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Sammanfattning 
Den här rapporten tar upp ett annorlunda hot mot informationssäkerheten, som inte hårdvara 
eller mjukvara kan stoppa. Detta hot kallas för social-engineering, och det som gör detta hot 
farligt är att de anställda och chefer i en organisation, kan hjälpa utövaren av social-
engineering utan att de själva vet om det. 

Det går inte att förhindra att dessa attacker sker, men man kan förhindra de negativa 
konsekvenserna av en sådan attack. Denna rapport tar upp hur man ska göra för att en 
organisation ska kunna fortsätta med sin verksamhet, efter en attack av social-engineering. I 
värsta fall kan en attack av social-engineering innebära att ett företag aldrig återhämtar sig. 
Detta kan bero på att organisationen har förlorat alla sina kunder, förlorat marknads andelar, 
eller för att de ansvariga och viktiga personerna i organisationen har blivit dömda för 
oaktsamhet och sitter i fängelse. 

Denna rapport ska informera och få er att vara uppmärksamma och medvetna om dessa 
hot, som ni kanske inte vet finns. Ni ska få kunskap och lära er känna igen de olika 
förklädnaderna en utövare av social-engineering antar. 

 
Nyckelord: social-engineering, informationssäkerhet, hacker, säkerhetspolicy, riskanalys 
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Abstract 
This paper discusses a different threat against information security, which can not be 
prevented by either hardware or software. This Threat is called social engineering and the 
main issue that makes this threat so dangerous is that the victims, like executives and the 
employees in an organization are not aware that they actually helps the practician of social 
engineering.  

These attacks can not be avoided, but there is a way to prevent negative consequences of 
such an attack. This paper discusses how an organization can manage to continue with the 
activity, despite an attack of social engineering. In worse case the scenarios of an attack of 
social engineering can mean that an organization never fully recovers. The different scenarios 
of this can be as following. The organization could lose all the clients, they could have lost 
market share or the responsible important people in the organization could be convicted and 
sent to jail. 

This paper will make you aware of these threats that you might even don’t know exists. 
You will be given the knowledge to be able to recognize de different disguises a practician of 
social engineering can assume.   
 
Keywords: social engineering, information security, hacker, policy for security work, risk 
analyzis  
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1 Inledning 
Social-engineering är ett begrepp som ofta förekommer i artiklar om hot mot 
informationssäkerheten. Detta kapitel tar upp orsaken till varför social-engineering är ett 
viktigt område i informationssäkerheten, rapportens problembeskrivning och 
avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle blir vi allt mer beroende av datorer och säkerheten på information blir 
viktigare ju mer vi använder datorer till att lagra information. I dag använder alla 
företag datorer, som ett vanligt redskap i sina arbetsrutiner. Alla organisationer är 
sårbara för angrepp av personer med avsikt att skada organisationen eller stjäla 
information. Sårbarhet för organisationer kan också vara oavsiktliga händelser som 
leder till att organisationen hamnar i en svår situation. Sårbarhet berör inte bara tekniska 
omständigheter, som virusskydd och säkra dataarkitekturer. Sårbarhet berör också 
personalen och organisationen. 

Det finns många olika former av cyberattacker, som kan drabba ett företag. Dorrothy 
E. Denning som är professor i datavetenskap och arbetar på Georgetown University, 
delar in dem i fyra kategorier: Virtuella sittstrejker och blockader, E-post-bombningar 
och hackning på webbsidor, intrång och slutligen datavirus och maskar (enligt. ”Crime 
and the Internet”). [1] 

Social-engineering kan användas för att införskaffa viktig information om 
organisationen innan man utför någon av dessa fyra sorters attacker. Det kan också vara 
en form av intrång, där social-engineering används för att komma åt hemlig 
information. 

Enligt säkerhetsanalytikern Rich Mogull, som arbetar på Gartner i USA, kommer det 
största säkerhetshotet, under de kommande tio åren mot stora företag och privatpersoner 
utgöras av social-engineering, för att kringgå IT-säkerhetsåtgärder. [2] 

Det är väldigt svårt att göra människor medvetna om att informationen är värdefull 
och vad som är viktig information och hur man ska agera i olika situationer. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med den här studien är att undersöka hur social-engineering är ett hot, mot 
informationssäkerheten i en verksamhet. Det är svårt att avgöra vad som utgör ett hot 
och hur man ska skydda sig mot social-engineering. I den här rapporten vill jag ge svar 
på följande frågor. 

Vilka olika hot utgör social-engineering och hur man kan förhindra de negativa 
konsekvenserna? Vilka problem kan uppstå, om man inte vidtar åtgärder mot attacker 
av social-engineering? 

 

1.3 Avgränsning 
Den här rapporten utreder social-engineering efter som det finns ett stort behov av att 
förhindra eller i bästa fall stoppa attacker i form av social-engineering. 

Jag kommer att behandla de områden som påverkas av social-engineering t.ex. 
säkerhetspolicy och informationssäkerhet, eftersom dessa områden kan bidra till ett 
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säkrare system och förhindra informationsstöld. Det jag inte kommer att ta upp i min 
rapport är malware, malicious software, som t.ex. maskar, virus, trojaner och zombies. 

Den här rapporten kommer inte heller att ta med hårdvara och mjukvara som t.ex. 
brandväggar, routrar och servrar. Detta lämnas utanför denna rapport eftersom jag anser 
att det inte kan förhindra social-engineering. 

 

1.4 Rapportens struktur 
Rapporten inleds med en kort beskrivning av cyberbrottslighet och vilka metoder som 
använts för att producera rapporten. Därefter följer teori kapitel där rapporten tar upp 
definitioner av social-engineering, informationssäkerhet och en beskrivning av alla 
statliga myndigheter som arbetar för en bättre informationssäkerhet. I teori kapitlet 
kommer en djupare förklaring vad social-engineering utgör för hot, vilka som kan 
drabbas av negativa konsekvenser och vilka olika attackmetoder som finns. 

Efter teoridelen kommer rapporten diskutera vad en attack av social-engineering kan 
innebära för negativa konsekvenser och vad man ska ha för åtgärder för att förhindra 
dem. 
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2 Metod 
Arbetsgången av den här rapporten består av informationsinsamling på Internet och 
diverse andra källor. 
   

2.1 Litteraturstudie 
För att få förståelse av hur social-engineering används studerades Kevin Mitnicks 
böcker Bedrägerihandboken och The art of intrusion. Efter att Mitnick släpptes ut ur 
fängelset år 2000, har han varit en av världens mest efterfrågade IT-experter. I Mitnicks 
böcker beskrivs hur verkliga incidenter har inträffats på grund av brister i 
organisationers säkerhetspolicy. Det har varit en väldigt begränsad tillgång på böcker 
om social-engineering, därför har Internet har varit en bra informationskälla för den här 
rapporten. 

För att få information om informationssäkerhet har jag studerat statens offentliga 
utredningar och LIS, Ledningssystem för informationssäkerhet. LIS är en handbok för 
små och medel stora organisationer, som ska införa ett ledningssystem för 
informationssäkerhet. Jag har också använt mig av olika organisationers webbsidor. Det 
har varit organisationer som strävar efter att få en bättre säkerhet för Sveriges näringsliv 
och för privatpersoner. 

 

2.2 Intervju 
En intervju av en säkerhetsansvarig person på ett väl fungerande företag när det gäller 
informationssäkerhet och rutiner användes för att få teorier bekräftade. Företaget jag 
valde var Länsförsäkringar Kronoberg. Grunderna jag baserade mitt beslut på att ta 
Länsförsäkring som ett exempel, var att de har blivit utsedda till årets bank och årets 
försäkringsbolag.  

Eftersom någon direkt erfarenhet av att utföra intervjuer med någon speciell 
intervjuteknik saknas, valde jag att föra en öppen dialog med systemsamordnaren, Kjell 
Mellstedt. Kjell Mellstedt förklarade fritt hur de hanterar incidenter som kan uppstå. 
Nyckelord användes för att få honom att berätta hur de arbetade i sin organisation. 
Eftersom studier av social-engineering och informationssäkerhet under en längre tid, var 
det intressant att föra en öppen dialog med honom, hur de arbetade.  

Med intervjun ville jag få de framarbetade resultatet bekräftade från en person som 
arbetade med det i verkliga livet. 

Länsförsäkring Kronoberg är ett företag som erbjuder trygghetslösningar och 
finansiella tjänster i Kronobergslän. Företaget har funnits i 204 år och har under de 
senare åren blivit utnämnda till årets bank och årets försäkringsbolag. 

