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Sammanfattning 

Sociala manipulatörer besitter förmågan att använda social interaktion som medel för att 

övertyga en individ eller organisation till samtycke för en specifik förfrågan. Syftet är att 

uppnå ett mål i form av exempelvis ekonomisk vinning, obehörig åtkomst eller 

serviceavbrott. En social manipuleringsattack föranleds utav bakomliggande processer och 

innefattar en datorrelaterad enhet för antingen den sociala interaktionen, för övertalningen till 

samtycke eller för manipulatörens förfrågan. 

Syftet med arbetet var att kartlägga säkerhetsåtgärder mot sociala manipuleringsattacker och 

på så vis ge uttryck för en utveckling av området över tid. Resultatet förväntades med andra 

ord att ge uttryck för en mognad inom området och bidra med ökade insikter i hur attacker på 

ett tidstroget vis kan tacklas inom administrativ- och teknisk säkerhet. 

En kartläggande granskning genomfördes utifrån ett urval utifrån de tre databaserna; IEEE 

Xplore Digital Library, Springer Link och DBLP Computer Science Bibliography. Studier 

primär- och sekundärkategoriserades utifrån en kodningsprocess i syfte att understödja en 

narrativ analys. Fyra primärkategorier utav säkerhetsåtgärder uppstod; modellering, 

sårbarhetsbedömning, datasystem och (in)direkt utbildning. 

Sökstrategi och bedömningsprocess gav en inkluderad datamängd av totalt 28 studier. 

Säkerhetsåtgärder mot social manipulering från 2008 representerades av fem studier; en 

föreslog modellering, tre föreslog datasystem och en föreslog (in)direkt utbildning. 

Säkerhetsåtgärder från 2018 representerades av 23 studier; fyra föreslog modellering, två 

föreslog sårbarhetsbedömning; nio föreslog datasystem och åtta föreslog (in)direkt 

utbildning. Kodningsprocessen gav även upphov till sekundära kategorier – samtliga 

kategorier återgavs en dynamisk återspegling utav säkerhetsåtgärder mot social manipulering 

2008 kontra 2018. Fyra av fem studier från 2008 definierade social manipulering med 

avsaknad av teoretiska förklaringar till bakomliggande processer för en attack – respektive 13 

av 23 studier från 2018. 

Analysen mynnade ut i insikter om att framtida forskning behöver eftersträva ett holistiskt 

synsätt för de bakomliggande processer som föranleder en social manipuleringsattack – på så 

vis kan en ökad säkerhetsmedvetenhet och motståndskraft mot social manipulering uppnås. 

 

 

Nyckelord; social manipulering, social manipuleringsattack, social manipuleringsteknik, 

säkerhetsåtgärd, informationssäkerhet. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Social engineers possess the ability to use social interaction as a means of convincing an 

individual or organization to consent to a specific request. The purpose is to achieve a goal in 

the form of, for example, financial gain, unauthorized access or service interruption. A social 

engineering attack is caused by underlying processes and includes a computer-related device 

for either the social interaction, for the persuasion to consent or for the social engineer's 

request. 

The purpose of the thesis was to map security measures against social engineering attacks and 

thus express the development of the area over time. In other words, the result was expected to 

express a maturity in the area and contribute with increased insights into how attacks in a 

timely manner can be tackled in administrative and technical security. 

A survey was conducted based on a selection based on the three databases; IEEE Xplore 

Digital Library, Springer Link and DBLP Computer Science Bibliography. Studies were 

primary and secondary categorized based on a coding process in order to support a narrative 

analysis. Four primary categories of security measures occurred; modelling, vulnerability 

assessment, computer systems and (in)direct education. 

Search strategy and assessment process provided an included data set of a total of 28 studies. 

Security measures against social manipulation from 2008 were represented by five studies; 

one proposed modeling, three suggested computer systems and one suggested (in)direct 

education. Security measures from 2018 were represented by 23 studies; four proposed 

modeling, two suggested vulnerability assessment; nine proposed computer systems and eight 

suggested (in)direct education. The coding process also gave rise to secondary categories - all 

categories were given a dynamic reflection of security measures against social manipulation 

2008 versus 2018. Four out of five studies from 2008 defined social manipulation with the 

absence of theoretical explanations for underlying processes for an attack - and 13 of 23 

studies from 2018. 

The analysis resulted in insights that future research needs to strive for a holistic approach to 

the underlying processes that cause a social manipulation attack - in this way increased 

security awareness and resistance to social engineering can be achieved. 
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1 Introduktion 
Under det senaste decenniet har framsteg inom informationsteknologi bidragit med helt nya 

premisser för samhället. En tilltagande digitalisering har skapat nya 

kommunikationsmöjligheter, ökad rörlighet och samverkan mellan näringsliv, utbildning och 

välfärdsinstitutioner. För den enskilda individen hör tillgången till uppkopplade enheter till en 

naturlig del av vardagen – kostnader har blivit betydligt lägre för konsumenter i en tid som 

präglas av sakernas internet (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2017). 

Den generella synen på säkerhet har förändrats i takt med en tilltagande digitalisering. 

Centrala sektorer i det svenska samhället behöver förhålla sig till lagkrav för att sträva efter 

att uppnå en hög nivå av säkerhet i förhållande till informationssystem och nätverk, parallellt 

med en stundtals svårförenlig men ökad decentralisering av själva datahanteringen. Tankarna 

kan föras till säkerhetsåtgärder som exempelvis brandväggar eller andra preventiva tekniker, 

men informationssäkerhet innebär långt mer än vad mätbara system kan erbjuda eftersom det 

innefattar den opålitliga variabeln av människor (Nohlberg, 2008; Pfleeger, Pfleeger & 

Margulies, 2015). 

Information avser den faktiska innebörden i data. Data behöver i sin tur tolkas för att 

information ska kunna erhållas. För att skydda olika informationstillgångar kan 

organisationer arbeta utefter ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS), vilket 

omfattar bland annat riskhanteringsprocesser. Ett LIS syftar till att upprätthålla fyra 

fundamentala egenskaper av informationssäkerhet (Svenska Institutet för Standarder, Teknisk 

rapport, 50:2015); konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Med 

konfidentialitet menas att enbart behöriga personer får ta del av information. Riktighet 

handlar om att vi ska kunna lita på att information inte är förstörd eller manipulerad. 

Tillgänglighet innebär att information alltid ska vara nåbar efter behov och spårbarhet 

innefattar möjligheten att härleda utförda aktiviteter till en identifierad användare. En 

organisation kan vidta olika typer av säkerhetsåtgärder i syfte att uppnå informationssäkerhet, 

vilket kategoriseras utefter administrativ och teknisk säkerhet (SIS-TK 50:2015). 

Det senaste decenniets framsteg inom informationssäkerhet har vidare beröringspunkter även 

för rättsväsendet. Europaparlamentet genomförde 2018 det så kallade NIS-direktivet som 

gäller inom hela EU och verkställs i förhållande till rådande rättsordning i respektive 

medlemsstat (MSB, 2018). För svensk rättsordning innebär NIS-direktivet SFS 2018:1174, 1 

§ ”att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem”. Lagen omfattar 

sju centrala sektorer i samhället – exempelvis transport, energi och hälso- och sjukvård. 

Enligt SFS 2018:1175, 5 § ”ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av 

digitala tjänster beakta europeiska och internationellt accepterade standarder och 

specifikationer” – sådana standarder kan understödjas av SIS-TK (50:2015). MSB 

koordinerar det nationella arbetet i Sverige via tillsynsmyndigheter för respektive sektor 

(SKL, 2018). 

Den mänskliga faktorn liknas frekvent vid den svagaste länken i relation till 

informationssäkerhet (Mitnick, 2002; Nohlberg, 2008; Mouton, Malan, Leenen & Venter, 

2016). Omedvetna mänskliga handlingar resulterade exempelvis i att 2,7 miljoner 

konfidentiella telefonsamtal fanns tillgängliga för allmänheten tidigare i år (Dobos, 2019). 

Dobos (2019) beskriver hur en underleverantör tillhandahöll såväl kontaktcentral som 

servermiljö för 1177 Vårdguiden. Underleverantörens verkställande direktör förklarade 

händelsen med att ”troligtvis har någon under en uppdatering helt enkelt stoppat in en 

internetsladd i hårddisken” (Söderberg, 2019). Med hårddisk åsyftades för övrigt en lokal 

nätverksenhet för lagring som inte var lösenordskyddad (Dobos, 2019). För att lämna en 
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något ironisk underton vänds istället fokus mot medvetet utförda handlingar, där reella hot 

kan riskera att ge (lika) förödande konsekvenser för individer och organisationer. Bedragare 

kan i sammanhanget använda olika tekniker för att tillgå konfidentiell information – 

exempelvis genom att imitera en IT-tekniker över telefon, eller genom att utföra en falsk 

enkätundersökning på stan. Metoderna är otaliga och går under samlingsbegreppet social 

manipulering (Nohlberg, 2008; Pfleeger, Pfleeger & Margulies, 2015). 

Likt Nohlberg (2008) används globala informationssäkerhetsundersökningar från PwC 

(PricewaterhouseCoopers) för att indikera områdets olika uttryck och motivera en jämförelse 

mellan 2008 och 2018 års säkerhetsåtgärder. Eftersom 2019 inte (ännu) har undersökts av 

PwC, är 2018 en rimlig ändpunkt för att påvisa förändringar från 2008 – en tid som präglades 

av ett forskningsområde som relativt nytt (Nohlberg, 2008). Undersökningen från PwC 

(2008) beskrev information som den nya valutan för näringslivet, vars värde fluktuerade 

beroende av när, hur, av vem och var informationen sattes i rörelse.  PwC (2018) beskrev 

istället hur det digitala säkerhetslandskapet präglades av säkerhetsrisker i förhållande till 

sakernas internet, artificiell intelligens, virtuell verklighet och drönare. Informationssäkerhet, 

integritet och datateknik beskrevs som alltmer sammanflätade jämfört med tidigare år i 

undersökningen från 2018. Digitala säkerhetslandskap för näringsliv har över tid och runt om 

i världen mognat mot ett tydligare fokus på hanteringen av digitala risker – när det tidigare 

påvisades ett mer generellt fokus för informationssäkerhet som dåtidens relativt nya koncept 

(PwC, 2008; PwC, 2018). 
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2 Bakgrund 
Kapitlet kommer inledningsvis att definiera social manipulering, för att vidare förklaras 

utifrån tre bidrag av processbeskrivningar som föranleder en social manipuleringsattack. De 

tre bidragen förklaras utefter kronologisk ordning. Den förstnämnda processbeskrivningen är 

därmed äldst och de två senare bidragen är vidareutvecklingar av densamma.  Därefter 

definieras fyra olika tekniker av social manipulering utifrån den sistnämnda 

processbeskrivningen. Bakgrunden syftar till att ge en grundläggande förståelse för 

forskningsområdet och underbygga arbetets problemformulering som presenteras i 

nästkommande kapitel. 

 

2.1 Social manipulering 

Konsten att manipulera andra människors ”goda” egenskaper är ingen ny företeelse. 

Beroende på forskningsdisciplin åsyftas olika innebörd med engelskans social engineering 

och Nohlberg (2008) beskriver exempelvis hur sociologi åsyftar en praktisk tillämpning av 

ämneskunskap, samt hur statsvetenskap hänsyftar till en regerings inverkan på attityder och 

socialt beteende i samhället. På svenska blir definitionen av konceptet mer framträdande 

mellan nämnda discipliner. Att manipulera människors inställningar av exempelvis 

förtroende eller välvilja definieras som social manipulering – forskningsområdet är på olika 

sätt kopplat till disciplinen av informationssäkerhet (Nohlberg, 2008; Pfleeger m.fl., 2015). 

Sociala manipulatörer besitter förmågan att använda social interaktion som ett medel, för att 

övertyga en individ eller organisation till samtycke för en specifik förfrågan. Syftet är att 

uppnå ett mål i form av exempelvis ekonomisk vinning, obehörig åtkomst eller 

serviceavbrott. En social manipuleringsattack innefattar en datorrelaterad enhet för antingen 

den sociala interaktionen, för övertalningen till samtycke eller för manipulatörens förfrågan 

(alternativt för samtliga tre aspekter). Attacker kan med andra ord inkludera sociala, fysiska 

och tekniska avseenden, vilka kan användas vid olika stadier (Nohlberg, 2008; Pfleeger m.fl., 

2015; Mouton m.fl., 2016). 

För att återge en nutidshistorisk bakgrund kan den frekvent citerade Kevin Mitnick beskrivas 

som en förgrundsgestalt. I USA omkring 90-talet figurerade Mitnick som en högprioriterad 

efterlyst social manipulatör av FBI (Mitnick & Simon, 2002; Nohlberg, 2008). Mitnick och 

Simon (2002) diskuterar hur en hackare i sin tidiga betydelse syftade till en person som 

hängivet spenderade mycket tid framför en datorskärm – idag är definitionen snarare ett 

samlingsbegrepp för olika hackertyper. På liknande sätt har social manipulation med tiden 

kommit att ha olika innebörd och kan liknas med inslag av att hacka andra människor 

(Mitnick & Simon, 2002; Nohlberg, 2008). 

