konto som benämnts ”hackers”, som företagets tekniker skapat. Trots att det var 
möjligt att kringgå autentisering via Single-User Mode för att komma åt kontots filer, 
ville vi ändå försöka erhålla kontots lösenord. 

När vi skulle försöka knäcka lösenordet använde vi oss av programmet DaveGrohl. 
Programet är utvecklat för att knäcka användarkontons lösenord i Apples OS X.  

Lösenordsknäckningen pågick oavbrutet under drygt två veckor och programmet 
hade vid tidpunkten då experimentet avslutades övergått till ”brute-force”-läge och 
testade nio tecken långa teckenkombinationer. 

Experimentet misslyckades då lösenordet ännu inte kunnat knäckas. Lösenordet är 
dock inte omöjligt att knäcka, utan det är en fråga om tid och resurser. På grund av 
att arbetet är under tidspress var detta dock inte aktuellt för oss.  
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Lösenordet till användarkontot: ”hackers”, konstateras således vara ett ”starkt” och 
tillräckligt bra lösenord. 

Enligt Företaget AB:s It-tekniker förekom det även en fil på denna användares 
”skrivbord”, men mer information än detta gavs inte gällande ämnet. Tidigare i 
arbetet har vi förklarat hur det går att komma åt användarkontots filer utan att 
behöva ange dess lösenord via Single-User Mode. Denna metod utnyttjades för att 
innehållet i denna fil skulle kunna undersökas. Efter att ha loggats in som 
användaren ”root” via Single-User Mode gick det att navigera till filen i filsystemet. 
Filens absoluta sökväg var: 

”/Users/hackers/Desktop/NiHackers.rtf”  

Med UNIX-kommandot ”cat”, vilket möjliggör granskning av textinnehåll via 
systemets kommandotolk, kunde filen öppnas. Innehållet i filen var ett meddelande 
till oss från företagets IT-tekniker och det innehöll en uppmaning att ta kontakt med 
teknikern på ett mobiltelefonnummer som stod i texten. 

 

7.3 Social-Engineering 

7.3.1 Underrättelseinhämtning 

Inledningsvis genomfördes en grundläggande personprofilering på de anställda i 
syfte att bekanta oss med de personer som var målen för angreppet. Efter att ha 
inhämtat information om de anställda från diverse sociala-nätverk, google-
sökningar och Företaget AB:s hemsida, kunde vi konstatera att denna 
informationsinhämtning inte gav några direkta resultat att arbeta med.  

Det enda undantaget var i de få fall där Företaget AB hade genomfört intervjuer med 
några av sina anställda, som sedan publicerats på företagets hemsida. I dessa fall var 
informationen mycket användbar då vi kunde bekanta oss med personerna innan 
attacken utfördes. Informationen från dessa intervjuer kompletterades ofta med 
uppgift om ålder, arbetsposition, fritidsintressen samt, mer ofta än sällan, bild på 
den anställde.  

Den information vi var mest intresserade att få reda på om de anställda, var 
uppgifter om deras ålder. Denna information kan, med risk för att dra alla över en 
kam, ofta tala för hur teknikvan personen ifråga kan tänkas vara. Då vi i rollen som 
angripare har kännedom om var Företaget AB bedriver sin verksamhet, drog vi 
nytta av detta då information om de anställdas ålder skulle inhämtas. För att få tag 
på deras ålder använde vi oss kreditupplysningstjänsten Ratsit.  
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Vi antog att flera av de anställda på företaget även var folkbokförda i någorlunda 
geografisk närhet till deras lokaler. Namnen från personallistan korsjämfördes med 
hjälp av Ratsit och vi noterade åldern på de som bodde inom 10 mil från företagets 
kontor. 

Resultaten av denna informationsinhämtningsprocess resulterade att vi i de flesta 
fall kunde identifiera åldern på just de personer som eftersökts. I några få fall 
resulterade dessa sökningar dock i att vi stod med två till fyra personer med samma 
namn, i samma geografiska närhet. Med dessa förutsättningar fick vi helt enkelt 
arbeta utifrån att personen i fråga var i åldern 32 till 48.  

Som kontenta av denna process, lyckades vi erhålla någon form av åldersuppgift på 
de anställda inom Företaget AB i cirka två av tre fall. Detta bortfall berodde till viss 
del på att en del anställda helt enkelt inte bedömdes vara av värde för en angripare, 
eftersom de inte bedömdes ha tillgång till någon dator på arbetsplatsen. Det 
förekom även ett par individer på listan som sannolikt inte arbetade på Företaget 
AB längre. Detta baseras på information som inhämtats via internet och från den 
digitalforensiska analysen.  

Vi kände sedan tidigare till namnet på en av Företaget AB:s It-tekniker. Detta namn 
förekom dock aldrig i den bifogade personallistan. Namnet förekom inte heller i det 
personalregister som publicerats på Företaget AB:s hemsida.  

Planen var att inkludera teknikerns namn i konversationerna med de anställda 
under attacken, i syfte att skapa tillit mellan oss och de anställda med hjälp av det 
Mitnick kallar ”name dropping” [18]. Vi konstaterade att om vi skulle använda denna 
teknikerns namn i samtalen, måste även en angripare ha möjlighet att ta reda på 
namnet. För att ta reda på ifall en angripare hade kunnat erhålla namnet på IT-
teknikern, ringde vi helt enkelt till Företaget AB:s telefonväxel. Vi sade att vi sökte 
den ansvarige IT-teknikern på företaget, varpå vi uppgav ett felaktigt namn på 
denne. Receptionisten rättade oss och gav sedan gladligen teknikerns rätta för- och 
efternamn.  

Efter detta kunde vi konstatera att vi kunde använda oss av denna teknikers namn 
under samtalen, då även en riktig angripare kan få tag på informationen. 

Vi har tilldelats information från företaget att deras IT-resurser delvis driftas och 
underhålls utav ett annat företag. För att säkerställa att även denna information 
finns tillgänglig för en angripare, kollades detta upp på de båda företagens 
hemsidor. På båda hemsidorna framgick det tydligt vilka organisationer och företag 
de sammarbetar med. 

 

7.3.2 Angreppet/Attacken 

Efter att ha inhämtat uppgifter om bl.a. de anställdas telefonnummer, valde vi att 
ringa upp dem direkt istället för att bli kopplade genom företagets växel.  
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Motivet till detta är att det skulle kunna ha uppfattats som misstänkt om samma 
person kontinuerligt ringer till växeln från dolt nummer och önskar bli kopplad till 
olika personer. När de anställda svarade presenterade vi oss själva som: ”Erik 
Carlsson från IT på                      ”, likt det scenario som beskrivits i delen 
”Genomförande”.  

Resultatet av social-engineeringangreppet, i form av ett penetrationstest, visade att 
åtta av de tio utvalda anställda bekräftade, och uppgav, användarnamn och 
lösenord. De användarnamn och lösenord som uppgavs, var till Företaget AB:s 
interna nätverk och datorsystem. I vissa fall uppgav man även inloggningsuppgifter 
till webrelaterade resurser och verktyg. Vi tilldelades även i några fall inloggnings-
uppgifter till Företaget AB:s system för fjärråtkomst (VPN). Samtliga typer av 
uppgifter överlämnades flera fall på de anställdas egna initiativ, utan att dessa hade 
efterfrågats av oss. 

I ett av fallen uppgav personen i fråga att denne inte hade tid att prata, och bad oss 
återkomma om en vecka. Även om detta varken är ett positivt eller negativt resultat, 
är det ett resultat som är viktigt att redovisa för att inte ge en missvisande bild av 
det totala resultatet.  

Det var endast i ett fall av de tio som en anställd vägrade att tilldela en okänd person 
(oss) känsliga uppgifter i form av användarnamn och lösenord till Företaget AB:s 
interna nätverk. 
 
Nedan följer en färgokad tabell som redogör för det sammanställda resultatet av 
social-engineeringattacken. 
 

 

Figur 5: Sammanställning av social-engineeringattacken 
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I följande avsnitt redogörs angreppets förlopp och de händelser som utspelades 
under angreppet.  
 

Samtal 1 & 2 

Under de två första samtalen till anställda på Företaget AB uppstod viss förvirring 
då autentiseringsuppgifterna till arbetsdatorn och nätverksresurserna 
efterfrågades. Efter att ha justerat vår tekniska terminologi i samtalet till en något 
lägre nivå, lyckades vi erhålla användarnamn och lösenord av den anställde. 

Under det andra samtalet möttes vi av samma förvirring från den anställde. Detta 
skulle dock komma att visa sig bero mindre på den tekniska terminologin, och mer 
på det faktum att de aldrig memorerade sina användarnamn. Av den anställde fick vi 
förklarat för oss att de aldrig anger sina användarnamn, utan dessa sparas på datorn 
och är inget de flesta lägger på minnet. De var väl medvetna om varifrån användar-
namnet kunde utläsas, problematiken var istället att de inte var medvetna om att 
det ”namnet” var deras ”användarnamn”.  

Då vi nu lyckats erhålla två användarnamn och lösenord, observerade vi ett mönster 
i hur användarnamnen och lösenorden var uppbyggda. Vi lade märke till att 
användarnamnen utgjordes av Företaget AB:s initialer, följt av den anställdes tre 
första bokstäver ur för- och efternamnet. Detta var kunskap som vi drog stor nytta 
av, i rollen som angripare, för att vinna tillit av de anställda. Denna information 
ledde till att vi kunde förutspå de anställdas användarnamn.  

Exempel på struktur för användarnamn: ’zxyannsve’     :       Anna Svensson  

OBSERVERA: Användarnamnet ovan är ett exempel för att demonstrera 
användarnamnens struktur. Namnet i exemplet är ett fingerat namn,  
och ZXY är inte Företaget AB:s riktiga initialer. 

I kommande samtal bad vi de anställda att bekräfta det användarnamn vi antog 
gällde för respektive person. Detta kan ha verkat till att vinna de anställdas 
förtroende, då de kan ha trott att vi faktiskt var en tekniker med tillgång till interna 
uppgifter.  

 

Samtal 3 

Under det tredje samtalet, bad vi den anställde att bekräfta användarnamnet som vi 
antog att denne hade. Då den anställde skulle bekräfta användarnamnet, uppgav 
denne att användarnamnet stämde ”till viss del”. Det användarnamn vi uppgett, 
påstod den anställde gällde vid inloggning på datorn och nätverket. Vi fick redogjort 
för oss att ungefär samma användarnamn även förekom på andra tjänster och 
resurser. Den anställde förklarade att undantaget i dessa fall var att användar-
namnet följdes av två siffror.  
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Den anställde uppgav även att det användarnamn som var följt av siffrorna 
användes för att komma åt diverse webbpubliceringsverktyg. Personen var dock 
noga med att poängera att dennes lösenord alltid var samma, oavsett vilket 
användarnamn och vilken tjänst som användes.  

Vi erhöll slutligen lösenordet, och de båda användarnamnen, och tackade så mycket 
för hjälpen. Vi erhöll även kunskap om ”smeknamnet” på det webbpublicerings-
verktyg som personalen använde, samt det korrekta namnet på detta. Denna infor-
mation kunde sedan användas i efterföljande angrepp, då vi nu besatt intern 
terminologi eller slang för vissa tjänster och verktyg.   

 

Samtal 4 

Då det fjärde samtalet inleddes, möttes vi av en person som, efter att vi förklarat 
vårt ärende, bad om att vi skulle höra av oss på nytt efter 15 minuter. Vid det laget 
började vi spekulera ifall vi hade att göra med en skeptisk person som begärde mer 
tid i syfte att verifiera samtalets riktighet. 15 minuter senare ringde vi tillbaka.  

När personen svarade igen fick vi förklarat för oss att denne varit på ett möte och 
hade glömt att stänga av sin telefon. Likt tidigare scenarion bad vi denne att bekräfta 
användarnamnet som vi påstod oss ha i vårt register. Den anställde bekräftade att 
användarnamnet stämde och vi frågade därefter om lösenordet till detta konto. Vi 
tilldelades lösenordet, men hejdades av den anställde då vi skulle avsluta samtalet.  

Innan samtalet hann avslutas, frågade den anställde om vi ville ha ”de andra” 
uppgifterna också. Vi frågade då om personen syftade till det användarnamn, som 
vanligen är följt av två siffror på slutet, och som användes för publiceringsverktyget. 
Som svar förklarade personen att denne menade de inloggningsuppgifter som 
används när man arbetar hemifrån, alltså för att komma åt nätverket via VPN.  
Vi förmedlade till den anställde att vi gärna tar del av dessa uppgifter, då detta kan 
underlätta vårat påstådda arbete.  

Vi fick förklarat för oss, att lösenordet som den anställde använde, var detsamma 
överallt, oavsett tjänst. Det som dock skiljde vid fjärråtkomst (VPN), var att 
användarnamnet bestod av ett ”c” mellan de tre bokstäverna i för- och efternamnet.  

Denna förekomst av bokstaven ”c” i mitten på användarnamnet, när fjärråtkomst till 
nätverket används, skulle så småningom visa sig vara vanligt förekomande bland de 
anställda. Strukturen med ett ”c” i mitten av användarnamnet, förekom i samtliga 
fall då uppgifter för fjärråtkomst uppgavs.  
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Samtal 5 

Vår första motgång kom under samtalet till den femte personen som vi talade med. 
Här blev personen i fråga misstänksam då vi ringde från dolt nummer (#31#).  
Då vi blev tillfrågade varför vi ringde från dolt nummer, fick vi improvisera och 
uppgav att vi för närvarande befann oss i en serverhall.  

