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Sammanfattning 

Dagens samhälle präglas av den växande digitaliseringen. Information flödar på alla håll och 
kanter, den bearbetas, lagras och kommuniceras konstant. Nuförtiden kan systemen byggas 
ganska säkra, men så fort man sätter en människa bakom tangentbordet introducerar man en 
rejäl sårbarhet och äventyrar att vår information hamnar i fel händer. SE (social engineering, 
social manipulering) är konsten att nyttja social interaktion som ett medel oavsett om det 
kräver ett tekniskt system eller övertygelse för att få tillgång till känslig information.   
 
Detta är en kvalitativ intervjustudie som försöker skildra hur penetrationstestare ser och 
arbetar med/mot SE (social engineering, social manipulering) sker. Studien tolkar 
penetrationstestares perspektiv på dagens sociala manipulerings angrepp, hur de arbetar med 
det och vad vi som individer kan göra för att skydda oss.   
 
Slutsatserna från studiens delfrågor hjälper att besvara studiens forskningsfråga “Hur ser 
penetrationstestare på dagens SE?” Studien visar på att majoriteten av respondenterna är 
överens om hur SE ser ut idag. Konklusionen visar på att angreppet “phishing” är en av de 
vanligaste angreppsformerna idag både trendmässigt och arbetsrelaterat just nu. Vidare 
skildrades även “varför sociala manipulatörer ofta lyckas med sina angrepp” vilket resulterade 
i att den psykologiska aspekten är ett av de viktigaste förbättringsområdena inom SE.   
Slutligen, redogjorde respondenterna viktiga skyddsåtgärder som kan tillämpas av både 
organisationer och privatpersoner.   
 

Nyckelord: Social manipulering, social manipulatör, sociala manipuleringsangrepp, 
penetrationstestare.  

 

 

 

 

 



Abstract 

Our modern World is filled with information everywhere. Information is constantly 
processed, stored and communicated. However, we all know that information usually has 
some value; therefore, we build secure and complex systems, which are packed with data. 
Valuable data. Then we put humans behind those systems and introduce a huge vulnerability 
and by that, we are risking our data falling into the wrong hands. Social engineering – it is 
used to deceive people and letting them give up sensitive information.  

This qualitative interview study will attempt to disclose the perception of social engineering 
from people who perform penetration-testing services.   

The results of the study are showing that participators are partially decided of their view of 
social engineering. They almost all agree that “phishing” is a common attack in both internet 
occurrences and in work-related matters.  Furthermore, the conclusion shows that the 
psychological aspect of social engineering is an important improvement area.   

Lastly, the participants explain several preventative actions, which can be used by 
organizations and by individuals to minimize the risk of exposure to social engineering.   

Keywords: Social engineering, social engineer, social engineering attack, penetration testers.   
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1. Inledning 
 

I dagens samhälle öppnar information flera dörrar och spelar en stor roll för både individer 
och verksamheter. Vi lever i ett informationssamhälle där information lagras, kommuniceras 
och behandlas konstant. Detta leder till att information är en av världens mest eftertraktade 
måltavla och har stor betydelse i enskilda och offentliga verksamheter, (Mouton, Leenen & 
Venter 2016).  

Enligt Kevin Mitnick och William Simon. (2002) är mycket information som bearbetas i 
organisationer oskyldig i mångas ögon, men kan vara ytterst betydelsefull för en social 
manipulatör. Författarna påpekar att en organisation kan införskaffa den senaste 
säkerhetsutrustningen, utbilda sin personal gällande säkerhetsrutiner, konfigurera alla system 
korrekt, men även då, vara helt sårbar. Den mänskliga faktorn är en av de största 
sårbarheterna, och de som tror att säkerhetsutrustning ger komplett säkerhet ”[…] har fallit in 
i en illusion av säkerhet.” (Mitnick & Simon 2002, s.22). Därför, måste data skyddas och 
teknologi är inte en tillräcklig skyddsåtgärd från människan. Många kan inte begripa 
informationens värde, för än man upplever det i första hand. Ett exempel på detta är något jag 
som själv varit med om.  

”Under mitt andra år på universitet, fick ”nätverksstudenter” genomgå en praktik på valfritt 
ställe. Jag hamnade på ett större It-företag som agerade som IT-konsulter för mindre företag 
i länet.  En av uppgifterna var att följa med de anställda på konsultuppdrag hos diverse 
verksamheter. Ett museum som är trogen kund till It-företaget hade under en tid haft problem 
med sina arbetsdatorer, instruktionerna var att installera ett övervakningsprogram med hjälp 
av en USB-sticka på alla arbetsdatorer med närvarande personal.  