 

2.2 Processbeskrivningar utav attacker 

När media rapporterar om attacker sker detta vanligen efter det att attacken har ägt rum och 

eventuella effekter av densamma har uppdagats (Mouton m.fl., 2016). Med anledning av att 

bakomliggande processer ofta präglas av oklarhet, kommer avsnittet att belysa tre teoretiska 

modeller i syfte att konkretisera aspekter som föranleder en attack. 

2.2.1 Mitnick och Simons attackcykel 

Idag figurerar Kevin Mitnick ofta i sammanhang av att uppmärksamma den mänskliga 

faktorn som en påtaglig sårbarhet i termer av informationssäkerhet. Utifrån personliga och 
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olagliga erfarenheter formulerade Mitnick och Simon (2002) en attackcykel (eng. original: 

The Social Engineering Attack Cycle), vilken består av fyra itererande stadier.  

Attackcykeln för social manipulering inleds med ett första stadie som inbegriper 

efterforskningar – att anskaffa information om ett offer. Informationen kan inhämtas från 

såväl webbsidor som containrar, där närmast fantasin begränsar det upplevda utbudet av 

källor. Efterforskningsstadiet åtföljs av att utveckla en förbindelse med offret samt att inge ett 

förtroende. Genom att utge sig för att exempelvis vara auktoritär eller i behov av hjälp, kan 

ett manipulerat förtroende inges. Ett tredje stadie karaktäriseras av att förövaren utnyttjar ett 

uppnått förtroende och utför en förfrågan på offrets bekostnad. Ett sista stadie innebär två 

möjligheter; antingen är en primär attack genomförd och målet är uppnått – alternativt att en 

understödjande attack har genomförts. Understödjande attacker har en primär attack som mål, 

vilket innebär att förövaren teoretiskt återgår till attackcykelns första stadie av att utföra 

efterforskningar (Mitnick & Simon, 2002). 

2.2.2 Nohlbergs bedrägericykel 

Sex år senare bidrog Nohlberg (2008) med bedrägericykeln (or.: The Cycle of Deception) till 

forskningsområdet, i syfte att vidareutveckla Mitnick och Simons (2002) attackcykel. 

Nohlbergs (2008) holistiska modell består av sammanlagt tre cykler vilka fogas samman till 

en helhet. Bedrägericykeln är illustrerad som en måltavla, där offret figurerar i mitten. Den 

yttersta cirkeln som omger offret representeras av förövaren. Mellan offer och förövare 

figurerar ett försvar (Nohlberg, 2008). Respektive cykel förklaras utefter fem itererande steg 

och summeras i tabellen nedan där engelska originalbeteckningar har satts inom parentes. 

Tabell 1: Summerad bedrägericykel (Nohlberg, 2008) 

  

  

  

  

  

Sociala manipuleringsattacker beskrivs av Nohlberg (2008) som antingen korta eller långa 

(eng. short/long con attacks). En kort attack inbegriper en social interaktion för förövare att 

uppnå sitt mål. Mer än en social interaktion kännetecknar följaktligen långa attacker 

(Nohlberg, 2008).  

Nohlberg (2008) presenterar en illustration över olika discipliner som kunde kopplas till det 

mänskliga säkerhetselementet och framhåller insikter i en bristande korrelation mellan social 



5 

 

manipulation och informationssäkerhet. Forskningsområdet var med andra ord relativt nytt år 

2008 (Nohlberg, 2008). 

 

2.2.3 Mouton, Malan, Leenen och Venters attackmodell 

14 år efter Mitnick och Simon (2002), respektive åtta år efter Nohlberg (2008), 

vidareutvecklade Mouton m.fl. (2016) en ontologisk attackmodell. Modellen har översatts i 

syfte att korrelera exempel för tekniker, vilket presenteras i nästkommande avsnitt 

(översättningar diskuteras vidare i Avsnitt 6.4). 

 

Figur 1: Ontologisk attackmodell av Mouton m.fl. (2016) (författarens egen)1 

 

Principer för samtycke delas enligt Mouton m.fl. (2016) in i sex kategorier: 

Vänskap eller sympati: Individer tenderar att acceptera förfrågningar från vänner 

(eller andra individer) vilka de sympatiserar med. 

Anförtroende: Engagerade individer tenderar att motta förfrågningar som 

överensstämmer med personliga ståndpunkter. 

Sällsynthet: Individer kan acceptera förfrågningar som upplevs 

undantagsmässiga eller unika. 

Gentjänst: Individer kan motta förfrågningar (igen) när de tidigare har 

upplevts som positiva. 

Social validering: Individer tenderar att ta emot förfrågningar som uppfattas 

socialt accepterade eller socialt förväntade. 

Auktoritet: Individer tenderar att motta förfrågningar vilka kommer från 

auktoriteter eller personer som besitter mer makt (Mouton 

m.fl., 2016). 

                                                 
1 Figuren är godkänd för översättning och reproduktion. 
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Vidare i den ontologiska modellen (Figur 1 ovan) innebär direkt kommunikation att två eller 

flera individer kommunicerar över ett medium – är kommunikationen dubbelriktad nyttjar 

såväl offer som förövare kommunikationskanalen. Vid enkelriktad kommunikation kan offret 

exempelvis inte svara på den sociala manipulatörens kommunikationsförsök. Indirekt 

kommunikation innebär avsaknad av reell interaktion mellan förövare och offer, 

”kommunikationen” kan då ske via exempelvis lagringsenheter (Mouton m.fl., 2016). 

Parallellt med en progressiv IT-utveckling har även olika tekniker för social manipulering 

intensifierats, det ligger dock inte inom arbetets ramar att redogöra för alla de slag men fyra 

konkreta exempel ges i nästkommande avsnitt. Gemensamt för teknikerna kan beskrivas 

utifrån sex grundläggande steg, vilket framkommer i en ytterligare modellering av attacker 

framtagen av Mouton m.fl., (2016), SEAF (eng. Social Engineering Attack Framework): 

1. Attackformulering: Mål och offer identifieras. 

2. Informationsinsamling: Informationskällor identifieras, samlas in och bedöms. 

3. Förberedelse: Analys av insamlad information samt utveckla plan för 

attackmetod. 

4. Utveckla relation: Upprätta kommunikation över ett medium samt bygga 

relationen. 

5. Utnyttja relation: Uppnå samtycke samt få fram information. 

6. Utfrågning: 
Upprätthållande av relation samt övergång; antingen till att ha 

uppnått ett tillfredsställande mål, eller till att utveckla en ny plan 

för attackteknik (Mouton m.fl., 2016). 

Nämnvärt är hur understödjande attacker kan utföras för exempelvis steg 1–2 vilka utförs i 

syfte för en (större) primär attack. Understödjande attacker kan karaktäriseras av de tekniker 

som presenterades i Figur 1 ovan – mer handfasta och icketekniska metoder kan dock 

användas och detta ger Nohlberg (2008) exempel för: 

Containerdykning: Att leta igenom containrar för att potentiellt samla in 

information. 

Stöld: Att stjäla exempelvis datorer för att potentiellt samla in 

information. 

Utpressning: Utpressning mot exempelvis det identifierade offrets vänner, i 

syfte att samla in information om offret. 

Skrivbordshacking: Att fysiskt söka igenom exempelvis en arbetsplats i syfte för 

informationsinsamling. Lösenord kan exempelvis vara 

nedskrivna på lappar. Under tiden som en individ skriver in 

sitt lösenord, kan förövaren även smygtitta på tangentbordet 

för att notera knapptryckningar (eng. shoulder surfing) 

(Nohlberg, 2008). 
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2.1 Tekniker 

Fyra tekniker kommer att lyftas fram i nästkommande sektioner. Varje teknik härrör från 

olika nyhetsartiklar och kopplas till Figur 1 ovan. 

 

2.1.1 Nätfiske 

Exempel: Infekterat mail med en ämnesrad om rekrytering. 

Förövare (social manipulatör; individ eller grupp av individer) använde enkelriktad 

kommunikation via mail i syfte att uppnå obehörig åtkomst. Primära offer var två mindre 

arbetsgrupper på RSA Security – företaget (inriktat på nätverkssäkerhet) var sekundärt offer. 

I en av arbetsgrupperna öppnade en individ mailet från sin skräpkorg – rimligen på grund av 

social validering eller auktoritet då ämnesraden påstod att mailet handlade om rekrytering. 

Individen öppnade därpå en bifogad fil i nätfiske-mailet, bestående av skadlig kod som 

skapade en ”bakdörr” in i nätverket. Förövare kunde sedan installerade ett 

fjärrstyrningsprogram och stal flera kontolösenord från individen, vilka användes för att 

komma in i ytterligare system och få obehörig åtkomst till ytterligare känslig information. 

Den känsliga informationen spreds av förövare vidare till ett webbhotell (Richmond, 2011). 

 

2.1.2 Pretexting (falska avsikter) 

Exempel: Att delge sitt lösenord i utbyte mot godis. 

Förövare (en grupp av individer) använde sig av direkt kommunikation, ansikte mot ansikte 

för en påhittad enkätstudie. Totalt 300 individer (potentiella offer) som slumpmässigt 

förbipasserade på en gata blev tillfrågade om de kunde tänka sig att delta i undersökningen. 

Generella inledande frågor ledde till att offren ombads att delge lösenord för sina 

arbetsdatorer i utbyte mot en chokladkaka. 64 procent av offren delgav sina lösenord i utbyte 

mot godisbiten. I exemplet utfördes enkätundersökningen i syfte att demonstrera just social 

manipulation och delge resultatet i sammanhanget av en säkerhetskonferens (Kelly, 2007). 

Exemplet kan enligt författaren dock ha potential för att användas i praktiken. Pretexting kan 

innebära hur en inledande och till synes oskyldig förfrågan kan leda till ett mer inriktat 

informationsinsamlande om offrets personliga information. Enkätundersökningen kan 

dessutom återspegla hur stark den mänskliga viljan kan vara att exempelvis uppleva sympati 

eller att leva upp till social validering. 

 

2.1.3 Baiting (lockbete) 

Exempel: Utplacerade USB-minnen. 

Förövare (individ eller grupp av individer) använde sig av indirekt kommunikation med hjälp 

av lagringsenheter, i rimligt syfte att uppnå obehörig åtkomst. Förövare placerade ut ett antal 

USB-enheter i anslutning till företagslokaler inom ett område där exempelvis Volvo och 

Ericsson vistas. USB-enheterna visade sig innehålla en form av ransomware där potentiella 

offer ombeds att betala en lösensumma för att återfå kontroll över en dator – efter det att 

USB-stickan har förts in i datorn och skadliga filer har öppnats kan nämligen datorn upplevas 

som låst (Ewald, 2017). Potentiella offer kan enligt författaren tänkas föra in okända 

lagringsenheter på grund av social validering eller nyfikenhet. Enheterna kan maskeras med 

exempelvis ett företags logotyp – detta förefaller dock inte ha varit fallet i den specifika 

händelsen. Avsaknad av välformulerade principer för samtycke kan förklara varför händelsen 

uppmärksammades innan något företag hann drabbas. 
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2.1.4 Quid pro quo (någonting för någonting) 

Sista tekniken för social manipulering som definieras i arbetet, quid pro quo, exemplifieras 

som en primär attack. Den primära attacken föranleds i exemplet av en understödjande attack 

av baiting (lockbete), vilken effektiviserade förloppet för den sociala manipulatören. 

Exempel: Falsk Microsoft-support (så kallat Microsoftbedrägeri). 

Understödjande attack: Förövare (en grupp av individer) använde sig av indirekt 
kommunikation över egenkonstruerade webbsidor – designade för att besökare (potentiella 

offer) skulle tro att de hade nått den officiella kundsupporten. Målet med den understödjande 

attacken var att locka besökare till att ringa upp ett telefonnummer för ”Microsoft-support”. 

Primär attack: Principer för samtycke var rimligen Microsoftanvändares (offer) upplevelse 

av anförtroende, vilket föranledde att offer ringde upp ”supporten”. Förövare svarade på 

telefonsamtal från tilldragna offer och kommunikationen övergick till att vara direkt. Med ett 

redan avklarat samtycke fick förövaren fjärrstyra offers datorer och ”upptäcka” allvarliga 

virus. Därpå försökte ”supporten” sälja kostsamma tjänster alternativt få tillgång till offers 

bankkontouppgifter. Målet med den primära attacken var ekonomisk vinning och obehörig 

åtkomst (Delhi: 24 held for impersonating Microsoft tech experts, 2018). 
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3 Problemformulering 
Sociala manipulatörer utnyttjar psykologiska sårbarheter som ofta är grundade i en 

medmänsklig välvilja. Att skydda tillgångar mot den opålitliga variabeln av människor där 

(o)medvetna handlingar genererar förödande konsekvenser för individer och organisationer är 

en fortsatt utmaning, när en tilltagande digitalisering teoretiskt gör fler individer och 

organisationer till potentiella offer för attacker. 

