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Abstract 
Social engineering handlar om att manipulera människor för att ta sig in i system. Det finns fall där 

angripare har kringgått de tekniska skydden genom att manipulera människorna på företaget. I 

denna studie försöker vi ta reda på om det finns ett säkerhetshål, i form av människor som kan 

manipuleras, som gör de tekniska lösningarna mer eller mindre verkningslösa. Detta genom att 

besvara frågan: Hur arbetar företag för att skydda sig mot social engineering?  

Först utfördes en litteraturstudie för att identifiera vanligt förekommande social engineering-

attacker och sätt för företag att skydda sig mot dessa. Sedan utfördes intervjuer med fem olika 

företag. Två i finanssektorn, två i industrisektorn samt ett som arbetar med kollektivtrafik. 

Intervjuerna analyserades sedan för att se om företagen använde de sätt att skydda sig mot social 

engineering som tidigare identifierats. 

Resultatet visar att det finns stora skillnader i kunskaper och åtgärder mellan företagen när det gäller 

social engineering. 

Förord 
Vi vill tacka vår handledare Hannu Larsson, som stöttat oss genom arbetet med denna uppsats. Vi vill 

även tacka respondenterna som ställt upp på intervjuer. 
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1 Centrala begrepp 
Angripare - Någon som, utan behörighet, försöker ta sig in i företagets system. 

Informationssäkerhet - Handlar om att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och 

att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. 

Malware - Samlingsnamn för bland annat virus, maskar, trojaner och spyware. 

Social engineering - Inom informationssäkerhet handlar social engineering om att manipulera 

människor för att ta sig in i system istället för att manipulera den teknik som systemet består av. 

System - Datasystem och informationssystem, där även människor ingår. I vissa fall även de lokaler 

där systemen finns. 

Phishing - En angripare försöker få personer att göra vissa saker, genom att framstå som en 

tillförlitlig person eller organisation. Ofta att genom massmejl försöka få dem att lämna privat 

information, eller öppna en malware-infekterad bilaga. 
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2 Introduktion 

2.1 Bakgrund 
2011 kommer ett mejl till några anställda på RSA. Mejlet med rubriken “2011 Recruitment Plan.” 

hamnar automatiskt i mappen för skräppost, men en anställd öppnar mejlet ändå. I mejlet finns en 

bifogad fil, “2011 Recruitment plan.xls.”. Den anställde öppnar den bifogade filen. Filen innehåller 

malware (samlingsnamn för bland annat virus, maskar, trojaner och spyware (Christensson, 2006)). I 

det här fallet är det en så kallad “zero-day exploit”, det använder ett säkerhetshål som det ännu inte 

finns någon patch för, till att installera en bakdörr. Mejlet är ett exempel på spear phishing. En 

angripare har tagit reda på information om de anställda för att kunna utforma ett mejl med en 

bifogad fil som någon av dem sannolikt kommer att öppna. Angriparen har använt sig av social 

engineering. Inom informationssäkerhet handlar social engineering om att manipulera människor för 

att ta sig in i system (Tetri & Vuorinen, 2013). När angriparen väl har fått in en bakdörr i systemet 

kan denne arbeta med traditionella hacker-tekniker. Angriparen använder digital “shoulder-surfing”, 

en digital version av att titta över axeln, för att se vad användaren gör och komma över 

användarnamn och lösenord. Angriparen tar kontroll över fler datorer och rör sig runt i nätverket. 

När angriparen kan röra sig tillräckligt fritt samlar denne ihop data, för att slutligen exfiltrera (hämta 

ut) den (Anatomy of an Attack, 2011). 

För att göra det hela lite intressantare kan det nämnas att RSA arbetar med IT-säkerhet. De har en 

produkt som heter SecurID som i dagsläget används av 55 miljoner användare (EMC, u.å.). Efter att 

Lockheed Martin, som använder SecurID, utsatts för angripare som lyckats ta sig igenom 

säkerhetssystemen med hjälp av data som stals från RSA, gick RSA ut med att de erbjöd sig att byta 

ut så gott som samtliga SecurID enheter (Gorman, S. & Tibken, S., 2011, 7 juni). En stor kostnad och 

även något som riskerar att skada RSA:s rykte. Detta på grund av ett mejl med en lockande rubrik, 

som fick en anställd att öppna det trots att det låg i skräppostmappen. 

Ett annat exempel när insamling av information om personer använts för att komma åt data är när 

101 kändisar 2014 fick sina iCloud-konton hackade. Bilder stals från kontona, många av lättklädd 

karaktär, och händelsen fick stor medial uppmärksamhet (Duke, 2014, October 12). Attackerna 

riktade in sig på användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågan för att återställa lösenord (Apple 

Media Advisory, 2014). En blandning av svaga lösenord, att svaren på frågorna för att återställa 

kändisarnas lösenorden fanns offentligt tillgängliga, och att iCloud och “Find my phone” inte hade 

begränsningar för hur många gånger fel lösenord angavs, verkar vara orsaken till de lyckade 

intrången (Duke, 2014, October 12). 

Informationssäkerhet handlar om konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av information. 

Konfidentialitet innebär att informationen ska skyddas så att obehöriga inte kan ta del av den. 

Integritet handlar om att informationen ska skyddas från att manipuleras på felaktiga sätt. 

Tillgänglighet handlar om att informationen ska finnas tillgänglig till de som har rätt att ta del av 

informationen (Jesan, 2006). När folk tänker på hot mot informationssäkerheten kanske de först och 

främst tänker på angrepp av teknisk karaktär. Så som: Bakdörrstrojaner som förklär sig som legitima 

program, men som ger en angripare kontroll över datorn; Bluesnarfing som genom bluetooth stjäl 



3 
 

bilder och kontakter från mobiltelefoner; Och stöld av personlig information från cookies i 

webbläsaren (Taluja & Lal Dua, 2012). Men som händelserna beskrivna ovan visar finns det mindre 

tekniska hot som riktar in sig på, vad som av många kallas den svagaste länken inom 

informationssäkerheten (Krombholz et al., 2014; Mouton, Malan, Leenen & Venter, 2014; Sandouka, 

Cullen & Mann, 2009), människorna. 

2.2 Syfte och forskningsfråga 
Företag lägger mer och mer pengar på bland annat virusskydd, brandväggar och system för att 

upptäcka intrång (Gordon & Loeb, 2002). Men är skydd mot social engineering något som 

organisationer prioriterar? Eller finns det ett säkerhetshål, i form av människor som kan 

manipuleras, som gör de tekniska lösningarna mer eller mindre verkningslösa?  

Under litteraturstudien som genomfördes under denna studie hittades ett flertal artiklar som tar 

upp tekniker för hur det går att skydda sig mot social engineering, till exempel Bezuidenhout, 

Mouton & Venter (2010) och Bhakta & Harris (2015). Dock hittades ingen tidigare forskning som tog 

upp huruvida dessa, eller några andra, skydd mot social engineering används. 

Syftet med studien är att ge en bild av hur företag arbetar för att skydda sig mot social engineering; 

detta gäller det aktiva arbetet både på individnivå samt ledningsnivå. 

Detta genom att besvara frågan: 

● Hur arbetar företag för att skydda sig mot social engineering? 

2.3 Avgränsningar 
Denna studie kommer att behandla hur företag arbetar för att skydda sig mot social engineering. 

Huruvida företaget har något specifikt skydd mot social engineering på plats, eller om deras 

generella säkerhetsrutiner för IT skyddar mot social engineering. Studien kommer fokusera på det 

förebyggande arbetet från företagets sida och därför inte ta upp hur företagen agerar efter en 

eventuell lyckad attack. 
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3 Tidigare forskning 
En stor del av den tidigare forskningen inom social engineering har fokuserat på att beskriva vad 

social engineering är, vilka sätt attacker kan genomföras på och hur det går att försvara sig mot 

dessa attacker (Applegate, 2009; Bezuidenhout et al., 2010; Bhakta & Harris, 2015; Brody, Brizzee & 

Cano, 2012; Huang, Tan & Liu, 2009; Huber, Mulazzani, Weippl, Kitzler & Goluch, 2011; Janczewski, 

& Fu, 2010; Krombholz et al., 2014; Laribee, Barnes, Rowe & Martell, 2006; Mouton et al., 2014; 

Peltier, 2006; Tetri & Vuorinen, 2013; Thompson, 2006; Sandouka et al., 2009; Sun, Yan & Feng, 

2012). 

I studien utförd av Krombholz et al. (2014) ges en utförlig förklaring av begreppet social engineering. 

De har även skapat en taxonomi för att beskriva social engineering-attacker. Den har tre kategorier: 

kanal, operatör och sort. Kanal är hur attackerna levereras. Kanalerna som identifierats är epost, 

instant messaging, telefon, sociala nätverk, molnet, samt webbplatser. När det gäller operatör gör 

de uppdelningen i människor och mjukvara. Detta innebär att en attack antingen behöver utföras 

manuellt av en människa, eller att den kan automatiseras av mjukvara. När det gäller sort använder 

de typerna fysisk, teknisk, social och socio-teknisk. Fysiska är attacker där angriparen gör något rent 

fysiskt, till exempel rota igenom sopor (dumpster diving). Tekniska syftar till tekniker där angriparen 

använder rent tekniska tekniker, till exempel att söka information som finns publikt på internet. 