För att få reda på hur Länsförsäkringar arbetar för att uppnå en bra IT-säkerhet i sin 
organisations, pratade jag med Länsförsäkring Kronobergs systemsamordnare, Kjell 
Mellstedt. Länsförsäkringar har tagit fram nya bassäkerhetskrav som de under 2005 
håller på att implementera. I bassäkerhetskraven finns informationsklassificering. Det 
finns regler och rutiner hur man ska agera om det skulle uppstå några incidenter. Den 
personal som arbetar utanför kontoret, skall använda sig av kryptering på sina bärbara 
enheter. 

Vid anställning av ny personal måste personen i fråga skriva på sekretess papper och 
genomgå utbildning på vilka säkerhetsrutiner och regler som finns inom organisationen.  

För att bibehålla en hög säkerhet, så genomförs Riskanalyser och sårbarhetsanalyser 
kontinuerligt enligt de föreskrifter som finns i Länsförsäkrings baskrav. 
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Vid outsourcing måste inblandade företag skriva på avtal, för att förhindra att viktig 
information sprids till obehöriga personer. 

Länsförsäkrings personal har uppdelad behörighet, beroende av vilken avdelning de 
jobbar på, eller vilken arbetsuppgift de har.  

I samband med mitt besök, fick jag själv erfara en säkerhetspolicy som de har på 
Länsförsäkringar Kronoberg när det gäller att ta emot besök av utomstående. Jag 
anmälde mig i receptionen, receptionisten ringde upp Kjell Mellstedt som sedan kom 
ner och mötte mig. Efter vårt möte följde Mellstedt mig ner till receptionen igen. Detta 
var ett bra sätt att förhindra att en obehörig person tar sig in, genom att säga att han 
skulle besöka någon person och sedan kunna smita förbi receptionen. Om inte denna 
rutin funnits, skulle man kunna smyga omkring fritt inne på kontoret bara genom att 
veta ett namn som man kan säga till receptionisten. Namnet går lätt att hitta på 
organisationens webbsida. [23] 
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3 Social-engineering 
Social-engineering är ett sett att få andra människor att göra det man vill. Redan som 
barn vet vi hur vi ska göra för att få föräldrarna att uppfylla våra önskningar. Social-
engineering i den här rapporten handlar om hur man får en människa att utföra en 
handling, som är skadligt för det företag individen jobbar på. Detta sker på ett sådant 
sätt att människan, som utsetts för social-engineering inte själv är medveten att hon 
lämnar ut hemlig information. 
 

3.1 Definition 
Enligt Merriam-Webster online ordlista[6], finns det en term i sociologin, där de 

förklarar social-engineering, med följande: ”management of human beings in 
accordance with their place and function in society”. Det betyder att man hanterar 
människor i överrensstämmelse med deras plats och funktion i samhället. Man ska 
bemöta olika människor på det sättet, som lämpar sig bäst i den situationen man 
befinner sig i. [6] 

I ett online uppslagsverk, AbsolutAstronomy.com[5], beskrivs termen från 
statsvetenskaplig synvinkel enligt följande: 

” In the field of political science, social engineering is a mainly pejorative term used 
to describe the intended effects of authoritarian systems of government. The implication 
is that some governments, or powerful private groupings, are intending to change or 
"engineer" the citizenry, for example, by the use of propaganda, through the 
manipulation of culture, or though the legal system. The discussion of the possibilities 
for such manipulation became quite active following”. [5] 

Det är ett sätt för regeringen eller andra starka grupperingar i samhället att påverka 
de övriga medborgarna. Regeringen kan till exempel använda sig av propaganda eller 
rättssystemet för att få medborgarnas tillit. Våra politiker i Sverige använder sig av 
social-engineering under sin strävan efter att vinna folkets röster vid en valkampanj.  

Terminologin från statsvetenskap och sociologi överrensstämmer även med hur man 
tolkar termen i datalogi. I datalogiska sammanhang översätts social-engineering som en 
kunskap eller lära om hur man får människor att utföra de handlingar man vill. Det kan 
vara allt från att skicka över kundinformation, till att få offret att avslöja vilken server, 
som lagrar en prototyp av en ny produkt. 

Ordet social-engineering härstammar från ordet social-engineer. Det engelska ordet 
engineer översätts vanligtvis med ingenjör. Det översätts också med att iscensätta, 
arrangera, fiffla, fuska eller manipulera. 

Kevin D. Mitnick är en hacker som har valt att stå på lagens sida och använder sina 
kunskaper för att hjälpa organisationer och statliga verk att skydda sig mot olika 
cyberattacker. Mitnick har etablerat ett ryckte om att vara en av de största auktoriteterna 
när det gäller att förhindra cyberbrottslighet och säkerhetsbrott. [7] 

Kevin Mitnick förklarar ordet social-engineering med följande: 
”manipulering av människor med användning av sociala, personliga och 

medmänskliga metoder”.  
Det finns många olika sätt att använda social-engineering. Ett generellt sätt att gå 

tillväga är att väcka sympati hos offret, dvs. den människan som utsätts för social-
engineering. En attack kan inledas med att en person utger sig för att vara en kollega 
och ber om hjälp. Offret känner medlidande för att det problem hans kollega har, och 
lämnar snällt ut de uppgifter manipulatören ville ha för att vara en hjälpsam kollega. En 
annan skepnad av social-engineering kan vara är ”den hjälpsamma personen”. 



  6

Manipulatören utger sig för att vara en person från IT-avdelningen, och ringer till den 
nyanställde personen för att få en bekräftelse på användarnamn och lösenord, för att ge 
den nyanställde en större lagringsplats för e-post. [8] 

 

3.2 Vilka utsätts för social-engineering? 
En person som vill utföra en social-engineering attack mot en verksamhet, försöker hitta 
den svagaste länken. Den personen som kan vara lättast att manipulera är någon av de 
personer, som är nyanställd. De nyanställda har kanske inte fått någon kunskap om vilka 
säkerhetsrutiner som finns på företaget. Det är också vanligt att man inriktar sig på de 
anställda, som är längre ner i företagshierarkin. Dessa personer har en vilja att klättra 
upp i företagets hierarki. Och de ser det som en möjlighet när de hjälper en person, som 
de tror är ifrån ledningen. Det är ingen regel att attacker enbart riktas mot dessa två mål. 
Det finns ingen i företaget som går säker när det gäller en attack av social-engineering. 
Alla personer i företaget kan vara ett offer för dessa attacker. [7] 

3.3 Generellt tillvägagångssätt 
En attack med hjälp av social-engineering kan utföras på många olika sätt, men man kan 
generellt dela upp attacken i fyra faser. 

Den första fasen är informationsinsamling av målet man ska attackera. Det kan 
handla om allt ifrån att leta information på Internet, till att leta i företagets 
pappersinsamling, eller sopor. Det kan vara information bestående av 
anställningsnummer och andra personuppgifter på de anställda, arkitektur på företagets 
datasystem, hur deras organisation är uppbyggd med mera. 

I den andra fasen handlar det om att bygga upp en form av relation till en person i 
företaget. Det kan handla om några telefonsamtal under en kortare period, eller ett 
relationsuppbyggande som kan innebära flera veckors kontakt. Delmålet är att bygga 
upp ett förtroende. 

I den tredje fasen utnyttjas den relationen som byggdes upp i fas två. Offret har nu 
haft kontakt med marodören, som har visat att han känner till arbetsprocedurerna och 
flera anställda på offrets avdelning. Offret tror nu att det inte är någon känslig 
information som utlämnas till marodören. Informationen som lämnas ut kan vara allt 
från namn på en server till listor med nyanställdas namn och anställningsnummer eller 
ett lösenord, som ändras varje vecka för att höja säkerheten. 

 
 

Bild 3.1. Det generella tillvägagångssättet av social-engineering består av 4 itterativa 
faser, [9] 
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Den fjärde fasen är det slutgiltiga målet, eller delmålet. Det kan handla om att man 
fick servernamnet i fas tre, och nu kan börja en ddos, denial-of-service-attack mot 
servern för att få den att krascha. En ddos-attack går i stora drag ut på att ta kontroll 
över flera datorer och sedan få dem att samtidigt skicka förfrågningar till servern. 
Servern klarar inte av att hantera alla förfrågningar på ett bra sett. Detta kan leda till att 
serverns tjänster blir väldigt långsamma eller att den kraschar och måste startas om. En 
ddos-attack kan leda till stora ekonomiska förluster. 