Vi uppgav att telefonen i serverhallen förmodligen hade programmerats med dolt 
nummer, i syfte att motverka återuppringning efter avslutade ärenden. Detta 
verkade den anställde acceptera som en rimlig förklaring till det dolda numret.  
Den anställde förblev dock aningen skeptisk, varpå personen frågade ifall denne 
kunde maila uppgifterna till oss istället. Här gav vi svaret att företagets IT-policy 
inte tillåter att man skickar känsliga uppgifter, så som lösenord, över e-post, då 
denna kan gå att avlyssna.  

Vi kunde knappt hålla oss själva för skratt då den anställde plötsligt utbröt:  
”Sk*t samma, det är ändå inte min dator”, varpå vi slutligen tilldelades lösenordet. 

Av detta samtal drog vi lärdom av att de anställda, åtminstone i vissa fall, hade 
någon form av nummerpresentatör eftersom vi blev ifrågasatta varför vi ringde från 
dolt nummer. Vi beslutade därför att i fortsättningen använda samma bortförklaring 
till varför vi ringde från dolt nummer.. 

 

Understöd eller ej? 

Vi hade tidigare planerat att genomföra ett understödjande moment där vi skickar 
ut manipulerande e-post till de fem återstående anställda. Syftet här var, som 
tidigare nämnts, att försöka öka attackens effektivitet och bidra till att öka de 
anställdas förtroende. Vi menar att de anställda kan tänkas lita på att samtalet är 
legitimt, om det framstår som att IT-avdelningen har planerat dessa samtal och 
godkänt överlåtande av information. 

Under angreppets gång konstaterade vi dock att angreppets effektivitet inte var i 
behov av att öka, då denna redan låg på 100 %. Här gjorde vi bedömningen att 
bortse från detta moment och istället se hur långt vi kunde nå genom renodlad 
social-engineering över telefon.    

 

Samtal 6 

Det sjätte samtalet resulterade i att vi, till skillnad från de tidigare, inte erhöll några 
autentiseringsuppgifter. Det berodde dock inte på att den anställde saknade tillit till 
oss, utan att den enda information den anställde uppgav till oss var:  
”...jag är upptagen, hör av er igen om en vecka! *KLICK!*”,  
varpå samtalet avslutades av den anställde.  
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För att inte ge ett missvisande resultat hade vi beslutat oss för att vi skulle genom-
föra tio samtal. Det vill säga vi skulle ha samtalat med tio personer innan vi avbryter 
experimentet. Personer som aldrig svarade ränkades inte i de tio. Beslutet grundade 
sig i att vi ville få en så korrekt representation av sårbarhetens omfattning som 
möjligt. Då är det viktigt att inkludera alla samtal. Trots att angreppet varken 
lyckades eller misslyckades, anser vi därför att det är viktigt att samtalet räknas 
med, och får vara en del av det totala resultatet.  

 

Samtal 7 & 8 

Samtal nummer sju och åtta flöt på bra. Då samtalen var över, konstaterades att 
tidsförloppet var knappt en minut per samtal. Vi tilldelades lösenorden till de 
användarnamn vi önskat få bekräftade utan några som helst protester.   

Även under ett av dessa två samtal förklarade en anställd, på eget initiativ, att 
användarnamnet var annorlunda vid fjärråtkomst. Den anställde förklarade att 
variationen i dennes användarnamn utgjordes av ett ”c” i mitten av användar-
namnet, när det användes vid fjärråtkomst (VPN).  

 

Samtal 9 

Då det nionde, och näst sista, samtalet genomfördes, möttes vi av en person som 
presenterade sig som någon annan än den person vi hade sökt. Vi frågade då ifall vi 
hade kommit till rätt person, varpå vi fick som svar att personen vi samtalade med 
hade tagit över arbetsuppgifterna ifrån den tidigare anställde.  

Vi förklarade att detta inte utgjorde något problem, eftersom att vi förr eller senare 
skulle ringa till alla anställda på Företaget AB. Vi redogjorde för vårt ärende, och 
baserat på det namn som personen presenterade sig med, bad vi denne att bekräfta 
sitt användarnamn. Likt tidigare fall visade det sig att användarnamnet vi uppgav 
stämde.  

Därefter bad vi den anställde att ge oss sitt lösenord. När personen hunnit läsa upp 
halva sitt lösenord hindrade denne sig själv, och frågade efter namnet på vår chef, 
vilket vi snabbt kunde ange då denna information redan förberetts. Vi förtydligade 
även att vi koordinerade arbetet med den ansvarige IT-teknikern på Företaget AB, 
vars namn vi kunnat erhålla från företagets växel.  

Den anställde förklarade sig ha hört talats om att man inte bör lämna ut lösenord 
över telefon, men bedömde att det var OK i det här fallet, då vi verkade ”ha koll på 
läget”.  
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I de tidigare angreppen, då vi erhållit inloggningsuppgifter för fjärrinloggning, 
skedde detta oftast genom att de anställda på eget bevåg uppgav dessa. I det här 
fallet bestämde vi oss dock för att själva fråga efter informationen. Anledningen till 
detta var att vi ville se hur den anställde reagerade när vi bad om ytterligare 
information. Detta bedömde vi var intressant att undersöka eftersom den anställde 
redan var aningen tveksam.  

Återigen framförde den anställde att vi verkade ”ha koll på läget” och att vi ”viste ju 
användarnamn och vad folk heter”.  Därefter fick vi de efterfrågade inloggnings-
uppgifterna, som denne påstod var till något som kallades VPN. Denne anställde 
kunde inte kännas vid att ha ett ”c” i mitten av användarnamnet. Personen menade 
att dennes inloggningsuppgifter skulle vara desamma vare sig denne arbetade 
hemifrån eller på arbetsplatsen.  

 

Samtal 10 

Vi hoppades kunna avsluta experimentet på topp med enbart ”vinster” (lyckade 
resultat). När den sista personen skulle väljas valde vi en person som vi bedömde 
vara av ”hög kaliber”. Vi menar att denna person troligtvis var av högre intresse för 
en angripare på grund av dennes arbetsuppgifter. 

Inledningsvis gick detta tionde, och sista, samtal bra. Vi presenterade oss, 
redogjorde för vårt ärende och bad personen att bekräfta användarnamnet vi hade. 
Användarnamnet bekräftades av den anställde, men efter att vi frågat efter lösenord 
började denne ana oråd.  

Den anställde frågade hur det kom sig att vi ringde från dolt nummer och vi använde 
den bortförklaring som tidigare visat sig vara effektiv. Den anställde frågade dess-
utom varför denne behövde dela med sig av dessa uppgifter, och sa att detta var 
något som Företaget AB:s IT-tekniker bör lösa på plats. Vi förklarade, likt tidigare 
samtal, att vi koordinerade arbetet tillsammans med företagets IT-tekniker, och att 
denne hade fullt upp med annat arbete.  

Den anställde uttryckte att denne inte var bekväm med att lämna ut sådana 
uppgifter till någon denne inte hade träffat tidigare. Personen passade även på att 
nämna att denne tyckte att samtalet, och hela ärendet, verkade ”mystiskt”.  

Personen begärde därefter ett telefonnummer som denne kunde nå oss på, via det 
företag som vi utgett oss att arbeta på. I ett försök att vinna tillit, uppgav vi telefon-
numret till det företag som svarar för Företaget AB:s IT-drift. I ett sista försök i hopp 
om att framstå som självsäkra, uppmanade vi personen att ringa det telefonnummer 
vi angivit och fråga efter Erik Carlsson på IT, varpå vi sa att denne skulle bli kopplad 
till oss. Självklart hade den anställde inte kopplats vidare till oss om denne hade 
ringt det angivna telefonnumret. Detta var bara ett försök att ”syna” den anställde, 
om det skulle visa sig att denne bluffade med att vilja ringa.  
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Vår tanke var att framstå som så pass självsäkra att den anställde eventuellt skulle 
dra sig för att faktiskt ringa det angivna numret 

Resultatet av detta samtal blev dock att den anställde kontinuerligt insisterade på 
att ringa upp numret och bli kopplad till Erik Carlsson (oss), i syfte att säkerställa 
vår identitet.  

Då vi insåg att det var kört, och att vi inte kunde manipulera personen till att inte 
ringa, bad vi denne att kontakta IT-teknikern på Företaget AB. Anledningen till att vi 
uppmanade personen att kontakta teknikern var för att inte riskera att den 
anställde skulle polisanmäla incidenten. Självklart hade vi tillstånd av Företaget AB 
att genomföra denna attack, men var endast en mycket begränsad del av de 
anställda som var medvetna om att detta penetrationstest skulle genomföras. 

 

7.4 Road Apple 

Under följande presentation av resultatet, kommer det i texten hänvisas till att ”vi” 
genomförde experimentet. Det bör dock poängteras att vid själva genomförandet 
närvarade endast en person ur vår arbetsgrupp, för att inte väcka onödig upp-
märksamhet.  
 

7.4.1 Experiment #1 

Efter att ha stegat in i receptionslokalen hos Företaget AB, slog vi oss ner vid ett av 
de skrivbord som är till för besökare. På skrivbordet placerades en bärbar dator, 
vilken inte verkade ha någon batterikapacitet kvar. Vi beklagade oss över detta 
tillräckligt högt för att receptionisterna skulle uppfatta situationen. I samband med 
detta inledande moment, uppsökte vi receptionisterna och redogjorde för vår 
tragiska situation. Vi förklarade att vi hade ett möte om 30 minuter, och att 
strömmen hade tagit slut på datorn, som skulle användas för att visa upp ett 
dokument. Vi frågade ödmjukt om de kunde skriva ut det dokument vi var i behov 
av från vårt USB-minne. 

Inledningsvis möttes denna förfrågan av motstånd, då receptionisterna uppgav att 
de inte fick ansluta främmande USB-minnen till sina system. De föreslog istället att 
vi skulle bifoga dokumentet i ett e-postmeddelande som kunde adresseras till deras 
e-postadress. De menade att de i så fall hade tillåtelse att skriva ut dokumentet. 

Vi plockade då upp vår smartphone och låtsades att se ifall vi hade detta dokument 
lagrat i vår inkorg för e-post. Efter någon minut uppgav vi, aningen stressat, att vi 
tyvärr inte hade dokumentet lagrat i inkorgen. Vi frågade återigen ifall det inte fanns 
något sätt som de kunde hjälpa oss på. Nu fick vi svaret att de skulle kontakta 
företagets IT-tekniker och fråga ifall de fick göra ett undantag ifrån förbudet.  
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Receptionisten ringde Företaget AB:s IT-tekniker, dock utan svar. Receptionisten 
rådfrågade då sin kollega ifall denne ansåg att det var okej att göra undantag mot 
förbudet i det här fallet. Kollegan svarade då att denne inte trodde att det skulle 
utgöra något större problem. Receptionisten som vi inledningsvis hade talat med, 
gav till slut vika och lät oss att ansluta USB-minnet till dennes dator (en iMac). 

Under tiden USB-minnet höll på att identifieras av systemet, ringde företagets IT-
tekniker tillbaka till receptionisten. Receptionisten svarade, och förklarade för 
teknikern att han eller hon ringt denne av misstag. Dokumentet skrevs till slut ut, 
och vi tackade så mycket för deras assistans. Därefter låtsades vi att vår telefon 
ringde och begav oss ut för att svara, varpå vi sedan aldrig kom tillbaka.  

Experiment #1 genomfördes med lyckad framgång och pågick totalt i ca 7 minuter. 

 

7.4.2 Experiment #2 

Det andra experimentet genomfördes i samband med att Experiment #1 påbörjades. 
Under det första experimentet tog vi plats vid ett skrivbord i Företaget AB:s 
receptionslokal. Det var på detta skrivbord som vi placerade ett av de två USB-
minnen som skulle planteras, enligt Road Apple-metodiken. USB-minnet placerades 
på skrivbordet i samband med att vi packade upp den bärbara datorn innan 
receptionisterna uppsöktes i Experiment #1. 

Skrivbordet som USB-minnet placerades på, var ett av flera skrivbord som stod på 
rad inne i receptionslokalen. Dessa skrivbord hade en mindre skiljevägg mellan 
varandra, vilket vi drog nytta av.  

Samtliga tre USB-minnen som användes under de olika experimenten var till synes 
identiska, då alla var av samma modell. Vi var därför oroliga för att receptionisterna 
skulle få syn på det kvarlämnade USB-minnet i Experiment #2 och anta att detta var 
samma USB-minne som de hanterade i Experiment #1. Om receptionisterna hade 
fått syn på USB-minnet som placerats på skrivbordet, hade de kunnat lägga beslag 
på detta. Risken hade då varit att det andra USB-minnet aldrig anslutits till en dator, 
då de känt igen minnet. 

Det var här skrivbordets skiljevägg kom att spela roll. Skrivbord och dess skiljevägg 
var placerade i sådan vinkel att det kvarlämnade USB-minnet inte syntes från 
receptionen. En annan fördel med skrivbordets placering var att anställda i 
angränsade rum kunde se vad som låg på skrivbordet. Eftersom USB-minnet var till 
50 % rödmålat torde detta göra det än mer synligt från angränsande rum.  
USB-minnet förblev liggandes på denna plats efter det att vi lämnat lokalen.  

Då vi samtalade med vår kontaktperson på Företaget AB, vars namn angivits som 
ägare till USB-minnet, hade denne inte fått tillbaka detta USB-minne. Att vi inte 
skulle få tillbaka minnet var något vi hade räknat med från början, då det placerades 
i den del av lokalen som är öppen för allmänheten. 
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Experiment #2 gav därför inget positivt resultat eftersom ingen anställd, åtminstone 
vad vi vet, anslutit USB-minnet till sin arbetsstation.  