Sociala är när angriparen använder sig av social-psykologiska tekniker, så som auktoritet och 

nyfikenhet för att manipulera sitt offer. Vid de Socio-tekniska används en kombination av de sociala 

och de tekniska. Till exempel att väcka nyfikenhet (social) för att få någon att sätta i ett usb-minne, 

med malware på (teknisk), som de hittat (baiting). Social engineering-attacker tillhör en eller flera 

typer för varje kategori: kanal, operatör och sort.Krombholz et al. (2014) beskriver flera olika sorters 

attacker. Sex av dessa är phishing, dumpster diving, shoulder surfing, reverse social engineering, 

waterholing och baiting. Detta är attacker som återkommer flera gånger i den tidigare forskningen. 

Dessa attacker kommer att beskrivas här, samt olika sätt organisationer kan skydda sig mot de flesta 

av dem. 

3.1 Phishing 
Phishing går ut på att få någon att avslöja information eller göra vissa saker, genom att framstå som 

en tillförlitlig person eller organisation. Detta sker ofta genom mejl (Krombholz et al., 2014). Ett 

exempel är att någon skickar ett mejl som ser ut att komma från din bank. I mejlet står det att du 

behöver bekräfta dina uppgifter och en länk. Länken leder till en sida som frågar om dina person- 

och kontouppgifter. När du fyllt i uppgifterna skickas dessa till angriparen. Ett annat exempel är det 

som togs upp under avsnittet bakgrund, där en infekterad bilaga har bifogats i mejlet. Phishing kan 

enligt Krombholz et al. (2014), utföras genom samtliga kanaler, av människor eller mjukvara och är 

av den socio-tekniska sorten.  

Det verkar finnas en viss spridning i hur begreppet phishing används. Vissa, till exempel Butler 

(2007), använder det endast om fall där offret länkas vidare till en phishing-webbplats. I denna 

studie används dock begreppet på det sätt som Krombholz et al. (2014) beskriver det, där det ingår 

att få offret att göra saker i vidare utsträckning än att enbart besöka en phishing-webbplats. Så som 

att öppna infekterade bilagor. 

Phishing är ofta riktat till stora grupper, men det finns även en variant som kallas Spear phishing. 

Spear phishing har en specifik målgrupp, till exempel en särskild organisation eller en enskild person. 



5 
 

Spear phishing kräver att angriparen samlar information om målgruppen, men resultatet är mer 

övertygande än vid vanlig phishing(Krombholz et al., 2014).  

Det finns flera sätt att skydda sig mot phishing. Ett sätt är att använda spamfilter som filtrerar bort 

phishing-mejl så att de aldrig når användarna (Purkait, 2012). Några problem med spamfilter som 

skydd mot phishing är dels risken att mejl som inte är spam fångas av spamfiltret, samt att en del 

phishing-mejl kommer att ta sig förbi filtret (Purkait, 2012). Ett annat sätt att bekämpa phishing är 

att använda så kallade “restriction lists”. Detta är listor som blockerar bland annat phishing-

webbplatser. Listorna kan vara av “black list”-sort, som blockerar sidor som har identifierats som 

phishing-webbplatser, eller “white list”, som snarare arbetar med att godkänna vissa webbplatser 

(Purkait, 2012). Ännu ett sätt att skydda sig mot phishing är att träna användarna att upptäcka det 

(Purkait, 2012). Kumaraguru, Sheng, Acquisti, Cranor & Hong (2010) menar att automatiska system, 

som spamfilter, ska användas som ett första skydd, men att träning av användarna är ett bra 

komplement. 

Andra som diskuterar phishing är bland andra Greavu-Serban och Serban (2014), Huang et. al. 

(2009), Huber et al. (2011) och Tetri och Vuorinen (2013). 

3.2 Dumpster diving 
Dumpster diving går ut på att rota igenom sopor efter information som kan användas för att ta sig in 

i ett system (Krombholz et al., 2014). Dumpster diving utförs enligt Krombholz et al. (2014) genom 

den fysiska kanalen, kan utföras av människor och mjukvara (det framgår dock inte hur det går till 

med mjukvara) och är av den fysiska sorten. 

För att skydda sig mot dumpster diving kan man ha låsta soptunnor och bränna eller tugga alla sopor 

med känslig data. För dokument bör det användas en dokumentförstörare som delar dokumenten 

både vertikalt och horisontellt, då det annars är möjligt att pussla ihop bitarna (Brody, 2012). Även 

hårddiskar som slängts kan vara ett mål för en angripare. Även om hårddisken är raderad går det 

ofta att återställa data (Hinson, 2008). 

Fler studier som tar upp området dumpster diving är bland andra Greavu-Serban och Serban (2014), 

Brody (2012) och Janczewski & Fu (2010). 

3.3 Shoulder surfing 
Shoulder surfing går ut på att titta “över axeln” på till exempel någons datorskärm för att få 

information, eller att titta när någon slår in sitt lösenord eller sin pinkod (Krombholz et al., 2014). 

Shoulder surfing sker genom den fysiska kanalen, av människor och är av den fysiska sorten 

(Krombholz et al., 2014). 

Det är relativt enkelt att skydda sig mot shoulder surfing. Att ha koll på sin omgivning när man matar 

in eller tittar på känslig information gör att man kan upptäcka någon som försöker sig på shoulder 

surfing. Att sätta sig med ryggen mot en vägg är ett annat sätt att försvåra för angriparen (Brody, 

2012).  

Det finns flertalet andra studier gjorda som tar upp shoulder surfing, bland andra Janczewski, & Fu 

(2010) och Applegate (2009). 
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3.4 Reverse social engineering 
Reverse social engineering, även kallat pretexting (Brody, 2012), går ut på att först skapa ett problem 

för det tilltänkta offret. Sedan presenterar angriparen sig själv på ett sätt som får offret att tro att 

angriparen kan hjälpa personen och har rätt att ta del av känslig information (Krombholz et al., 

2014). Till exempel kan angriparen dra ur en nätverkskabel kabel för att sedan agera på ett sätt som 

får offret att tro att angriparen är någon från it-avdelningen. När angriparen ska lösa problemet, som 

han eller hon själv har skapat, passar denne på att fråga om till exempel inloggningsuppgifter, för att 

kunna lösa “problemet”. Reverse social engineering kan ske genom mejl, instant messaging, telefon, 

sociala nätverk och fysiskt. Det kan utföras av människor eller mjukvara och är av den sociala och 

socio-tekniska sorten (Krombholz et al., 2014). 

Begränsningar av vad medarbetarna kan göra på nätverket, såsom att inte kunna installera program 

och inte komma åt känsliga data de inte behöver för att utföra sitt arbete, gör det svårare för en 

angripare att få någon att dela med sig av känsliga data eller installera malware (Hinson, 2008). 

Angriparen kan ju inte få ut data från en person som inte har tillgång till den, eller få en person som 

inte kan installera program att installera ett program. 

Fler studier som tar upp reverse social engineering är bland andra Applegate (2009) och Peltier 

(2006). 

3.5 Waterholing 
Waterhole-attacker går ut på att angriparen väljer ut en webbplats som offret sannolikt kommer att 

besöka. Angriparen använder någon teknik för att kunna spionera på besökarna. Sedan är det bara 

att vänta på att rätt person besöker webbplatsen (Krombholz et al., 2014). Enligt Krombholz et al. 

(2014) sker waterholing-attacker genom webbplatser, av mjukvara och är av den tekniska och socio-

tekniska sorten.  

3.6 Baiting 
Baiting är en metod där angriparen lämnar ett digitalt lagringsmedium, till exempel ett usb-minne 

eller en dvd-skiva, med någon form av malware på. Lagringsmediet lämnas på en plats där ett 

tilltänkt offer sannolikt kommer hitta det. En etikett som väcker nyfikenhet kan med fördel 

användas, till exempel “Uppsägningar 2016”. Offret hittar lagringsmediet, blir nyfiken, sätter det i sin 

dator och malware:et är inne i systemet (Krombholz et al., 2014). Enligt Krombholz et al. (2014) sker 

baiting genom den fysiska kanalen av människor. Det är av den fysiska och socio-tekniska sorten. 

Det finns flertalet studier som tar upp baiting, så som Brody (2012). 

3.7 Generella skydd mot social engineering 
Flera forskare, bland andra Pieters, Montoya, Bullee, Junger & Hartel (2015) och Greavu-Serban och 

Serban (2014), menar att information om social engineering är en viktig åtgärd för att neutralisera 

angripare som använder sig av social engineering. 

Hinson (2008) menar att begränsa åtkomsten till lokalerna för obehöriga kan skydda mot flera 

sorters social engineering-attacker. 
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4 Metod 

4.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes för att undersöka vad tidigare forskning inom ämnet täckt. Under 

litteraturstudien användes primärt tre databaser: Ieee Explore, Web of science samt Summon. Ieee 

är en stor databas som fokuserar på att samla vetenskapligt granskade artiklar inom ämnet teknik. 

Web of science är en stor databas som söker bland de 12 000 mest citerade vetenskapliga 

tidskrifterna, då utan ämnesinriktning. 