Forskningsområdet är en fortsatt viktig referenspunkt för andra discipliner och aktörer, 

eftersom digitaliseringen genomsyrar hela samhället. Fokus från medialt håll är ofta hur en 

specifik attack har påverkat offret eller organisationen och blickfånget är snävt för 

beskrivningar kring bakomliggande processer som föranleder attacker (Mouton m.fl., 2016). 

Med anledning av nyligen utökade lagkrav väcks ytterligare intresse för hur skyddsåtgärder 

mot sociala manipuleringsattacker ser ut. Möjligheten att jämföra olika säkerhetsåtgärder 

över tid ligger i olika aktörers intresse, eftersom det erbjuder förståelse för hur social 

manipulation kan tacklas inom administrativ- och teknisk säkerhet. 

Globala informationssäkerhetsundersökningar från PwC används för att påvisa områdets 

olika uttryck för informationssäkerhet och motivera årtalen 2008 kontra 2018. PwC (2008) 

beskrev information som den nya valutan för näringslivet, vars värde fluktuerade beroende 

av när, hur, var och av vem som informationen sattes i rörelse över ett medium.  PwC (2018) 

beskrev istället hur det digitala säkerhetslandskapet präglades av säkerhetsrisker i 

förhållande till sakernas internet, artificiell intelligens, virtuell verklighet och drönare. 

Informationssäkerhet, integritet och datateknik beskrevs som alltmer sammanflätade i 

undersökningen från 2018 (PwC, 2018). Säkerhetslandskapet har mognat från en generell 

strävan efter att uppnå informationssäkerhet till ett mer framträdande fokus på hanteringen av 

digitala risker (PwC, 2018). Därmed har området getts nya premisser i och med en 

intensifierad digitalisering, vilket har bidragit till en parallell utveckling utav 

säkerhetsåtgärder mot sociala manipuleringsattacker. Till följd av Nohlbergs (2008) 

formuleringar kring forskningsområdet som relativt nytt 2008, anses årtalet vara ett rimligt 

utgångsläge. Eftersom 2019 inte (ännu) har undersökts av PwC, är 2018 en rimlig ändpunkt 

för att kunna jämföras mot 2008 och uttrycka förändringar över tid.  

 

 

3.1 Syfte och frågeformulering 

Syftet med arbetet är att kartlägga säkerhetsåtgärder mot sociala manipuleringsattacker och 

bidra med möjligheten att se en utveckling över tid. Årtalen 2008 och 2018 kommer att 

jämföras i en datamängd för att illustrera en helhetsbild där nämnda utveckling ges uttryck. 

Två sekundära aspekter berör processbeskrivningar av attacker (Avsnitt 2.2) samt tekniker av 

social manipulation (Avsnitt 2.3), vilka kommer att kartläggas för att ytterligare belysa 

utvecklingen av området över tid. Syftet med arbetet sammanfattas till följande 

frågeställning: 

Vilka säkerhetsåtgärder fanns mot social manipulering 2008 kontra 2018?  

 

3.2 Avgränsningar 

Arbetet ger ingen uttömmande redogörelse över den mångfald av sociala 

manipulationstekniker som de facto existerar. Spear-phishing (riktat nätfiske), vishing 

(nätfiske via telefon), smishing (nätfiske via SMS), pharming (omstyrning av användartrafik 

från en webbsida till en annan), tailgating (att följa efter en anställd på ett företag in i ett 
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begränsat område) eller whaling (mailbedrägeri riktat mot en hög chef) kommer inte att ges 

utrymme i arbetet. Behovet av avgränsningen uppkom för att kunna göra arbetet greppbart. 

Vidare fenomen med kopplingar till sociala manipuleringsattacker kommer inte heller att ges 

utrymme, såsom industrispionage eller avancerade bestående hot. 

Arbetet avser inte heller att reflektera kring miljömässiga, socioekonomiska eller 

genusrelaterade aspekter. 

 

3.3 Förväntade resultat 

Resultatet förväntas att bidra med en vetenskaplig bedömningsgrund, vari dagens 

säkerhetsåtgärder mot social manipulation kan konstateras som (in)aktuella och på så vis 

bidra med nytta utanför arbetets sammanhang med potential för fortsatt skydd av information 

mot sociala manipuleringsattacker. En mognad inom området för informationssäkerhet 

förväntas med andra ord att komma till uttryck och samtidigt bidra med ökade insikter i hur 

attacker på ett tidstroget vis kan tacklas inom administrativ- och teknisk säkerhet. 
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4 Metod 
Initialt genomfördes en utvärdering av olika granskningsmetoder för systematiska 

litteraturstudier för att se vilken tillämpning som mest fördelaktigt kan besvara arbetets 

frågeställning. Eftersom arbetet ämnar besvara hur social manipulering och säkerhetsåtgärder 

har utvecklats över tid, insåg författaren i ett tidigt skede hur en litteraturstudie kan indikera 

en mer generaliserbar och kvantitativ slutsats (Booth, Sutton, & Papaioannou, 2016; Paré, 

Trudel, Jaana & Kitsiou, 2015). 

 

4.1 Systematisk kartläggande granskning 

Traditionella litteraturstudier genomförs när en exempelvis en teoretisk bakgrund definieras, 

vilket kan leva upp till att förstå omfattningen av ett specifikt område. En systematisk 

litteraturstudie lämnar en generell synvinkel för att istället användas som verktyg för 

frågeställningens specifika fokus. Frågeställningens bredd är därmed avgörande för vad 

metoden kan generera och frågeställningen är vad som driver hela arbetsprocessen (Booth 

m.fl., 2016; Paré m.fl., 2015). 

Det finns olika typer av granskningsmetoder och valet har främst baserats på tillgänglig tid. 

Samtliga granskningsmetoder kan enligt Booth m.fl., (2016) summeras till fyra övergripande 

steg (författarnas SALSA-modell): 

▪ Söka ▪ Bedöma ▪ Analys och resultat ▪ Slutsats 

Granskningsmetoder kan jämföras utefter de fyra stegen där insatsen blir olika omfattande 

beroende på metodval. Med en systematisk granskning tillkommer en uttömmande och 

därmed tidskrävande litteratursökning, med standardiserade och djupgående 

kvalitetsbedömningar. Dessutom förutsätts en komplex slutsats av sökresultatet, följt av en 

avancerad analys av exempelvis sannolikhet för saknade studiegrupper. Booth m.fl. (2016) 

framhåller hur en sådan granskning tar uppskattningsvis tolv månader, därmed ligger 

metoden inte inom tidsramarna för arbetet. Nämnvärt är hur ett systematiskt utförande inte 

bör förväxlas med den systematiska granskningsmetoden, eftersom systematiken som sådan 

genomsyrar alla granskningsmetoder men är mer eller mindre explicit. I kontrast till en 

systematisk granskning finns systematiska scope-granskningar. Sökprocessen för en scope-

granskning kan karaktäriseras av att söka i de mest relevanta databaserna för frågeställningen, 

utan explicita krav på standardiserad kvalitetsbedömning. Mellan de två kontrasterna av 

granskningsmetoder ligger arbetets kartläggande granskning, vilken innebär att kategorisera 

sökresultatet och sedan återspegla frekvensen av respektive kategori. Booth m.fl.  (2016) 

framhåller hur en sådan granskning tar uppskattningsvis sex månader. Granskningsprotokoll, 

exkluderingsprocesser samt kvalitetsbedömningar kommer att genomföras med 

utgångspunkter i bland annat Booth m.fl. (2016) och evidensbaserat material från den så 

kallade PRISMA-gruppen (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses), vars material är allmänt tillgängligt (Moher, Liberati, Tetzlaff och Altman, 2009). 

Metodvalet kommer därmed att kunna synliggöra utvecklingen utav social manipulering och 

kartlägga säkerhetsåtgärder över tid. 

 

4.2 Grundad teori för narrativ analys 

Syftet med analysen är dels att kartlägga och beskriva mönster utifrån datamängden, samt att 

identifiera potentiella luckor inom området som argumentation för framtida forskning. För att 

generera mönster och gynna frågeställningen, kommer grundad teori att appliceras för 
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inkluderad datamängd i syfte att underbygga en narrativ analys (Stol, Ralph & Fitzgerald, 

2016). Arbetets analysprocess kan beskrivas i följande steg: 

Behandla allt som data Kvalitativa och kvalitativa studier  likvärdiga data. 

Kodning Utveckla analytiska koder utifrån den inkluderade 

datamängden och beteckna kategorier av säkerhetsåtgärder. 

Noteringar För att kunna utveckla kategoriseringar allt eftersom de blir 

mer framträdande (Stol m.fl., 2016). 

För kodningsprocessen utvecklas kategorier av säkerhetsåtgärder utefter induktiv logik – med 

andra ord genom att urskilja mönster ur datamängden för att kunna beteckna densamma. 

Grundad teori används ofta för ostrukturerad text (som exempelvis intervjutranskriptioner), 

men kan även användas för strukturerad text likt arbetets insats av studier för analys (Stol 

m.fl., 2016). Kodningsprocessen beskrivs först i Avsnitt 4.3.3. 

 

4.3 Genomförande 

Formaliserade exempel för granskningsprotokoll, checklistor samt flödesscheman har 

hämtats från PRISMA i syfte att systematiskt underbygga genomförandet (Moher m.fl., 

2009). Tidsaspekten avser drygt fyra månader, med start i mitten av februari (efter godkänt 

ämnesförslag av examinator) och med avslut 18 juni (slutinlämning).  

 
Figur 2: Flödesschema över systematisk granskningsprocess (författarens egen) 

 

4.3.1 Sökprocess 

Processen delas in i tre moment enligt Steg 1 i ovan Figur 2. I Figur 3 nedan ges respektive 

delmoment ingående förklaringar. 
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Figur 3: Sökprocess (författarens egen) 

 

Källor 

Att identifiera inledande källor är startpunkten för genomförandet – detta illustreras som Steg 

1 i ovan Figur 3. Val av databaser kan uppkomma med hjälp av att imitera källor som har 

använts i tidigare granskningar inom samma ämnesområde (Booth m.fl., 2016). I avsaknad av 

ekonomiska medel för sannolika databasprenumerationer, anpassades utbudet till vad som 

erbjuds via högskolebiblioteket i Skövde. Inledande källor är synonymt med totalt 11 

databaser – dessa överensstämmer med huvudområdets inriktning för databasutbudet och 

behörighet ges till studenter vid högskolan i Skövde via högskolebibliotekets 

prenumerationer. 

Valet av slutgiltiga databaser uppkom under processen av testsökningar, Steg 4–6 i ovan 

Figur 3 innebar att applicera inledande sökfraser för de 11 databaserna i syfte att återge 

respektive mängd av sökträffar. Antalet sökträffar utefter inledande inkludering- och 

exkluderingskriterier i förhållande till metodens tidsramar (drygt fyra månader), var med 

andra ord en indikator för val av databas. Med en inledande sökfras blev exempelvis 
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mängden sökträffar orimligt omfattande för metodens tidsramar i ACM Digital Library – 

cirka 3030 sökträffar för publiceringsår 2008 med inledande inkludering- och 

exkluderingskriterier. I kontrast till föregående exempel, blev mängden sökträffar orimligt låg 

i Academic Search Elite, med 3 sökträffar för publiceringsår 2008 med inledande 

inkludering- och exkluderingskriterier.  

Booth m.fl. (2016) föreslår IEEE (Tabell 2 nedan) för ämnesområdet vilket blev ett naturligt 

förstahandsval. Därefter valdes Springer Link till följd av tidigare nämnda avvägning inför 

metodens tidsramar. Slutligen valdes DBLP Computer Science Bibliography vilket är en 

referensdatabas – i slutändan hämtades artiklar från Google Scholar (samma datum för 

hämtningar gäller från Google som från DBLP). Referensdatabasen valdes sist, i syfte att 

ytterligare utöka publiceringar från 2008, eftersom antalet sökträffar var lågt till följd av 

forskningsområdet som relativt nytt 2008.  

Slutgiltiga källor uppkom efter genomförda testsökningar och kom att innefatta totalt tre 

databaser. Nedan följer beskrivningar för datum då sökningar ägde rum samt antal träffar för 

respektive databas och publiceringsår (2008 eller 2018). 

Tabell 2: Databaser 

 

För årtalet 2008 genererades totalt 49 studier från databaserna. För årtalet 2018 genererades 

161 studier. Totala antalet sökträffar är synonymt med insatsen av studier för 

exkluderingsprocessen – detta illustreras under Steg 2 i ovan Figur 2. 

 

Sökfras 

Med inspiration från PICOS-modellen av Booth m.fl. (2016) togs den slutgiltiga sökfrasen 

fram genom att besvara två orienterande frågor – detta representeras som Steg 6 i Figur 3 

ovan. 