 

7.4.3 Experiment #3 

Det tredje USB-minnet, som också var ett av de två som lämnades kvar, var det som 
placerades utomhus i anslutning till Företaget AB:s personalingång. Trots att 
experimentet benämnts ”Experiment #3”, var detta det första experiment som 
genomfördes. Motiveringen till detta var att då USB-minnet placerades utomhus 
upprättas ingen social kontakt med någon till skillnad från samtalet med 
receptionisterna. Därför bedömdes det vara bäst att inleda med Experiment #3, 
vilket lättare kunde genomföras då vi ännu inte hade gjort vår närvaro känd. Detta 
kan ha bidragit till att vi inte drog åt oss samma uppmärksamhet, som vi eventuellt 
hade gjort om detta experiment genomförts sist.  

Efter att ha promenerat bort till Företaget AB:s lokaler, ställde vi oss cirka fem 
meter från själva personalingången. För att inte framstå som rastlösa och för att 
rättfärdiga att vi stod still utanför ingången, låtsades vi att vänta på en person.  
Detta poängterades genom att vi kontinuerligt tittade på vårt armbandsur, för att 
det skulle framgå att vi väntade på någon, och därför hade en legitim anledning till 
placeringen. Vi ville smälta in i miljön och på så vis inte väcka någon misstanke med 
att stå utanför ingången till företaget.  

Då experimentet genomfördes i samband med att de anställda började återgå till 
arbetet efter lunchrasten, var vi noga med att inte placera USB-minnet när någon 
såg på. Det var mycket folk i rörelse gatan utanför Företaget AB:s lokaler, och då vi 
inte var säkra på vilka som var på väg till Företaget AB eller ej, väntade vi tills det 
inte fanns någon i närheten. Efter att ha väntat i cirka 10 minuter fick vi läge att 
placera USB-minnet eftersom det då inte befann sig någon på gatan. 

USB-minnet placerades därefter längs nedre kanten på dörren till Företaget AB:s 
personalingång, så att detta skulle komma att fösas mot personen som öppnade 
dörren. 

Därefter återvände vi till den bil vi använt för att övervaka USB-minnet, så att ingen 
utomstående skulle plocka upp detta. Efter cirka 15 minuters väntan anlände en 
person till personalingången, varpå denne observerade och lade beslag på USB-
minnet i samband med att dörren öppnades.  

Senare tog vi kontakt med vår kontaktperson på Företaget AB, vars namn var 
angivet som ägare till USB-minnet i den textfil som placerats på minnet. Kontakt-
personen förklarade då att denne hade fått USB-minnet efter att den anställde som 
hittat det hade läst återlämningsinstruktionen som fanns lagrad. Den anställde hade 
berättat att han anslutit USB-minnet till sin privata dator när han kom hem efter att 
ha gått för dagen.  
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Detta berodde på att den anställde inte hade haft tillgång till någon arbetsdator den 
dagen, då denne vanligen arbetar på annan ort och endast var på plats för ett kort 
ärende.  

Experiment #3 genomfördes därför med goda resultat för vår del. Trots att det inte 
var en arbetsdator som USB-minnet anslöts till, innebär detta fortfarande en 
sårbarhet under rådande omständigheter.   
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8 Analys 

I denna del kommer de resultat som vi har erhållit under arbetets gång att 
diskuteras. Till skillnad från det föregående resultatavsnittet kommer vi här att 
reflektera och ge våra egna tankar och åsikter över de resultat som har uppnåtts.  
I detta avsnitt kommer vi även att ta upp de rekommendationer och åtgärdsförslag 
vi har kommit fram till.  

 

8.1 Datalagring 

8.1.1 Vad innebär resultatet av hårddiskanalysen för Företaget AB? 

Resultaten vi fått efter undersökningen av de två datorerna visar på att det är fullt 
möjligt att utvinna, eller återskapa, data ur företagets datorer. Om någon kommer 
över en av datorerna, eller om dessa lämnas tillbaka i nuvarande skick till ett 
leasingföretag, kommer företagets information kunna utvinnas. Undersökningarna i 
EnCase och PhotoRec visar att man kommer kunna få tag på en stor mängd data som 
Företaget AB inte önskar skall hamna i orätta händer.  

Det visade sig att PhotoRec och EnCase var effektiva på olika sätt, då de kan 
komplettera varandra. EnCase visade sig kunna komplettera PhotRec genom att 
utföra reguljära sökuttryck och nyckelordssökningar. Eftersom PhotoRec var så pass 
användarvänligt och automatiserat, underlättade detta arbetet vid återskapandet av 
raderade filer jämfört med om detta gjorts i EnCase. Båda programmen kunde 
utvinna känslig information var för sig vilket visar på att en angripare inte 
nödvändigtvis hade behövt investera i dyr programvara eller ha omfattande teknisk 
kompetens. 

 

Bilder & Foton 

För en angripare kan dessa bilder utgöra en stor källa för underrättelseinhämtning.  
Angriparen kan via dessa skaffa sig information om både företaget och dess 
anställda. Detta beror på att bilderna inte enbart visar vilken internetadress 
användaren besökt, utan även tar med allt som visades i webbläsarens fönster. 

Båda datorerna innehöll bilder från ett antal sociala nätverk som skulle kunna 
användas för att identifiera och kartlägga de personer som använt datorn, samt 
deras umgängeskrets. De flesta sociala nätverk visar användarnamnet på den som är 
inloggad överst på sidan. Därför avslöjas detta i bilderna som webbläsaren tagit.  
Att få tag på ett användarnamn kan vara intressant för en angripare då denne sedan 
kan försöka lura till sig, eller knäcka, lösenordet till kontot. 
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De flesta sidor maskerar idag lösenord med punkter eller stjärnor när man skriver 
in dem. Därför kan man inte se vilket lösenord som skrivs in ifall Safari tar en bild 
medan matar in sitt lösenord. Ett lösenord skulle dock kunna komma med på bild i 
de fall man skriver ut det i klartext. Vi har sett att detta förekommit i mail-
korrespondens.  

Webbläsaren kommer fortsätta spara dessa bilder även om man krypterar hela 
disken, men krypteringen gör det svårare för obehöriga att komma åt dem ifall 
datorn stjäls eller hamnar i orätta händer medan den är avstängd. 
 

Lösenordshantering 

Två av mailen som påträffades innehöll utskickade inloggningsuppgifter. I det första 
fanns både användarnamn, lösenord och https-adressen som uppgifterna används 
till. I det andra har man inte skickat med lösenordet, utan nämner att detta kommer 
skickas i ett SMS istället.  

Tillvägagångssättet i det andra mailet är helt klart en säkrare eftersom en angripare 
måste komma över både det mail som innehåller användarnamnet och SMS:et med 
lösenordet. Detta rekommenderar vi att man fortsätter med.  

Problemet är att man använt två olika tillvägagångssätt för att skicka ut uppgifterna. 
Att man inte varit konsekvent i hur man hanterar utskick av inloggningsuppgifter 
kan tyda på att man inte har regler eller en policy för hur kontoutskick skall gå till, 
eller att dessa inte följs i alla lägen. Detta bör man se över. 

 
Källskyddat material 
 
Genom utvinningen i PhotoRec påträffade vi en mp3-fil med en inspelad intervju. 
Det framgår inte av intervjun vad som beslutas huruvida den intervjuade personens 
namn skall förekomma i reportaget eller ej. Om det beslutats att den intervjuade 
personen önskade vara anonym har denne därför rätt till skydd mot att dennes 
identitet röjs. Om en av företagets datorer stjäls eller lämnas tillbaka till ett 
leasingföretag i nuvarande skick kan man alltså riskera att åsidosätta källskyddet. 

Vi är medvetna om att skyldigheten att inte röja uppgiftslämnarens identitet även 
omfattar oss då vi tagit del av informationen i vårt arbete för Företaget AB. 

För att minimera risken att källskyddat material hamnar i orätta händer bör man 
därför använda sig av kryptering på hela hårddisken, samt genomföra säker 
radering på de hårddiskar man avvecklar ur organisationen. Om man väljer att inte 
kryptera samtliga datorer på företaget bör man upprätta en strikt policy över vilka 
datorer som får användas för att lagra källskyddat material. 
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Vi vill poängtera att hårddiskkryptering inte kommer utgöra något skydd mot t.ex. 
skadlig programvara eller nätverksattacker. Krypteringen skyddar endast 
informationen då datorn är avstängd. När en användare är inloggad kan 
informationen läsas precis som om disken vore okrypterad. Man bör också vara 
medveten om att krypteringsnycklar och lösenord kan ligga kvar i en dators RAM-
minne intill dess att de skrivs över eller tills minnet varit strömlöst en tid. 
 

Dokument 
 
I flera av de dokument som extraherades genom utvinning med PhotoRec förekom 
intern information i form av bl.a. arbetsscheman. Detta kanske inte är information 
som vanligtvis bedöms vara ”känslig”, eller på något sätt sårbar mot företaget.  
Precis som all typ av information, kan dess värde endast avgöras av betraktaren,  
i detta fall en angripare. Vi anser dock att denna information skulle kunna användas 
till en angripares fördel. Anledningen till detta motiveras av att dessa arbets-
scheman innehåller information om vilka tider de anställda arbetar, inklusive 
information om kvälls- eller nattchefer. En angripare skulle således kunna kartlägga 
vilka tider företagets lokaler är bemannade, exempelvis i syfte att underlätta vid 
inbrott och stöld av utrustning eller information. Detta underrättelsematerial i form 
av arbetsscheman skulle även kunna användas till det omvända. Angriparen skulle 
lika gärna kunna kartlägga vilka tider de anställda arbetar och därmed är borta från 
sin bostad. På så vis skulle en angripare kunna underlätta för att göra inbrott 
hemma hos en anställd som bedöms inneha intressant information. 

Det förekom även dokument som innehöll ekonomisk information om Företaget AB 
och dess samarbetspartners. Eftersom vi inte har insikt i företagets sekretessregler 
för ekonomisk information, kan vi inte avgöra ifall den funna informationen bedöms 
vara känslig för företaget.  

 

8.1.2 FileVault 2 vs Single-User Mode 

Experimentet där vi skulle undersöka huruvida skyddet i FileVault 2:s Full Disk 
Encryption kunde kringgås genom att starta systemet i Single-User Mode var, som 
tidigare nämnts, inte genomförbart. Detta berodde på att systemet inte hade en s.k. 
Recovery HD installerad, vilket FileVault 2 behövde för att kunna tillämpa denna typ 
av kryptering.  

Vi undersökte om den potentiella sårbarheten med att kunna ta del av samtligt 
innehåll på disken utan autentisering i Single-User Mode gick att förebygga.  
Vi konstaterade att detta kunde genomföras på flera olika vis, genom att t.ex. infoga 
kommandot ”reboot” i den fil som automatiskt exekveras vid start av Single-User 
Mode. Likaså kunde systemets motsvarighet till BIOS, som kallas EFI, konfigureras 
så att användaren tvingas ange ett lösenord för att OS X, och tillhörande 
uppstartslägen, ska kunna startas.  
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Om man skulle vilja förebygga obehörig åtkomst via Single-User Mode, 
rekommenderar vi inte att man tillämpar någon av dessa två metoder. Anledningen 
till att vi inte anser att dessa metoder bör tillämpas, är att själva möjligheten att 
starta Single-User Mode då försvinner. Detta medför att man vid en eventuell 
systemkrasch eller ett datorhaveri inte längre får tillgång till de felsöknings-
funktioner och återställningsverktyg som ingår i Single-User Mode.  

I syfte att minimera risken för att obehöriga kan få åtkomst till systemet samtidigt 
som Single-User Mode används, testade vi att sätta ett lösenord på kontot ”root”. 
Vår hypotes var att man kanske inte längre loggades in automatiskt som ”root” ifall 
kontot var lösenordsskyddat. Precis som vi nämnt i resultatdelen lyckades vi tilldela 
ett lösenord till detta konto. Till vår förvåning krävdes det dock ingen autentisering i 
form lösenordet för root-kontot, utan inloggning skedde automatiskt likt tidigare.  

Vi anser att det enda sättet för att omöjliggöra obehörig åtkomst via Single-User 
Mode, med uppstartsläget påslaget, är att tillämpa FileVault 2:s Full Disk Encryption. 
Detta kräver, likt EFI:s power-on-lösenord, att autentisering sker innan systemet 
helt kan startas. Undantaget är dock att när man använder Full Disk Encryption 
möjliggörs åtkomst till Single-User Mode först efter att autentisering har skett. 

 

8.1.3 Lösenordsknäckning av kontot: ”hackers” 

Som tidigare nämnts förekom ett användarkonto med administratörsrättigheter 
som benämnts ”hackers”. Detta användarkonto förekom på datorn av modell 
MacBook Pro. Lösenordet till detta användarkonto var för oss inte känt och, som 
tidigare nämnts, genomfördes ett experiment för att försöka knäcka detta lösenord. 
Programmet DaveGrohl, som vi använde i detta experiment, lyckades inte knäcka 
lösenordet under de två veckor programmet fick köra.  
 
När experimentet avbröts höll programmet på att försöka matcha lösenordet mot 
nio tecken långa lösenordskombinationer. Det kan således antas att lösenordet som 
var i bruk på detta konto, är minst nio tecken långt, och består av såväl gemener 
som versaler, siffror och specialtecken. 