Jag började knacka dörr på kontoren och presentera mig, därefter refererade jag snabbt till 
den konsult som vanligtvis agerade It-tekniker hos dem. Vidare informerade jag om mina 
instruktioner och visade upp USB-stickan. Utan några som helst ytterligare frågor, kunde 
USB-stickan överlämnas till majoriteten av de anställda som artigt installerade programmet. 
Museet hade ungefär tjugo anställda på plats den dagen, varav endast ett par stycken 
ifrågasatte programmet och om jag kunde presentera identifikation.  

Om mina avsikter i detta läge varit onda, hade det inte spelat någon roll om ett par stycken 
anställda inte velat installera programmet, jag hade redan haft tillgång till större delen av 
nätverket.” (Författarens erfarenhet). 

”Social engineering” eller social manipulering som det heter på svenska, är ett problem som 
få känner till om, därför ska det här arbetet försöka redogöra termen och beskriva hur arbetet 
mot det i dagsläget sker.  
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2. Bakgrund 
Följande kapitel redogör relevanta begrepp och definitioner för att underlätta vidare läsning 
av arbetet. 

2.1 Definitioner 

Mouton, Leenen, Malan & Venter (2014) redogör att social manipulering har ingen generell 
definition utan flera tolkningar som beskriver uppfattningen av SE och vad det innefattar. 
Däremot har alla definitioner som beskrivs något gemensamt, det är människan som blir 
exploaterad i syfte att få obehörig tillgång till information och/eller manipulerad till att utföra 
en handling som resulterarar i att informationen hamnar i obehöriga händer.   

Denna studie baseras på Mouton et al. (2014) definition och utgår därför ifrån den. Författarna 
karaktäriserar social manipulering som kunskapen att nyttja social interaktion som ett medel 
för att övertyga en individ eller organisation att tillmötesgå en specifik förfrågan från en 
angripare, oavsett om den kräver övertygelse, socialt samspel eller ett tekniskt system. 
Samtidigt som angriparen – den sociala manipulatören, beskrivs som en individ eller grupp 
som utför social manipulering. Följaktligen, beskrivs beståndsdelarna av en social 
manipulerings attack. Det som är väsentligt att notera är att ett angrepp praktiserar direkt eller 
indirekt kommunikation samtidigt som den innefattar en social manipulatör, ett mål, en 
måltavla, en förmedlingslänk, tekniker och ”complience” principer.   

 

2.2 SE angreppets uppbyggnad  

Det finns många modeller för hur ett angrepp inom social manipulering är uppbyggt. En av de 
mest vanligaste och omtalade är Kevin Mitnicks modell som beskriver attackens livscykel. 
Mitnick och Simon (2002) redogör att ett SE angrepp kan delas upp i fyra faser, se figur 1 
nedan.  

Den första fasen ”Research”, inkluderar insamling av information och sårbarheter om målet 
som kan användas i senare faser. Vidare redogörs fasen ”Develop rapport and trust”, som 
riktar in sig på att tillägna sig målets förtroende. Därefter frammanas information från målet 
med hjälp av manipulering i fasen ”Exploit trust” Det sista steget ”Utilise Information” i 
cykeln, innefattar tillämpning av insamlade resurser för önskat resultat. Dock är denna cykel 
över 15 år gammal och karaktäriserar inte en attack på djupet, så i takt med den växande 
digitaliseringen och komplexiteten har nya modeller uppkommit.  

Mouton et al. (2014) beskriver en ontologisk modell där ett SE angrepp kan bli uppdelat i 
flera faser och varje fas måste behandlas som ett enskilt angrepp. Som nämnt tidigare 
innefattar ett angrepp, en social manipulatör, en förmedlingslänk, ett ändamål, en måltavla 
samt ”complience principals”, så som vänskap, auktoritet, reciprocitet m.m. För att förtydliga, 
kan en förmedlingslänk i detta sammanhang vara e-post, telefon etc. Ett ändamål kan vara 
obehörig åtkomst, finansiell vinst och/eller störningar eller avbrott i system.  
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Den ontologiska modellen skildrar även hur en attack brukar direkt eller indirekt 
kommunikation, som är essentiell vid ett lyckat SE angrepp. Den direkta kommunikationen 
delas in i två subkategorier, ”bidirectional” samt ”undirectional”. ”Bidirectional” 
kommunikation innebär att en interaktion äger rum mellan manipulatören och måltavlan. 
Angriparen skickar tillexempel ett meddelande som måltavlan svarar på. ”Undirectional” 
betyder att kommunikationen mellan de två parterna är enbart envägs och måltavlan kan inte 
besvara manipulatörens meddelande. Vid indirekt kommunikation sker ingen interaktion 
mellan parterna då en tredjeparts förmedlingslänk används, tillexempel en webbsida eller ett 
infekterat USB-minne som lämnas på en offentlig plats.  