Gränssnittet i Web of science har funktioner som underlättar för läsaren att se artiklar som refererar 

till den artikel man läser. Summon är istället ett gränssnitt för att söka igenom de flesta databaser 

som Örebro universitet har tillgång till. Att enbart söka i Summon hade kunnat anses vara tillräckligt, 

men sökningar gjordes även i de andra databaserna då relevanta träffar i dessa kunde tänkas bli 

placerade långt ner i listan och därför riskeras att missas i Summon. 

De inledande sökningarna gjordes till att börja enbart med sökordet ”social engineering”. I Summon 

valdes också sökalternativet ”Vetenskapligt granskat” för att filtrera bort de artiklar som inte var 

vetenskapligt granskade. En sökning i Summon utan att klicka i alternativet ”enbart vetenskapligt 

granskat material” gav strax över 2 157 000 träffar. Då detta är en vetenskaplig studie bedömdes 

den filtreringen vara nödvändig. Det gav ca 812 000 artiklar att välja på. 

Vi började med att leta efter artiklar som beskrev begreppet social engineering, samt hur social 

engineering-attacker kan genomföras. Detta för att bygga upp vår egen kunskap inom området, men 

också för att ha något att arbeta utifrån när det kom till de senare delarna av studien, samt till 

intervjuunderlaget. Då detta var den del som majoriteten av artiklarna hade som fokus, var dessa 

lätta att filtrera ut. 

Nästa steg i studien var att filtrera ut de artiklar som fokuserade på hur företag och deras 

medarbetare kan skydda sig mot attackerna de tidigare artiklarna tog upp. Detta område hade täckts 

bra utav tidigare forskning, då flera hade utvecklat modeller och ramverk för hur medarbetarna ska 

agera mot utomstående. 

För att sedan utöka mängden artiklar som kunde vara relevanta för studien valde vi att bredda oss 

lite mer. Därför valde vi också artiklar som valde att ta upp hur framgångsrikt social engineering är, 

samt hur effektiva de redan existerande åtgärderna egentligen är. Efter att ha tagit med de artiklar vi 

ansåg vara relevanta för vår studie valde vi att använda andra sökord i kombination med social 

engineering. Några av de sökord vi använde var ”Cyber attack”, ”Cyber Security”, ”Hacking”, 

”Defense”, ”Threat”, samt liknande ord. 

Efter litteraturstudien och dess filtreringar och sökningar hade vi ca 40 källor att grunda vår studie i. 

Dessa studier inkluderade då de områden som tidigare nämnts, samt några studier som tog upp 

områden utanför de tidigare nämnda som ansågs kunde vara användbara längre fram i arbetet. 

Dessa studier inkluderade bland andra studier om Kevin Mitnick, så som Johnson, L. (2010), som 

anses vara en utav grundarna till social engineering och den person som fått området att 

uppmärksammas. 
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En hel del studier blev bortsållade då de inte var relevanta för denna studies syfte, bland annat 

studier där databasen hittat studier där titeln enbart innehöll Social, eller bara Engineering. Ett 

exempel på detta är Brown, Flick & Williamson (2005) som istället tar upp hur viktigt det är för 

universitetsstudenter att både utveckla kunskaper inom området de studerar, men också social 

kompetens för att sedan lyckas när de börjar arbeta. 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Urval 

De företag som har valts ut, och tackat ja, till intervjuerna är två banker, två företag inom 

industrisektorn samt ett företag som arbetar med kollektivtrafik. Företagen är i olika branscher då 

studien inte hade för avsikt att undersöka någon enskild bransch. Företagen som valdes ut har 

bedömts ha ett behov av informationssäkerhet. Behovet av informationssäkerhet har varit det 

primära kriteriet när företag har valts, då det inte bedömts vara relevant hur företag som inte har 

något behov av detta arbetar med det. När valet av person som kunde vara relevant för intervju, låg 

fokuset på att komma i kontakt med nyckelpersoner som hade ansvarsområden när det kommer till 

företagets IT-drift. De personer som i slutändan intervjuades hade varierande titlar, allt ifrån IT-

tekniker till huvudansvarig för avdelningar i flertalet länder som enbart har social engineering som 

fokusområde. 

4.2.2 Utformning 

Valet gjordes att använda semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju har en samling teman 

och öppna frågor som ska behandlas, men den har samtidigt en flexibilitet i vilken ordning de tas upp 

i. Den tillåter även följdfrågor samt att respondenten kan ta upp saker denne tror är relevant för 

intervjun (Oates, 2006).  

Det fanns flertalet anledningar till att intervjuer valdes istället för andra metoder, till exempel en 

enkät. Eftersom vi redan vid ett tidigt skede i genomförandet bestämde oss för att undersöka på 

djupet, bedömdes intervjuer som ett naturligt val. Detta val öppnade också upp möjligheten att 

ställa följdfrågor, vilket inte alltid är möjligt på en enkät.  

Två andra sorters intervjuer är strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade 

intervjuer bedömdes vara för “stela” för studien och riskera att missa relevanta aspekter. 

Ostrukturerade intervjuer bedömdes vara för långt åt andra hållet och riskera att inte komma fram 

till något relevant. Semistrukturerade intervjuer bedömdes vara en bra mellanväg där en tillräckligt 

nyanserad bild kunde målas, utan att för den skull bli för spretig. 

Intervjuunderlaget utformades utifrån det analysramverk som presenteras under avsnittet 

analysramverk. Detta ramverk är baserat på social engineering-attacker som presenterats under 

avsnittet tidigare forskning, samt sätt att skydda sig mot dessa attacker som presenterats under 

samma avsnitt. Intervjuunderlaget börjar med att informera respondenten om aspekter som rör de 

etiska principerna. Mer om vilka dessa är, samt hur de har behandlats, under avsnittet etiska 

principer. Därefter följer några punkter i intervjuunderlaget vars syfte är att ge en förståelse för 

respondentens arbetsplats och arbetsuppgifter. Detta i form av punkterna “Be respondenten att 

berätta om sin arbetsplats” samt “Be respondenten att berätta om hans/hennes roll på 

arbetsplatsen”. Sedan kommer punkten “Fråga personen om han/hon har koll på begreppet Social 

Engineering och dess innebörd”. Detta för att få en förståelse för huruvida respondenten är bekant 
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med begreppet. Majoriteten av de resterande punkterna är baserade på det tidigare nämnda 

analysramverket. Exempel på dessa punkter är “Har företaget något som förhindrar obehöriga att ta 

sig in i lokalerna?”. Detta är knytet till flera punkter i analysramverktet, bland annat shoulder surfing 

och reverse social engineering. Detta då det bedömts försvåra utförandet av dessa attacker. En 

annan punkt är “Används någon form av filtrering av arbetsmailen för att stoppa oönskade mail?”. 

Detta är knytet till phishing som anses försvåras om mejlen filtreras. Intervjuunderlaget i sin helhet 

finns i “Bilaga 1 - Intervjuunderlag”. 

4.2.3 Utförande 

Med ljudupptagning kan man fånga allt som sägs under intervjun och intervjuaren kan koncentrera 

sig på att leda intervjun istället för på att föra anteckningar (Oates, 2006). Det finns dock en risk att 

respondenten blir nervös och hämmad av ljudupptagningen (Oates, 2006). Bedömningen gjordes att 

fördelarna med ljudupptagning övervägde nackdelarna i denna studie och ljudupptagning användes i 

de fall där respondenten godkände detta. Alla respondenter utom en godkände ljudupptagning. 

Under den intervjun förde intervjuaren noggranna anteckningar. Dessa anteckningar fungerade som 

ett substitut för en transkriberad intervju under analysen.  

Alla intervjuer utom en utfördes av en intervjuare som träffade respondenten i en fysisk lokal. Den 

intervju som inte utfördes på detta sätt var med en person utanför Sverige. Denna intervju utfördes 

över telefon. Precis innan intervjun upptäcktes problem med ljudupptagningen, som hade 

kontrollerats och fungerat några timmar tidigare. Lösningen på detta blev en telefonkonferens där 

en person agerade intervjuledare och en annan person endast presenterade sig i början för att 

sedan stänga av sin mikrofon och föra anteckningar. Respondenten pratade på och verkar inte ha 

störts av detta. Den kortaste intervjun tog 12 minuter och den längsta 55 minuter. 

Med bildupptagning kan icke-verbal kommunikation som missas med enbart ljudupptagning fångas. 

Bildupptagning kan dock upplevas som mer påträngande än ljudupptagning (Oates, 2006). 

Bedömningen gjordes att nackdelarna med bildupptagning skulle överväga fördelarna, därför valdes 

bildupptagning bort. 

4.2.4 Etiska principer 

För att följa de etiska principer som gäller för forskning i Sverige har arbetet med respondenter, och 

den information de lämnat, utformats från den information som Bryman (2011) ger på ämnet. De 

etiska principer Bryman (2011) tar upp är: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att de som deltar i studien ska få veta vad syftet med studien är, att 

det är frivilligt att delta och vad som kommer hända dem under studien (Bryman, 2011). Dessa krav 

har tillgodosetts genom att respondenterna har fått information om detta när kontakt har tagits, 

samt även i början av intervjuerna. Respondenterna har även informerats om att de kan välja att 

inte svara på frågor samt att de kan avbryta intervjun när de vill. 

En möjlighet är att skriva ett avtal där respondenten godkänner att delta i studien. Detta kan vara en 

fördel om någon ändrar sig efter intervjun och inte längre vill vara med i studien (Bryman 2011). 