▪ Vad är problemet?  social engineering 

▪ Vilka alternativ finns för att motverka problemet?  countermeasure, detect, defense, 

prevent, protect, security 

Sökfrasen skapades därefter utifrån Boolesk logik – ett system med logiska operatörer (AND, 

OR och NOT) och används för att specificera information som ska hämtas från en databas 

(Booth m.fl., 2016). Sökfrasen avsåg att generera resultat på engelska. För IEEE och Springer 
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Link kunde det första alternativet av den booleska sökfrasen appliceras – för DBLP användes 

det andra alternativet utifrån nedan Tabell 3. 

 

Tabell 3: Boolesk sökfras 

 

 

 

”Defense” (amerikansk eng.) kan även stavas ”defence” (brittisk eng.). För publiceringsåret 

2008 i IEEE:s databas (i övrigt oberoende av inkludering- och exkluderingskriterier), 

genererade sökfrasen med ordet stavat på amerikansk engelska totalt sex sökträffar. Likadant 

genererade sökfrasen med ordet stavat på brittisk engelska totalt sex sökträffar – detta 

diskuteras vidare i Avsnitt 6.2.2. 

 

Sökexempel 

Enligt steg 8 i PRISMA:s checklista (Bilaga 2) bör en fullständig elektronisk sökstrategi 

demonstreras i syfte att argumentera densamma som reproducerbar (Moher m.fl., 2009). Ett 

sakligt steg-för-steg-exempel avser Springer Links databas (2019-04-12) och studier 

publicerade 2018: 

1) Booleska sökfrasen kopieras till sökfältet. 

2) Fältet för inkludering av förhandsvisningar avmarkeras och 2018 anges under kolumnen 

för publiceringsdatum.  

3) I kolumnerna till vänster väljs engelska samt disciplinen datavetenskap. 

4) Till följd av exkluderingskriterier (behandlas i nästa sektion) väljs bokkapitel bort. (83 

konferensbidrag) + (29 artiklar) = 112 studier blir insatsen till vidare exkluderingsprocess 

och kvalitetsbedömning. 

 

4.3.2 Bedömningsprocess 

Bedömningsprocessen innehöll stegen av exkludering, dataextraktion och 

kvalitetsbedömning, vilket summeras tidigare i Figur 2. Nedan återges de tre momenten i mer 

detalj och Figur 4 tar vid där tidigare Figur 3 slutar (Steg 7  Steg 8). 
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Figur 4: Bedömningsprocess (författarens egen) 

 

Exkludering 

Kriterier formulerades i en inledande plan för sökprocessen (Figur 3 i tidigare sektion) och 

kan beskrivas som ett verktyg för att reducera risker av urvalsförskjutningar. Inkluderad 

datamängd ligger i linje med frågeställningen och anses tidsmässigt rimlig för att kunna 

behandlas på ett grundligt och systematiskt vis (Booth m.fl., 2016). 

Sökprocessens slutgiltiga kriterier för inkludering och exkludering representeras i Tabell 4 

nedan – vilket är synonymt med Steg 8 i Figur 4 ovan. Momentet illustreras även tidigare i 

det övergripande flödesschemat över den systematiska granskningsprocessen (Figur 2, Steg 

2.1) samt i tidigare illustration över sökprocessen (Figur 3, Steg 5).  

Tabell 4: Inkludering- och exkluderingskriterier 

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

▪ 
▪ 

 

Konferensbidrag inkluderas med anledning av att de frekvent är referentgranskade (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers, 2019). Böcker ansågs inte ligga inom tidsramarna för 
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den kartläggande granskningen (Booth m.fl., 2016). I samband med testsökningar kom olika 

kriterier att bli mer explicita – detta gynnade frågeställningens fokus och indikerade för en 

mer tillförlitlig analys (Booth m.fl., 2016). 

 

Dataextraktion 

Insatsen av studier för kvalitetsbedömning genomgick dataextraktion i form av att föras in i 

ett granskningsprotokoll (Bilaga 1). Dataextraktionen illustreras som Steg 9 i Figur 4 ovan. 

Granskningsprotokollet är ordnat utefter fem kolumner, där varje studie ges en summering 

enligt nedan sju rubriker: 

▪ Referens 

▪ Syfte 

▪ Metod 

▪ Resultat 

▪ Säkerhetsåtgärd(er) 

▪ Omnämnda processbeskrivningar av attacker (utefter tidigare definitioner i Avsnitt 2.2) 

▪ Omnämnda tekniker av social manipulering (utefter Avsnitt 2.3) 

 

Kvalitetsbedömning 

Kvalitetsbedömningen har itererat med processen av att inkludera och exkludera artiklar och 

illustreras som Steg 10 i ovan Figur 4, såväl som i flödesschemat för hela granskningen (Steg 

2.3, Figur 2, Avsnitt 4.3). Att bedöma relevansen av studier i förhållande till frågeställningen 

reducerar risker av urvalsförskjutningar och en omotiverad påverkan på resultatet. 

Kvalitetsbedömningen argumenteras med perspektiven utav relevans samt inre- och yttre 

faktorer (Booth m.fl., 2016). 

Relevans: Hur väl studien överensstämmer med frågeställningens fokus. 

 Om studien exempelvis är framtagen inom en liknande disciplin. 

Yttre faktorer: Om studien kan anses vara tillförlitlig och innefatta kvalitét. 

 Exempelvis angående författares kvalifikationer, eller var studien är 

publicerad. 

Inre faktorer:  Faktorer som relaterar till själva studien. 

 Exempelvis metodologins lämplighet för studiens problemformulering. 

Att enbart inkludera referentgranskade studier kan öka aspekter av god relevans för 

frågeställningen. Kvalitetsbedömningen har itererat med reflektioner kring nämnda 

perspektiv och korrelerar med nedan fyra steg: 

▪ Studien bedöms utefter titel (relevans). 

▪ Därefter bedöms studien utifrån sammanfattning (yttre- och inre faktorer). 

▪ Slutligen sker bedömning efter att författaren har läst igenom hela studien (yttre- och inre 

faktorer). 

▪ Slutligen problematiseras den heterogena insatsen av studier för analys (relevans). 

När en heterogen (oenhetlig) insats av datamängd för analys inte anses vara ett problem för 

frågeställningen, kan analysen påbörjas. Heterogenitet innebär exempelvis olikartade metoder 
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– något författaren inte anser vara problematiskt för frågeställningen som präglas av att 

påvisa just olikheter (Booth m.fl., 2016). Efter genomförd kvalitetsbedömning har författaren 

god förståelse för inkluderade studier – dessa illustreras nedan i Figur 5: 

 

 

Figur 5: Exkludering- och kvalitetsbedömningsprocess (författarens egen) 

 

Ovan presenteras hela exkludering- och kvalitetsbedömningsprocessen, Figur 5 har 

inspirerats av PRISMA:s flödesschema och är synonymt med insatsen av datamängd för 

analys (Moher m.fl., 2009). För 2008 exkluderades tre studier till följd av dubbletter eller 

icke fri tillgång. Därefter exkluderades ytterligare 13 studier på grund av 

exkluderingskriterier. Slutligen valdes 28 studier bort, på grund av titel, sammanfattning och 

innehåll. För 2018 exkluderades fem studier på grund av dubbletter eller inte fri tillgång. 

Därpå exkluderades 67 studier till följd av exkluderingskriterier. Därpå valdes 66 studier bort 

på grund av att titel, sammanfattning eller innehåll inte låg i linje med frågeställningens 

fokus. Insatsen av studier är totalt 28. Fem av de 28 studierna representerar 2008 och 

resterande 23 är från 2018. 

Inkluderad datamängd präglas följaktligen av heterogenitet med olikartade syften, resultat 

och metodologi. 20 av 28 studier utförde experiment; fyra utförde systematiska 

litteraturstudier (varav en även utförde intervjuer); två utförde fallstudie och två utförde 

enkätstudier (varav en även utförde experiment). En heterogen insats av studier för analys 

kan med andra ord rymma skillnader mellan olika infallsvinklar; till informationssäkerhet i 

allmänhet och säkerhetsåtgärder mot social manipulation i synnerhet. 
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4.3.3 Kodningsprocess 

Kodningsprocessen tar vid där bedömningsprocessen avslutas. Kodningen utvecklade 

kategorier av säkerhetsåtgärder genom att urskilja mönster ur datamängden i syfte att 

beteckna densamma. Med understöd utav kodningsprocessen kunde en tankekarta produceras 

– detta är synonymt med Steg 14 i Figur 6 nedan. Tankekartan presenteras först i nästa 

kapitel som Figur 7 (under Avsnitt 5.1) och ger en dynamisk återspegling av extraherad 

datamängd.  

 

Figur 6: Kodningsprocess (författarens egen) 

 

4.4 Forskningsetiska aspekter 

Mouton, Malan, Kimppa och Venter (2015) problematiserar avsaknaden utav formaliserade 

krav på etiska aspekter när forskning om social manipulation utförs. Forskningsområdet 

diskuteras utifrån tre etiska perspektiv. Dygdetik fokuserar för det första på individens 

karaktär och handlingsbenägenhet. Utilitarism, eller nyttomoral, fokuserar på effekter utav 

individens handlingar och dess eventuella inverkan på majoriteten utav andra människor. 

Deontologisk etik fokuserar slutligen på huruvida handlingen i sig kan anses etisk. 

Handlingen anses då helt eller delvis oberoende utav dess potentiella effekter (Mouton m.fl., 

2015). 
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När det bedrivs forskning om social manipulering kan exempelvis medvetenhetstester eller 

simulerade attacker vara moment i utförandet. I vissa scenarier kan individer med andra ord 

omedvetet utsättas för manipulationen i syfte att gynna studiens metodologi och få fram 

opartiska resultat. Är det etiskt försvarbart att utföra simulerade attacker? Enligt dygdetiska 

argument är det etiskt försvarbart att utföra sådan forskning, dock under förutsättning utav att 

det sker avstämningar med deltagare i studien. Även utilitarismen kan argumentera för 

simulerade attacker, under förutsättning att målet med studien understödjer förbättringar för 

majoriteten utav andra människor. Eftersom medvetandeforskning eller simulerade attacker 

har utgångspunkter i att manipulera deltagare i den specifika studien, kan deontologisk etik 

dock inte argumentera för detta. Perspektivet ser, som tidigare nämnts, inte nödvändigtvis till 

handlingens potentiellt goda effekter i ett längre perspektiv (Mouton m.fl., 2015). Etiska 

aspekter har varit applicerbara dels för inkluderad datamängd men även för författarens 

reflektioner i senare Avsnitt 6.1. 

 

4.5 Validitet 

Författarens reflektioner rörande metodologins risker för subjektiva tolkningar kan 

sammanfattas till i vilken utsträckning som den kartläggande granskningen har ifrågasatt 

författarens slutsatser under arbetsprocessen (Booth m.fl., 2016). Frågeställningen driver 

hela arbetsprocessen. Exkluderingskriterier och kvalitetsbedömningar präglats utav en 

konsekvent strävan efter att bibehålla frågeställningens inriktning. 

En nämnvärd yttre faktor är avsaknaden utav aktiva medarbetare under arbetsprocessen. 

Diskussioner, kvalitetsbedömningar och avstämningar som delar utav gruppaktiviteter kan, 

förutom att ge en studie generella fördelar i form utav effektivitet, i synnerhet ge en ökad 

tillförlitlighet för studiens analys och slutsats (Booth m.fl., 2016). Eftersom arbetet har 

genomförts med en handledare som närmsta influens, har författaren utöver nämnda resurs 

lagt tillit i modeller som SALSA och PICOS. PRISMA:s flödesschema (framförs i nästa 

kapitel, Figur 5) och checklista (Bilaga 2) föreslås som standardiserade tillvägagångssätt vid 

systematiska litteraturstudier och kan reducera risker utav systematiska felaktigheter i 

utförandet (Booth m.fl, 2016; Moher m.fl., 2009). 

Analys, resultat och slutsatser i förhållande till att potentiellt vara tillämpbart utanför arbetets 

sammanhang, kan ses utifrån nyttan som arbetet kan erbjuda. För såväl enskilda individer 

som olika aktörer, erbjuder arbetet en kartläggning över olika säkerhetsåtgärder mot sociala 

manipuleringsattacker. Arbetet kan på så vis understödja dels utvärderingar utav olika 

säkerhetsåtgärder, samt införande utav säkerhetspolicys eller utformning utav 

incidentrapportering. Motståndskraften för olika säkerhetsåtgärder har potential att kunna 

återspeglas i en kartläggande granskning, eftersom en låg motståndskraft i förhållande till en 

säkerhetsåtgärd rimligen sållas bort inom forskningsområdet över tid. En intern validitet är de 

facto en förutsättning för extern validitet och systematiken som sådan ämnas slutligen bevisas 

i arbetet, snarare än påstås. 
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5 Analys och resultat 
Kapitlet redogör inledningsvis för kodningsprocessens utfall för datamängdens olika 

säkerhetsåtgärder. Kodningens olika moment illustreras tidigare i arbetet som Steg 3 i Figur 

2. Därefter redogörs frekvensen utav omnämnda processbeskrivningar för attacker, vilket är 

kopplat till tidigare Avsnitt 2.2. Frekvensen utav omnämnda tekniker för social manipulation 

är kopplade till Avsnitt 2.3. Resultaten för kodningsprocessen åtföljs utav en narrativ analys, 

där samtliga studier redogörs i syfte att påvisa transparens hur datamängden är 

sammanlänkad till en helhet. 