Trots att vi inte lyckades knäcka kontots lösenord fick vi ändå tag på den fil som 
företagets IT-tekniker lagt på datorns skrivbord. Filen innehöll ett telefonnummer 
och en uppmaning att ringa teknikern. Teknikern kontaktades och vi uppfattade det 
som att detta samtal fungerade som någon slags kvittens för teknikern. Detta kan ha 
varit ett sätt för teknikerna att verifiera hur långt komna vi var med arbetet. 
Troligtvis använde teknikern även denna kvittens för att få någon form av mått på 
vår kunskapsnivå, i syfte att säkerställa att vi har påstådd kompetens inom området. 

 
  



Informationssäkerhet i en mediekoncern 

 71 

8.2 Social-Engineering 

Resultaten av social-engineeringexperimentet är minst sagt skrämmande.  
Det uppnådda resultatet är statistiskt skrämmande, då vi i åtta av tio fall erhöll 
någon form av autentiseringsuppgifter. Det kan vara värt att återigen nämna att vi i 
ett av samtalen, inte fick chans att fråga efter uppgifter innan den anställde lade på. 
Detta var inte en följd av att den anställde inte litade på oss, utan snarare av den 
enkla anledningen att denne var upptagen och upplevdes mycket stressad.  
Med detta vill vi ha sagt att, om man endast ser till de samtal som resulterade i 
antingen ”förlust” eller ”vinst”, var resultatet istället att åtta av nio gav ut känsliga 
uppgifter.     

 

8.2.1 De anställdas servicebenägenhet 

Resultaten av social-engineeringexperimentet upplevs än mer skrämmande, 
eftersom anställda, på eget initiativ, ger angriparen information som denne inte  
ens har frågat efter. I dessa fall rörde det sig om såväl autentiseringsinformation till 
resurser och verktyg, som autentiseringsinformation till företagets VPN. Det är nog 
så allvarligt att de anställda lämnar ut autentiseringsuppgifter till sina arbets-
datorer, men att blint lämna ut autentiseringsuppgifter till företagets fjärrnätverk 
(VPN), är mycket allvarligare. Med dessa uppgifter kan en angripare bereda sig 
tillgång till företagets interna resurser, samtidigt som denne inte behöver befinna 
sig i närheten av företagets lokaler. Det kan dessutom vara svårare för teknisk 
personal att detektera ett sådant intrång, eftersom angriparen använder sig av 
existerande användares inloggningsuppgifter, och således inte behöver skapa något 
eget användarkonto eller vidta andra avslöjande åtgärder.  

Ett annat problem är det faktum att de anställda assisterar angriparen, som påstår 
sig vara tekniker, med att redogöra för hur olika verktyg och resurser hör ihop.  
Som tidigare nämnts fick vi förklarat för oss hur olika användaruppgifter användes 
till resurser och verktyg, samt hur dessa uppgifter varierade. Om angriparen utger 
sig för att vara tekniker, samtidigt som denne inte är bekant med IT-miljön som 
används, kan man tycka att de anställda borde reagera.  

Eftersom vi hade kollat upp vad de anställda hette, var det inga problem att lista ut 
hur användarnamn var uppbygga efter att vi fått detta förklarat för oss under de 
inledande angreppen. De användarnamn vi antog att respektive anställd hade visade 
sig stämma i samtliga fall.  

Vi observerade även ett mönster i vissa lösenords uppbyggnad. Detta var dock ingen 
information som kunde användas till någon direkt fördel, då lösenorden inte var 
baserade på den anställdes namn. Vi fick därför fortsätta att fråga de anställda efter 
lösenord i experimentet. De anställda verkade inte uppleva det som något märkligt 
med att vi frågade efter deras lösenord, eftersom vi redan hade vetskap om deras 
användarnamn och således verkade vara intern personal. 
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Anledningen till att angreppen gick så pass bra skulle kunna vara en följd av att vi 
kunde förutspå de anställdas användarnamn och sedan be dem bekräfta dessa.  
Detta kan ha bidragit till att skapa tillit mellan oss och de anställda, då de tolkade 
det som att vi redan besatt intern information. Faktum är att det var delvis tack vare 
de anställdas servicebenägenhet som vi kunde förutspå dessa användarnamn, då de 
redogjorde för hur dessa var uppbyggda i olika sammanhang.  

Kontentan skulle därmed kunna anses vara att ifall de anställda inte hade varit så 
pass servicebenägna med att förklara sambandet mellan uppgifter och resurser, 
hade attacken kanske inte varit lika effektiv. Om vi inte hade fått dessa uppgifter 
förklarade för oss, hade vi kanske inte kunnat utnyttja denna kunskap för att erhålla 
överskottsinformation för webresurser och VPN.  

Servicebenägenheten hos de anställda kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt 
kopplat till hur man kan gå tillväga för att motverka att bli utsatt för social-
engineering. 

 

8.2.2 Preventiva åtgärder mot social-engineering 

Av resultatet att döma anser vi att Företaget AB och dess medarbetare är i stort 
behov av att implementera preventiva skyddsåtgärder mot social-engineeering. 
Social-engineering kan oftast inte motverkas med hjälp av teknisk utrustning.  
Det är därför viktigt att man ger klara direktiv för hur social-engineering skall 
förebyggas.  

Man bör upprätta en standardpraxis i policyn för hur det förebyggande arbetet mot 
social-engineering skall implementeras. För att en sådan praxis effektivt ska kunna 
tillämpas, är det minst lika viktigt att de anställda är införstådda i koncepten kring 
området. Det krävs även att man som anställd har en god riskmedvetenhe och en 
förståelse för attackvektorn för att inse vilka konsekvenserna kan bli om man inte 
följer policyn.  

Det räcker alltså inte med att konstruera en väl formulerad och genomtänkt policy. 
En policy är mindre mindre värd än sand om den inte följs. För att de anställda ska 
ha en chans att kunna följa ett sådant reglemente krävs förståelse och utbildning 
inom området. Om den anställde får gå en mindre utbildning, förslagsvis under en 
förmiddag, kan denne enklare skapa sig en förståelse för attackvektorn.  

Genom att vara införstådd med riskerna, konsekvenserna, och hur man kan mot-
verka angrepp, kan motivationen till att följa policyn komma att öka. Det kanske 
viktigaste med att utbilda de anställda, skulle kunna vara att de utvecklar ett 
kritiskt- och analytiskt tänkande. Ett sådant tankesätt kan komma att bidra till ett 
mer effektivt skydd mot angrepp.  
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Vi har i denna studie upprättat och bifogat ett föreslag till en utbildningsplan åt 
Företaget AB. Utbildningsplanen är tänkt att informera och utbilda de anställda 
inom grundläggande koncept inom informationssäkerhet, med inriktning på social-
engineering. Nedan följer ett par exempel på hur man som anställd kan motverka att 
bli utsatt för social-engineering.  

Av naturliga skäl ställer social-engineering stora krav på angriparens möjlighet att 
kunna improvisera under exempelvis ett telefonsamtal. Detta kan även tänkas gälla 
för den anställde i rollen som offer. En försvarstaktik som den anställde själv kan 
använda sig av är, ironiskt nog, att själv använda social-engineering mot angriparen. 
Med en så enkel teknik som att ”bluffa” angriparen, skulle man kunna få angriparen 
att avslöja sig själv. 

En metod som kan användas i syfte att avslöja en potentiell angripare, är den som 
ibland kallas för ”Social-Engineering Land Mine” (SELM) [30]. Detta är en metod som 
bl.a. rekommenderas av David Gragg i en artikel från säkerhetsföretaget SANS 
Institute, vilka arbetar med utbildning inom informationssäkerhet. 

Under ett samtal med en misstänkt angripare, skulle man till exempel kunna säga att 
man väntade sig att ”Roger” skulle vara den som hörde av sig gällande ärendet.  
Självklart finns det ingen ”Roger”, utan detta är en metod för att få angriparen att 
hitta på en bortförklaring till varför ”Roger” är upptagen. Om angriparen trots allt 
ger en bortförklaring till varför det inte är ”Roger” som ringer, skulle detta vara ett 
starkt varningstecken.  

Man kan även ”testa” angriparen med hur denne svarar på dilemman som 
egentligen inte existerar. På så vis skulle man kunna få angriparen att omedvetet 
avslöja sig själv, ifall denne skulle ge en bortförklaring till ett icke existerande 
problem. Ett exempel på detta kan vara att man frågar den misstänkte angriparen 
ifall de lyckats lösa problemet med vattenläckaget i datorhallen. Om angriparen då 
svarar något annat än att det inte förekommit någon vattenläcka, har man troligtvis 
att göra med ett försök till social-engineering.    

Vi vill poängtera att man bör undvika att ”testa” angriparen genom att ställa frågor 
som det finns korrekta svar på. Man bör t.ex. undvika frågor i stil med:  
”vad heter din chef?” och ”vilken färg har väggarna i matsalen?”. 

Även om denna information kan vara svår för en angripare att inhämta, är det helt 
klart möjligt. Om angriparen har genomfört ett väl förberett underrättelsearbete och 
kan svara på dessa kontrollfrågor, riskerar den anställde att felaktigt acceptera 
angriparens påstådda auktoritet.   

Ytterligare en metod som effektivt kan användas för att förhindra angrepp genom 
social-engineering, är att ta för vana att inte avskräckas från att fråga medarbetare 
och chefer om råd. Detta blir särskilt viktigt då man har att göra med en mycket 
ihärdig angripare, där den anställde känner sig pressad.  
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Genom att på enklaste vis be den potentielle angriparen att avvakta en stund, kan 
man köpa sig tid nog att fråga sina medarbetare om råd vid eventuellt tvivel på 
samtalets validitet.  

Det är minst lika viktigt att konsultera kollegor, chefer eller ansvarig teknisk 
personal, i de fall man tror sig ha lämnat ut information under tvivelaktiga 
omständigheter. Det kan tänkas att man hellre väljer att tysta ner detta som anställd,  
i syfte att undkomma eventuella repressalier. 

Verkligheten är nog snarare likt ett scenario som många av oss redan har upplevt 
under barndomen. Ett sådant exempel skulle kunna vara att en fönsterruta krossats 
av misstag till följd av en felriktad fotboll. I detta fall har konsekvenserna av olyckan 
ofta visat sig vara smärre, i de fall då ägaren direkt meddelats i motsats till att tysta 
ner och försöka ”mörka” händelsen, vilket oftast resulterade i mer omfattande 
konsekvenser för de ansvariga.  

Genom att meddela en systemägare eller ansvarig personal om vad som skett, 
möjliggör det att skadeverkningarna kan minimeras. Det möjliggör även att man, 
baserat på denna erfarenhet, kan förebygga och planera inför eventuella framtida 
angrepp.  

Nyckelorden för att effektivt motverka och förebygga mot social-engineering är 
”utbildning”, ”förståelse” och ”reglemente/policy”. Det finns inga genvägar eller 
regler satta i sten som kan garantera fullständigt skydd mot denna typ av attack.  
Det förekommer dock ett par normer som alltid bör följas i kombination med ovan 
områden.  

En av dessa normer är att under inga som helst omständigheter, lämna ut potentiellt 
känslig information till någon som ringer från dolt eller okänt nummer.  

För att säkerställa att en person verkligen är den han eller hon utger sig för att vara, 
är det viktigt att man vid tvivel tillämpar en s.k. ”Callback Policy” [30]. Detta innebär 
att om personen i fråga hävdar att denne arbetar och ringer på uppdrag av ett 
specifikt företag, bör man själv söka upp telefonnumret till detta företag. Sedan 
ringer man på enklaste vis till företaget i fråga och ber om att bli kopplad till 
personen man tidigare talat med. Detta är en metod för att säkerställa att den 
okände personen faktiskt arbetar på det angivna företaget och inte är en bedragare. 
Metoden är dock inte vattentät, men den kan vara bra vid samtal från telefon-
nummer som inte är bekanta.  

En annan norm som bör tillämpas i såväl policyer som i den anställdes dagliga 
arbete är, att aldrig lämna ut lösenord över telefon eller e-post. Stort ansvar hamnar 
även här på teknisk personal som ska agera föredömligt, och själva leva upp till 
denna bestämmelse.  
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Den anställde bör göras medveten om att tekniker aldrig kommer att fråga om 
dennes lösenordsuppgifter över telefon eller e-post, då de oftast kan inhämta denna 
information utan att blanda in användaren.  

En annan motivering till att lösenord aldrig bör förmedlas över telefon är att det ofta 
kan vara svårare att säkerställa en persons identitet över telefon. Likaså kan analoga 
telefonsystem, precis som digitala kommunikationsmedium, avlyssnas.  

Man bör alltid sträva efter att verifiera riktigheten i ett ärende som behandlar 
kännslig information. Är man tveksam till personen eller ärendet som denne ringer 
angående, bör man alltid försöka verifiera riktigheten (validiteten). Genom tidigare 
nämnda metodik kan man be personen att avvakta medan ärendet säkerställs av 
ansvarig personal. I de fall då en okänd person och dennes ärende ej kan verifieras, 
bör man aldrig lämna ut någon form av information.  

Det kan tänkas att den anställde ofta drar sig för att ifrågasätta eller vägra lämna  
ut den begärde informationen. Detta kan bero på att den anställde är rädd för 
repressalier om det skulle visa sig att ärendet var ”riktigt”. Man bör som anställd  
ha i åtanke att ingen chef med sunt förnuft kommer att straffa den individ som 
uppträder på ett säkerhets- och riskmedvetet sätt. Troligtvis kommer ett moget och 
utvecklat sinne för risk- och säkerhetsmedvetenhet istället att hyllas av ledningen.   