Något sådant avtal har dock inte använts. Den främsta anledningen till detta är att det riskerar att 

skrämma potentiella respondenter från att delta (Bryman, 2011). 
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Eftersom studien endast använt respondenter till intervjuer har det inte förelegat någon problematik 

i att uppfylla informationskravet. Det kan det finnas i vissa experiment där vetskap om syftet med 

experimentet  kan påverka deltagarnas beteende på ett icke önskvärt sätt (Bryman, 2011). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska ge sitt samtycke till att delta (Bryman, 2011). Detta har 

helt enkelt försäkrats genom att respondenterna har tillfrågats om de vill delta i intervjuerna. Det 

har även frågats om tillåtelse till ljudupptagning innan sådan har genomförts. Samtliga respondenter 

har varit myndiga och ingen extra hänsyn har varit nödvändig att ta till myndighetsaspekten. 

Konfidentialitetskravet behandlar skyddet av deltagarna i studien. Det innebär att all information om 

deltagarna måste behandlas med högsta möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011). Detta har 

tillgodosetts genom att inte samla in mer information än nödvändigt om respondenterna. Till 

exempel har personnummer inte tagits på någon respondent då det inte skulle tillfört något till 

denna studie. Inga riktiga namn används i transkriberingar. Och om ljudupptagning från intervjuerna, 

mot all förmodan, skulle begäras ut kommer eventuella riktiga namn i dessa att censureras. När det 

inte längre är nödvändigt att behålla ljudupptagningarna kommer dessa att förstöras. 

Nyttjandekravet innebär att information som samlas in om enskilda personer endast får användas till 

syftet med studien (Bryman, 2011). Detta tillgodoses genom att förstöra den insamlade 

informationen när den inte längre behövs. 

4.2.5 Analysramverk 

Utifrån den forskning som har presenterats under avsnittet tidigare forskning har ett analysramverk 

utformats. Detta ramverk utgår från de attacker som har presenterats under avsnittet tidigare 

forskning. Dessa är: Phishing, Dumpster diving, Shoulder surfing, Reverse social engineering, 

Waterholing och Baiting. Information om hur analysramverket har tagits fram finns under rubriken 

framställning av analysramverk, i avsnittet analys och resultat. Själva ramverket presenteras under 

rubriken analysramverk i avsnittet analys och resultat. 

Detta analysramverk har fungerat som en utgångspunkt i arbetet med intervjuerna. Dels har det 

använts som ett underlag när intervjuunderlaget utformades, dels har det använts som 

utgångspunkt när intervjuerna analyserades. Analysramverket har dock inte fungerat som en absolut 

väg som inte gått att avvika från. Det har fungerat som en utgångspunkt som tar upp vissa sätt som 

det är möjligt att skydda sig mot attackerna. Om respondenterna under intervjuerna pratat om 

sådant som verkat relevant för forskningsfrågan, men som inte har ingått i analysramveket, har detta 

ändå bedömts som relevant och tagits med i analysen. Även följdfrågor har kunnat ställas under 

sådana avstickare från analysramverket. Detta för att få en så komplett bild som möjligt av vad 

organisationen gör som kan skydda mot social engineering. Ett exempel på en sådan avvikelse är 

under phishing. Spamfilter är en punkt i ramverket som skyddar mot phishing. Under intervjuerna 

berättade dock nästan alla respondenter att den inkommande mejlen även virusskannas. Därför togs 

även det med under analysen. 

4.2.6 Intervjuanalys 

I analysarbetet av de transkriberade intervjuerna gjordes en färgkodning enligt Oates (2006). 

Intervjuerna delades då in i tre kategorier som markerades med en specifik färg. Dessa kategorier 

var bakgrundsinformation, det vill säga den del av intervjun där den anställde berättar om företaget 

och personens roll i företagshierarkin. Den del som var relevant för studiens forskningsfråga och 
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vidarearbetet med studien markerades sedan med en annan färg. Den text som sedan var kvar var 

då det som var totalt orelevant för studien, vilket kunde inkludera om intervjun glidit in på något 

orelevant ämne. Detta markerades då med en tredje färg. Med hjälp av denna färgkodning 

underlättades det vidare arbetet med analysen, då det gjorde det lättare att se vilka delar av 

intervjun som var relevanta i studiens nästkommande delar. 

Eftersom majoriteten av frågorna i intervjuunderlaget var direkt kopplade till skydden mot de olika 

attackerna i analysramverket, har attackerna använts som rubriker i analysen. Svaren på frågorna 

har tagits upp under dessa rubriker. Intervjuerna har alltså analyserats utifrån de skydd mot attacker 

som tas upp i analysramverket. En avvikelse från detta är rubriken kunskap om social engineering, 

som tar upp respondenternas kunskaper om ämnet. Även rubriken lösenordsrutiner har tillkommit, 

då det var något som kom upp under de tidiga intervjuerna och sedan lades till i intervjuunderlaget. 

4.2.7 Metodkritik 

Det går inte att förneka att det fanns flertalet olika metoder och arbetssätt som kunde ha tillämpats 

under genomförandet av denna studie, som i sin tur hade påverkat slutresultatet. Något som vi i 

gruppen har reflekterat över och ångrar nu i efterhand är att enbart en person per företag 

intervjuades. Hade vi istället intervjuat en person med fler ansvarsområden, samt en “vanlig” 

anställd så hade svaren varierat kraftigt. Det hade också bringat mer djup till uppsatsen då fler 

perspektiv hade täckts, samt ett användarfokus som studien idag till viss del saknar.  

Genomförandet av en enkät istället för intervjuer är också ett alternativ som kunde ha genomförts. 

Om enkäter hade valts som datainsamlingsmetod hade en större mängd data samlats in, och 

flertalet perspektiv hade täckts, då man kunde ha nått ut till majoriteten av de anställda på ett 

företag. Dock så hade bortfallet varit större då många väljer att ignorera en förfrågan om ifyllning av 

enkät skickas ut via mail. Som tidigare nämnt under metoden så minskar detta också möjligheten att 

ställa följdfrågor på det som sägs under intervjun. 

Något som gruppen känner att vi saknade under genomförandet av intervjuerna var ett större djup i 

de frågor som ställdes. Hade följdfrågor ställts under intervjun för att få reda på motiveringen till 

varför företaget arbetade som de gör, hade det då bringat mer djup i studien. 

Gruppen känner också att det hade gynnat studien om fler branscher och företag hade täckts i 

intervjuprocessen. Just denna aspekt blev bortvald på grund av tidsbrist. Ett sätt att täcka detta hade 

då varit att intervjua nyckelpersonen på företaget för att sedan be denne skicka ut en enkät med 

liknande frågor till sina anställda, då för att bringa ett mer användarcentrerat fokus till studien. 

  



12 
 

 

5 Analys och resultat 

5.1 Framställning av analysramverk 
Utifrån den forskning som har presenterats under avsnittet tidigare forskning har ett analysramverk 

utformats. Detta ramverk utgår från alla utom en av de attacker som Krombholz et al. (2014) 

presenterar. Dessa attacker har valts då de återkommit i ett flertal artiklar i den tidigare forskningen 

inom social engineering. Attackerna, som mer ingående har presenterats under tidigare forskning, 

är: Phishing, Dumpster diving, Shoulder surfing, Reverse social engineering, Waterholing och Baiting. 

Olika sätt att skydda sig mot dessa attacker som presenteras i den tidigare forskningen har här 

sammanställts. De olika sätten kommer från flera olika studier. 

Av de attacker som Krombholz et al. (2014) presenterar har samtliga attacker förutom advanced 

persistent threats tagits med. Denna attack har inte tagits med då författarna av denna studie inte 

delar Krombholz et als. (2014) åsikt att detta är en egen sorts social engineering-attack. 

Skydden mot phishing är: Träna medarbetarna, spamfilter och restriction lists. Att träna 

medarbetarna att upptäcka phishing är grundat i Purkait (2012), samt Kumaraguru et al. (2010) som 

menar att det är ett bra komplement till tekniska skydd. Användning av spamfilter är grundat i 

Purkait (2012). Om phishing-mejlet inte når användaren kan inte användaren bli lurad av det. Att 

använda restriction lists som blockerar bland annat phishing-webbplatser är även det grundat i 

Purkait (2012). 

Skydden mot dumpster diving är: Förstöra dokument med känslig information; Förstöra 

datalagringsenheter samt; Låsta soptunnor. Att förstöra dokument med känslig information som ska 

kasseras eller ha låsta soptunnor är grundat i Brody (2012). Att förstöra datalagringsenheter, med 

känslig information, som ska kasseras  är grundat i Hinson (2008). 

Skydden mot shoulder surfing är: Hindra obehöriga från att komma in i lokalerna och information till 

medarbetare. Att hindra obehöriga från att komma in i lokalerna är grundat i Hinson (2008) som 

menar att begränsa åtkomsten till lokalerna för obehöriga kan skydda mot flera sorters social 

engineering-attacker. Shoulder surfing bör vara en av dessa, då det är svårt att titta över axeln på 

någon du inte kan komma i närheten av.  