 

5.1 Kategorier utav säkerhetsåtgärder 

Kodningsprocessen mynnade ut i fyra primära kategorier utav säkerhetsåtgärder och 

framkom utifrån respektive studies sammanhang; modellering, sårbarhetsbedömning, 

datasystem och (in)direkt utbildning. Kodningsprocessen utvecklade dessutom tolv 

sekundära kategorier utifrån respektive studies sammanhang. Sekundärkategorier ger en 

dynamisk återspegling av hur en studie kunde föreslå mer än en säkerhetsåtgärd och hur 

datamängden är sammanlänkad till en helhet.  

 

Figur 7: Kategorier utav säkerhetsåtgärder (författarens egen) 
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Primära säkerhetsåtgärder tydliggörs nedan, där de tolv sekundära kategorierna är uteslutna. 

 

Diagram 1: Primära kategorier utav säkerhetsåtgärder (författarens egen) 

 

Primära säkerhetsåtgärder från 2008 har sitt ursprung i fem studier, varav en säkerhetsåtgärd 

karaktäriserades utav modellering. Tre säkerhetsåtgärder karaktäriserades utav datasystem. 

Den sista säkerhetsåtgärden från 2008 karaktäriserades utav (in)direkt utbildning. 2018 års 

säkerhetsåtgärder härrör från 23 studier, varav fyra karaktäriserades utav modellering som 

primär säkerhetsåtgärd. Sårbarhetsbedömning föreslogs från två studier. Nio studier föreslog 

säkerhetsåtgärder i form av datasystem. Slutligen föreslog åtta studier från 2018 (in)direkt 

utbildning. 

 

5.2 Processbeskrivningar utav attacker 

Datamängdens frekvensförhållande för bakomliggande processbeskrivningar för attacker, har 

noterats i den narrativa analysprocessen i ytterligare syfte att indikera områdets mognad över 

tid. Med processbeskrivningar avses Mitnick och Simons (2002) numera traditionella 

attackcykel, Nohlbergs (2008) holistiska modellering i form av bedrägericykeln, samt den 

ontologiska attackmodellen utav Mouton m.fl. (2016). Processbeskrivningarna redogörs 

tidigare under Avsnitt 2.2. Teori som arbetet inte tidigare har lyft fram, kategoriseras under 

Annat i Diagram 2 nedan. 
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Diagram 2: Frekvens utav processbeskrivningar för attacker (författarens egen) 

 

Fyra utav fem studier från 2008 hade ingen teoretisk processbeskrivning för attacker. En 

studie från 2008 uttryckte Nohlbergs (2008) holistiska modell i den teoretiska bakgrunden. 13 

utav 23 studier från 2018 hade ingen processbeskrivning för attacker i sin teoretiska 

bakgrund. Tre studier hade annan taxonomi eller modellering för att beskriva attacker. Två 

studier vilade på attackmodellen utav Mouton m.fl. (2016). Slutligen vilade fem studier från 

2018 på attackmodellen utav Mitnick och Simon (2002). 

 

5.3 Tekniker 

Frekvensförhållandet mellan omnämnda tekniker och inkluderad datamängd har kartlagts i 

kodningsprocessen för att indikera områdets mognad över tid (Diagram 3 nedan). Teknikerna 

avser quid pro quo, baiting, pretexting och nätfiske – dessa förklaras tidigare under Avsnitt 

2.3 med kopplingar till attackmodellen utav Mouton m.fl. (2016). 
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Diagram 3: Frekvens utav beskrivna tekniker (författarens egen) 

 

Quid pro quo nämndes inga gånger alls i de analyserade studierna. Dock kunde författaren 

urskilja hur flertalet säkerhetsmodeller och föreslagna säkerhetsutbildningar hade kunnat 

appliceras mot quid pro quo (även mot baiting och pretexting). Baiting omnämndes inte i 

någon studie från 2008, respektive i fyra studier från 2018. Pretexting nämndes inte i någon 

studie från 2008, dock i två studier från 2018. Nätfiske hade en överlägsen representation och 

omnämndes i fyra studier (utav fem) från 2008, respektive 21 studier (utav 23) från 2018. En 

bristande frekvens utav omnämnda tekniker kopplas till Nohlbergs (2008) beskrivningar av 

forskningsområdet, med få aktiva forskare under 2008.  

 

5.4 Narrativ analys 

Kodningsprocessen (Figur 6 under tidigare Avsnitt 4.3.3) har underbyggt arbetets narrativa 

analys. Respektive studie figurerar i en kategori. Eventuella kopplingar till andra kategorier 

kan beskrivas som påbyggande moment för mest framträdande säkerhetsåtgärd. Om en studie 

exempelvis har tagit fram en holistisk säkerhetsmodell och föreslår modellen som inslag i 

säkerhetsutbildningar, kommer studien att kategoriseras primärt utefter modellering och 

sekundärt utefter holistisk – följt av en koppling (pil) till den andra sekundära kategorin 

säkerhetsutbildning (Figur 7 ovan). 

Kommande fyra avsnitt redogör över de fyra primärkategorierna och åtföljs av totalt tolv 

sektioner för respektive sekundärkategori (Figur 7 ovan) vari inkluderade studier kommer att 

beskrivas. Exempel från samtliga studier kommer att lyftas fram, i huvudsakligt syfte att 

belysa hur de på olika sätt har bidragit till en sammanfogad helhet, samt för att påvisa ett 

systematiskt förhållningssätt. Som tidigare nämnts representerar fem studier 2008 och 

resterande studier (23) är från 2018. Under respektive kategori åtföljs en sektion med 

författarens reflektioner, denna lokaliseras med en pil: 

 

 Författarens reflektioner kommer att beröra: 
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▪ Studiers omnämnda beskrivningar av bakomliggande processer för attacker, 

definierade tidigare under Avsnitt 2.2 (detta ligger med andra ord djupare än 

forskarnas definieringar av begreppet som sådant). 

▪ Studiers omnämnda tekniker av social manipulering utifrån arbetets fyra definierade 

typer i tidigare Avsnitt 2.3; quid pro quo, baiting, pretexting och nätfiske (andra 

tekniker förekommer i datamängden men kommer enbart belysas när sammanhanget 

så kräver). 

▪ Forskningsetiska aspekter, i synnerhet i förhållande till sekundärkategorin 

Attacksimulering under (in)direkt utbildning (Figur 7 ovan). 

 

5.4.1 Modellering 

Den primära kategorin modellering utvecklades till att vara av antingen holistisk- eller 

konceptuell karaktär. Holistiska säkerhetsmodeller erbjuder en mer övergripande förståelse 

för attacker, där säkerhetsåtgärder från två studier kommer att analyseras. Konceptuella 

säkerhetsmodeller drar åt mer specifika områden och kan exempelvis vara 

användarorienterade eller lyftas fram i förhållande till en ändlig tillståndsmaskin – för den 

konceptuella sekundärkategorin kommer tre studier att analyseras. 

 

Holistisk modellering 

Ett forskningssamarbete mellan Nohlberg och Kowalski (2008) mynnade ut i en sfärisk syn 

på en attack, med adderade element utav kontroll, tid och påverkan utefter Nohlbergs (2008) 

bedrägericykel (Avsnitt 2.2.2). Förövares strävan att komma åt offret, beskrivs i termer av 

kontroll. Kontrollaspekten appliceras även för offer- och försvarscyklerna. Påverkan avser 

hur märkbar attacken är för offret. Optimalt för angriparen är att med så låg påverkan som 

möjligt uppnå en hög nivå av kontroll på kort tid. Nohlberg och Kowalskis (2008) modell 

föreslås som inslag i säkerhetsutbildningar, se kopplingen i Figur 7 ovan. Nedan följer en 

summering utav försvarscykelns fem steg, i syfte att belysa föreslagna åtgärder med 

direktkoppling till Tabell 1 under Avsnitt 2.2.2 (Nohlberg & Kowalski, 2008). 

1. Försvararens cykel inleds med möjligheten att avskräcka en attack – detta kan 

möjliggöras antingen med hjälp av välformulerade offentliga policys, eller med ett 

renommé i form av att skicka incidentrapporter till polisen. 

2. Genom att dels begränsa tillgången till känslig information, dels utbilda personal om 

risker och tekniker för social manipulering samt ta fram tydliga policys om hur anställda 

bör agera – kan organisationen skydda sig mot attacker. 

3. Övervakningssystem för nätverkskommunikation möjliggör spårning i form av att se när 

känslig information transporteras eller när den är tillgänglig. Med välutbildad personal 

som kan urskilja olovliga förfrågningar kan en organisation upptäcka en attack. 

4. För att kunna reagera mot en pågående attack behöver personal vara medvetna om hur de 

på olika sätt kan manipuleras till olovliga förfrågningar. Incidentrapportering behöver 

vara lättillgänglig och utesluta professionella eller sociala stigman för personalen. 

5. Sista steget i försvarscykeln innebär förmåga till återhämtning efter en potentiell attack. 

Om organisationen känner till värdet av olika informationstillgångar och har 

välformulerade policys, kan organisationen systematiskt återhämta sig från en attack. 

Tidigare rapporterade attacker kan dessutom effektivisera en återhämtning, samt göra att 

organisationen drar lärdomar med framtida betydelse (Nohlberg & Kowalski, 2008). 
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Kim och Lee (2018) tog fram en ontologisk modell av social manipulering i förhållande till 

mänskliga faktorer – i studien klassificerades dessa faktorer utifrån individ, organisation och 

medium. Modellen applicerades i sammanhanget av en simulerad attack i syfte att belysa 

säkerhetsåtgärder, se kopplingen i Figur 7 ovan. Den simulerade attacken involverade ett 

nätfiskemail vilket syftade till att offret skulle ringa upp ett telefonnummer till ”förövaren”. 

Efter genomförd nätfiskeattack fastställdes olika förutsättningar för att säkerhet ska kunna 

uppnås, vilka föreslås som innehåll i säkerhetsåtgärder eller säkerhetspolicys (Kim & Lee, 

2018). 

 
Tabell 5: Kim och Lee (2018); summerade säkerhetsåtgärder 

 

 


 


 


 

 Nohlberg och Kowalski (2008) pratar om attacker utifrån bedrägericykeln, vilken studien 

vidareutvecklar från Nohlberg (2008) (Avsnitt 2.2.2). Kim och Lee (2018) anser sig 

bygga vidare på den ontologiska modellen av Mouton m.fl. (2016) (Avsnitt 2.2.3), dock i 

avsaknad av att reflektera kring bakomliggande processer för en SM-attack. Gemensamt 

för de två studierna, förutom sekundärkategorin, är att de alla omnämner nätfiske. Studien 

från 2018 omnämner även baiting. 

 

Konceptuell modellering 

Forskningssamarbetet mellan Mouton, Nottingham, Leenen och Venter (2018) demonstrerade 

deras tidigare framtagna detektionsmodell mot sociala manipuleringsattacker, SEADM (or.: 

Social Engineering Attack Detection Model), med hjälp av en deterministisk ändlig 

tillståndsmaskin. I studien figurerar tillståndsmaskinen som en abstraktion eller generell 

modell snarare än som ett datorprogram, men beskriver olika tillstånd för detektionsprocessen 

där en företeelse hanteras åt gången. En deterministisk ändlig tillståndsmaskin innebär 

kortfattat att alla starttillstånd kommer att slutföras inom ändlig tid. Varje scenario av attacker 

hade en start- och slutpunkt, samt relaterade övergångar (till nästa tillstånd) och accepterande 

tillstånd i syfte att eliminera ändlösa slingor. Scenarier inkluderade dubbel-, enkelriktad- samt 

indirekt kommunikation. För att återge praktiken för den deterministiska detektionsmodellen 

som säkerhetsåtgärd, följer en översättning av de tre första tillstånden (T) (Mouton m.fl., 

2018): 

T1: Startpunkt: Hanterar mottagarens förståelse av en förfrågan (mottagen från en 

potentiell social manipulatör). En förfrågan är antingen förstådd eller inte förstådd. 

T2: Hanterar att mottagare efterfrågar mer information från sändaren i syfte att uppnå 

fullständig förståelse för den specifika förfrågan. Det finns antingen tillräcklig 

information eller otillräcklig information. 
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T3: Hanterar mottagarens förmåga att utföra den specifika förfrågan. Mottagaren är 

antingen kapabel eller inkapabel att utföra förfrågan. 

Studiens modellering med hjälp av tillståndsmaskinen för att lyfta fram SEADM, föreslås 

som inslag i säkerhetsutbildning, se kopplingen i Figur 7 ovan (Mouton m.fl., 2018). 