I den fjärde fasen kan scenariot vara att man fick ett veckolösenord och ett 
användarkonto. Med dessa förutsättningar kan marodören lätt komma åt den 
informationen han ville ha, i stället för att försöka knäcka användarnamn och lösenord, 
med bruteforce, det vill säga pröva sig fram. Det finns bra program för att utföra en 
bruteforce attack, eller en ordlisteattack, men det är smidigare att få det direkt. Hela 
cykeln av en social-engineering-attack är iterativ, vilket innebär att man upprepar alla 
fyra stegen för varje delmål man har. Se bild 1, [9]  

3.4 Attackmetoder  
Social-engineering kan huvudsakligen utföras med hjälp av två olika metoder. Den ena 
utförs genom att offret interagerar med en dator dvs. datorbaserad metod, och den andra 
utförs genom att en människa manipulerar en annan människa. Den datorbaserade 
attacken går ut på att få en användare att följa instruktioner som ett program ger. Det 
kan till exempel vara ett program som säger till om att datorn inte har ett uppdaterat 
virusskydd, och att användaren ska bege sig till en Internetsida för att installera det 
senaste virusskyddet. I stället för ett virusskydd är det ett program som registrerar 
tangenttryckningar. Det kan också vara ett pop-up fönster, som informerar användaren 
att nätverksanslutningen har brutits, och användarnamn och lösenord måste skrivas in 
för att återupprätta uppkopplingen. Användarkontona skickas sedan via e-post till 
manipulatören, som nu har tillgång till företagets nätverk. Detta sker utan att 
användaren har förstått att han har utfört en handling, som kan innebära en risk mot 
företagets informationssäkerhet. [3] 

Attacken som är utförd av en människa, är en enklare metod. Och den bygger på 
mänskliga kontakter. Alla sätt där det handlar om människa till människa interaktioner 
kan utnyttjas. Social-engineering kan användas i direkt kontakt med en människa, över 
telefon eller via e-post etc. Några exempel på skepnader som en social-manipulatör 
antar är följande: 
Ett exempel på detta är den förtroendeingivande personen. Ett annat exempel kan vara 
en person som bara vill ställa en fråga. Manipulatören kan presentera sig som en student 
och fråga om något i organisationen, den anställde känner sig smickrad att en person har 
kontaktat honom och svarar villigt på frågan. 

En annan metod, som är en blandning av båda ovanstående metoder är phishing. 
Attacker där det används e-post och Internetsidor kallas för phishing. Ett 
Elektronisktbrev skickas till någon, som hänvisas att fylla i personliga uppgifter. I 
denna attack handlar det om identitetsstöld. År 2003 utsattes eBay och dess användare 
av en attack. I ett elektronisktbrev, till alla med användarkonton på eBay, stod det att 
eBay skulle uppdatera sin kundinformation. Kunderna skulle skriva in personuppgifter 
och kreditnummer, vilket var ganska genomskinligt eftersom eBay redan har alla dessa 
uppgifter. Phishing sägs komma från engelskans ”fishing”, eftersom det handlar om att 
skicka ut en massa beten och hoppas att ett antal ska nappa på erbjudandet, eller 
begäran. Men det finns många teorier om hur namnet har uppkommit. Det sägs också ha 
kommit från betydelsen ”password harvesting fishing”, man har tagit första bokstaven 
från password och harvesting och ”ishing” av fishing och får då ordet phishing. 
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Andra namn på detta bedrägeriet är ”carding” och ”brand spoofing”. [10] 
I slutet av november 2004 utsattes svenska användare av Eurocard för en phishing-

attack. Användare av Eurocard fick ett elektronisktbrev, som var skrivet på svenska, där 
de ombads att besöka en falsk Eurocard-webbsida. Där uppmanades de att logga in och 
skriva in sina personuppgifter. Detta anses vara den första kvalificerade attacken riktad 
mot svenska finanskunder, enligt Sveriges krisberedskapsmyndighet. [4] 

 

3.5 Psykologiska vapen 
Social-engineering bygger på att man ska utnyttja mänskligt beteende. Alla 

människor använder sig av de metoder som används i social-engineering, men oftast har 
de inga onda avsikter. Ett barn vet hur man ska agera för att få sin omgivning att utföra 
saker som barnet önskar åt honom eller henne. 

I social-engineering har marodören utvecklat denna förmåga och vet vilka känslor 
man ska utnyttja. 
Några exempel på psykologiska vapen är: 

Auktoritet – detta är ett mycket effektivt sätt för att få den informationen man vill 
ha. Det kan räcka med att agera som en person i ledningen i kostym, för att övertyga en 
receptionist att man är behörig att få den informationen man vill ha. 

Benägenhet av att vara hjälpsam – många människor har en benägenhet av att 
hjälpa de som ser ut att behöva hjälp. För att få fysisk åtkomst av information eller 
tillgång till lokalen, kan man ha kläder som ett bud och bära på ett antal lådor. Personal 
med passerkort håller upp dörren och släpper in en obehörig. 

Att tycka om och ha samhörighet – att försöka bygga upp en personlig relation 
med någon är ett bra sett för att bygga upp ett förtroende. Det är vanligt att man tycker 
om de personer som är som en själv. Det kan vara allt från gemensamma intressen och 
fritidsaktiviteter till att man är född i samma stad. När en vänskapsrelation är uppbyggd, 
är det lättare att dela med sig av känslig information. 

Tjänster och gentjänster – om man hjälper någon, får man hjälp tillbaka. Detta 
kallas reverse social-engineering. Det kan vara en situation där marodören först 
kontaktar offret och frågar om han har haft problem med uppkopplingen till nätverket. 
Offret svara att uppkopplingen fungerar bra, marodören ger då ett telefonnummer offret 
kan ringa om det skulle uppstå några problem. Senare arrangerar marodören att offrets 
dator inte kan ansluta till det lokala nätverket och offret ringer upp och får problemet 
åtgärdat. När problemet är åtgärdat kan marodören till exempel manipulera offret att 
installera ett program, som ska förhindra framtida uppkopplingsproblem. Och offret 
installerar ett program som ger marodören åtkomst till hela nätverket. 

Oengagerad personal – att be säkerhetsvakter, städpersonal eller receptionister 
utföra tjänster, som de i sitt dagliga jobb inte utför. Det kan till exempel vara att be en 
receptionist om att få tillgång till en uppkoppling, medan man sitter och väntar på någon 
anställd. Argumentet kan vara att man tillsammans med den anställde håller på att jobba 
mot en deadline och att man verkligen behöver utnyttja varje ledig stund för att få klart 
projektet. Nu har marodören på ett enkelt sätt tagit sig förbi besvärliga routrar och 
brandväggar, och kan koppla upp sig på det lokala nätverket. 

Pålitlighet och engagemang – man utnyttjar det faktum att medarbetare inte vill 
anses vara opålitliga, eftersom det är ett oattraktivt drag och som man inte gärna vill bli 
associerad med. 

Marodören utnyttjar detta genom att insinuera att offret kommer att få oönskade 
följder om han inte utför de handlingar som manipulatören vill. Manipulatören refererar 
till kontakter högre upp i företagets hierarki, för att skapa oro hos offret. [7] 
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4 Informationssäkerhet 
En organisations information är väldigt viktig. Det finns organisationer som enbart 
arbetar med information. Information är avgörande om ett företag ska nå framgång eller 
misslyckas. 

Informationens värde kan mätas i hur stor kostnaden blir att återskapa förlorad 
information, eller ett förlorat kundregister. 

Det är väldigt viktigt att en obehörig person ej får tillgång till organisationens interna 
information. Det är därför viktigt att skydda åtkomsten av en organisations information. 
Genom att ha en bra informationssäkerhet i sin organisation kan man förhindra attacker 
i social-engineering. 

 

4.1 Definition 
Enligt Standardiseringen i Sverige, SIS, definieras informationssäkerhet med följande: 

”Informationssäkerhet innebär tillgång till information. Informationen måste alltid 
finnas när du behöver den och du måste kunna lite på att den alltid är rätt. Därför 
måste du skydda dig mot förlust av informationen, men också mot oavsiktlig eller 
obehörig ändring av den. Informationssäkerhet innebär också att de som inte är 
behöriga inte ska få tillgång till informationen. Därför måste du försäkra dig om att det 
bara är behöriga som har tillgång.” 