Att ha koll på sin omgivning när man matar in eller tittar på känslig information gör att man kan 

upptäcka någon som försöker sig på shoulder surfing (Brody, (2012). Flera forskare, bland andra 

Pieters, Montoya, Bullee, Junger & Hartel (2015) och Greavu-Serban och Serban (2014), menar att 

information om social engineering är en viktig åtgärd för att neutralisera angripare som använder sig 

av social engineering. Om man lägger ihop detta kan man argumentera för att information till 

medarbetarna om att hålla koll på sin omgivning när de matar in eller tittar på känslig information 

kan skydda mot shoulder surfing. Detta är anledningen till att information till medarbetarna är ett av 

skydden mot shoulder surfing. 

Skydden mot reverse social engineering är: Hindra obehöriga från att komma in i lokalerna; 

Information till medarbetare samt; Restriktiva behörigheter. Reverse social engineering kan utföras 
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genom flera kanaler (Krombholz et al., 2014). Hinson (2008) menar att hindra obehöriga från att 

komma in i lokalerna skyddar mot flera sorters social engineering-attacker. Att begränsa åtkomst till 

lokalerna bör vara ett sätt att förhindra reverse social engineering genom den fysiska kanalen, då det 

kräver fysisk närvaro. Detta är anledningen till att hindra obehöriga från att komma in i lokalerna är 

ett av skydden mot reverse social engineering. Flera forskare (Pieters et al., 2015; Greavu-Serban & 

Serban, 2014) menar att information till medarbetarna kan skydda mot flera sorters social 

engineering-attacker. Detta borde vara en av de attacker de syftar på. Om medarbetarna vet hur 

reverse social engineering går till borde det vara lättare för dem att upptäcka när någon utsätter 

dem för det. Därför är information till medarbetarna ett av skydden mot social engineering. 

Restriktiva behörigheter är grundat i Hinson (2008) som menar att begränsade behörigheter gör det 

svårare för en medarbetare att orsaka skada om den blir utsatt för reverse social engineering. 

Skyddet mot waterholing är information till medarbetarna. Även det är baserat på de forskare 

(Pieters et al., 2015; Greavu-Serban & Serban, 2014) som menar att infomation till medarbetarna 

kan skydda mot flera sorters social engineering-attacker. Tanken är att om medarbetarna är 

medvetna om riskerna med att besöka olika webbplatser kanske de blir försiktigare. 

Skydden mot baiting är hindra obehöriga från att komma in i lokalerna, samt information till 

medarbetare. Även i detta fall är att hindra obehöriga från att komma in i lokalerna grundat i Hinson 

(2008). Detta då det gör det svårare att lämna något infekterat lagringsmedium i lokalerna om 

behörigheten till dem är begränsad. Information till medarbetarna är grundat i samma forskning som 

tidigare (Pieters et al., 2015; Greavu-Serban & Serban, 2014), då det borde vara mindre sannolikt att 

medarbetare som är informerade om baiting sätter i ett lagringsmedium de hittar i sin dator. 

5.2 Analysramverk 
Här presenteras analysramverket. 

Attack Skydd Beskrivning 

Phishing Träna medarbetarna Medarbetarna får information om phishing. 

Så som vad det är och hur de kan upptäcka 

det. 

Spamfilter Filter som stoppar spam och många phishing-

mejl. 

Restriction lists Listor som blockerar eller varnar för phishing-

sidor. 

Dumpster diving Förstöra dokument med 

känslig information 

Dokument med känslig information som ska 

kasseras förstörs. 

Förstöra Datalagringsenehter med känslig data som 
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datalagringsenheter ska kasseras förstörs. 

Låsta soptunnor Känsliga dokument som ska kasseras och inte 

förstörs direkt förvaras i låsta kärl. 

Shoulder surfing Hindra obehöriga från att 

komma in i lokalerna 

Hindra obehöriga från att komma in i 

lokalerna. 

Information till 

medarbetare 

Informera medarbetarna om att vara 

uppmärksamma på omgivningen när de matar 

in/tittar på känslig information. 

Reverse social 

engineering 

Hindra obehöriga från att 

komma in i lokalerna 

Hindra obehöriga från att komma in i 

lokalerna. 

Information till 

medarbetare 

Informera medarbetarna om reverse social 

engineering. 

Restriktiva behörigheter Begränsa medarbetarnas behörigheter så att 

de inte kommer åt känslig information de inte 

behöver. 

Waterholing Information till 

medarbetare 

Informera medarbetarna om riskerna med att 

besöka olika webbplatser. 

Baiting Hindra obehöriga från att 

komma in i lokalerna 

Hindra obehöriga från att komma in i 

lokalerna. 

Information till 

medarbetare 

Informera medarbetarna om baiting. 

Tabell 1. Analysramverk. 

5.3 Analys av intervjuer 
Här presenteras analysen av intervjuerna med företagen. Företagen är anonymiserade och kallas för: 

Bank A, Bank B, Industri A, Industri B och Kollektivtrafik A. Bank A och Bank B är givetvis banker, 

Industri A och Industri B är företag i industrisektorn och Kollektivtrafik A är ett företag som ägnar sig 

åt kollektivtrafik. 
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5.3.1 Kunskap om social engineering 

Social engineering är, bland de intervjupersoner som ställde upp, relativt okänt. Personerna kan 

delas in i tre grupper där den första inte hade någon kunskap alls; den andra hade små kunskaper 

om ämnet; medan den tredje hade goda kunskaper inom ämnet. 

De fem företag som intervjuades under denna studie kan delas in som två i gruppen utan kunskaper 

om social engineering, två i gruppen med små kunskaper och endast ett företag som har goda 

kunskaper inom ämnet. På så sätt kan man avgöra på ett ungefär hur högt kunskaperna ligger hos 

nyckelpersoner i företagen. Då det finns de som har de medel, resurser, medvetenhet och kunskaper 

som krävs för att bygga ett starkt skydd, så finns det också de som saknar stora delar av detta. Enligt 

vår undersökning så finns det de som har kunskaper om social engineering och vad det kan 

åstakomma och hur man kan skydda sig. Däremot finns det företag som svarade liknande 

industriföretag A: “Inte så speciellt bra” på frågan hur bra de kände till området.  

Även om brandväggar, antivirus och filter förhindrar delar av det som utgör social engineering 

(phishing, waterholing), så kan en människa gå runt säkerheten på grund av nyfikenhet. Detta 

betyder att policy och information till anställda är nyckeln till ett starkt skydd anser Bank B: 

“Nevertheless the human aspect remains very important as dangerous emails will alway go through, 

it is then critical the staff adopts the right reaction”. Flera företag som vi har intervjuat saknar 

tillgång till information och rutiner för situationer där en anställd kan bli påverkad att göra något 

som denne inte förstår är skadligt för arbetsplatsen.  

Företag i gruppen utan kunskaper om social engineering har dåligt med information till sina anställda 

i skriftlig form, det mesta går ut muntligt och kan lätt glömmas bort. I gruppen med små kunskaper 

finns även ett företag med dålig tillgång till information även om det är nedskrivet. Det andra 

företaget har god tillgång till information genom e-learning på sitt intranät. Företaget med goda 

kunskaper tar social engineering på stort allvar där e-learning, tester samt kurser finns tillgängliga.  

5.3.2 Phishing 

De punkter som tas upp i analysramverket när det gäller skydd mot phishing är: Att träna 

medarbetarna att upptäcka phishing; Att använda spamfilter för att stoppa spam och phishing-mejl; 

Samt restriction lists som blockerar eller varnar för phishing-sidor. 

När det gäller information om phishing till medarbetarna är Bank B det företag som har det 

ambitiösaste arbetet. De har riktlinjer som framgår både genom mejl-policy och 

informationsprogram. Informationsprogrammet består av kurser de anställda får gå, samt e-learning 

kurser som både de anställda och deras familjer har möjlighet att gå. Bank B utför även tester där de 

själva skickar phishing-mejl till de anställda. Anställda som utför det som ombes i mejlen blir 

informerade om att det var ett test, och att de bör vara försiktigare i fortsättningen. Respondenten 

på Bank B säger följande om sin syn på vikten av att träna medarbetarna att upptäcka phishing: 

“Nevertheless the human aspect remains very important as dangerous emails will allways go 

through, it is then critical the staff adopts the right reaction”.  

Hos Bank A måste nyanställda läsa it-policyn. En del av den är en mejl-policy. Även Bank A erbjuder 

e-learning till de anställda. Industri B har flera it-policys som nyanställda måste skriva på. Vad som 

står i dessa mer exakt har inte framgått, men det är inte orimligt att anta att dessa endast tar upp 

vad den anställde får, respektive inte får, göra snarare än information om varför det är så. Detta 
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skulle innebära att de anställda inte får någon information om vad phishing är och hur det kan 

upptäckas. De har inte heller något arbete för att de anställda ska påminnas om innehållet i policyn 

efter de har skrivit på den. Respondenten på Industri B säger själv “Vi har en it-policy som egentligen 

förbjuder det mesta men som kanske efterlevs lite dåligt.” Varken Industri A eller Kollektivtrafik A 

har någon information alls när det gäller phishing. Respondenten på Kollektivtrafik A berättar att en 

medarbetare hade öppnat en infekterad bilaga i ett phishing-mejl och att it-avdelningen var tvungna 

att återställa vissa servrar från backup. 