Även Jamil, Asif, Ghulam, Nazir, Mudassar Alam och Ashraf (2018) demonstrerade sin 

modell med en ändlig tillståndsmaskin, dock utan att vara deterministisk. Syftet med 

konceptet var att förebygga och motverka specifikt nätfiske i kontexten av ett socialt nätverk. 

För att återge säkerhetsåtgärden följer en översättning av de tre första tillstånden (T): 

T1: Startpunkt: Hanterar tvivelaktigheter gällande webbadress (skickad från en potentiell 

social manipulatör). 

T2: Dubbelkollar tvivelaktigheter. Om webbadressen beräknas som skadlig går 

tillståndsmaskinen in i ett stoppläge, vilket innebär en nätfiskeattack. Om 

webbadressen anses tillförlitlig går processen vidare för ytterligare utredning. 

T3: Kontrollerar säkerhetsnivå – användaren (mottagare av webbadress) tillfrågas 

huruvida tvåfaktorsautentisering är aktiverat, varpå tillståndsmaskinen agerar i 

enlighet med svaret (Jamil m.fl., 2018). 

Airehrour, Nair och Madanian (2018) tog istället fram en användarorienterad 

säkerhetsmodell, vilken syftar till att användare skall reflektera samt interaktivt reducera 

risker av attacker. Den användarorienterade modellen ges exempel utifrån en nätfiskeattack. 

Nedan följer en summering för att kunna belysa föreslagna säkerhetsåtgärder (Airehrour 

m.fl., 2018). 

 

Tabell 6: Airehrour m.fl. (2018); summerade säkerhetsåtgärder 

 

 

 

 

  

 

 Mouton m.fl. (2018) vilar på egna, tidigare framforskade modeller. Airehrour m.fl. (2018) 

reflekterar kring attacker utifrån Mitnick och Simons (2002) attackcykel, bestående av 

fyra faser (Avsnitt 2.2.1). Jamil m.fl. (2018) omnämner inte bakomliggande processer för 

attacker utan argumenterar snarare för behovet av studiens konceptuella modell – även 

om den uppenbarligen är inspirerad av såväl Mitnick och Simon (2002), Nohlberg (2008) 

och Mouton m.fl. (2016). Utöver sekundärkategorin har de tre studierna gemensamt att 

omnämna nätfiske. En studie omnämner dessutom pretexting. 
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5.4.2 Sårbarhetsbedömning 

I insatsen av studier för analys har två undergrupperingar till sårbarhetsbedömning 

lokaliserats. Säkerhetsåtgärder från en studie kommer att analyseras där sårbarhetsbedömning 

utgår ifrån användares olika personlighetstyper. Säkerhetsåtgärder från ytterligare en studie 

berör istället sårbarhetsbedömningar utifrån användares beteendemönster i nätverk. 

 

Personlighetstyp 

Cullen och Armitage (2018) framhöll rimligheten i hur olika personlighetstyper kunde vara 

olika mottagliga för sociala manipulatörers olika tekniker. För att förstå olika 

personlighetstyper tog forskarna hjälp av personlighetstestet MBTI (Myers-Briggs Type 

Indicator), vilket definierade 16 personlighetstyper utifrån fyra polariserade dimensioner. 

Forskarna menade att MBTI kunde verka vägledande i förståelse för vilken teknik utav social 

manipulation som kunde vara mest effektiv för en specifik personlighetstyp – detta gavs 

exempel med individanpassade nätfiskemail för fyra deltagare (representanter för respektive 

polariserad MBTI-dimension). MBTI föreslogs att kunna bidra till mer individanpassade och 

effektiva säkerhetsutbildningar, se kopplingen i Figur 7 ovan (Cullen & Armitage, 2018). 

 Cullen och Armitage (2018) pratar om attacker utifrån sex principer för övertalning; 

auktoritet, social validering, sympati, anförtroende, gentjänst och distraktion (vilket mer 

eller mindre omfattas under Principer för samtycke i den ontologiska modellen utav 

Mouton m.fl. (2016) i tidigare Figur 1, dock omnämns den inte). Studien ger exempel för 

säkerhetsåtgärden med ett nätfiskemail. Även andra tekniker utav social manipulering kan 

rimligen appliceras för studiens säkerhetsåtgärd. Etiska aspekter anses utav författaren 

vara försvarbara då deltagare var medvetna om deltagandet i studien, vilken bestod utav 

fyra delmoment (i motsats till att ”plötsligt” utsättas för en nätfiskeattack) – 

forskningsetiska avseenden härrör från tidigare reflektioner (under Avsnitt 4.4).  

 

Beteendemönster  

Ghafir, Saleem, Hammoudeh, Faour, Prenosil, Jaf, Jabbar och Baker (2018) utvecklade en 

applikation för miljöer där individer (ofta tekniskt outbildade) arbetar med kritisk 

infrastruktur. Användares beteendemönster loggades, varpå applikationen kunde generera 

användaranpassade poppuppfönster med utbildning mot bland annat nätfiske, baiting 

(lockbete) och pretexting (falska avsikter) (Ghafir m.fl., 2018). 

 

 Studiens resonemang byggde på säkerhetsåtgärder mot avancerade bestående hot, dock 

underbyggs dessa hot utav sociala manipuleringstekniker. Studien kan därmed befinna sig 

i något utav en gråzon för frågeställningens fokus, men inkluderades till följd utav dess 

konkreta säkerhetsåtgärd mot social manipulering. Ghafir m.fl. (2018) pratar om attacker 

utifrån Mitnick och Simons (2002) attackcykel. 

 

5.4.3 Dataystem 

Datasystem avser i sammanhanget tolv olika studier, varav tre representerar 2008 och nio 

2018. Fokus är fortsättningsvis att lyfta fram säkerhetsåtgärder mot social manipulering 

snarare än att återge djupgående teoretiska förklaringar. Fem sekundära kategorier för 

datasystem har definierats utav författaren. En studie från 2018 berör rådgivande system som 

säkerhetsåtgärd. För säkerhetsåtgärder med hjälp utav vilseledande tekniker åsyftas två 
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studier – den ena är från 2008 och den andra är från 2018. Tre studier, där samtliga är från 

2018, avser säkerhetsåtgärder där fokus är att klassificera mail. Fyra studier fokuserar på att 

upptäcka skadliga webbadresser som primär säkerhetsåtgärd, här representeras en studie utav 

2008 och resterade tre är från 2018. Två studier avser slutligen säkerhetsåtgärder med att 

uppnå lösenordsstyrka, 2008 respektive 2018 representeras utav varsin studie. 

 

Rådgivande 

Albladi och Weir (2018) lokaliserade hur individer har olika benägenhet att falla offer för 

social manipulation i sociala nätverk. Preventiva faktorer definierades utifrån 1) individers 

kännedom om sociala nätverk, 2) tidigare erfarenhet utav sociala nätverk eller 3) antalet 

kopplingar till främlingar i nätverket. Resultatet underbyggde en arkitektur för ett rådgivande 

datasystem, vilket syftade till att uppmärksamma om risker utefter användares preventiva 

faktorer och beteendemönster, se kopplingen i Figur 7 ovan (Albladi & Weir, 2018). 

 

 Studien omnämner nätfiske. Även baiting kan exempelvis locka nätverkets besökare att 

ringa upp telefonnummer till en falsk support (exemplet från Kapitelsektion 2.2.4) och 

kan appliceras i studiens sammanhang. Albladi och Weir (2018) pratar om attacker 

utifrån tre steg; operatören utav attacken, typen utav attack och attackkanal vilket 

författaren kopplar till Mitnicks attackcykel (Mitnick & Simon, 2002). 

 

Vilseledande 

Studien utav Gajek och Sadeghi (2008) föreslog en honungsfälla, vilken potentiellt kunde 

locka och profilera nätfiskare. Studien menade att falska inloggningsuppgifter kunde 

planteras in i suspekta nätverk och på sikt få bedragare att logga in mot honungsfällan. 

Prototypen utav honungsfällan beskrevs som en replikering utav en tänkt webbplats och 

skulle därmed upplevas som autentisk för nätfiskaren. Väl inloggade mot honungsfällan 

kunde potentiell profilering ske enligt forskarna, vilket kunde understödja rättsliga påföljder 

(Gajek & Sadeghi, 2008). Forskarlaget Pitropakis, Panaousis, Giannakoulias, Kalpakis, 

Rodriguez och Sarigiannidis (2018) utformade en arkitektur för ett datasystem vilket lockade 

till sig nätfiskare med hjälp utav honungsfällor. Datorsystemet innefattade flera komponenter, 

däribland nätverksövervakning och incidentdetektering utefter spelteori – valet av bästa 

strategi i förhållande till en eller flera andra aktörer (antingen människor eller fysiska 

enheter). Ljud- och visuella notifikationer skulle verka för användares situationsmedvetenhet 

och användas för att upptäcka kontextbaserade avvikelser. Studien hade även inslag av att 

logga användares beteendemönster, se kopplingen i Figur 7 ovan (Pitropakis m.fl., 2018). 

 De båda studierna omnämner nätfiske. Baiting kan appliceras även i dessa sammanhang. 

Gajek och Sadeghi (2008) argumenterar mest om att fånga nätfiskare och lite energi 

ligger på att prata kring attacker. Pitropakis m.fl. (2018) argumenterar utifrån avancerade 

bestående hot – därav pratas det lite kring attacker och dess bakomliggande processer. 

 

Klassificera mail 

Sahoo (2018) framhöll att nätfiskeattacker kunde motverkas genom att använda algoritmer 

för datautvinning (att ta fram värdefull information ur stora datamängder). Algoritmerna 

användes tillsammans med en (naiv Bayesiansk) klassificering för att kunna urskilja 

nätfiskemail (Sahoo, 2018). I studien utav Peng, Harris och Sawa (2018) föreslogs istället en 
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semantisk analys utav innehållstexten i mail (vilket då utesluter grafisk) för att på så vis 

avgöra om mail kunde vara (riktat) nätfiske (Peng m.fl., 2018). Chin, Xiong och Hu (2018) 

använde slutligen djup paketinspektion (DPI) för mjukvarudefinierade nätverk. DPI kan 

förklaras som en brandvägg, vilken kan granska både innehåll och adressinformation i 

elektronisk kommunikation. Forskarna menade att DPI och signaturklassificering kunde 

avhjälpa nätfiskeattacker i mjukvarudefinierade nätverk (Chin m.fl., 2018). 

 Samtliga tre studier i sekundärkategorin omnämner nätfiske. Sahoo (2018) pratar inte 

kring processer bakom attacker – detsamma gäller för såväl Peng m.fl. (2018) som Chin 

m.fl. (2018).  

 

Upptäcka skadliga webbadresser 

I en studie utav Kim, Cho, Lee, Lee, Kim och Kim (2008), föreslogs ytterligare 

säkerhetsåtgärder mot nätfiske, dock i form av att rutinmässigt utföra säkerhetsskattningar 

utav webbadresser. Potentiellt skadliga webbadresser skattades utefter åtta riskelement. Ett 

riskelement var exempelvis åldern på en domän, vilken kunde skattas som en låg risk om 

domänen var över fyra år gammal – om domänen var under ett år skattades den dock som en 

hög risk. Forskarna menade att sådana rutiner potentiellt kunde leda till att motverka nätfiske. 

Att komplettera databaser över svartlistade webbplatser kunde leda till insticksprogram för 

webbläsare, enligt forskarna (Kim m.fl., 2008). I en något liknande studie ett decennium 

senare tog Shirsat (2018) fram ett datorprogram med hjälp utav en medelstor datamängd av 

webbadresser. En säkerhetsskattning togs fram utefter fem nivåer – från Högst nätfiske till 

Högst legitim. Skattningen byggde på mjuk logik och programmet kunde på så vis arbeta 

med vaga mellanlägen (Shirsat, 2018). Kharraz, Robertson och Kirda (2018) utvecklade 

istället ett autonomt datorprogram, vilket kunde identifiera skadliga webbadresser i syfte att 

reducera risker av att utsättas för internetbaserade undersökningsbedrägerier (Kharraz m.fl., 

2018). Slutligen tog Zhang, Shi, Zhang, Liu och Li (2018) fram en prototyp till en 

nätverksarkitektur, vilken enligt forskarna kunde upptäcka skadliga webbadresser med 

självlärande förmåga (Zhang m.fl., 2018). 

 Samtliga fyra studier för den sekundära kategorin omnämner nätfiske. Baiting kan 

rimligen appliceras även här. Kim m.fl (2008) nämner inte alls bakomliggande processer 

för attacker, inte heller Shirsat (2018), Kharraz m.fl. (2018) eller Zhang m.fl. (2018). 

 

Uppnå lösenordsstyrka 

Salem, Hossain och Kamala (2008) föreslog ett verktyg för att kunna mäta lösenordsstyrka. 