Informationssäkerhet beskrivs på olika sett, beroende på vilket område det handlar 
om. 

Enligt SIS, har man delat upp den efter skyddsåtgärdernas miljö. Informations-
säkerhet kan delas upp i två kategorier, Administrativ säkerhet och Teknisk säkerhet. I 
den Administrativa säkerheten ingår till exempel metoder, utbildning, regelverk och 
organisation. Det innebär att den administrativa delen omfattar organisationens 
administrativa regler och rutiner. Den tekniska säkerheten omfattar skydd av data och 
information mot obehörig åtkomst och obehörig förändring av data och information. Se 
bild 4.1 [11] 

 
 

Bild 4.1. Informationssäkerhet delas upp i en trädstruktur, [11 sidan 14] 
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Informationssäkerhet kan också kategoriseras utifrån olika skyddsmål. Enligt bild 4.2 

illustreras hur SIS delar upp informationssäkerheten enligt dessa kategorier.  
 
 

 
Konfidentialitet innebär säkerhet mot obehörig åtkomst och användning samt 

förändring och förlust av information eller andra resurser. För att uppnå skyddsmålet 
konfidentialitet, kan man använda sig av någon form av identitetskontroll. 

Spårbarhet innebär att varje behörig användare ska kunna spåras för att man ska vet 
vad varje användare har gjort. Användaren ska helt enkelt kunna stå till svars för sina 
handlingar. Loggning används för att uppnå spårbarhet. 

Riktighet innebär att informationen inte förändras eller förstörs av misstag av en 
person eller process. För att uppnå detta skyddsmål kan man använda sig av signering, 
användaren måste vara medveten om vad han har gjort. 

Auktorisation innebär att man måste godkänna vilka åtkomsträttigheter varje 
användare har av ett system. Detta kan uppnås genom att man klassificerar olika 
användare. 

Tillgänglighet innebär att informationen alltid ska vara tillgänglig för auktoriserade 
användare och att användaren ska kunna komma åt informationen inom en rimlig svars- 
tid. För att uppnå skyddsmålet rimlighet kan man dela upp informationen på flera olika 
lagringsplatser där kopior av informationen finns. Ifall någon av lagringsenheterna 
skulle få problem, kan användaren få tillgång av en kopia från en annan lagringsenhet. 

Autentisering innebär att man kontrollerar att användaren är den han uppger sig för 
att vara, man kontrollerar helt enkelt användarens identitet. För att uppnå detta kan 
inloggning eller digitala signaturer användas. 

Oavvislighet innebär att man vid överföring av information, meddelande, ska kunna 
se vilka meddelande som har skickats och mottagits. En avsändare av ett meddelande 
ska inte kunna förneka att han har skickat det. Detta kan genomföras med 
loggningsfunktioner. [15]  

Bild 4.2. Informationssäkerhet och skyddsmål, [11 sidan 15] 
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4.2 Hot mot informationssäkerheten 
Hoten mot informationssäkerheten kan delas in i olika kategorier. Hoten har 
kategoriserats, för att man ska få en bra överblick på de olika incidenterna som kan 
utgöra ett hot. I bild 4.3 nedan från SIS, kan man dela in hot och sårbarheter enligt 
följande. 

 
SIS har delat upp hot och sårbarheter som kan drabba en verksamhet i två delar, hot 

med mänsklig inverkan och hot med miljöbetingad inverkan. Hot med mänsklig 
inverkan kan vara avsiktliga eller oavsiktliga och de miljöbetingade hoten kan vara 
naturliga eller påverkas av den mänskliga faktorn. Social-engineering faller under 
avsiktlig hot med mänsklig inverkan. 

Hot som är kopplade till olyckor och misstag är svåra att förutsäga, och hur de 
påverkar organisationen. Exempel på detta är buggar i mjukvaran, vilket leder till att 
tjänster eller data inte finns tillgängliga, eller att data försvinner. Det kan också vara 
felaktig information, som lagras för att det finns felaktiga rutiner i organisationen. 

 
 

Bild 4.3. Hot mot informationssäkerheten kan delas in i kategorier beroende av 
mänsklig eller miljöbetingad inverkan, [11 sidan 21] 
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4.3 Den mänskliga faktorn 
Social-engineering utnyttjar människans olika egenskaper och brister för att få tag i den 
informationen man vill komma åt.  

Ett allvarligt hot mot informationssäkerheten är de anställda, eller före detta 
anställda. De anställda som utvecklar en mjukvara har insikt och kan hitta brister i 
programmet. De kan avsiktligt utnyttja dessa brister om de vill angripa organisationer 
som använder mjukvaran. De kan också manipuleras att sprida informationen till 
utomstående, eller om de är missnöjda i organisationen, kan de sälja informationen 
vidare till massmedia eller till konkurrerande företag. Om mjukvara sprids innan den är 
färdig, kan konkurrerande företag använda mjukvarans brister, för att förhöja sin egen 
produkt. 

Med hjälp av dagens små lagringsmedier, som till exempel cd-skivor och minneskort 
är det lätt att föra ut information utan att någon märker det. 

Ett annat hot mot informationssäkerheten är outsourcing, när man lägger ut uppgifter 
på underleverantörer. Outsourcing är en viktig del i företagets strävan efter att bli 
konkurrens starka. Nackdelen med att involvera underleverantörer är att det blir svårare 
att överblicka en utvecklingsprocess av programkod. Det blir svårare att upptäcka om 
någon eller några av de inblandade har haft onda avsikter. Det blir också svårare för de 
anställda att identifiera alla utomstående konsulenter, som jobbar åt dem. Detta öppnar 
dörrarna för marodörer som vill utföra en attack i form av social-engineering. Det kan 
finnas fördelar i att använda sig av underleverantörer, som tillexempel större tillgång till 
expertis i ett specifikt område. 

Personalrörligheten i informationsteknikbranschen kan vara ett hot mot 
informationssäkerheten. En konsult som jobbar åt ett företag för att utveckla ett 
program, kan skapa en bakdörr. Nästa steg för konsulten kan vara att söka sig till ett 
företag, som använder mjukvaran han utvecklade. Där kan konsulten utnyttja bakdörren 
som han skapade när han utvecklade mjukvaran. [7], [11] 

I delrapport 2 från informationssäkerhetsutredningen, SOU 2004:32, har man delat 
upp angriparna i olika kategorier. I bilden kan man se relationen mellan hot och aktörer, 
och vilken skada de kan tänkas åstadkomma. Se bild 4.4 
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Kapacitet betyder hur mycket resurser de olika grupperna använder. Att undersöka 

och kartlägga system kan vara tidskrävande och kostsamma, och det ökar också risken 
att bli upptäckt. De olika aktörerna har olika resurser och intressen, som påverkar hur de 
agerar. 

Ett problem kan vara att kategorisera dem, eftersom gränserna mellan de olika 
kategorierna kan vara otydliga. Terrorister utför till exempel ibland industrispionage. 

Bild 4.4. Ett diagram över olika angripare uppdelat efter deras mål med angreppet. 
[11 sidan 28] 
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5 Statliga myndigheter inom informationssäkerhetsområdet 
För att kunna hantera informationen på ett säkert sätt i Sverige krävs det centraliserade 
myndigheter. Myndigheterna samlar in uppgifter om hot och angrepp, för att kunna föra 
statistik och upptäcka svaga punkter i Sveriges informationssäkerhet. Myndigheterna 
strävar efter att fastställa en standard inom IT, precis som det finns standarder i andra 
branscher. Det är viktigt att myndigheterna samarbetar för att försöka ta fram en 
fungerande strategi mot social-engineering angrepp. En viktig del i myndigheternas 
arbete mot den ständigt växande IT-hotbilden är att upplysa organisationer och privat 
personer. Den här delen av rapporten informerar om de myndigheter, som jobbar med 
informationssäkerhet och måste arbeta för att på något sätt försvåra attacker av social-
engineering. 
 

5.1 Åklagarväsendet 
En åklagare leder polisens utredningsarbete och tar sedan ett beslut om det ska bli några 
rättsliga påföljder. 