När det gäller spamfilter så är det något som samtliga företag i studien använder. Men flera av 

företagen har fler steg innan mailen släpps igenom. Hos Bank B finns det till exempel filter för vilka 

filtyper som är tillåtna som bilagor. Mail som inte redan filtrerats bort i tidigare steg virusskannas av 

fyra olika antivirusprogram. Bilagor som klarar virusskanningen körs i en skyddad miljö, en så kallad 

sandbox, för att kontrollera att bilagan inte gör något skadligt. Även respondenterna på Bank A, 

Industri B och Kollektivtrafik A uppger att mejl som tar sig genom spamfiltret virusskannas. Dock 

hade, som tidigare nämnts, en infekterad bilaga ändå tagit sig igenom hos Kollektivtrafik A. 

Beträffande restriction lists ser det väldigt olika ut hos företagen i studien. Bank B är i ett 

förändringsarbete där policyn ändras. De håller på att förbjuda och blockera privat 

internetanvändning på företagsnätverken. De kommer istället att tillåta internetanvändning för 

privata ändamål på det trådlösa gästnätverket, som är isolerat från företagsnätverken. Bank A 

blockerar de flesta webbplatser, men tillåter de som är nödvändiga för att medarbetarna  ska kunna 

utföra sina arbetsuppgifter. Vilka webbplatser som behövs för att utföra arbetsuppgifterna varierar 

för olika roller och därmed webbplatserna de har tillgång till. Facebook och Linkedin, samt privat 

mejl via webbmejl är dock tillåtet. Hos Industri A styrs internetåtkomsten av vilken sorts användare 

det är. Vissa användare har bara tillgång till vissa webbplatser, medans andra användare har fri 

tillgång till internet. It-policyn styr dock vad som är tillåtet att göra, men mycket verkar vara tillåtet. 

Respondenten på Industri A säger: “Har man en dator med internet och kollar sin Gmail eller 

någonting sådant så är det okej också, och det går också att twittra och blogga under arbetstid, men 

under ett personligt ansvar att det inte ska störa ens arbete”. Fokuset för internetbegränsningar 

verkar snarare ligga på att det inte ska störa arbetet, än att det handlar om säkerhet. Kollektivtrafik 

A blockerar en del sidor, men mycket är alltså inte blockerat, medans Industri B inte blockerar några 

sidor alls och det är tillåtet för de anställda att surfa på i princip vilka webbplatser som helst. 

Respondenten på Industri B säger: “Enligt IT policyn får privata ärenden skötas på rasttid”. Det 

verkar som att fokuset hos Industri B, likt fokuset hos Industri A, ligger på att inte störa arbetet 

snarare än säkerhet. 

Det finns möjlighet för de anställda att använda sin privata mejl hos de flesta företagen. Bank A, som 

i övrigt blockerar en hel del webbplatser, tillåter webbmejl. Industri A tillåter de anställda med 

internetåtkomst, förutom de med väldigt begränsad internetåtkomst, att använda sin mejl, och 

Industri B har inga blockeringar alls. Hos kollektivtrafik A är respondenten osäker om privat mejl är 

tillgänglig från arbetsdatorerna: “Det har jag aldrig försökt” och följer upp med “Men det är ju inte så 

bra om man kan det, då är det ju lättare att få virus”. Och säger kort därefter: “Men om det är så 

man inte kommer åt det på datorn så kommer man åt den på telefonen” Detta kan utgöra en risk, 

som respondenten är inne på, då det inte är säkert att de anställdas privata mejl har samma skydd 

som företagsmejlen. 
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5.3.3 Dumpster diving 

De punkter gällande dumpster diving i analysramverket är: Förstöra dokument med känslig 

information; Förstöra datalagringsenheter; Låsta soptunnor. Detta innebär att dokument med 

känslig information som inte ska vara kvar ska förstöras. Samma sak gäller för datalagringsenheter 

med känslig information som inte ska vara kvar. Om de inte förstörs direkt ska de förvaras i låsta kärl 

tills de förstörs. 

Arbetet att motarbeta dumpster diving är bäst hos Bank B där de hanterar informationen på det 

säkraste och mest effektiva sättet. Det finns regelverk för hur detta ska hanteras. Här delas allt in i 

sekretessnivåer beroende på känsligheten. Dessa nivåer finns definerade i företagets e-learning 

kurser. 

Enligt respondenten på Bank B: ”All information in Euroclear is classified. Handling and protection 

matches the classification” ligger nivåerna mellan allt från hemligt till topphemligt och hanteras 

därefter. 

5.3.4 Shoulder surfing 

De åtgärder som analysramverket tar upp som kontrar attacken shoulder surfing är att förhindra 

obehöriga personer att komma in i företagets lokaler, samt att informera medarbetarna om att vara 

extra uppmärksamma på sin omgivning när de matar in känslig information som till exempel 

inloggningsuppgifter. 

När det kommer till att förhindra obehöriga personer för att komma in på området har alla de 

intervjuade företagen åtgärder på plats för att enbart de som ska kunna komma in på området, 

kommer in. Dock så varierar nivån på dessa åtgärder mellan företagen. De företagen som har lagt 

ner mest tid och resurser på just denna åtgärd är Bank B och industriföretag A. 

Varje anställd eller person på Bank B som söker tillgång jämförs med en tillits-modell som kollar upp 

vem som vill ha tillgång till vad och var personen kommer vistas. Till samtliga av företagets dörrar 

används flerkombinationslås där både ID-kort och pinkod behöver användas. Hela företagsområdet 

är också kameraövervakat, vilket ger ännu en extra trygghet. Det finns också säkerhetsvakter 

placerade på företaget för att kunna ingripa om en situation uppstår. Företaget arbetar också väldigt 

strikt med rättigheter, och de anställda har enbart åtkomst till de delar av företaget som behövs för 

att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. För de områden som kräver högre 

behörighetsnivå för att komma åt kan den anställdes vikt också kontrolleras för att dörren ska kunna 

öppnas. 

Industriföretag A har bra åtgärder på plats för att förhindra obehöriga att komma in i företagets 

lokaler. Hela företagets område, inklusive parkeringar och lastzoner är inhägnat med stängsel och 

taggtråd. Hela företagets område, både utanför och inne i lokalerna är kameraövervakat, vilket ger 

en extra trygghet hos företaget. För att sedan komma in genom företagets huvudentré behöver man 

bli insläppt av en vakt som kollar upp vad för ärende man har på företaget. Företaget har också 

flertalet olika passagesystem som kräver olika nivåer av behörighet beroende på vilken del av 

företaget den anställde ska in i, dessa då med allt ifrån enbart kod till flerkombinationslås där flera 

medel kan behövas. 
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Som tidigare nämnt så har även de andra tre företagen åtgärder för att förhindra obehöriga att 

befinna sig på företagsområdet. Både Bank A och Industriföretag använder sig av passerkort och kod 

för att komma in i företagets lokaler. Dessa kan då vara både rättighets och tidsstyrda. Detta varierar 

då beroende på vilken del av företaget den anställde ska in i. Kollektivtrafik A använder istället 

pinkod för att ta sig igenom den yttre porten för företaget. För att sedan komma in genom nästa 

dörr krävs antingen en nyckel eller att man blir insläppt av en annan anställd. 

Även denna sorts attack går att motverka genom att informera sina anställda hur de ska agera om de 

ser en person som inte hör hemma i lokalerna eller någon som ser misstänksam ut. På denna punkt 

varierar det lite mer mellan företagen. Några av företagen har mycket och kontinuerlig information 

som går ut till de anställda medan vissa enbart har en policy som den anställde får se när den börjar 

sitt arbete på företaget. 

De företag som lägger ner mest tid och resurser för att täcka denna punkt är Bank A och Bank B. 

Bank B informerar kontinuerligt sina anställda om riskerna i sitt IT-beteende. Som nämnt under 

Phising finns det kurser för de anställda att gå på där de blir uppdaterade och får högre förståelse i 

vad denna typ av attack innebär och hur den kan genomföras. De har också flertalet policys som de 

anställda kontinuerligt tar del av och tillämpar i sitt arbete.  

Dessa varierar då allt ifrån domänpolicys till hur de ska agera om en utomstående person befinner 

sig i lokalerna. Företaget testar regelbundet sina anställda på flertalet av dessa typer av attacker för 

att se hur säkert de anställdas beteende egentligen är. Om en anställd faller för attacken och till 

exempel släpper in en obehörig, så meddelas denne person att det var ett test och att personen ska 

agera mer säkert och vara mer försiktig med vem som släpps in i framtiden.  

Bank A använder sig också av en e-learning kurs som de anställda måste ta del utav när de startar sin 

anställning på företaget. Denna tar då upp flertalet attacker, hur de kan genomföras, hur de kontras 

samt hur de anställda ska agera om något händer. 

De andra företagen ger också ut information till deras anställda men inte alls på samma nivå som 

företagen i tidigare stycke.  

Alla tre företagen har policys som de anställda får ta del av när de börjar sin anställning på företaget. 

Dock så innehåller inte dessa någon information om dessa attacker och hur en anställd ska agera om 

något händer. Dessa täcker mer vad en anställd får och inte får göra under arbetstid. Dessa företag 

har dock inte någon kontinuerlig information till de anställda och de blir inte heller påminda om vad 

dessa policys innehåller under sin tid på företaget.  