Kontentan utav studien var att lösenord som är längre än åtta tecken kan reducera risken för 

smygtittande. Nonsensord reducerar dessutom risker för ordlisteattacker eller uttömmande 

attacker (eng. brute-force attack) (Salem m.fl., 2008). För att ytterligare stärka textbaserade 

lösenords motståndskraft, utvecklade Mackie och Yıldırım (2018) en autentiseringsmodell 

där text kombinerades med grafik. Autentiseringsprocessen krävde inte att användaren aktivt 

klickade på en bild, vilket alltså reducerade risker av olovligt smygtittande (Mackie & 

Yıldırım, 2018). 

 Kategorin syftar till studiers strävan efter att stärka textbaserade lösenords 

motståndskraft, mot tekniker som olovligen vill ta del utav dem. Salem m.fl. (2008) 

argumenterar inte alls kring processer som kan föranleda attacker, detsamma gäller för 

Mackie och Yıldırım (2018). 
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5.4.4 (In)direkt utbildning 

Kategorin har benämnts som (in)direkt utbildning för att kunna justeras efter exempelvis 

simulerade attacker (indirekt utbildning) och utbildningsapplikationer (direkt utbildning). Tre 

studier föreslår attacksimuleringar, varav en är från 2008 och två representeras utav 2018. 

Två studier från 2018 berör hur spel kan verka som direkt utbildning. Fyra studier från 2018 

föreslår explicit hur säkerhetsutbildningar kan verka som skyddsåtgärd mot social 

manipulation. 

 

Attacksimulering 

Meister och Biermann (2008) genomförde en simulerad attack vid Tshwane University of 

Technology (Sydafrika) i syfte att uppmärksamma säkerhetsmedvetenhet bland studenter och 

anställda. I studien skickades ett mail ut vilket var infekterat med en mask (Meister & 

Biermann, 2008). Även Kolli, Mohd och Javaid (2018) genomförde simulerade i attacker för 

studien, vilka istället innebar programinstallationsattacker  (eng. drive-by download-attack) – 

dessa genomfördes dels för att demonstrera bakdörrar in i Windows 7-system med hjälp utav 

fjärrstyrning och i synnerhet för att öka en säkerhetsmedvetenhet (Kolli m.fl., 2018). I studien 

utav Del Pozo, Iturralde och Restrepo (2018) utfördes nätfiskeattacker i syfte att understödja 

hur olika psykologiska aspekter kan bidra till olika benägenhet hos offer att lämna ut 

lösenord. Lösenord beskrevs av forskarna som funktionella snarare än säkra (Del Pozo m.fl., 

2018). 

 Två utav tre studier i sekundärkategorin omnämner nätfiske. Studien från 2008 omnämner 

enbart hur en attack genomfördes med hjälp utav ”social manipulationstekniker”. I 

förhållande till etiska aspekter kan samtliga studier problematiseras. Studien från 2008 

omnämner inga etiska överväganden över huvud taget. En utav de två studierna från 2018 

omnämner etik, dock enbart genom att benämna genomförandet som just en ”etisk attack” 

utan någon argumentation för vad som gör den etisk. Enligt argumenten från Mouton 

m.fl. (2015) kan samtliga studiers etiska försvarbarhet ifrågasättas. Meister och Biermann 

(2008) pratar inte heller om processer som föranleder attacker. Kolli m.fl. (2018) vilar på 

Mitnick och Simons (2002) attackcykel. Del Pozo m.fl. (2018) reflekterar utifrån de ”sex 

sanningarna av inflytande”, liksom Cullen och Armitage (2018) (under Avsnitt 5.4.2).  

 

Spel 

Lubbe, van der Bosse och Gerritsen (2018) tog fram en prototyp till en 

utbildningsapplikation. I en miljö med virtuella sociala manipulatörer fick användare ta del 

utav interaktiva konversationsscenarier. Spelet utvecklades i syfte att tränas för motstånd vid 

potentiella dörrförsäljningsbedrägerier och även mot nätfiske (Lubbe m.fl., 2018). Ännu ett 

spel togs fram utav forskarlaget bestående av Aladawy, Beckers och Pape (2018), där spelet 

genomgick en empirisk utvärdering med slutsatser som indikerade att det kunde bidra till 

ökad medvetenhet samt motstånd mot sociala manipulationstekniker såsom baiting (lockbete) 

och nätfiske (Aladawy m.fl., 2018).  

 En studie i den sekundära kategorin omnämner såväl baiting (lockbete) som nätfiske. 

Gemensamt är att nätfiske omnämns i de båda studierna. Lubbe m.fl. (2018) argumenterar 
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inte kring processer för attacker. Aladawy m.fl. (2018) citerar ett uttalande från Kevin 

Mitnick, men använder inte attackcykeln. 

 

Säkerhetsutbildning 

Aldawood och Skinner (2018) påvisade hur medvetenhet kring informationssäkerhet kan vara 

en nyckelkomponent i en övergripande säkerhetsstrategi. Forskarna problematiserade även 

hur informationssäkerhetsutbildning, -träning och -medvetenhet har en bristande korrelation, 

eftersom forskare runt om i världen har haft olika syften och fokus för koncepten (Aldawood 

& Skinner, 2018). 

Studien utav Tian, Scaife, Kumar, Bailey, Bates och Butler (2018) kategoriserade explicita 

säkerhetsåtgärder mot USB-baiting (lockbete i form av USB-stickor) och ifrågasatte 

uppfattningar utav förtroende för USB-enheter (eng. trust-by-default). Säkerhetsåtgärderna 

tog form utefter fyra lager, där ett mänskligt lager innefattade social manipulation (Tian m.fl., 

2018).  

 

Tabell 7: Tian m.fl. (2018); säkerhetsåtgärder mot USB-baiting 

 

 

 

 

 

 

Forskarlaget Robles, Norris, Watson och Browne (2018) studerade hur användare oavsiktligt 

skapade sårbarheter i nätverk i förhållande till nätfiske. Webbläsares insticksprogram som 

varnar användare för osäkra webbadresser ansågs utav forskarna som otillräcklig 

säkerhetsåtgärd – de ansåg att sunt förnuft behövdes för att användare skulle kunna urskilja 

nätfiskesidor från säkra webbsidor. Med andra ord menade forskarna att preventiva 

säkerhetsåtgärder mot nätfiske var mer effektivt, jämfört med verktyg eller tjänster som 

upptäcker och varnar för desamma. Säkerhetsutbildning lyftes fram som primär 

säkerhetsåtgärd (Robles m.fl., 2018). 

I studien utav Jayatilleke och Pathirana (2018) utforskades användares säkerhetsmedvetenhet 

i förhållande till nätfiskade VPN (virtuellt privat nätverk)-applikationer för smarta telefoner.  

Forskarna lyfte fram sammanhanget av falska VPN-applikationer som vanligt förekommande 

i Sri Lanka – detta var under en period då sociala medier var blockerade i landet. Forskarna 

kom fram till att inriktade medvetenhetskampanjer och säkerhetsutbildningar kunde reducera 

risker att ladda ned skadliga applikationer (Jayatilleke & Pathirana, 2018). 

 Tre studier omnämner nätfiske och en studie nämner baiting. Aldawood och Skinner 

(2018) beskriver attacker utifrån Mitnick och Simons (2002) attackcykel. Varken Tian 

m.fl. (2018), Robles m.fl. (2018) eller Jayatilleke och Pathirana (2018) reflekterar kring 

attackers bakomliggande processer.  
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6 Diskussion 
Kapitlets reflektioner har relevans för nätverks- och systemadministratörer och diskuteras i 

förhållande till arbetet. Inledningsvis diskuteras etiska, vetenskapliga aspekter med sektioner 

för metodens urval samt sökfras. Därpå diskuteras samhälleliga aspekter samt översättningar 

kort. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Etiska aspekter 

Arbetet har utförts i syfte att bidra med möjlighet för aktörer att kunna jämföra olika 

säkerhetsåtgärder över tid. Arbetet uttrycker en mognad inom informationssäkerhetsområdet 

och bidrar med ökad förståelse för hur social manipulation i praktiken kan tacklas inom 

administrativ- och teknisk säkerhet. En vetenskaplig bedömningsgrund illustreras i Figur 7 

ovan, vari aktörer kan konstatera egna åtgärder som antingen utdaterade eller som 

tidsaktuella, med potential för vidareutveckling. 

Indirekt bidrar arbetet med paradoxen av att nämnda insikter även erbjuds potentiella 

förövare. Resultatet bidrar dock inte med någon form utav konfidentiell eller banbrytande 

information och författaren upplever på så vis tillit för resultatet. En ”katt och råtta-lek” 

mellan förövare och försvar är en etisk realitet, eftersom säkerhetsåtgärder utvecklas som 

direkt svar på förövares existens. Risker kan inte raderas och välviljan människor emellan 

vore olyckligt att utstuderat reducera. Acceptans för manipulatörers existens bidrar till ökad 

förmåga för återhämtning, vilket likställs med resultatets många argument för utökade 

säkerhetsutbildningar. 

En avsaknad av formaliserade krav på etiska aspekter för forskningsområdet beskrivs tidigare 

i Avsnitt 4.4 utifrån perspektiven dygdetik, utilitarism och deontologisk etik. Dygdetiska 

argument är svårförenliga med utgångspunkt i resultatet. Vägen till resultatet kan däremot 

reflekteras i termer av dygdetik, vilket har implicita beröringspunkter i nästkommande 

avsnitt. Eftersom arbetet har utförts i syfte att bidra med en vetenskaplig bedömningsgrund 

för ökad säkerhetsmedvetenhet rörande social manipulering, kan utilitaristiska argument 

appliceras eftersom resultatet fokuserar på goda effekter för majoriteten utav andra 

människor – detta anses överväga paradoxen av att potentiellt erbjuda detsamma för sociala 

manipulatörer. 

 

6.2 Vetenskapliga aspekter 

Granskningen understödjs utav evidensbaserat material från PRISMA-gruppen. Tidsaspekten 

för metoden har tagits i beaktande i syfte att bearbeta datamängden utifrån ett systematiskt 

och trovärdigt handlingssätt – detta kopplas vidare till en djuplodande motivering av att 

eftersträva handlingsbenägenheter med reproducerbara möjligheter för framtida forskning. 

Utfallet av granskningen riskerar att representeras av subjektiva tolkningar, eftersom 

kvantitet av inkluderad datamängd riskerar att vara bristfällig vid kartläggande granskningar. 

Under en tidsperiod på omkring sex månader framkom dock rimligheten i det slutgiltiga valet 

av granskningsmetod, där krav på uttömmande sökningar är mindre explicita – därav mindre 

tidskrävande. En uttömmande sökning hade uppskattningsvis krävt (minst) dubbelt så mycket 

tid, dock hade en sådan metod kunnat erbjuda mer kvalitativa slutsatser om vad datamängden 

representerar. 
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Att genomföra intervjuer med exempelvis individer som arbetar med informationssäkerhet, 

hade kunnat ge värdefulla värderingar utav författarens kategoriserade säkerhetsåtgärder.  En 

påbyggande metodologi hade med andra ord indikerat för en ökad nivå utav tillämpbarhet 

utanför sammanhanget. 

En narrativ analys är (som namnet antyder) mer berättande än utvärderande. För att utvärdera 

exempelvis skillnader mellan säkerhetsåtgärder hade en metaanalys eller nätverksmetaanalys 

kunnat tillämpas. Metaanalyser kräver dock ett mer likartat granskningsunderlag, där en 

homogen metodologi präglar insatsen utav studier för analys – det vill säga mer snäva 

inkluderingskriterier. Om arbetets frågeställning exempelvis hade syftat till att indikera vilka 

säkerhetsåtgärder som kan anses ha hög motståndskraft mot sociala manipuleringsattacker, 

hade en homogenitet för inkluderad datamängd varit eftersträvansvärd – men arbetet hade då 

varit någonting annat. En homogen insats utav studier för analys hade inte kunnat rymma 

skillnader mellan olika infallsvinklar till informationssäkerhet i allmänhet och 

säkerhetsåtgärder mot social manipulering i synnerhet. I förhållande till den heterogenitet 

som i själva verket präglar arbetets inkluderade datamängd, hade med andra ord 

metaanalysvarianter varit problematiska. Olika metodologi präglar studierna och de kommer 

exempelvis från olika länder. Trots kriteriet att enbart inkludera referentgranskade studier, 

avspeglas forskarnas olika erfarenheter utav social manipulation i studierna, bland annat till 

följd av olika akademisk nivå. Den inkluderade datamängden i arbetet ger med andra ord en 

dynamisk återspegling utav forskningsområdet. Arbetets narrativa analysmetod, vilken vilar 

på kodningsprocesser för grundad teori, rymmer skillnader mellan forskningsfrågor, 

metodologi och sammanhang för datamängden. Irrelevanta skillnader inom datamängden har 

kamouflerats med frågeställningen, vilken följaktligen har drivit hela arbetsprocessen. 

Insatsen av studier för analys och resultat representerades utav fem studier från 2008, 

respektive 23 studier från 2018. En mer likvärdig summa utav insatsen från de två årtalen 

hade kunnat återge en mer tilltalande datarepresentation – dock hade det gett en missvisande 

återspegling utav 2008 års verklighet. Nohlberg (2008) menade att en holistisk syn på 

informationssäkerhet i förhållande till det mänskliga säkerhetselementet var eftersträvansvärd 

2008 och en liknande eftersträvan återspeglades dessutom i tre utav fem inkluderade studier 

från 2008 (Nohlberg & Kowalski, 2008; Meister & Biermann, 2008; Kim m.fl., 2008). 