Åklagare kommer allt oftare i kontakt med IT-relaterade frågor när de utreder brott. 
När ett brott begås blir det allt vanligare att man använder IT som ett redskap. Det sker 
också ett antal angrepp mot IT-system. När det gäller antalet angrepp mot IT-system, 
finns det ett stort mörkertal. En Bank som utsetts för ett angrepp vill inte gärna att det 
kommer ut till allmänhetens kännedom, eftersom det kan skada bankens rykte. Att få 
fram bevis mot brott i IT-miljö är ett viktigt område. Det har konstaterats att IT-
relaterade frågor är så viktiga att alla åklagare med någon form av specialistkompetens 
även måste ha kunskaper om IT. Därför har man infört en särskild IT-utbildning i en 
specialiståklagares basutbildning. [11] 

 

5.2 Polisen 
Polisens uppgift är att förhindra brott och att ägna sig åt spaning och utredning i fråga 
om brott. Polisen har en central och viktig roll när det gäller att bekämpa 
informationsrelaterade hot och angrepp, eftersom dessa angrepp och hot innebär att 
angriparen gör sig skyldig till någon form av brott. 

En annan uppgift polisen har är att genomföra registerkontroll för säkerhetsprövning. 
Detta innebär att polisen tillhandahåller uppgifter på personer, ett belastningsregister, 
där man kan se om personen har någon brottslig historik. En nyanställd som arbetar med 
barn och unga människor, ska enligt lag visa upp ett utdrag av sitt belastningsregister. 

Polisen arbetar också med rådgivning, kontroll av myndigheternas säkerhetsskydd 
samt utförande av verkställighetsföreskrifter med avseende på säkerhetsskyddslagen. 

När polisen utreder informationsrelaterade brott har de rätt att beslagta material, ha 
hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Den enhet som har specialiserat sig 
på att utreda brott i IT-miljö är Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen, vissa 
regionala polismyndigheter samt vid Ekobrottsmyndigheten och Statens 
kriminaltekniska laboratorium. 

Det finns en enhet inom Rikskriminalpolisen som är mera känd som IT-brottsroteln. 
De har i uppgift att hjälpa polismyndigheterna operativt. De arbetar bland annat med 
Internetspaning och att säkra digitalt bevismaterial. De har också till uppgift att 
samarbeta med näringslivet och att fungera som en samordnare mellan 
polismyndigheter och andra myndigheter. En annan viktig uppgift som IT-brottsroteln 
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har är att tillsammans med andra delar av polisväsendet arbeta med utbildning samt att 
utveckla teknik och metoder för att förhindra IT-brottslighet. 

Säkerhetspolisen leder och arbetar med att förhindra och avslöja brott mot rikets 
säkerhet. De har också i uppgift att hantera säkerhetsskydd för myndigheter och företag, 
i fall de bli utsatta för angrepp skulle innebära stora påfrestningar för samhället. Det 
sker också en utveckling av tekniker och metoder när det gäller att säkra bevis av IT-
lagrad information. Säkerhetspolisen har också ansvar att ta beslut om att genomföra 
hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. [11] 

 

5.3 Datainspektionen 
Datainspektionen är en central förvaltningsmyndighet som har till uppgift att skydda 
privatpersoners integritet och privatliv i IT-samhället. Det ska ske på ett sådant sätt att 
det inte försvårar eller förhindrar ny teknik. Datainspektionen är Sveriges nationella 
tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen (PuL) trädde 
i kraft 1998 och omfattar hur information om personer ska behandlas. I PuL finns det 
beskrivet hur man ska hantera personuppgifter det vill säga hur de lagras, registreras, 
bearbetas, hur de samlas in, hur de sprids och hur de raderas. Datainspektionen hjälper 
enskilda personer som har råkat ut för integritetskränkningar. De följer också upp 
klagomål och gör inspektioner. En stor del av deras uppgift är förebyggande arbete, 
framför allt informationsupplysning och utforma föreskrifter. [11], [12] 
 

5.4 Statskontoret 
Statskontoret är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen med att hjälpa 
fram utvecklingen av en rättssäker, demokratisk och effektiv offentligsektor. 
Statskontoret arbetar bland annat med att informationssäkerhetsarbete och har under de 
senaste åren inriktat sig på att förbättra informationssäkerheten i den offentliga sektorn. 
Statskontoret ansvarar för kanslistöd till e-nämnden dvs. att de har hand om det 
administrativa arbetet. Den 1 januari 2004 grundades e-nämnden, som är en elektronisk 
förvaltning som har i uppgift att stödja utvecklingen av att säkert och effektivt 
elektroniskt informationsutbyte mellan två eller flera parter. E-nämnden består av högst 
15 medlemmar var av en är ordförande. Den nuvarande ordföranden är Alf Nilsson och 
han är överdirektör på skatteverket. E-nämnden har möjlighet att skapa föreskrifter, 
riktlinjer och standarder för elektroniskt informationsutbyte. 

En av Statskontorets arbetsuppgift när det gäller informationssäkerhet är elektroniska 
identiteter, e-legitimation, och digitala signaturer för allmänheten och den offentliga 
sektorn. Under maj 2005 fick statskontoret ansvaret för SHS-katalogen. SHS är en 
gemensam plattform för säkert informationsutbyte mellan två eller flera aktörer, till 
exempel företag, myndigheter och allmänheten. Statskontoret samarbetar med andra 
informationssäkerhetsansvariga genom bland annat nätverket SNITS, där inblandade 
parter träffas och byter erfarenheter och diskuterar säkerhetsfrågor. Statskontoret 
medverkar i projektet LIS, Ledningssystem för informationssäkerhetsstandarden, som är 
till för att förmedla och främja de svenska standarderna SS-ISO/IEC 17799 respektive 
SS 62 77 99-2. Wiggo Öberg på statskontoret beskriver LIS med följande: 

”LIS beskriver en process för ett informationssäkerhetsarbete som består av policy, 
regler, förslag till skyddsåtgärder och procedurer för väsentliga de-lar. LIS utgår ifrån 
att det är nödvändigt med en helhetssyn på informations-säkerhet som täcker in alla 
delar. Skälet till det är att man inte kan åstad-komma god säkerhet utan tydliga regler, 
personella resurser, tekniska skyddsåtgärder, administrativa rutiner och uppföljning som 
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leder till förbätt-ringsåtgärder. D.v.s. samma komponenter som krävs i vilket annat 
kvalitets-arbete som helst. Det finns ofta en övertro på tekniska skyddsåtgärder som är 
viktig att uppmärksamma.”. [11], [12], [13] 

 

5.5 Post- och telestyrelsen 
PTS är en myndighet som är verksam under näringsdepartementet och dess ledning 
tillsätts av regeringen. Näringsdepartementets mål är att få hela Sverige att öka sin 
tillväxt och ha en hög sysselsättning och låg arbetslöshet. PTS har ett ansvarsområde 
som omfattar elektronisk-kommunikation och post. Denna myndighet ska bevaka 
utvecklingen av elektronisk-kommunikation, framför allt säkerheten vid elektronisk 
informationshantering.  

PTS fick i årsskiftet 2002/2003 i uppdrag av regeringen att grunda en central enhet 
for IT-incidenthantering. Det var då Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic, skapades, vars 
uppgift är att inrätta ett system där organisationer i samhället kan byta erfarenheter med 
varandra. Det ska också fungera som en informationskanal för nya problem som kan 
uppstå i IT-system. En mycket viktig uppgift som Sitic har är att erbjuda rådgivning när 
det gäller att förebygga problem som kan uppstå i IT-system, sammanställa och ge ut 
statistik för att det förebyggande arbetet ska förbättras. [11] 

 

5.6 Krisberedskapsmyndigheten 
KBM har till uppgift att hålla samman arbetet med andra myndigheter i Sverige, när det 
gäller informationssäkerhet. KBM arbetar med andra myndigheter och med 
organisationer från näringslivet. Deras mål är att höja informationssäkerheten i Sverige. 

KBM arbetar för att förbättra samarbetet mellan den offentliga sektorn och det 
privata näringslivet. KBM:s tillvägagångssätt är att  informera och utbilda myndigheter 
och organisationer. KBM utför omvärldsanalyser, där de rapporterar till regeringen 
vilka hot och risker det finns mot samhällsviktiga system och de identifierar också dessa 
systemens svaga punkter. [11] 
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6 Analys 
Social-engineering medför negativa konsekvenser om man inte har rutiner för att 
hantera de situationer som inträffar. I detta kapitel analyseras de olika negativa 
konsekvenserna och vad det innebär för en organisation, som blir utsatta för en social-
engineering attack. Detta kapitel tar upp metoder och riktlinjer över hur en organisation 
kan arbeta med en informationssäkerhetspolicy för att förhindra de negativa 
konsekvenserna. 
 