Slutligen måste den anställde vara medveten om att denne inte ansvarar för att ge 
ovillkorlig service till andra personer bara för att de efterfrågar detta. Detta gäller 
även service- och supportpersonal. Dessa ansvarar inte för att erbjuda support och 
service till vem som helst.  

Denna servicebenägenhet är något som vi upplevde att de anställda präglades av 
under angreppets genomförande. En stor majoritet delgav oss i flera fall känslig 
information som vi inte ens frågade efter.  

Vi är trots detta övertygade om att dessa personer hade agerat annorlunda om vi 
hade bett om liknande information av dem i ett annat sammanhang.  

Om vi hade presenterat oss själva som poliser och bett om att få ta del av innehållet i 
någons väska, hade förmodligen de flesta krävt att vi identifierat oss för att säker-
ställa vår identitet. Anledningen till detta kan tänkas vara att scenariot är aningen 
integritetskränkande mot personen. Samma mått på integritet och konfidentialitet 
verkar dock inte förekomma när den anställde vistas på sin arbetsplats. Detta är 
minst sagt intressant, då det i praktiken sker motsvarande intrång i personens och 
verksamhetens integritet och konfidentialitet under våra angrepp. Bara för att man 
är på sin arbetsplats och arbetar, betyder det inte att man ska förkasta sitt 
analytiska tänkande!  
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I Bilaga 2 har vi inkluderat en lista med saker man bör tänka på om man misstänker 
sig vara utsatt för ett pågående social-engineeringangrepp. Listan är tänkt att 
användas som referens under ett pågående samtal för att försöka motverka social-
engineering. 
 

8.3 Road Apple 

Resultaten av de tre road apple-angreppen visade att även detta var en effektiv 
attackvektor. Såvitt vi vet var det endast i ett av dessa tre fall som USB-minnet inte 
anslöts till en dator. Med detta menar vi att USB-minnet faktiskt kan ha anslutits till 
en dator, men att den som hittade minnet valde att behålla detta.  
 

8.3.1 Experiment #1 

Det första experimentet som genomfördes var en hybridattack mellan road apple 
och social-engineering. När angreppet genomfördes kom det fram att receptionist-
erna inte fick ansluta okända USB-minnen till sina system. Denna bestämmelse 
måste vara någon form av norm inom Företaget AB, eftersom detta inte nämns i 
deras informationssäkerhetspolicy. Det skulle dock visa sig att man var villiga att 
göra undantag från denna bestämmelse, i syfte att hjälpa vad som framstod vara en 
besökare i behov av assistans.  

Receptionisterna gjorde undantag från denna bestämmelse utan tillåtelse från 
ledningen. Man försökte dock kontakta ansvarig teknisk personal i syfte att rådfråga 
denna, men eftersom teknisk personal inte gick att nå, konsulterade receptionist-
erna istället varandra, varpå man beslutade att kringgå bestämmelserna.  
Den tekniska personalen som hade sökts ringde dock tillbaka till receptionen,  
där de fick svaret att receptionen hade råkat ringa dem av misstag.  

Detta kan tala för att receptionisterna kände sympati för oss som angripare och 
därför var villiga att göra undantag från regeln. Samtidigt var man dock inte beredd 
att informera den tekniska personalen om att man tagit sig denna frihet när de 
ringde tillbaka. 

Till receptionisternas försvar finns det inte någon bestämmelse för hantering  
av okända USB-minnen i Företaget AB:s informationssäkerhetspolicy. Företagets 
ledning bär således själva lika mycket skuld som receptionisterna, även om de 
instruerats annorlunda. Eftersom man inte redogjort något förbud i policyn kommer 
det vara mycket svårt att i efterhand bevisa att det förekommit något muntligt avtal.  
Nu kan man ju tycka att receptionisterna gjorde fel eftersom de muntligen blivit 
instruerade att inte ansluta främmande USB-minnen, och bortsåg ifrån detta.  
Därför är det viktigt för ledningen att ta för vana att alltid infoga denna typ av 
bestämmelser i företagets policy. 
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8.3.2 Experiment #2 

I det andra experimentet vet vi helt enkelt inte vad som hände med USB-minnet 
efter det att lämnade det, eftersom det aldrig returnerades. Troligast är att någon 
utomstående person fått syn på USB-minnet, som vi lagt på ett skrivbord i Företaget 
AB:s receptionslokal. Därefter har förmodligen den person som hittade minnet lagt 
permanent beslag på detta. Det skulle i och för sig lika gärna kunna vara en anställd 
på Företaget AB som har hittat och lagt beslag på USB-minnet. Om det skulle vara en 
anställd som lagt beslag på minnet, kan dennes motivering till att behålla detta vara 
såväl girighet som rädsla för repressalier om denne misstänker att USB-minnet varit 
en del i ett test. Oavsett vem som har lagt beslag på USB-minnet och varför, bör det 
kunna antas att USB-minnet någon gång har anslutits till en dator, eftersom det är 
mindre troligt att någon skulle slänga ett upphittat USB-minne istället för att behålla 
och börja använda det.   

 

8.3.3 Experiment #3 

I det tredje experimentet fick vi tillbaka USB-minnet efter att det blivit funnet.  
Vår kontaktperson på Företaget AB meddelade oss att personen som hittat minnet, 
vanligtvis arbetar på annan ort. Personen är dock anställd inom Företaget AB. 
Personen som hittade USB-minnet förklarade för vår kontaktperson, då minnet 
returnerades, att USB-minnet hade anslutits till en privat hemdator samma kväll 
som det påträffats. Anledningen till detta var att personen ifråga inte hade haft 
tillgång till någon arbetsdator den dagen. Det skulle kunna antas att den anställde 
hade anslutit och öppnat USB-minnet på plats ifall denne haft tillgång till en arbets-
dator. Det faktum att USB-minnet anslutits till en privat dator är dock fortfarande att 
betrakta som en sårbarhet, eftersom företaget erbjuder sina anställda att ansluta till 
företagsnätverket hemifrån via VPN (Virtual Private Network). Detta hade en 
kunnat ge en angripare en väg in till Företaget AB:s interna nätverk via den 
anställdes privata dator ifall USB-minnet innehållit skadlig programvara. 

 

8.4 Policy 

När arbetet påbörjades fick vi tillgång till företagets informationssäkerhetspolicy. 
Det är utifrån denna som vi byggt arbetet på. Det är i denna policy som vi har redo-
gjort för åtgärdsförslag, baserade på våra resultat ifrån tidigare experiment. Likaså 
har delar av åtgärdsförslagen baserats de metodstöd och styrdokument som 
tillämpats vid policystudien. Åtgärdsförslagen till de brister som tidigare identifi-
erats, kommer att diskuteras i kommande avsnitt, och vi kommer även att ge våra 
motiveringar till dessa förslag. 
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8.4.1 Rekommenderade åtgärder 

Den informationssäkerhetspolicy som gällde vid Företaget AB när denna studie 
genomfördes finns med som Bilaga 3. I det här kapitlet har vi kompletterat denna 
policy med de korrigeringar vi föreslår. I följande analys används blå teckenfärg för 
att demonstrera de tillägg denna studie förespråkar. På så vis kan man enkelt 
urskilja den information som lagts till i respektive stycke. 

De brister som identifierades i policystudien har diskuterats i avsnittet ”Resultat”.  
Här följer endast de åtgärdsförslag som vi rekommenderar att man vidtar, samt 
motiveringar och syften med dessa. 
 

Lösenordshantering 
 
Det första avsnitt där brister identifierades i företagets informationssäkerhets-
policy, är det avsnitt som rör lösenordshantering. Följande innehåll är framtaget 
genom denna studie och vi föreslår att man tillämpar dessa ändringar i policyn. 

 
Det lösenord som hör till din egen användaridentitet skall du hålla hemligt för andra 
personer. Utlåning eller överlåtande av de personliga användaruppgifterna för 
inloggning får inte ske under några som helst omständigheter. Lösenordet får Du inte 
heller registrera i persondatorer eller anteckna och förvara där det finns risk för 
obehörig åtkomst. Observera att teknisk personal aldrig kommer att begära ut ditt 
lösenord över telefon eller över e-post. Lämna därför aldrig ut användaruppgifter 
(dina eller annans) till personer över telefon eller e-post, även om motparten säger sig 
vara behörig att befattas med dessa uppgifter. Om sådan information behöver 
inhämtas, kommer detta ske genom andra kanaler eller medel. 
 
Lösenordet SKALL utgöras av minst 8 tecken och bestå av såväl gemena- som versala 
bokstäver, samt siffror och specialtecken. Lösenordet får inte utgöras av ord som kan 
tänkas förekomma i uppslagsverk eller motsvarande, eftersom sådana lösenord är 
möjliga för såväl människor som datorprogram att gissa sig till. 
 
Exempel:  smulan02 (ej tillåtet) 

S43*gQ0! (tillåtet) 
 
 
Du som användare ansvarar även för att dina lösenord regelbundet byts. 
Lösenordsbyte skall ske senast var 90:e dag. (gäller ej krypteringsnyckel) 
Du som enskild användare ansvarar personligen för vad som händer i systemet med 
hjälp av din användaridentitet.  
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De föreslagna tilläggen och förklaringarna skulle kunna ha redogjorts på ett mer 
utförligt vis, med en högre grad av teknisk terminologi. Vi anser dock att sådan 
terminologi bör undvikas, då detta hade kunnat resultera i att en del anställda inte 
kan ta till sig innehållet.  

Ett exempel på detta är där vi nämner att lösenord som förekommer i uppslagsverk 
ej bör användas. I texten motiveras detta med att det är enkelt att gissa sig fram till 
sådana lösenord.  

Om man hade använt sig av en mer avancerad terminologi, hade man här kunnat 
redogöra för såväl brute-force, som dictionary-attacker. Vi anser dock att man bör 
hålla informationen på en nivå som alla medarbetare kan sätta sig in i och förstå. 
Även MSB menar att man ska skriva enkelt, och att komplicerade termer bör 
undvikas, vilket man redogör för i metodstödet ”Utforma policy och styrdokument” 
[19]. MSB motiverar detta med att styrdokument, till exempel i form av en 
informationssäkerhetspolicy, ska kunna läsas och förstås av alla.  

 

Antivirusskydd 

De ändringar och tillägg som vi här anser viktiga att tillämpa är mycket små, men 
likväl viktiga. Vi rekommenderar att man bör lägga till att användaren, vid miss-
tanke av att ha drabbats av skadlig programvara, omgående skall bryta strömmen 
till datorn för att förhindra vidare kontaminering av datorn och förhindra spridning 
av skadlig programvara i resten av nätverket. Det skadar inte heller att vara över-
tydlig, genom att poängtera att det ”erforderliga antivirus-skyddet” även skall hållas 
uppdaterat. 

Nedan följer det material som ingått i Företaget AB:s informationssäkerhetspolicy 
under avsnittet ”Antivirus”. Våra åtgärdsförslag har även här markerats med blå 
teckenfärg. 

 
”Alla filer och program som kopieras till din dator skall kontrolleras med 
antivirusprogram innan de används. Misstänker du förekomst av datavirus, bryt 
strömmen till datorn och meddela IT-avdelningen. Undvik därefter att använda 
persondatorn innan den blivit kontrollerad. IT-avdelningen ansvarar för att samtliga 
persondatorer har erforderligt och uppdaterat antivirusskydd.” 
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Internet, E-post, Fax 

De tillägg vi rekommenderar att man lägger till i informationssäkerhetspolicyn för 
avsnitten ”Internet, E-post och Fax” berör främst utbildning. Vi anser att följande 
stycken bör inkluderas i samtliga av dessa tre avsnitt i Företaget AB:s informations-
säkerhetspolicy.  

”Internet skall ses som ett av våra verktyg i det dagliga arbetet och skall 
användas i syfte att stärka Företaget ABs affärsrelationer och den egna 
verksamheten, t.ex. hämta                         och                         material eller enbart 
information. Du som anställd skall ha genomgått grundläggande 
riskutbildning för användning av internet och tillhörande resurser  
och hjälpmedel.  

Informationen bör dessutom inkluderas i de punktlistor som för närvarande 
förekommer i dessa avsnitt: 

”För internet gäller följande riktlinjer inom                             : 
• Din avdelningschef beslutar om du i ditt arbete behöver tillgång till internet. 
• Du skall endast arbeta med arbetsrelaterade tjänster. 
• Nerladdning av programvaror eller icke arbetsrelaterat material är förbjudet. 
• Du skall ha genomgått grundläggande riskutbildning för användande av 

internettjänster, som t.ex. webbsurfing och e-post. 
• Vid missbruk kan Företaget AB och                               vidtaga relevanta åtgärder.”    

I avsnittet som behandlar användande av e-post, identifierade inte något som bör 
läggas till. I detta fall handlade det snarare om att det ställs krav på den anställde 
som denne inte alltid kan leva upp till. Bestämmelserna för e-post är följande: 

 
”I och med de ökade säkerhetsriskerna vid användning av elektronisk post gäller följande 
riktlinjer: 

• Öppna aldrig e-post som du kan misstänka innehålla virus. (T.ex: okända 
avsändare, misstänkt formulering, bilagor som innehåller program mm.) 