5.3.5 Reverse social engineering 

De skydd som analysramverket tar upp mot reverse social engineering är; Hindra obehöriga från att 

komma in i lokalerna; Information till medarbetare; Samt restriktiva behörigheter. 

Företagens åtgärder för att hindra obehöriga från att komma in i lokalerna har diskuterats under 

föregående punkt, shoulder surfing, då denna punkt även är ett av skydden mot den attacken. Där 

konstaterades att samtliga företag, i olika grad, har vidtagit åtgärder för att begränsa åtkomsten till 

lokalerna. 
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Bank B:s arbete för att träna de anställda att upptäcka phishing har tidigare beskrivits. Det arbetet 

täcker även in information om reverse social engineering. Det består bland annat av policyer, kurser, 

samt e-learning som både de anställda och deras familjer kan ta del av. Bank A har nyligen 

producerat fyra kortfilmer som visar hur en angripare kan gå tillväga när denne ska begå brott mot 

banken. Detta för att informera de anställda om bland annat reverse social engineering. Filmerna 

finns tillgängliga för de anställda på intranätet. Respondenten på Bank A förklarar ett av syftena med 

filmerna: “...det gäller att skydda sig själv, sin arbetsgivare och företagen som man jobbar med, så 

man kan inte vara schysst i såna lägen utan man måste följa regelverket som står där”. De anställda 

ska veta att det är viktigare att följa regelverket än att bryta mot det för att vara snäll, då risken finns 

att det är en angripare med skadliga avsikter. 

Industri A har inte något informationsarbete alls, utan förlitar sig på de anställdas sunda förnuft. När 

respondenten på Industri B får frågan om de har någon information till de anställda hur de ska 

förhålla sig mot utomstående blir svaret: “Finns väl lite skrivet i någon policy men det borde vara 

bättre”. Hos Kollektivtrafik A är inte termen reverse social engineering något som har tagits upp. 

Däremot har det sagts att folk ska vara lite restriktiva med vilken information de ger ut till 

utomstående. Detta verkar inte vara något strukturerat arbete, men att ämnet ändå berörts är att 

betrakta som positivt, till skillnad från hos Industri A. 

Samtliga företag är noga med behörighetsnivåerna inom deras nätverk. Med välutformade nivåer på 

behörighet kommer de anställda enbart åt information som är relevant för deras eget arbete. 

Eftersom behörighetsnivåerna kan sträcka sig så långt som tillåtelse att installera program på 

arbetsdatorerna så kan restriktiva behörigheter också blockera installation av programvaror och 

bakdörrar. Respondenten på Banka A berättar om synen på att ha mer behörigheter än vad som är 

nödvändigt: “...du får reda på att det är inte positivt att ha högre behörighet än vad ditt jobb kräver 

för då är du ju också en av dem som skulle kunna bli… ja, inte anklagad men i alla fall misstänkt om 

någonting hände”. Respondenten på Kollektivtrafik A uppger dock att vissa har rätt att redigera 

saker de inte borde: “En del som inte borde ha för mycket edit-behörighet har det, men så är det ju”. 

Samtliga företag, förutom Kollektivtrafik A, har även begränsning för vilka delar av lokalerna de 

anställda kan nå, så att anställda inte kommer in i delar av lokalerna som har känsliga data om de 

inte behöver det. Kollektivtrafik A håller dock på att införa sådana begränsningar. 

5.3.6 Waterholing 

Den åtgärd som tas upp i analysramverket för att skydda företaget mot waterholing är att informera 

de anställda om vilka risker som finns i att besöka olika hemsidor.  

Som tidigare nämnt så varierar informeringen av företagets anställda ganska mycket mellan de 

företag som blivit intervjuade. Bank B har ett bra arbete med sina kurser som även täcker dessa 

typer av attacker, då kurserna byter område med jämna mellanrum. De är också väldigt aktiva med 

att testa sina anställda även på denna punkt, för att se hur säkerhetsmedvetna de egentligen är. De 

har också välutformade policys, samt e-learning som de anställda kontinuerligt tar del av. Även bank 

A använder sig av e-learning, detta då som ett sätt att förklara för de anställda hur de ska agera och 

hur deras IT-rutiner får och ska gå till. 

De andra företagen som blev intervjuade arbetar inte på samma sätt med att informera sina 

anställda. Som tidigare nämnt så finns det policys som de anställda får ta del av när de börjar på 

företaget, dock så är detta inget som tas upp vid ett senare tillfälle, vilket då leder till att den 
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anställde glömmer bort vad denna policy innehåller. Dessa policys innehåller inte heller information 

om vilka sorters attacker som finns, hur de går till eller hur de anställda kan agera för att motverka 

dessa attacker enbart genom att använda sig av lite säkrare IT-rutiner. Dessa policys innehåller oftast 

enbart vad den anställde får och inte får göra under arbetstid, så som kolla sin privata mail eller 

facebook. Dessa tre företag verkar tycka att det räcker att informera sina anställda på denna nivå när 

de börjar på företaget för att sedan använda sig av sunt förnuft.  

5.3.7 Baiting 

Skydden mot baiting som tas upp i analysramverket är att hindra obehöriga från att komma in i 

lokalerna samt information till medarbetare. Företagens arbete med den första punkten, att hindra 

obehöriga från att komma in i lokalerna, har diskuterats tidigare. Då har det sagt att samtliga företag 

har åtgärder för att göra det, i olika utsträckning. 

Information till de anställda är en viktig punkt även här. Det är viktigt att de vet att det finns en risk 

med att ta in ett USB-minne man hittat på företagets parkering och plugga in det i företagsdatorn. 

Det gör att angriparen kan ta sig förbi alla de filter och blockeringar som företaget satt upp. I sin 

policy informerar Bank A om att det är förbjudet att koppla in upphittade lagringsmedium. Policyn 

finns tillgänglig för de anställda på företagets intranät. De har även e-learning som tar upp baiting. 

Hos Bank B är det strängt förbjudet att koppla in upphittade lagringsmedium. Bank B har som 

tidigare nämnts ett ambitiöst informationsarbete, detta inkluderar även baiting. Bank B gör även 

tester där de lämnar usb-minnen i lokalerna för att se om de anställda kopplar in dem. Industri B har 

information i sin it-policy om att upphittade lagringsmedium inte får kopplas in. Industri A har 

däremot varken några bestämmelser eller information om upphittade lagrinsmedium. 

5.3.8 Lösenordsrutiner 

Alla de intervjuade företagen verkar ha någon form av säkerhetsrutiner när det kommer till de 

anställdas lösenord, som då täcker områdena styrka, innehåll, repetering, utelåsning, format och hur 

ofta det måste bytas. 

Detta är en utav punkterna där variationen mellan företagen inte var speciellt stor. Företagen har 

alla en specifik längd som lösenorden måste vara, vilket varierar mellan åtta till tio tecken som 

minimum-längd. När det kommer till vad lösenorden får innehålla, så som personlig information, till 

exempel husdjursnamn eller liknande så finns det inga tekniska blockeringar som hindrar detta. 

Företagets policys förklarar ofta vad de får och inte får innehålla. Samtliga företag har också ett filter 

som kollar vid varje lösenordsbyte om det nya lösenordet matchar något av de senaste lösenorden 

den anställde använt. Detta är då inte tillåtet. Flera av företagen, dock inte alla väljer också att låsa 

användarens konto om fel lösenord skrivs in för många gånger. Den anställde måste gå till ansvarig 

person för att få sitt konto upplåst igen. 

Det varierar lite mellan företagen hur komplicerad formateringen på lösenordet måste vara, då 

endast några av företagen har krav på att specialtecken måste vara en del av den anställdes 

lösenord. Dock så måste det alltid innehålla stora och små bokstäver, samt minst en siffra. Detta 

gäller då för samtliga intervjuade företag. 

Det finns också en variation när det kommer till hur ofta lösenorden ska bytas. Ett utav företagen 

väljer att byta en gång i månaden medan de andra väljer en gång var 90:e dag. Flera av de anställda 
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vi intervjuat påstår dock att utformning av regler för lösenordsformatering är en balansgång då för 

strikta regler med krav på överkomplicerade lösenord kommer leda till att de anställda skriver ner 

dem och lämnar dem åtkomligt för andra. Om kraven på lösenorden istället är för vaga blir 

lösenorden för lätta att lista ut. 

”Det är lite på gott och ont faktiskt. För ibland kan det hända att man hittar en Post-it lapp under ett 

tangentbord till exempel…” säger den anställde vi intervjuat på Industriföretag A.  
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6 Diskussion 
Under studiens genomförande märktes det redan under ett tidigt stadie att social engineering inte 

var ett ämne som har nått majoriteten av arbetsplatser som arbetar med IT på en regelbunden basis. 

Som redan nämnt under de sista styckena av analysen så läggs istället mer tid, pengar och energi på 

att öka den tekniska säkerheten, då i form av virusskydd, brandväggar och liknande filter (Gordon & 

Loeb, 2002). 

Vi byggde snabbt upp uppfattningen om att företagen väljer att blunda för verkligheten, och vägrar 

inse att social engineering är ett verkligt problem som då kan låta angriparna gå runt företagets 

säkerhetssystem genom några få enkla åtgärder som utnyttjar företagets anställda. Företagen tror 

att det tekniska åtgärder som de vidtar är tillräckliga för alla typer av intrång i deras system. 