6.1 Konsekvenser av social-engineering 
När social-engineering används för att stjäla viktig information från organisationer kan 
det få allvarliga konsekvenser. Social-engineering används för att på ett olagligt sätt få 
tag i information eller resurser. En organisation kan skadas av att resurser stjäls och det 
gäller främst resurser som påverkar organisationen ekonomiskt. En organisation kan 
också få sitt goda rykte förstört. En attack av social–engineering kan innebära att en 
organisation utreds av olika statliga organ i Sverige, som kan innebära vissa juridiska 
påföljder för organisationen. I värsta fall skulle en attack kunna få katastrofala följder, 
som kan innebära att hela riket drabbas. 

När det gäller den ekonomiska aspekten kan det vara förödande för en organisation 
om en prototyp av en ny produkt stjäls. Allt förarbete och andra kostnader, som man har 
räknat in i produktutvecklingens budget, skulle kunna gå förlorad om ett annat företag 
kommer över ritningar och lanserar en liknande produkt. Produktens hemliga ritningar 
skulle också kunna publiceras i media. Konkurrerande organisationer skulle kunna hitta 
svagheter i produkten och lansera en egen liknande produkt där de har åtgärdat 
svagheterna. Den konkurrerande organisationen kan använda sig av produktens 
svagheter i en marknadsföringskampanj och det innebär att kunderna föredrar en 
produkt utan svagheter. [8] 

En organisations rykte är oerhört viktigt. En bank måste vara pålitlig och om en 
banks kunduppgifter och kontonummer skulle stjälas, skulle det innebära att deras 
kunder sökte sig till en annan bank. I oktober 2005 utsattes Nordea för en Phishing-
attack. Nordeas kunder fick ett elektronisktbrev där de uppmanades att gå in på Nordeas 
webbsida och skriva in sina kontouppgifter för Internetbetalningar Det 
elektroniskabrevet länkade till en identisk falsk webbsida för Nordeas nättjänster. 
Nordea har 1,6 miljoner nätkunder och det räcker om ett fåtal av användarna luras av 
attacken. Nordeas informationschef Bo Ehlin lovade att ersätta alla kunder som har 
förlorat pengar, den attacken drabbade inte enbart Nordeas rykte, utan även finansiellt. 
Bo Ehlin säger att Nordea ska se över sina rutiner. 

Handelsbanken drabbades i slutet av juli 2005 av en liknande attack och 2004 
anmäldes 10341 kortbedrägeribrott och av dem utfördes 66 procent över Internet med 
hjälp av phishing. [16] 

Jag har haft kontakt med bland annat Mats Björklund, som är jurist på 
datainspektionen. Det är datainspektionen som avgör om en organisations säkerhet är 
tillräckligt bra, för att en organisation ska undvika juridiska påföljder. Personliga 
uppgifter måste behandlas med yttersta försiktighet. När en attack av social-engineering 
inleds, samlas information in om organisationen och dess anställda. Vid detta skede kan 
organisationen göra sig skyldig mot brott mot personuppgiftslagen, PUL Enligt paragraf 
48 och paragraf 49 i PUL, kan det innebära böter och fängelse till upp till två år. Enligt 
paragraf 3 i PUL är definitionen på personuppgiftsansvarige följande: 
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”Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer 
ändamål med och medlen för behandling av personuppgifter.”. [21] 

Informationsstöld av material som skulle innebära en risk mot rikets säkerhet, skulle 
kunna innebära katastrofala följder. En organisation med fientliga avsikter skulle kunna 
få tag i information från försvarsmakten, var de bevarar sina vapen under fredstid.  

 

6.2 Åtgärder mot social-engineering 
Social-engineering utnyttjar människans svagheter och man måste därför informera de 
anställda om att social-engineering existerar och upplysa dem vad det är. Myndigheter i 
Sverige gör vad de kan för att upplysa och sprida information. På ett företag är det 
viktigt att man utbildar sin personal direkt när de anställs eftersom de blir naturliga 
måltavlor för en person som vill använda sig av social-engineering för att stjäla 
information.  

IT-säkerhet kostar pengar och att säkra sin information är ett långsiktigt arbete och 
som kontinuerligt måste uppdateras. Vanligtvis uppdateras inte en organisations 
säkerhets policy förrän det har inträffat en incident. Det var fallet i Nordeas phishing 
attack. I fall Nordea kontinuerligt skulle se över sin policy och sina rutiner, skulle 
attacken kunna ha förhindrats.    

De tekniska försvaren mot informationsstöld förbättras ständigt medan manipulering 
av människor blir allt vanligare. En person som vill stjäla information kommer alltid att 
använda sig av de enklaste metoderna för att nå sitt mål och de metoder som ger den 
minsta risken för att bli upptäckt. [8] 

 

6.2.1 Vad är en informationssäkerhetspolicy? 
Företagets ledning ansvarar för att det finns en säkerhetspolicy och sätter ut mål som 
ska nås och en säkerhetsansvarig har ansvaret att uppdatera den till en aktuell nivå. 

En säkerhetspolicy är klara och entydiga regler och instruktioner hur de anställda ska 
agera i vissa situationer för att skydda information. Det är viktigt att ha inarbetade och 
tydliga rutiner för att kunna upptäcka och förhindra angrepp av formen social-
engineering. En bra säkerhet uppnås genom att man får de anställda att förstå varför 
man använder sig av vissa rutiner. Om de anställda inte förstår varför de ska utföra vissa 
rutiner, leder det ofta till att de struntar i att följa dem. Det är viktigt att förstå att bara 
för man följer säkerhetsrutinerna, innebär det inte att man förhindrar attacker av social-
engineering till 100 procent. Det rimliga målet för en säkerhetspolicy bör i stället vara 
att man minskar risken för ett angrep till en accepterbar nivå. 

En viktig del med att skapa en säkerhetspolicy är att skapa ett medvetande och 
engagemang hos de anställda. Det är därför viktigt att ledningen på ett tydligt sätt 
poängterar hur viktigt det är för organisationen med en bra utarbetad IT-säkerhet och 
varför de har en policy. [8], [15], [17] 
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6.2.2 Uppbyggnad av en informationssäkerhetspolicy 
Det går att dela upp en säkerhetspolicy i fyra block där policyn är överst och beskriver 
vad ledningen i organisationen vill och varför de vill skydda informationen. Under i 
triangeln finns det riktlinjer hur målen ska uppnås. Vad man ska göra för att uppnå en 
bra informationssäkerhet. Efter riktlinjer finns anvisningar över vilka skyddsåtgärder 
som ska införas och på vilket sätt skyddet ska införas. I botten av triangeln finns 
säkerhetsinstruktioner som beskriver exakt hur anvisningarna ska följas och vem som 
ska införa dem. Se bild 6. [17] 

Den person eller de personer som utformar en säkerhetspolicy i en organisation 
måste skriva den på ett sådant sätt att alla anställda kan förstå den. De bör undvika att 
använda sig av allt för tekniska termer för att även de som inte är tekniker ska förstår 
den.  
 

 
 

 
Bild 6.1. En struktur över en säkerhetspolicy, [17] 
 

6.2.3 Hot och risker 
Ett viktigt steg emot en bra informationssäkerhet börjar vanligtvis med att 
organisationen gör en riskutredning. Riskutredningsarbetet är en iterativ process som 
bildar en cykel där man inkluderar identifiering, analys, implementation, observation 
och kontroll. Den här modellen heter OCTAVE, som står för Operational Critical 
Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation. OCTAVE har tagits fram av det 
amerikanska Software Enginering Institute som finns på Universitetet Carneige-Mellon 
på uppdrag av USA´s federala statsförvaltning.  