• Öppna inte e-postbilagor utan att du med säkerhet vet vad det kan innehålla 
• Du får inte svara på eller skicka vidare e-post som kan misstänkas innehålla 

datavirus 
• Tänk på att 95% av alla virus sprids via e-post (bilagor) 
• Initiera eller svara ej på kedjebrev 
• Möjligheten för andra att läsa din e-post finns. Skicka därför inte känslig 

information via e-post såvida den inte är krypterad. IT-avdelningen ger råd. 
• Vid misstanke av intrång meddela IT-avdelningen 
• Skicka inte ut virusvarning med e-post, utan ta kontakt med IT-avdelningen” 
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De krav vi hänvisar till avser punkterna:   

”Öppna inte e-postbilagor utan att du med säkerhet vet vad det kan innehålla”   

”Öppna aldrig e-post som du kan misstänka innehålla virus.” 

I dessa punkter ställer man krav på att den anställde ska ha förmåga att kunna 
avgöra huruvida ett e-postmeddelande kan tänkas innehålla virus eller ej. Detta kan 
utgöra ett problem, då det inte är säkert att alla anställda har denna förmåga.  

Kraven kan mycket väl få förekomma i en informationssäkerhetspolicy, och vi 
välkomnar även att de gör det. Däremot krävs det att de anställda har en chans att 
leva upp till dessa krav, om man förväntar sig att dessa skall följas. För att den 
anställde ska kunna uppfylla de krav som ställs på riskmedvetenhet och säkerhets-
kunskaper, krävs utbildning. Om man som organisation väljer att inte erbjuda sådan 
utbildning, kvarstår endast ett alternativ. Att inte tillåta att den anställde använder 
dessa resurser, då denne inte lever upp till kraven. Om man som organisation 
fortsätter att tillämpa dessa punkter i policyn, och varken erbjuder utbildning eller 
gör begränsningar i behörighet, tjänar policyn inget syfte.   

Det skulle kunna vara så att de anställda faktiskt har fått motsvarande utbildning.  
Om det är så att företaget redan har en utbildning för de anställda bör denna i så fall 
framgå som ett obligatoriskt moment i policyn. Med ”utbildning” menar vi inte ett 
långvarigt utbildningsprogram, utan så länge momenten är tydliga och relevanta, 
kan utbildningen hinnas med på en eftermiddag. 

Mer information om vad man bör tänka på då man upprättar en policy med 
tillhörande utbildningsmoment går att finna bl.a. i MSB:s metodstöd för att ”utforma 
policy och styrdokument” [19] samt ”basnivå för informationssäkerhet”(BITS) [20]. 

Det som nämns i policyn under avsnittet ”Fax”, anser vi inte vara i större behov av 
vidareutveckling. Det hade dock inte skadat att lägga till följande förtydligande, för 
att ytterligare betona varför de anställda inte bör faxa konfidentiell information: 

”Tänk på att inte faxa känsliga dokument. Du kan av misstag skicka dokument 
till fel person t.ex obehörig. Likaså kan denna information komma att avlyssnas 
av tredje part.” 

 
Felrapportering 

För att underlätta för teknisk personal, samt för att betona vikten av tydlighet vid 
felrapportering föreslår vi att man gör följande tillägg i avsnittet ”Felrapportering”:  

”När ett fel uppstått är det viktigt att snabbt lösa problemet. Anteckna 
eventuella felmeddelande innan du kontakter IT-avdelningen för att underlätta 
felsökning. Vid misstanke om dataintrång är det viktigt att anteckna så mycket 
information som möjligt om incidenten, så att intrånget snabbt kan åtgärdas. 
Därmed kan våra tekniker förebygga att problemet uppstår på nytt. 



Informationssäkerhet i en mediekoncern 

 82 

Fysisk säkerhet & Portabel utrustning 

Information som framgår av dessa två avsnitt i policyn verkar inriktas mot att 
skydda stöldbegärlig utrustning. I dessa avsnitt poängterar man att även 
information som lagras på sådan utrustning kan vara stöldbegärlig och således 
känslig. Man tar dock endast upp information som kan vara upphovsrättsskyddad 
eller som berörs av källskyddet.  

Fysiskt skydd 
”Om du lämnar arbetsplatsen obevakad skall du skydda åtkomsten till 
persondatorn genom någon form av utloggning. Avsluta alltid arbetsdagen 
med att stänga av datorn så att det krävs ny påloggning för att komma åt det 
gemensamma nätverket. ”Personliga” dokument som lyder under lagen om 
upphovsrätt är viktiga att skydda liksom skydd av informationskälla, som kan 
finnas i din dator.” 

Det enda skydd som förespråkas och diskuteras i detta stycke är att användaren ska 
logga ut från sin dator, då denne lämnar arbetsplatsen. Då man inte tar upp skydds-
åtgärder i form av kryptering, verkar man utgå från att datorn aldrig kommer att 
lämna arbetsplatsen.  

Om en dator eller någon form av digital lagringsmedia skulle stjälas från företaget, 
skulle en angripare därför enkelt kunna analysera denna för informations-
inhämtning. Det har bevisats av tidigare genomförda experiment en angripare kan 
utvinna stora mängder känslig information vid avsaknad av kryptering. Att endast 
logga ut från, och stänga av datorn, är därför inte en tillräcklig skyddsåtgärd för att 
skydda känslig data.  

Därför rekommenderar vi att man snarast möjligt infogar och implementerar 
följande stycke i policyn: 

”I de fall då mycket känslig information transporteras i fält på t.ex.  
bärbar dator eller extern lagringsmedia, krävs ändamålsenlig kryptering med 
stark krypteringsnyckel. Kontakta IT-avdelningen för support.” 

Det är sedermera upp till företagets IT-avdelning att avgöra vilken krypterings-
lösning som ska tillämpas, samt vilken typ av krypteringsmetod eller algoritm som 
ska användas. Det förekommer gott om kostnadseffektiva krypteringslösningar som 
erbjuder komplett kryptering av hårddiskar (FDE) eller kryptering av filer eller 
behållare (containers). Dessa lösningar erbjuder starka krypteringsmetoder i form 
av exempelvis 256-bitars AES kryptering, vilket anses som mycket pålitligt.  
Detta kan vara något för företagsledningen att titta närmare på. Ett bra ställe att 
börja på hade varit att läsa guiden: ”Lär dig kryptera” [6], som är ett tillägg till 
Svenska Journalistförbundet och .SE:s guide ”Digitalt källskydd” [4].  
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Det sista avsnittet i företagets informationssäkerhetspolicy som vi har synpunkter 
på, är det avsnitt som redogör för hur portabel utrustning ska hanteras.  
Följande stycken tas upp i detta avsnitt: 

Portabel utrustning 
”Tillse att du alltid har god uppsyn över din utrustning, då den alltid är att 
betrakta som mycket stöldbegärlig. Portabel utrustning är till för arbetet och 
är personlig. Fjärrkommunikation med nätverk skall ske med standardiserad 
uppkoppling. Tänk på att samma policyregler gäller var du än befinner dig när 
du använder din utrustning. 

Exempel på portabel bärbar utrustning är: 
• Bärbar dator/handdator 
• Telefon 

Vid längre frånvaro från arbetet, på grund av t.ex. semester, sjukdom etc. ska 
utrustningen om inte annat överenskommes, finnas tillgänglig på 
arbetsplatsen.” 

Inledningsvis anser vi att man bör förtydliga ansvarförhållandena för de anställda, 
vad gäller portabel utrustning. Detta förtydligas förslagsvis genom att lägga till: 

”Portabel utrustning är till för arbetet och Du som användare är personligt 
ansvarig för denna.” 

Det hade heller inte skadat med att även förtydliga bestämmelserna kring 
fjärrkommunikation, genom att korrigera dessa på följande vis: 

”Fjärrkommunikation med nätverk skall ske med standardiserad och av IT-
avdelningen, godkänd uppkoppling.” 

Avslutningsvis kan det vara bra att ytterligare exemplifiera och förtydliga den typ av 
utrustning som definieras som portabel bärbar utrustning. Här bör man lägga till 
följande exempel på portabel utrusning: 

”Exempel på portabel bärbar utrustning är: 
• Bärbar dator/handdator 
• Telefon 
• Extern lagringsmedia (t.ex. USB-minnen, hårddiskar, minneskort)” 

 
 
Vi har nu redogjort för de åtgärdsförslag som vi anser bör tillämpas i företagets 
informationssäkerhetspolicy. En fråga av större betydelse är att se till att denna 
policy följs. I nästa avsnitt kommer vi att diskutera hur man som säkerhetsansvarig 
kan få de anställda att följa, och leva upp till de förväntningar som anges i en 
informationssäkerhetspolicy.  
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8.4.2 Hur får man de anställda att följa policyn? 

Efter att ha analyserat policyn och utfört samtliga experiment, anser vi att det är 
viktigt att de anställda följer det som står skrivet i policyn eftersom policyn är 
utformad för att skydda såväl integriteten hos användarna och deras resurser, samt 
företagets intressen.  

I syfte att upprätta en viss grad av spårbarhet och ansvarsförhållanden, föreslår vi, 
om man inte redan gör det, att samtliga anställda skriftligen kvitterar när de tagit 
del av policyn. Vid kvittensen ska det även klart framgå att den anställde är 
införstådd i såväl innebörden som syftet med policyn. Det bör även tydligt framgå av 
kvittensen att den anställde är medveten om, och accepterar, ansvarsfördelningen 
för säkerhetsarbetet och konsekvenserna vid incidenter. 

Ett minst lika viktigt moment anser vi vara, att man inom ledningen regelbundet har 
kontakt med de anställda och genomför kontroller för att säkerställa att policyn 
faktiskt följs. 

För att säkerställa att policyn följs anser vi inte att avskräckande konsekvenser för 
eventuella policyöverträdelser är rätt väg att gå. Vi är övertygade om att det inte går 
att ”skrämma” de anställda till att underkasta sig policyn, åtminstone inte i längden. 
Kvittensen är ett bra komplement till att säkerställa att de anställda är införstådda i 
ansvarsfördelningen och delar ledningens visioner. Utöver denna bör man sträva 
efter att uppnå att de anställda själva förespråkar, respekterar och aktivt tillämpar 
informationssäkerhetspolicyn. Det är även viktigt att en policy är tydlig och hålls så 
kompakt som möjligt för att inte bli ett irritationsmoment för de anställda, vilket är 
lätt hänt om policyn är tjockare än en gammal hederlig telefonkatalog. 

Vi är alla olika och alla har olika motiv för att avgöra huruvida vi tänker underkasta 
oss vissa regler eller ej. Den kanske viktigaste metoden för att få de anställda att 
följa en policy, anser vi är en väl utformad utbildning. Om man har en tillräckligt 
intressant och relevant utbildningsplan, kan denna bidra till att de anställda får 
förståelse och insikt i säkerhetsarbetet. Detta är ett viktigt steg för att skapa den 
”självgående” och säkerhetsmedvetne anställde som kan implementera säkerhets-
arbetet i sitt dagliga arbete.  

Förslagsvis bör man därför upprätta informativa utbildningar i vad policyn 
innehåller och hur denna bör tillämpas. Denna utbildning bör förslagsvis ledas 
genom ett samarbete mellan ledningen och den tekniska personalen. Utbildningen 
bör inkludera information och praktiska exempel över de olika riskmomenten, i 
syfte att skapa en riskmedvetenhet hos de anställda. Det är även viktigt att man 
visar var de anställdas ansvar börjar och var detta slutar. 
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Figur 6: Arbetscykel för policyarbetet 

 
Policyarbetet kan illustreras i form av ett kretslopp motsvarande det i Figur 6. En 
policy är ett levande styrdokument som kontinuerligt behöver granskas och 
uppdateras. Det är även viktigt att man dokumenterar de korrigeringar och tillägg 
som man har tagit i bruk för att få en spårbarhet.  
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9 Handlingsplan för företaget 
 

 
Under arbetets gång, och efter att ha granskat våra resultat, har vi kommit fram till 
att det finns ett utbildningsbehov bland de anställda. I Bilaga 1 har vi bifogat rikt-
linjer för hur en sådan utbildningsplan kan utformas. Följande punkter kan vara bra 
att titta närmare på för Företaget AB i deras fortsatta informationssäkerhetsarbete: 
 

• Upprätta och tillämpa utbildning för de anställda inom områdena datalagring 
och informationssäkerhet. 

 
En del av det framtida arbetet behöver verka för att utbilda de anställda i hur man 
på ett säkert sätt bör lagra data för att förebygga mot obehörig åtkomst. 
Utbildningen bör även utformas så att de anställda kan känna sig trygga och kapabla 
att tillämpa säkerhetsarbetet i sina dagliga arbetsuppgifter så att alla får en 
gemensam och tydlig grund att stå på inom organisationen.  

 
• Tillämpa en korrekt sammanställd informationssäkerhetspolicy och vidta 

nödvändiga åtgärder för att denna ska följas, t.ex. genom att belysa vikten av 
en fungerande och stark policy. 

 
Det är viktigt att arbetet med att utveckla informationssäkerhetspolicyn fortsätter 
och att man jobbar med de anställdas inställning till denna. Det är viktigt att alla vet 
vad det är som gäller och att det inte förekommer några oklarheter över rådande 
bestämmelser. Strävar man efter att uppnå dessa mål, kommer detta leda till att den 
anställde kan hantera uppgifter bättre och på ett säkrare vis. Detta leder i sin tur till 
att företagets egna intressen och integritet stärks. 

 
• Tillämpa kontroller för att säkerställa att arbetet kring informationssäkerhet 

följs upp och kontinuerligt utvecklas. 
 