Nohlbergs (2008) forskning kan med andra ord bidra till ökad förståelse för hur (enbart) fem 

studier representerades i arbetets analys från 2008 – i en tid då forskningsområdet var relativt 

nytt. 

 

6.2.1 Urval 

Valet av databaser riskerar att vara subjektiva, likaså riskerar mängden utav inkluderad 

datamängd att vara bristfällig – båda konsekvenserna är dock väntade vid en kartläggande 

granskning där tillgången av tid är begränsad.  

Som tidigare berörts under Avsnitt 4.1, kan en systematisk granskningsmetod utöka urvalet 

avsevärt eftersom tidsperspektivet då är utökat till omkring tolv månader – jämfört med en 

kartläggande granskning där tidsperspektivet är omkring sex månader. Med andra ord hade 

en uttömmande databassökning inte varit rimlig inom ramarna för arbetet. Tillgången till tid i 

förhållande till mängden sökträffar är avgörande för att kunna genomföra en tillförlitlig 

granskning, där avvikelser från systematiken skall undvikas för varje moment, se Figur 2 

under tidigare Avsnitt 4.3. 
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6.2.2 Sökfras 

Efter genomförd analys kom insikter om arbetets sökfras. Genom att modifiera sökfrasen 

hade fler frågeställningar kunnat utformas utefter sociala manipulationstekniker – detta hade 

potentiellt kunnat kartlägga och indikera hur olika tekniker (helt eller delvis) kan sakna 

uttryckta säkerhetsåtgärder. 

”Defense” (amerikansk eng.) kan även stavas ”defence” (brittisk eng.). Sökfrasen hade 

potentiellt kunnat gynnas av att bestå utav ”denfen*” för att fånga upp de båda alternativa 

stavningarna. 

 

6.3 Samhälleliga aspekter 

Utifrån nätverks- och systemadministratörers perspektiv, bidrar arbetet med insikter i 

informationssäkerhetsområdets utveckling och i synnerhet den parallella utvecklingen utav 

säkerhetsåtgärder mot social manipulation. Resultatet av arbetet kan användas i 

utomvetenskapliga nytta i form av att orientera säkerhetsåtgärder som (in)aktuella i syfte att 

uppnå en ökad säkerhetsmedvetenhet och värna såväl mänsklig integritet som självständighet. 

 

6.4 Översättningar 

Såväl sociala manipulationstekniker som generella IT-termer (på eng.) har översatts för 

arbetet med hjälp utav databaser från IDG (Insights, Intent and Engagement) samt Svenska 

datatermgruppen2. 

Nätfiske är ett väletablerat svenskt begrepp och kan kontrasteras mot quid pro quo (lat., 

någonting för någonting) vilket enligt författaren saknar en given översättning. Quid pro quo 

används även i den engelska originalmodellen för Figur 1 i Avsnitt 2.2.3 och tolkas av 

författaren som ett alltjämt självförklarande begrepp – det har därmed inte översatts till 

svenska. Författaren valde att konsekvent placera svenska översättningar inom parenteser i 

den översatta attackmodellen, då varken pretexting eller baiting genererade några explicita 

motsvarigheter i vare sig IDG:s eller Svenska datatermgruppens databas. 

I övriga arbetet där teknikerna omnämns förekommer exempelvis ”någonting för någonting” 

inom parentes för att helt enkelt färska upp minnet. Nätfiske omnämns i övriga arbetet som 

just nätfiske, till följd av att det anses vara väletablerat på svenska. 

 

6.5 Framtida forskning 

Resultatet bidrar med en vetenskaplig referenspunkt i tidigare Figur 7, med nyttan för aktörer 

att korrelera egna tillämpade säkerhetsåtgärder och därefter konstatera dem som antingen 

utdaterade eller med tidsenliga potential. En mognad inom området för informationssäkerhet 

har uttryckts och bidragit med ökade insikter i hur social manipulering kan tacklas inom 

administrativ- och teknisk säkerhet på ett tidstroget vis. 

Frekvensen utav datamängdens omnämnda tekniker uppmuntrar till att vidareutforska (bland 

annat) quid pro quo, baiting och pretexting i förhållande till hot mot informationens säkerhet. 

Nätfiske omnämndes mest frekvent i resultatet – framtida forskning kan indikera i vilken 

                                                 
2 Båda databaserna är allmänt tillgängliga via https://it-ord.idg.se/ (IDG) respektive http://dataterm.termado.net/ 

(Svenska datatermgruppen). 

https://it-ord.idg.se/
http://dataterm.termado.net/
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utsträckning som olika tekniker utav nätfiske förekommer, i sammanhanget av en 

organisations (upptäcka) digitala hotbilder under en viss tidsperiod. 

Datamängdens bristfälliga beskrivningar för bakomliggande processer som föranleder 

attacker, ger förslag till framtida inriktningar i form av att utveckla utbildningsmiljöer som 

integrerade moment i autentiseringssituationer. Genom att reproducera existerande 

utbildningsmöjligheter och utföra etiskt försvarbara attacksimuleringar, kan framtida 

forskning även testa utbildningars olika motståndskraft (i förhållande till olika 

personlighetstyper). 

För framtida granskningar inom området kan ämnesexperter rådfrågas för såväl 

kvalitetsbedömningar som generella avstämningar – detta för att ytterligare minimera risker 

av systematiska felaktigheter. När en intern validitet anses mer kritisk att uppnå, kan en 

bilaga över exkluderade studier tänkas förekomma tillsammans med motiveringar bakom 

exkluderingen. Nämnda exempel har potential för att understödja effekten utav studien som 

mer generaliserbar utanför sitt sammanhang. 
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7 Slutsats 
Granskningsprocessen har uttryckt en vetenskaplig bedömningsgrund vari dagens 

säkerhetsåtgärder mot social manipulation kan konstateras som (in)aktuella och på så vis 

bidra med nytta utanför arbetets sammanhang – bedömningsgrunden illustreras i Figur 7 (i 

tidigare Avsnitt 5.1). 

Arbetet har även gett uttryck för en mognad inom forskningsområdet för 

informationssäkerhet med kopplingar till det mänskliga säkerhetselementet. Med en 

systematisk granskningsprocess har utvecklingen utav social manipulering getts ett 

sammanhang utifrån kartläggningar och jämförelser utav säkerhetsåtgärder från 2008 

respektive 2018 (i tidigare Avsnitt 5.4). Tidsperspektivet har motiverats utifrån jämförelser 

mellan globala informationssäkerhetsundersökningar från PwC för respektive årtal, där 

säkerhet och förhållningssätt argumenteras olika vilket rimligen ger olika uttryck inför det 

mänskliga säkerhetselementet inom forskningsområdet.  

Parallellt med kodningstekniker för grundad teori, kunde granskningen kartlägga fyra 

primärkategorier utav säkerhetsåtgärder för de båda årtalen; modellering, 

sårbarhetsbedömning, datasystem och (in)direkt utbildning,  (Diagram 1, i tidigare Avsnitt 

5.1) – därefter framkom även tolv sekundärkategorier utav säkerhetsåtgärder och samtliga 

kategorier sammankopplades till en helhet i redan nämnda Figur 7. 

Tre beskrivningar utav bakomliggande processer för sociala manipuleringsattacker återges i 

arbetet (under Avsnitt 2.2), dessa användes senare för att kartlägga frekvensen av just 

processbeskrivningar för respektive årtal och på så vis uttrycka förändringar över tid. Även 

fyra sociala manipuleringstekniker har beskrivits (under Avsnitt 2.3) och därefter kartlagts i 

syfte att påvisa ytterligare utveckling. Den ojämna fördelningen för respektive årtal har 

länkats till Nohlbergs (2008) beskrivningar av forskningsområdet som relativt nytt, med få 

aktiva forskare år 2008. Bedömning- och kodningsprocessen bestod utav fem studier från 

2008, respektive 23 studier från 2018. Hela granskningen har bestått utav fyra övergripande 

steg vilka återges i ett flödesschema i Figur 2 (under Avsnitt 4.3).  

Säkerhetsåtgärder mot social manipulering 2008: Tre studier föreslog säkerhetsåtgärder i 

form utav datasystem. En studie föreslog en säkerhetsåtgärd i form utav (in)direkt utbildning. 

Den sista studiens säkerhetsåtgärd primärkategoriserades som modellering. Samtliga studier 

omnämnde enbart nätfiske som social manipulationsteknik.  

Säkerhetsåtgärder mot social manipulering 2018: Nio studier föreslog datasystem som 

säkerhetsåtgärder. Två studier föreslog sårbarhetsbedömningar. Åtta studier föreslog 

(in)direkt utbildning. Slutligen föreslog fyra studier modellering. Baiting (lockbete) 

omnämndes i fyra studier och pretexting (falska avsikter) nämndes i två studier. Nätfiske 

omnämndes i 21 utav de 23 inkluderade studierna. 

Studier från 2008 präglades utav en generell bristande korrelation mellan 

informationssäkerhet och social manipulation, vilket kopplas till Nohlbergs (2008) 

eftersträvan av ett holistiskt uttryck för informationssäkerhet i förhållande till det mänskliga 

säkerhetselementet.  Fyra utav fem studier från 2008 definierar dessutom social manipulering 

med avsaknad utav teoretiska förklaringar till bakomliggande processer för en attack. Studier 

från 2018 uttryckte ett tydligare samband mellan informationssäkerhet och social 

manipulering, jämfört med studier från 2008. 2018 års datamängden präglades utav olika 

djuplodande beskrivningar av attacker, där 13 utav 23 studier från 2018 definierar attacker 

med avsaknad utav teoretiska förklaringar till bakomliggande processer. Den bristande 
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processbeskrivningen utav attacker kopplas till Mouton m.fl. (2016), vilka framhåller hur 

attacker tenderar att beskrivas utifrån den teknik som använts och huruvida målet har 

uppnåtts. Insikter för attackers bakomliggande processer är avgörande för att kunna reflektera 

kring social manipulation och bedriva en enhetlig forskning – i det avseendet lever Nohlbergs 

(2008) eftersträvan av ett holistiskt uttryck kvar även 2018. 
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Bilaga 2: PRISMA:s checklista 

 

 

PRISMA 2009 Checklist 

From:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. 
1–6. DOI: 10.1371/journal.pmed1000097  

For more information, visit: www.prisma-statement.org 

Section/topic  # Checklist item  
Reported 
on page #  

TITLE   

Title  1 Identify the report as a systematic review, meta-analysis, or both.  ✔ 

ABSTRACT   

Structured summary  2 Provide a structured summary including, as applicable: background; objectives; data sources; study eligibility criteria, 
participants, and interventions; study appraisal and synthesis methods; results; limitations; conclusions and 
implications of key findings; systematic review registration number.  

Irrelevant* 

INTRODUCTION    

Rationale  3 Describe the rationale for the review in the context of what is already known.  ✔ 

Objectives  4 Provide an explicit statement of questions being addressed with reference to participants, interventions, comparisons, 
outcomes, and study design (PICOS).  ✔ 

METHODS   

Protocol and registration  5 Indicate if a review protocol exists, if and where it can be accessed (e.g., Web address), and, if available, provide 
registration information including registration number.  Irrelevant 

Eligibility criteria  6 Specify study characteristics (e.g., PICOS, length of follow-up) and report characteristics (e.g., years considered, 
language, publication status) used as criteria for eligibility, giving rationale.  ✔ 

Information sources  7 Describe all information sources (e.g., databases with dates of coverage, contact with study authors to identify 
additional studies) in the search and date last searched.  ✔ 



 

Search  8 Present full electronic search strategy for at least one database, including any limits used, such that it could be 
repeated.  ✔ 

Study selection  9 State the process for selecting studies (i.e., screening, eligibility, included in systematic review, and, if applicable, 
included in the meta-analysis).  ✔ 

Data collection process  10 Describe method of data extraction from reports (e.g., piloted forms, independently, in duplicate) and any processes 
for obtaining and confirming data from investigators.  ✔ 

Data items  11 List and define all variables for which data were sought (e.g., PICOS, funding sources) and any assumptions and 
simplifications made.  ✔ 

Risk of bias in individual 
studies  

12 Describe methods used for assessing risk of bias of individual studies (including specification of whether this was 
done at the study or outcome level), and how this information is to be used in any data synthesis.  Irrelevant 

Summary measures  13 State the principal summary measures (e.g., risk ratio, difference in means).  Irrelevant 

Synthesis of results  14 Describe the methods of handling data and combining results of studies, if done, including measures of consistency 
(e.g., I2) for each meta-analysis.  Irrelevant 

 

 

* Inte applicerbart för examensarbetet alternativt inte (nödvändigtvis) inom ramarna för en kartläggande granskning (förf. anm.). 