Riskutredningsarbetet utförs vanligtvis av en lite grupp inom organisationen från 
olika avdelningar. Fördelen med att ha representanter från olika avdelningar är att man 
får en bred kunskap. Utredningsgruppen samlar in information från organisationens 
ledningsgrupp, avdelningscheferna och från IT-avdelningen. Man börjar med att ta reda 
på vad som är organisationens säkerhetsläge. Det kan handla om att upprätta vad som är 
viktigt för organisationen, se hur organisationen tidigare arbetade med säkerhetsfrågor, 
identifiering av tillgångar och beskrivning av vad som är viktigt med varje tillgång och 
te reda på hur eventuella hot kan se ut mot dessa tillgångar. En riskanalys ingår som ett 
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avslutande steg i OCTAVE metoden. Se bild 6.2. Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic, 
har licens att hålla utbildningar för denna riskutrednings-metoden. [18] 

 
 

 
Bild 6.2. OCTAVE, en modell för Riskutredning, [18] 

 
 
 

När man har fått ett underlag hur organisationens säkerhetsstruktur ser ut och vilka 
svagheter den har gör man en riskanalys. I en riskanalys identifierar man risker och hot 
mot de informationstillgångar som organisationen har. Man måste analysera vilka 
specifika hot som finns mot varje informationstillgång och man bedömer vilka 
konsekvenser det skulle få om organisationen skulle drabbas av något av hoten. Det 
viktigaste när man gör en riskanalys ar att identifiera vilken information som behöver 
omedelbart skydd och ifall det är lönsamt att utföra dessa skyddsåtgärder ur ett 
ekonomiskt perspektiv. [8] 

 

6.2.4 Informationsklassificering 
Klassificering av en organisations informationstillgångar är en viktig del av arbetet i en 
strävan efter att få en god informationssäkerhet. Det är viktigt att ha rutiner över hur 
känslig information ska hanteras och hur viktig den specifika informationen som ska 
lämnas ut är. Det är viktigt för de anställda att veta vilken nivå det är på informationen. 
Om man inte har någon informationsklassificering i organisationen måste varje anställd 
ta ett eget beslut och stå för konsekvenserna när information lämnas ut. Det är ett 
väldigt svårt beslut att ta av en anställd, som ibland inte förstår hur känslig den 
informationen som han just lämnade ut var. I social-engineering använder man sig av att 
samla in tillsynes okänslig information, men som tillsammans med annan information 
blir väldigt känslig.  

Policyn för informationsklassificering ska ge riktlinjer för hur information ska 
klassificeras i olika nivåer och hur man ska agera när man hanterar informationen på 
respektive nivå. När man har olika nivåer på informationen, vet den anställde vilka 
procedurer som ska följas vid utlämning av information. På detta sätt minskar risken att 
en anställd luras att avslöja känslig information för obehöriga personer.  

Antalet nivåer på klassificeringen i en organisation är beroende av hur mycket 
resurser man har tillgång till. Kostnaden ökar ju fler nivåer man har eftersom det kostar 
mycket att dela in informationen i de olika nivåerna och att utbilda personalen. Det 
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brukar räcka att ha fyra nivåer för sin dataklassificering. Ett exempel på hur man kan 
dela in informationen i fyra nivåer är konfidentiell, privat, intern och offentlig.  

Den konfidentiella nivån är den mest känsliga. I den konfidentiella nivån ska 
information som används internt av en begränsad grupp människor tillhöra. 
Konfidentiell information är sådan information som skulle kunna skada organisationen, 
aktieägare, affärspartner och kunder om den skulle komma i en obehörigs händer. Några 
exempel på konfidentiell information kan vara affärshemligheter, källkod, 
specifikationer på nya produkter, produktinformation. Om denna information skulle 
spridas till ett konkurrerande företag skulle det kunna innebära en förödande ekonomisk 
förlust.  

Den privata klassificeringsnivån avser information av personlig natur, som är avsedd 
att användas inom organisationen. Ett obehörigt spridande av denna information skulle 
allvarligt kunna skada de anställda eller organisationen. Det är vanligt att en person som 
använder sig av social-engineering utnyttjar information av personlig natur. Han stjäl en 
anställds identitet, för att på det sättet komma över information, som han inte har 
behörighet till. Information som kan klassificeras till privat är sjukdomshistorik, 
anställningsnummer, lönehistorik eller annan person identifierande information. 

Den interna informationen är den information som de anställda har behörighet till. 
Denna information kan oftast inte skada organisationen, de anställda, aktieägarna eller 
kunderna om informationen lämnas ut. En person som använder sig av social-
engineering kan dock använda denna interna information för att utge sig för att vara en 
av de anställda, en leverantör eller konsult. Personen kan på detta sätt få en anställd att 
avslöja information som är mer känslig för organisationen. Ett sekretessavtal måste 
undertecknas innan intern information delges till tredje part, som leverantörer och 
konsultföretag. Med intern information manar man information som används i den 
dagliga verksamheten i en organisation. 

Den offentliga nivån är den minst känsliga nivån. Det är information som är till för 
att spridas till allmänheten. Exempel på detta är pressreleaser, telefonnummer till 
kundtjänst och produktbroschyrer. [8] 

 

6.2.5 Incidenthantering 
En incident är en oväntad och störande händelse som drabbar en organisation. En 
incident kan vara avsiktlig eller oavsiktlig och det är viktigt att hantera en incident på ett 
bra sätt. En incident behöver inte leda till dåliga konsekvenser för en organisation. Ett 
intrångsförsök eller ett försök att stjäla information, men som misslyckas är en incident. 
En organisation måste ha bestämda rutiner för hur man ska dokumentera incidenter. 
Syftet med att dokumentera alla incidenter är att skapa en erfarenhetsbank, som kan 
användas för att förbättra organisationens informationssäkerhet. När en incident 
inträffar bör organisationen ha en process där de utreder vad som har hänt och vad eller 
vem det var som i scen satte den. Det gäller då att införa en disciplinär åtgärd mot den 
anställde, som bröt mot säkerhetsbestämmelserna. När en incident med skadliga 
konsekvenser inträffar bör man också göra nya riskanalyser. Det gäller att upptäcka en 
incident, reagera efter dokumenterade rutiner och sedan neutralisera hotet, för att det 
inte ska inträffar igen. Incidenthanteringen ska vara ett ständigt pågående arbete, som 
består av sex steg. De sex stegen är grundstenar i en cykel, som är en viktig del av 
organisationens säkerhetsarbete. Steg ett är skydd och det innebär att man ska kunna 
agera innan en incident har inträffat och om den inträffar ska skadorna bli minimala. 
Skydd omfattar också att utforma riktlinjer för incidenthantering. Steg två är 
identifiering och där gäller det att ta reda på vad som hände eller vad som orsakade 
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incidenten. Det kan vara problematiskt efter som en incident kan utlösa en dynamisk 
kedja av händelser och det kan vara svårt att veta exakt vad det var som startade kedjan. 
Steg tre är Rapportering och är grunden för hur man ska gå vidare i incidenthanteringen. 
Det går också underlag för vidare utredning av vad som egentligen orsakade incidenten. 
Steg fyra är att bekämpning eller reducera orsaken till incidenten. Steg fem är att 
återställa systemet och dess information, efter att man har åtgärdat problemet som 
incidenten orsakade, eller att man i alla fall har reducerat risken att det ska hända igen. 
Steg sex i cykeln är uppföljning och det är ett viktigt steg när det gäller att förhindra 
framtida incidenter med skadliga konsekvenser. I uppföljningen använder man den 
kunskap man fått för att förebygga identiska och liknande incidenter. Varje steg i denna 
process ger indata till nästa steg, där steg 6 ger indata till steg 1. [19], [20] 
 

Bild 6.3. Visualiserad bild av en Incidenthanteringscykel 
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7 Lösningsansats 
Organisationer anlitar ibland företag för att investera i bättre informationssäkerhets-
system. Det kan innefatta hårdvara och mjukvara samt att utbilda personalen och införa 
olika säkerhets rutiner. Det viktigaste är att man kontinuerligt gör uppdateringar av sina 
säkerhetsrutiner och sin hårdvara och mjukvara. Problemet kan dock vara att de 
glömmer eller att de inte bryr sig om att uppdatera sina säkerhetsrutiner, för att det kan 
innebära en stor kostnad utan att man fysiskt kan se vad som har förbättrats. Köper man 
ny hårdvara eller mjukvara, blir investeringen mer påtaglig i det vardagliga arbetet. 
Skulle det inträffa några incidenter med allvarliga konsekvenser mot 
informationssäkerheten på grund av dåliga säkerhetsrutiner, så kan det dock bli ett 
betydligt värre scenario. 
 

7.1 Slutsats 
Det hot som social-engineering utgör är framför allt mot en organisations eller persons 
ekonomi, men det är också ett stort hot mot en persons eller organisations ryckte. Det 
kan handla om att sprida ett påhittat ryckte, för att en organisations framgångar ska 
utebli. Den personen som utförde social-engineering attacken gjorde denna handling för 
egen ekonomisk vinning, eller för att en annan organisation skulle kunna ta fördel av att 
den utsatta organisationen tappar marknadsandelar. Det som oftast stjäls med hjälp av 
social-engineering är information eller pengar. Informationen som stjäls är den som kan 
ge finansiell avkastning, eller den informationen som kan skada företaget, det vill säga 
sådan information som en organisation inte vill att obehöriga ska kunna få tillgång till. 