Det är viktigt att företaget följer upp och genomför kontroller för att säkerställa att 
vidtagna åtgärder faktiskt följs. Förslagsvis kan man i framtiden genomföra en ny 
undersökning med denna rapport som underlag. Genom att utföra ett nytt 
penetrationstest med inriktning på social-engineering kan man säkerställa att de 
anställda blivit bättre på att motverka denna attackvektor och att man lyckats 
åtgärda de sårbarheter vi visat på 
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10 Slutsats 
 
I detta arbete har vi studerat informationssäkerheten inom en svensk medie-
koncern. Företaget som vi gjorde studien hos ville undersöka skyddet på sin 
datalagring. Arbetets huvudfokus kom därför att ligga på datasäkerhet. I arbetets 
inledningsfas fick vi reda på att företaget använde kryptering i viss omfattning som 
skydd på sina datorer. Vi utgick därför från att vi skulle behöva hitta en attackvektor 
som kunde ta oss förbi krypteringen. Valet föll på att använda social-engineering i 
syfte att få tag på de lösenord som används för att låsa upp krypteringen. 
Hårddiskarna på de två datorer vi fått från företaget visade sig dock inte vara 
krypterade. Därför gick vi vidare med att analysera innehållet på hårddiskarna för 
att studera vad en angripare skulle fått tag på vid stöld eller om en dator avyttras. 
Tack vare att man inte hade krypterat diskarna kunde en stor del information 
återskapas från dem. Trots att det inte förekom kryptering på de datorer vi tilldelats, 
valde vi att ändå testa vår ursprungliga teori om att man kan komma åt lösenorden 
med social-engineering som attackvektor. 
 
Företag behandlar dagligen stora informationsmängder. Det kan röra sig om allt från 
offentlig information till direkta företagshemligheter. Eftersom företaget som 
studerats i detta arbete verkar inom mediebranschen kan det även röra sig om 
information, som om den röjs, kan komma att skada hela branschens förtroende i 
framtiden. Sådan information bör inte bara skyddas utan den skall skyddas enligt 
lag. Därför är det viktigt att man kontinuerligt jobbar med att förbättra företagets 
informationssäkerhet. Säkerhetsarbetet bör mynna ut i en välformulerad policy som 
förmedlar företagets mål och visioner samt hur dessa skall uppnås. För att kunna ge 
förslag på hur man borde åtgärda de brister vi fann till följd av studiens experiment, 
studerade vi även företagets informationssäkerhetspolicy och huruvida den följdes. 
 
Social-engineering visade sig vara en oväntat effektiv attackvektor eftersom 
nästintill alla uppringda gladeligen lämnade ut sina lösenord till en okänd person 
som sade sig jobba vid företagets IT-avdelning. Angreppen underlättades även av att 
de uppringda i ett par fall redogjorde för hur strukturen på användarnamn och 
lösenord varierade mellan olika it-resurser. Med lösenorden från dessa attacker 
hade en angripare kunnat få tillgång till den information som lagras i företagets IT-
system oavsett om man använt sig utav kryptering eller ej.  
 
Den dataanalys vi genomförde i arbetet visar på exakt vilken information en 
angripare hade fått tag på. Då vi genom analysen kunde återskapa en stor mängd 
data ur oallokerat utrymme kunde vi dra slutsatsen att skyddsnivån inte motsvarar 
den nivå vi anser företaget bör hålla. Vi utgick ifrån att information som t.ex. 
autentiseringsuppgifter, ekonomi, mailkorrespondens, och källskyddat material inte 
bör hamna i orätta händer. Mycket av informationen som kunde utvinnas var 
dessutom av privat natur, vilket även kan komma att skada företagets anställda. Det 
faktum att vi hittade så pass mycket privat information kan även det vara ett tecken 
på att företagets policy inte följs.  
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Att policy inte följdes stod helt klart när vi prövade huruvida en angripare kunde 
föra in skadlig kod i företagets IT-miljö med ett USB-minne. I experimentet uppgav 
den anställde att de hade regler, men att de kunde göra ett undantag den här gången. 
 
Att skriva en policy kan vara enkelt, men att utforma den rätt och förankra den hos 
användarna så att de följer den är svårare.  Att ett företags policy inte följs är 
troligtvis inte unikt för företaget som studerats i detta arbete. Problematiken med 
att få de anställda att faktiskt följa en policy är troligen vanligt förekommande 
oavsett företag eller bransch. Detta tror vi har att göra med att man ser policyarbetet 
som ett engångsarbete och inte som en process som måste få fortgå över tiden. Det 
är viktigt att nya anställda informeras om ett företags policys, men vi anser att det är 
än viktigare att man har en fortlöpande utbildning under anställningstiden. För att 
hålla kunskapen vid liv bör man som företag informera och involvera de anställda i 
policyns utvecklingsprocess så långt det är möjligt. 
 
Trots att arbetet flöt på bra och de områden som studerats gick hand i hand, så 
konstaterade vi ett par saker vi skulle gjort annorlunda om arbetet upprepats. 
Arbetsbelastningen var stundvis mycket hög under tiden och kanske borde vi valt 
att begränsa antalet områden som studerats eller valt ett snävare fokus. Eventuellt 
hade detta påverkat våra möjligheter att utföra arbetet hos det aktuella företaget, då 
en mindre omfattning inte varit lika attraktiv för dem. En del av arbetsbelastningen 
låg i att vi inte var bekanta med de system företaget använde sig av. En annan del 
var att vi valde att använda oss av diskavbilder, vilket gjorde att vi stötte på en del 
problem. Detta blev dock en positiv utmaning som triggade oss vidare i det fortsatta 
arbetet. Ett uppslag till framtida arbete skulle kunna vara att studera resultatens 
validitet mellan en enkätundersökning och vårt social-engineeringexperiment. Det 
skulle även vara intressant att intervjua de som blev utsatta för angreppet i syfte att 
finna nya sätt att motverka social-engineering. 
 
Genom experimenten som utfördes kunde vi konstatera att det var relativt enkelt för 
en angripare att komma över information från såväl företagets lagringsmedia som 
deras anställda. Det skulle flera gånger visa sig att detta var möjligt på grund av att 
de anställda inte följde den informationssäkerhetspolicy som gällde hos företaget. 
AÄven denna policy visade sig ha sina brister. Detta visar på att även en väl utformad 
policy inte är värd mer än pappret den är tryckt på om de anställda ändå inte följer 
den.  
 
Slutligen vill vi passa på att ge ett exempel på den mentalitet man som företag kan 
behöva förändra: 
 
”Äh, skit samma! Det är ändå inte min dator.” 
- Anställd vid Företaget AB 
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Bilaga 1 – Utbildningsplan för Företaget AB 
 

Utbildningsplan för Företaget AB 
Denna utbildningsplan är tänkt att fungera som en vägledning för Företaget AB när 
de utbildar sina anställda i hur man hanterar information på ett säkerhetsmedvetet 
sätt i deras dagliga arbete. I denna utbildningsplan föreslår vi att Företaget AB 
utbildar sina anställda inom samtliga nämnda områden, då vi identifierat relativt 
omfattande brister i utbildning och riskmedvetenhet. Följande stycken är exempel 
på moment som bör ingå i en sådan riskutbildning. 
 
 
Informera om lagar gällande arbetsområdet 
Företaget AB bör informera de anställda om de lagar de kan komma i kontakt med 
till följd av de uppgifter företagets anställda behandlar i sitt arbete.  
Några exempel på lagar som nämnts i denna studie är: 

 
• Personuppgiftslagen (PUL) 
• Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 
• Tryckfrihetsförordningen (TF) 

 
De bestämmelser som tas upp i dessa lagar är viktiga att leva upp till. I synnerhet 
inom mediebranschen eftersom frågor huruvida tillräckliga åtgärder för digitalt 
källskydd tillämpas eller ej  kan komma att bli aktuella vad gäller lagrad data.  
 
 
Grundläggande riskutbildning för användande av Internet & E-post 
AÄven om vi inte har gjort någon direkt djupdykning i t.ex. skadlig programvara, har 
vi ändå föreslagit att man tillämpar en riskutbildning för användande av Internet & 
E-post. En sådan riskutbildning kan verka för att de anställda enklare ska kunna 
tillämpa informationssäkerhetspolicyns bestämmelser och riktlinjer i det dagliga 
arbetet. Förslagsvis bör följande moment inkluderas: 
 

• Informera anställda om vanligt förekommande skadlig programvara, samt 
demonstrera ett par verkliga exempel på sådana. (Trojaner, Maskar, Virus, 
Spyware, Fakeware…) 
 

• Redogör för vanligt förekommande distributionsmekanismer för skadlig 
programvara, i syfte att demonstrera hur denna sprids. (Spam, Phishing, 
Clickjacking, Road Apple…) 
 

• Belys internets begränsade integritetsskydd och förklara innebörden av 
spårbarhet som förekommer till följd av internet och e-postanvändande.  
(all information som du publicerar på internet finns tillgänglig någonstans.) 

  



 

 

Lösenordshantering 
De flesta lösenord som vi kom i kontakt med i arbetet var att bedöma som relativt 
säkra. Det var endast i något enstaka fall som lösenordet bedömdes som ”svagt”. 
Experimentet med social-engineering visade dock att det förekom ett visst mönster i 
lösenordens uppbyggnad, samt att dessa vårdslöst tilldelades oss som angripare. I 
policystudien identifierades även en avsaknad av vad som definierar ett ”starkt” 
lösenord, och att sådana skall användas. 
Vi föreslår därmed att man informerar om följande: 
 

• Visa exempel på ”starka” och ”svaga” lösenord, samt upprätta krav på hur 
lösenord ska vara strukturerade. (teckenlängd, alfanumeriska tecken, 
specialtecken…) 
 

• Belys vikten av att inte ge ut information om sina användarnamn och 
lösenord till andra. (Se exemplet med social-engineering) 
 

• Redogör för knäckningsmetoder för lösenord, på så vis demonstreras vikten 
av att ha ett ”starkt” lösenord. (Ordlista- och Brute Force metodik) 
 

• Förtydliga vikten av att inte använda samma lösenord till flera tjänster,. 
 

• Kräv på lösenordsbyte efter en angiven tidsgräns, samt förevisa hur 
användarna själva kan byta sina lösenord. 

 
 
 
Skydd mot Social-Enginering 
När social-engineeringexperimentet genomfördes, visade det sig att Företaget AB 
var extremt sårbara mot denna attackvektor. Man brukar tala om att en kedja inte är 
starkare än sin svagaste länk, vilken i detta fall var den mänskliga faktorn. Detta är 
ett område som är i akut behov av förbättring, eftersom denna sårbarhet helt kan 
tillintetgöra samtliga tekniska skyddsmekanismer. Då detta innebär en stor risk för 
att verksamheten blir utsatt för dataintrång, föreslår vi att man utbildar inom detta 
område genom att: 
 

• Redogöra för innebörden av konceptet social-engineering.  
(exempel från verkligheten)  
 

• Demonstrera metoder för hur man kan undvika att bli utsatt för social-
engineering, förslagsvis med detta arbete som underlag.  
(se avsnittet: preventiva åtgärder) 
 

• Genomföra praktiska övningsmoment mellan de anställda där social-
engineering är i fokus, i syfte att lära sig tillämpa ovan metodik. 
(rollspelsövningar: angripare vs anställd) 
 



 

 

• Förevisa hur, och vikten av att man rapporterar i de fall man misstänker sig 
ha blivit utsatt för ett social-engineeringangrepp. (ramverk för rapportering) 
 

• Redovisa resultatet av detta arbetes experiment med social-engineering för 
de anställda, i syfte att framkalla en ”Aha-upplevelse” 

 
 
 
Datalagring 
Då datalagringen granskades, konstaterade vi att det var möjligt att utvinna en 
omfattande mängd raderad information. Likaså var det mycket lätt att bereda sig 
tillgång till systemen genom att såväl kringgå autentiseringsprocessen, som att 
montera en diskavbild på ett annat system. Då det kan stundvis tänkas förekomma 
mycket känslig information på företagets datorsystem, är det viktigt att förebygga 
obehörig fysisk åtkomst av data. Huruvida man bestämmer sig för att tillämpa 
krypteringslösningar på samtliga system eller ej, är en fråga för ledningen att 
besluta. Oavsett vad man beslutar i denna fråga, anser vi att man bör utbilda inom 
följande moment: 
 

• Redogör för innebörden av kryptering och det skydd detta kan bidra till.  
Samt diskutera för- och nackdelar gällande säkerheten i krypteringslösningar.  
(säkert skydd för data vs omöjlig att återskapa vid bortglömd nyckel) 
 

• Demonstrera var och hur de anställda kan tillämpa kryptering på sin 
utrustning. (så att de som vill kan skydda sig)  
 

• Exemplifiera i vilken omfattning raderad och okrypterad information kan 
återskapas. (visa att en raderad fil fortfarande går att återskapa) 
 

•  Visa hur de anställda kan genomföra en ”säker radering” av filer och ledigt 
utrymme. (förklara ”Wipe” och hur detta kan tillämpas för att förhindra 
återskapande av data.) 

 
 
Informationssäkerhetspolicy 
Den policystudie och de praktiska experiment som genomfördes visade att det 
förekom brister både i informationssäkerhetspolicyn och i de anställdas sätt att 
tillämpa denna. Utöver de åtgärdsförslag som rekommenderas i detta arbete, anser 
vi det vara av stor vikt att utbilda de anställda i företagets informationssäkerhets-
policy. Utbildningen skall inte enbart syfta till att redogöra för bestämmelserna i 
policyn, utan även belysa vikten av att denna följs. Vi anser att följande moment är 
viktiga att företaget inkluderar i utbildningsmomenten: 
 

• Förklara att informationssäkerhetspolicyn är ett regelverk och inte en lista 
med rekommendationer och att de anställda är skyldiga att följa denna.  
Klargör också vilka ansvarsförhållanden som gäller. 