Företagen väljer att förlita sig på sina anställda istället, och förväntar sig att de ska agera med sunt 

förnuft och inte begå misstag i sitt arbete. Det är som att företagen lever i någon sorts drömvärld där 

dess anställda är perfekta individer som aldrig begår misstag, utan utför sitt arbete 100 % korrekt 

från den dag de börjar tills den dag de pensioneras. 

Som redan beskrivits under tidigare forskning anses människan, i detta fall i form av företagets 

anställda, som den svagaste länken i ett företag (Krombholz et al, 2014; Mouton et al., 2014; 

Sandouka et al., 2009). De tekniska skydd som företagen implementerar ger bara ett visst skydd mot 

social engineering, men lämnar en del säkerhetshål som en medveten angripare kan utnyttja. Flera 

av de attacker som nämnts i tidigare delar av studien kan inte blockeras på samma sätt av enbart 

tekniskt skydd så som brandväggar och filter utan behöver något mer implementerat för att kontras 

(Kumaraguru et. al, 2010). Ett exempel på detta är då att en anställd på det företag som vi kallar 

Kollektivtrafik A fick ett mejl med information som påstods vara från en stor svensk bank. Detta mail 

innehöll information som påstod att den anställde behövde logga in och uppdatera sina uppgifter, 

genom att klicka på den länk som var bifogad i mejlet.  

Ett exempel på en attack som behöver extra åtgärder som inte är tekniska är shoulder surfing. Hur 

denna attack genomförs tas upp tidigare i studien. Även om företaget använder sig av låsta dörrar 

som kräver kort eller kod för att passera så kan en angripare fortfarande ta sig förbi detta genom att 

utnyttja en anställds goda natur genom att posera som en anställd och följa med genom dessa 

kontroller (Hinson 2008, Janczewski & Fu, 2010; Applegate, 2009). När angriparen tagit sig in i 

företagets lokaler är det enkelt för denne att komma åt stora mängder information enbart genom 

att gå runt och kolla över axeln på arbetarna och se vad de arbetar med. 

En annan attack som inte går att kontra enbart genom tekniska åtgärder är attacken baiting. Exakt 

hur attacken går till tas upp under tidigare delar av studien. Denna attack går ut på att utnyttja de 

anställdas nyfikenhet. Om en angripare har åtkomst till en miljö där de anställda vistas under eller 

efter arbetstid är denna attack fullt genomförbar. Om ett lagringsmedium så som ett usb-minne 

läggs ut i till exempel företagets rökruta, räcker det med att en anställd blir nyfiken och tar med 

lagringsmediet in på företaget för att prova det i sin arbetsdator. Detta låter angriparen förbigå de 
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åtgärder företaget har som ska kontra intrång i deras system (Pieters et al, 2015; Greavu-Serban & 

Serban, 2014). Som sagt så är dessa typer av attacker svåra att kontra genom enbart tekniska 

åtgärder utan kräver ännu en nivå av säkerhet. En lösning på dessa problem enligt mycket utav den 

tidigare forskningen som studerat dessa är att regelbundet informera sina anställda både om vilka 

risker som finns med osäkert IT-beteende, samt hur de ska agera om en krissituation uppstår. 

Flertalet av de företag vi intervjuat påstår att de har en eller flera policys som de anställda tar del av 

antingen vid anställning eller längre fram, men att de inte aktivt arbetas med. “Vi har en it-policy 

som egentligen förbjuder det mesta men som kanske efterlevs lite dåligt.” Säger den anställde som 

intervjuades på Industriföretag B. Användning av policys är ett steg i rätt riktning mot att kontra 

dessa typer av attacker. Dock så innehåller dessa policys väldigt sällan information om hur de 

anställda ska agera om något händer, och inte heller vilka risker som finns i deras IT-beteende. Dessa 

policys innehåller oftast enbart vad de anställda får och inte får göra på arbetstid, så som kolla sin 

privata mejl eller sin facebook. 

För att istället kontra dessa attacker till fullo behöver de anställda kontinuerligt informeras och 

testas för att inse till fullo vilka risker som finns och hur de ska agera. Företaget som vi i denna studie 

kallar bank B har ett väldigt bra arbete inom detta område. De har en specifik avdelning som arbetar 

enbart med denna typ av säkerhet. De har då regelbundna kurser för sina anställda för att alltid hålla 

uppe medvetenheten hos sina anställda om vad som kan hända om ett misstag begås. De brukar 

också prova vissa utav dessa attacker på sina anställda för att testa hur säkert deras beteende 

egentligen är. Om den anställde faller för attacken så meddelas den anställde och får en påminnelse 

att agera mer säkert i framtiden. 

Under litteraturstudien märktes det att en stor del av den tidigare forskningen inom området säger 

att en ökad medvetenhet och kontinuerlig uppdatering minskar risken för denna typ av attacker 

(Pieters et al., 2015; Greavu-Serban & Serban, 2014). Denna typ av arbete behöver därför tillämpas 

mer på arbetsplatser som använder sig utav IT på en daglig basis. Eftersom att under de intervjuer vi 

genomfört snabbt visade sig att det är en stor spridning i kunskaperna och medvetenheten hos 

nyckelpersoner hos väletablerade företag i flera branscher så är detta ett område som behöver 

uppmärksammas mer. 

Det visar sig att även då företagen har spenderat mycket pengar och resurser på att ha ett välarbetat 

och väletablerat tekniskt skydd mot utomstående attacker, så finns det fortfarande säkerhetshål i 

deras arbete som kan låta en erfaren angripare gå förbi alla dessa skydd.  
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7 Slutsats och bidrag 
Det finns en stor variation mellan företagens kunskaper och arbete inom området. Vissa är 

medvetna om social engineering och arbetar specifikt för att skydda sig mot det. Andra har ytterst 

små kunskaper i vad social engineering är men har ett generellt it-skydd som ger ett visst skydd mot 

social engineering.  

Företag lägger ner mer tid och resurser på tekniskt skydd för att hålla utomstående personer ute, 

detta ger dock bara visst skydd och lämnar säkerhetshål som en erfaren person kan utnyttja. Flera av 

företagen väljer att förlita sig på sina anställda, och tror att deras it-beteende är säkert istället för att 

kontinuerligt utbilda och informera dem.  

Denna studies bidrag är dels det analysramverk som har framställts. Detta kan användas av företag 

som vill utvärdera vilket skydd de redan har mot social engineering, eller vill påbörja ett arbete för 

att öka sitt skydd. Det kan även användas av forskare som vill undersöka företags skydd mot social 

engineering.  Studien bidrar även med att presentera en klarare bild av hur etablerade företag 

arbetar mot social engineering på en regelbunden basis. 

Vårt förslag till vidare forskning är fler studier av samma typ, eventuellt med hjälp av det 

analysramverk som framställts i denna studie. Detta för att ge en mer mångfacetterad bild av hur 

företag arbetar med detta hot. 
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag 
 

Tänk på att ge respondenten gott om tid att svara. Att bara sitta tyst en liten stund efter att 

personen svarat får honom/henne ofta att säga något mer. 

● Fråga om det är okej med ljudupptagning, starta om det är okej. 

● Informera respondenten att denne när som helst under intervjun kan välja att inte svara på 

frågan som ställs, samt avbryta intervjun om så önskas. 

● Börja med att berätta om oss, vilka vi är och vad det är för studie vi utför och vilken nivå det 

gäller. 

● Be respondenten att berätta om sin arbetsplats (vad de gör och den generella strukturen av 

arbetsplatsen) 

● Be respondenten att berätta om hans/hennes roll på arbetsplatsen (gärna titel och 

arbetsuppgifter / ansvarsområden) 

 

● Fråga personen om han/hon har koll på begreppet Social Engineering och dess innebörd 

● Har företaget något som förhindrar obehöriga att ta sig in i lokalerna? (passerkort, portkod 

etc) 

● Finns det någon information till de anställda hur de ska agera om någon de inte känner igen 

försöker gå in när de går in eller ut? 

● Finns det några riktlinjer för hur de anställda ska förhålla sig och agera mot utomstående 

personer, fysiskt, telefon, mail för att undvika informationsläckage? Finns det ett 

informationsarbete för att belysa riskerna? 

● Används någon form av filtrering av arbetsmailen för att stoppa oönskade mail? 

● Hur hanterar företaget känslig information i pappersform och vad händer med papprena när 

de inte längre ska sparas? 

● Har företaget någon form av IT-policy, och kan respondenten berätta om den? Finns det 

någon möjlighet för oss att se den? 

● Fråga personen hur de arbetar med IT-säkerhet i dagsläget (rutiner procedurer etc.) 

○ Finns det rutiner för lösenord (byten, styrka, inte personlig information) 

○ Får privata enheter användas till arbetsuppgifter; får privata enheter kopplas till 

arbetsplatsens nätverk; får man arbeta hemifrån, är det krypterad vpn 

○ Hur hanteras delning och transport av filer och information  

○ Finns det spärrar i nätverket så användare endast kommer åt relevant information 

○ Finns det spärrar vad användarna kommer åt på internet 

○ Får användarna kolla sin privata mejl, om inte, finns det spärrar 

● Känner den anställde att någon del av deras säkerhet kan förbättras? 

 

 