För att få en bra bild över olika problem och hur allvarliga konsekvenserna kan var 
för en organisation, som inte har vidtagit några åtgärder mot social-engineering, har jag 
valt att använda mig av konsekvensscenario ifrån Dataföreningen i Sverige och dess 
program SBA scenario. I konsekvensblad 1 tittar man på lagar som det kan finnas risk 
att man bryter mot. Om man inte har tillräckligt bra säkerhetsrutiner, kan 
personuppgifter läcker ut till en obehörig person och det kan inne bära juridiska 
påföljder enligt paragraf 48 och paragraf 49 i PUL. Då kan det i värsta fall innebära 
böter och fängelse i två år. 

I konsekvensblad 2 tar man upp olika scenario som innefattar risker mot avtal. Det 
finns en stor risk att flera avtal inte kan hållas med kunder när det gäller leveranstid på 
grund av att information har stulit eller förstörts. En organisation kan också tvinga 
betala skadestånd till sina kunder. En bank som förlorar kunders konton till en utövare 
av social-engineering förlorar både ekonomiska resurser, samt att de får dåligt rykte. 

Konsekvensblad 3 behandlar scenarion där det handlar om när en organisation får 
dåligt rykte. Scenariot där en bank förlorar kunders konton, faller in även under denna 
kategori. Dåligt rykte påverkar också en organisation finansiellt, genom att kunder inte 
känner förtroende för organisationen. Det kan också innebära att en organisation med 
dåligt ryckte får svårt att rekrytera personal. 

Konsekvensblad 4 handlar om personal, och dåligt ryckte påverkar även denna 
kategori av konsekvenser. Organisationen får svårt att rekrytera kompetent personal. 
Det är också viktigt att man använder sig av väl fungerande säkerhets rutiner för att 
förhindra dåliga konsekvenser av social-engineering. Besvärliga säkerhetsrutiner kan 
leda till att personalen blir omotiverade och produktiviteten minskar. Och det innebär på 
långsikt att företaget får en sämre omsättning och en sämre vinst. 

För att se på konsekvenser som kan inträffa i framtiden tittar vi på konsekvensblad 5, 
som behandlar konsekvenser på sikt. Social-engineering, kan innebära många negativa 
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konsekvenser på längre sikt. En organisation riskerar att få en försämrad likviditet. Med 
likviditet menar jag en organisations betalningsförmåga under en kort sikt. Utan likvida 
medel kan en organisation inte överleva på längre sikt. Om en organisation får ett dåligt 
ryckte, tappar man ofta marknadsandelar och kunder, vilket innebär att inga nya 
kontrakt tecknas, och inga pengar strömmar in i organisationen. Alla dessa scenarion är 
starkt kopplade till organisationens företagshemligheter och företagshemligheter är ett 
av målen i attacker av social-engineering. 

Konsekvens blad 6 handlar om scenarion som drabbar organisationer ekonomiskt. 
Social-engineering skadar nästan alltid organisationer på ett ekonomiskt sätt i slutändan 
av alla negativa konsekvenser.  

Det är en liten kostnad att investera i kurser och bra säkerhetsrutiner och en väl 
fungerande informationssäkerhetspolicy, med tanke på vilka risker det finns.  Det är 
viktigt att ständigt gå över sina säkerhetsrutiner i en sådan dynamisk miljö, som just 
säkerhetsområdet är. Det finns många statliga organ och organisationer som man kan 
vända sig till för att få stöd och utbildning, om man inte har kunskapen själv. Det 
viktigaste är att man hela tiden håller sin informationssäkerhetspolicy, och alla säkerhets 
rutiner och sin personal uppdaterade, för att man ska förhindra att negativa 
konsekvenser inträffar. En utövare av social-engineering antar hela tiden nya skepnader 
och det är därför viktigt att man är steget före och vet hur man ska agera vid olika 
sorters attacker. Det går inte att förhindra att det sker olika incidenter i en organisation, 
men man kan förhindra att en incident innebär negativa konsekvenser. [22] 

För att attacker av social-engineering inte ska leda till flera mycket negativa 
konsekvenser, kan man vidta vissa åtgärder. Det viktigaste av allt är att ledningen i en 
organisation är medvetna om hur viktigt det är att utbilda sin personal, och att hålla sina 
säkerhetsrutiner och sin informationssäkerhetspolicy uppdaterade. Ledningen måste 
vara beredd att ge ekonomiskt stöd för att man ska kunna arbeta fortlöpande med 
utbildningar och säkerhetsrutiner och en väl fungerande informationssäkerhetspolicy. 
Det finns olika statliga organisationer i Sverige som kan hjälpa till med utbildning och 
de har väl fungerande modeller man kan använda sig av. Ett exempel på en modell en 
organisation kan arbeta efter är OCTAVE, som jag tog upp i kapitel 6.2.3. Det är 
Sveriges IT-centrum som har lisens att hålla utbildningar på riskutredningsmetoden 
OCTAVE. 

Det kan vara bra för en organisation att ISO certifiera sig även när det gäller 
informationssäkerhet. En organisation ser det ofta som en självklarhet att ISO certifiera 
sina rutiner när det gäller andra områden, men det är minst lika viktigt att ISO certifiera 
sig när det gäller informationssäkerhet. Statskontoret medverkar i projektet LIS, och de 
vill förmedla och främja de svenska standarderna SS-ISO/IEC 17799 respektive SS 62 
77 99-2.  
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8 Slutdiskussion 
Syftet med den här studien är att undersöka hur social-engineering är ett hot mot 
informationssäkerheten i en verksamhet. Jag har tagit fram ett bra arbetssätt hur man ska 
undvika negativa konsekvenser i en verksamhet och jag vill i detta kapitel påvisa hur 
jag lyckades svara på problemställningen. 
 

8.1 Diskussion 
En viktig del med det här arbetet var att ge insikt i hur en utövare av social-engineering 
tänker och agerar. Det är väldigt svårt att på detaljnivå redovisa för hur alla attacker 
planeras, implementeras och slutförs. För att underlätta för läsaren ville jag ställa två 
viktiga frågor: 
 
Vilka olika hot utgör social-engineering och hur kan man förhindra de negativa 
konsekvenserna? 
 
Vilka problem kan uppstå, om man inte vidtar åtgärder mot attacker av social-
engineering? 
 
Det hot social-engineering utgör är stöld av information, som oftast leder till 
ekonomiska förluster. Ett hot mot en organisations resurser, som i detta fall är 
information, förhindras genom att ha en bra informationssäkerhet. Det finns en bra 
beskrivning hur man bygger upp en bra informationssäkerhet och vilka statliga organ 
och organisationer som kan hjälpa till i denna rapporten, om man inte själv har den 
kunskapen. För att förhindra negativa konsekvenser när en incident inträffar måste man 
ha följande utredningar: 
 

• Hot och risk analys 
• Informationsklassificering 
• Incident hantering 

 
Punkterna ovan är väldigt viktiga för att en organisation ska kunna införa en bra 
informationssäkerhetspolicy. Det är väldigt viktigt, som jag skrev i rapporten, få 
människor att bli medvetna att social-engineering existerar. Att vara misstänksam är inte 
en dålig egenskap, det försvårar bara att utföre en attack av social-engineering. 

Det problem som kan uppstå har jag valt att dela in i fyra grupper, som diskuteras i 
kapitel 6.1.  

 
• Ekonomi 
• Rykte 
• Brott mot lagstiftning 
• Rikets säkerhet 

 
När jag skrev arbetet fanns det väldigt lite information om social-engineering, men det 
har hela tiden ökat och fler blir medvetna om detta hot. Vi läser dock i media att flera 
banker fortfarande drabbas av attacker av social-enginnering. 
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8.2 Förslag till kommande arbete 
För att få fram ytterligare information, kunde jag ha intervjuat fler banker. Då kunde jag 
jämföra de olika bankernas agerande för att förhindra negativa konsekvenser av 
attacker, i form av social-engineering. Det skulle vara mycket intressant att i framtida 
arbeten göra jämförelser med andra banker hur de agerar för att skydda sig mot social-
engineering. Det skulle också vara intressant att utföra blindtest på en verksamhet, dvs. 
försöka få tag i hemlig information med hjälp av social-engineering. 
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