 

 

• Redogör för, och förklara varför det är viktigt att informationssäkerhets-
policyn följs. (visa att det inte enbart är den enskilde anställde som kan 
drabbas av tragiska påföljder) 
 

• Gå igenom informationssäkerhetspolicyn med de anställda så att dessa kan få 
svar på eventuella frågor de har kring denna. Låt de anställda få kvittera att 
de tagit del av, och är införstådda med bestämmelserna i policyn. 
 

• Hänvisa till social-engineeringexperimentet (om man valt att ta upp detta) 
och ge exempel på när de anställda eventuellt har brutit mot policyn genom 
oaktsamhet.   

 
 
Övrigt 
I denna kategori kommer vi att ta upp ytterligare områden som vi anser bör 
inkluderas i utbildningsprocessen. De nedan föreslagna områdena är saker som inte 
nödvändigtvis tagits upp i arbetet, men som ändå kan vara bra att se över. 
 

• Redogöra för avlyssningsmöjligheten i publika trådlösa nätverk och datorer. 
(t.ex. att det inte är lämpligt att ansluta till företagets intranät från det lokala 
caféet.)  
 

• Om det inte redan gjorts, redogör för vad Road Apple är, och hur man skall 
hantera okända USB-minnen. (ev. återkoppla till detta arbete) 
 

• Förtydliga att arbetsutrustning i form av t.ex. datorer, skall användas för 
arbete och inget annat. Likaså bör man ge motiveringar till detta.  
(förklara riskerna med Bring Your Own Device, BYOD.) 
 

• Förtydliga att egen privat medtagen utrustning t.ex. smartphones och externa 
lagringsmedium, inte får användas för att lagra information i arbetssyfte.  
(förtydliga att även dessa kan utsättas för dataintrång och måste skyddas.)  

  



 

 

Bilaga 2 – Checklista vid misstanke om social-engineering 
 
 
Checklista vid misstanke om social-engineering 
 

• Är personen okänd för dig? 
 

• Frågar personen efter information som kan vara känslig? (ex: lösenord) 
 

• Upplevs personen som stressad eller besvärad? 
 

• Vill personen att du ska gå till en specifik hemsida? 
 

• Vill personen att du ska ändra någon inställning på datorn? 
 

• Kommer personen med bortförklaringar och motiveringar till ärendet? 
 

• Uttrycker sig personen i termer som vanligen inte används inom 
företaget? 

 
• Uttrycker sig personen på ett speciellt sätt? 

 
 
  



 

 

Bilaga 3 – Företaget AB:s informationssäkerhetspolicy 

 

 

 

 

InformationsSäkerhet 

och 

InformationsTeknik 

 

 

Policy 

för oss som arbetar inom 

 

                               /                               . 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna policy ska vägleda Dig I användning av                      /                      gemensamma nätverk 
och dess resurser, vilket även innefattar Din egen datorarbetsplats, så att användningen 
sker på ett riktigt och säkert sätt. Det är Din skyldighet som användare att känna till denna 
instruktion. All som på något sätt nyttjar företagets IT-system har ett ansvar för sin egen 
användning av systemen. I begreppet IT inkluderas även Internet, e-post, telefoner, fax och 
andra former för informationsspridningen via tekniska hjälpmedel. 



 

 

Du som användare inom                      /                      är skyldig att följa de regler och 
anvisningar som gäller för vårt gemensamma nätverk. Om Du är tveksam vilka regler 
som gäller, kontakta då Din närmaste chef. 

 

Sekretess 

All form av information som hanteras i vårt nätverk och dess resurser skall hanteras i 
enlighet med den sekretessförbindelse som samtliga anställda och uppdragstagare 
förbundit sig till att följa 

-Se utdrag ur kollektivavtal. 

 

Behörighetsregler 

Din avdelningschef bestämmer om vilka applikationer samt resurser Du skall ha behörighet 
till för att lösa Dina arbetsuppgifter. 

 

Lösenordshantering 

Det lösenord som hör till Din egen användaridentitet skall Du hålla hemligt för andra 
personer. Lösenordet får Du inte heller registrera i persondatorer eller anteckna och 
förvara där det finns risk för obehörig åtkomst. Du är som enskild användare personligt 
ansvarig för vad som händer i systemet med hjälp av Din användaridentitet.  

 

Installation av utrustning och program 

Endast godkända/produktionsanpassade och av                      /                      licensierade 
program får installeras I persondatorer. Dessa program ska installeras av personal från IT-
avdelningen. Vid behov av nya program meddela Din avdelningschef. Spel är förbjudet. 

 

Antivirus 

Alla filer och program som som kopieras till Din dator skall kontrolleras med 
antivirusprogram innan dem används. Misstänker Du förekomst av datavirus, meddela IT-
avdelningen. Undvik därefter att använda persondatorn till dess den är kontrollerad. IT-
avdelningen ansvarar för att samtliga persondatorer har erforderligt antivirusprogram. 

 



 

 

Internet 

Internet skall ses som ett av våra verktyg i det dagliga arbetet och skall användas i syfte att 
stärka                       /                      affärsrelationer och den egna verksamheten, t.ex. hämta 
                     och                        eller enbart information. 

 

För internet gäller följande riktlinjer inom                       /                     : 

• Din avdelningschef beslutar om du i Ditt arbete behöver tillgång till Internet. 

• Du skall endast arbeta med arbetsrelaterade tjänster. 

• Nerladdning av programvaror eller icke arbetsrelaterat material är förbjudet. 

• Vid missbruk kan                      /                      vidtaga relevanta åtgärder. 

 

E-post 

I och med de ökade säkerhetsriskerna vid användning av elektronisk post gäller följande 
riktlinjer: 

• Öppna aldrig e-post som du kan misstänka innehålla virus. (T.ex: okända avsändare, 
misstänkt formulering, bilagor som innehåller program mm.) 

• Öppna inte e-postbilagor utan att Du med säkerhet vet vad det kan innehålla 

• Du får inte svara på eller skicka vidare e-post som kan misstänkas innehålla 
datavirus 

• Tänk på att 95% av alla virus sprids via e-post (bilagor) 

• Initiera eller svara ej på kedjebrev. 

• Möjligheten för andra att läsa Din e-post finns. Skicka därför inte känslig 
information via e-post såvida den inte är krypterad. IT-avdelningen ger råd. 

• Vid misstanke av intrång meddela IT-avdelningen. 

• Skicka inte ut virusvarning med e-post, utan ta kontakt med IT-avdelningen. 

 

  



 

 

Fax 

Tänk på att inte faxa känsliga dokument. Du kan av misstag skicka dokumentet till fel 
mottagare t.ex. 

 

Säkerhetskopiering 

Säkerhetskopiering av den information som finns lagrad i centrala system sker genom IT-
avdelningens försorg. Lagrar Du data på Din persondator ansvarar Du själv för 
säkerhetskopiering. 

 

Felrapportering 

När ett fel uppstått är det viktigt att snabbt lösa problemet. Anteckna eventuella 
felmeddelanden innan Du kontaktar IT-avdelningen. 

 

Fysiskt skydd 

Om Du lämnar arbetsplatsen obevakad skall Du skydda åtkomsten till persondatorn genom 
någon form av utloggning. Avsluta alltid arbetsdagen med att logga ut (stänga av datorn) så 
att det krävs ny påloggning för att komma åt vårt gemensamma nätverk. 

”Personliga” dokument, samt dokument som lyder under lagen om upphovsrätt är viktigt att 
skydda liksom skydd av informationskälla, som kan finnas i Din dator.  

 

Portabel utrustning 

Tillse att Du alltid har god uppsyn över din utrustning, då den alltid är att betrakta som 
mycket stöldbegärlig. Portabel utrustning är till för arbetet och är personlig. 
Fjärrkommunikation med nätverk skall ske med standardiserad uppkoppling. Tänk på att 
samma policyregler gäller var du än befinner dig när du använder din utrustning. 

Exempel på portabel bärbar utrustning är: 

• Bärbar dator/handdator 

• Telefon 

Vid längre bortavaro från arbetet, på grund av t.ex. semester, sjukdom etc. ska utrustningen 
om inte annat överenskommes, finnas tillgänglig på arbetsplatsen. 



 

 

Besök/praktikant 

Har du externt besök eller är handledare för praktikant etc. är det ditt ansvar att dessa 
underställer sig den IT-säkerhetspolicy som tillämpas inom                       /                      . 

 

 

I företagets informationssäkerhetspolicy förekommer även flera utdrag ur fackliga 
kollektivavtal. Dessa har dock inte bifogats, då de inte beroröde området informations-
säkerhet eller denna studies fokus. (Författarnas anmärkning) 
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AES Advanced Encyption Standard (NIST), stark 
krypteringsstandard. 

Allokerat utrymme  Innebär att data är skriven till hårddisksutrymmet. 

Backtrack Ett (Linux)operativsystem avsett för 
penetrationstesting. 

BIOS Basic Input/Output System. Mjukvara som ansvarar för 
grundläggande datorfunktioner. 

BITS Dokument/metodstöd för informationssäkerhet 

Bruteforce-attack Lösenordsknäckning genom att testa alla tänkbara 
kombinationer. 

Cold boot-attack Metod för att utvinna krypteringsnycklar ur RAM-minne 

DaveGrohl Program för lösenordsknäckning av användarlösenord i 
Mac OS X. 

DD    Program för att bl.a. skapa hårddisksavbilder i Linux. 

Debian (Linux)operativsystem som flera distributioner baseras 
på. 

Dictionary-attack Lösenordsknäckning med hjälp av 
ordlistor/uppslagsverk. 

E-SATA Höghastighetsgränssnitt för 
dataöverföring/kommunikation. 

EFI Extensible Firmware Interface, Alternativ till BIOS för 
bl.a. Mac. 

EnCase   Ett forensiskt analysverktyg för digitala lagringsmedier. 

EnScript Programmeringsspråk för funktioner i verktyget 
EnCase. 

EWF (.E01)   Expert Witness Format, filformat för diskavbilder. 



 

 

Filsignatur Data som kännetecknar hur en specifik filtyp skall 
behandlas. 

FileVault Krypteringsverktyg i Mac OS X, förekommer i två 
programversioner. 

FireWire Höghastighetsgränssnitt för 
dataöverföring/kommunikation. 

Formatering   Menas att man installerar ett nytt filsystem. 

Full Disk Encryption Totalomfattande krypteringsmetod för digitala 
lagringsmedier.   

IT-forensik Läran om (kriminal)tekniska undersökningar inom IT-
området. 

Linux Typ av operativsystem som bygger på s.k. öppen 
källkod.  

SANS Institute Företag, specialiserat inom utbildning i 
informationssäkerhet. 

.SE Stiftelsen för Internetinfrastruktur, ansvarar för 
domänhantering. 

SELM Social-Engineering Land Mine, metod för att avslöja en 
angripare. 

SJF Svenska Journalistförbundet, fackförbund inom 
mediebranschen. 

Skadlig programvara Samlings namn för skadlig kod, t.ex. Virus, Trojaner, 
Maskar osv. 

Metasploit Framework  Ett omfattande verktyg för analytisk 
penetrationstesting. 

Mitnick, Kevin En tidigare dömd hackare, nuvarande 
säkerhetskonsult/författare. 

MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 
krisorgan. 

Oallokerat utrymme Ledigt eller oanvänt utrymme på ett digitalt 
lagringsmedium. 

OS X    Operativsystem för Apples Macintosh datorer. 



 

 

Phishing Konceptet att ”fiska” information från intet ont anande 
personer. 

PhotoRec Program för att återskapa raderad information från 
lagringsmedier. 

Policy Ett styrdokument, likt lagar och regler fast inom en 
organisation. 

Power-on lösenord Funktion som kräver att lösenord anges innan 
systemstart. 

Proof-of-concept Uttryck för att bevisa att något faktiskt är teoretiskt 
genomförbart. 

RAW Image En ”rå” diskavbild, som inte innehåller någon tillagd 
funktionsdata. 

Recovery HD   Återställnings- partition/funktion i Mac OS X. 

Regulära sökuttryck Sätt att skräddarsy villkorsenliga sökord, för att finna 
information. 

Road Apple Konceptet med att sprida skadlig kod via planterade 
USB-minnen. 

Root Högst priviligierade användarkontot i UNIX-system 
(Mac & Linux) 

Safari    Mycket vanligt förekommande webbläsare i Mac OS X. 

SATA    En klassificering/typ av mekaniska hårddiskar. 

sendEmail Vanligt förekommande Linuxverktyg för att bl.a. skicka 
och ta emot e-post. 

SET Social-Engeinering Toolkit, verktyg för 
penetrationstester gällande social-engineering. 

Singel User mode Uppstartsläge i Mac OS X med ett kommandobaserat 
gränssnitt. 

SleuthKit Autopsy  Forensiskt analysverktyg, likt EnCase. (Öppen källkod) 

Social-Enginering Konceptet med att lura folk till att uppge känslig 
information. 

Spear-Phising Konceptet med att ”fiska” information via t.ex. e-post. 
(riktat mål) 



 

 

Spoofing Ett sätt att vilseleda någon genom att manipulera 
information. 

Ubuntu   Populärt (Linux)operativsystem, baserat på Debian.  

Vishing Konceptet att nyttja social-engineering över telefon. 
(Voice Phishing) 

VPN Virtual Private Network, Säker fjärranslutning mot 
interna nätverk. 

Wipe Konceptet att skriva över data, i syfte att omöjliggöra 
återskapande.  

Writeblocker  Skrivskyddsfunktion för att undvika kontaminering. 
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