Den ontologiska modellen, resulterar i ett ramverk för ett SE angrepp. Ramverket består av 
sex övergripande faser som befrämjar utförandet av angreppet. Den första fasen 
”angrepp/attack formulering”, identifierar både måltavlan och målet. Vidare identifieras och 
insamlas all information gällande måltavlan och ändamålet samt förberedelser inför angreppet 
genomförs. I den fjärde fasen ”utveckling av relation” behöver angriparen upprätta 
kommunikation samt etablera förtroende med måltavlan. Därefter exploateras den uppbyggda 
relationen då angriparen främjar måltavlan att utföra en anhållan. Slutligen granskas såvida 
ändamålet blivit uppfyllt.  

 

Nohlberg, (2008) beskriver ytterligare en ingående modell som beskriver ett SE angrepp. 
”The cycle of deception” beskriver cykeln av ett SE angrepp. Enligt författaren, består denna 
cykel av tre kombinerade cyklar, ”the attack cycle”, the victim cycle” och ”the defence 
cycle”.  

”The attack cycle” redogör att varje angrepp är i behov av ett mål, ett syfte och en 
angreppsplan samtidigt som angriparen måste ha ett motiv, en metod, resurser och en 
möjlighet.  

”The victim cycle” beskriver offrets beteende vid ett angrepp, det vill säga hur individen beter 
sig under angreppet. Vanligtvis har offret någonting av värde som personen medvetet eller 
undermedvetet exponerar till omvärlden, som automatiskt gör offret till en måltavla. Det 
medför att angriparen kommer ta kontakt med sin måltavla och få offret att socialiserar sig 
med angriparen och gör därmed göra informationen tillgänglig för angriparen. Om angreppet 
är lyckat, kommer offret att ge vika för angriparen och ge ut informationen. Därefter, kan 
offret antingen acceptera faktumet att den blivit manipulerad till att ge ut hemligheter eller 
ignorera det, även här medvetet eller undermedvetet. I den sista fasen av cykeln, kan offret 
utvecklas och ta till sig från erfarenheten och i framtiden vara mer skeptisk eller helt enkelt 
acceptera offerrollen inte ta till sig av händelsen.  

Som Nohlberg (2008) beskriver finns det även en ”defense cycle”, som redogör faserna för 
hur tillexempel offret eller säkerhetspersonal kan skydda informationen. Organisationen som 
försöker skydda sig mot SE angrepp bör ha en policy eller ett renommé där det är känt att 
incidenter rapporteras till polis eller liknande. Därmed skydda informationen genom att 
minska åtkomsten till känslig information samt hålla den på ett minimum. Övervakning trafik 
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och data samt utbildade personal gör det lättare att identifiera ett angrepp för att sedan 
rapportera det och medvetandegöra personal om hur de kan bli manipulerade. Slutligen är det 
otroligt viktigt att ha förståelse för informationens värde, samtidigt som rapportering och 
specifik utformning av policys sker för att enklare återhämta sig från SE angrepp.      

 

2.3 Psykologin bakom social manipulering 

Ett SE angrepp kan ses som lyckat redan när angriparen samlat in nödvändiga resurser. Men 
det leder till frågan; Vad är det som får människor att bryta mot policys och lagar för att 
tillfredsställa den sociala manipulatören?  

Applegate (2009) redogör att nyckeln till ett lyckat SE angrepp ligger i ett etablerat 
förtroende. Författaren beskriver att individer ofta har ett begär att lita på andra människor 
speciellt inom en organisation eller verksamhet som angriparen utnyttjar. När en angripare 
etablerar ett förtroende, kan angriparen stimulera flera mänskliga psykologiska faktorer för att 
framstå som pålitlig och för att sedan få åtkomst till önskad information. Förtroendet som 
etableras mellan en angripare och ett offer kan eventuellt ta ett samtal eller flera veckor att 
bygga upp, det beror vanligtvis på vilken typ av angrepp som är planerat och individen som 
skall utnyttjas. Men det som är av intresse är, vilka attribut och triggers som angriparen spelar 
på får oss att tro att angriparen är pålitlig? 

Mann (2008) beskriver att under ”förtroende-fasen”, (se ovan, ”Develop rapport and trust” 
eller ”utveckling av relation”) finns det flera attribut som tillåter angriparen utveckla ett 
förtroende med sitt offer. Vanligtvis är det typiska egenskaper hos angriparen så som, klädsel, 
röst samt talets kontext som bidrar till att angriparen verkar pålitlig. Men som Nohlberg 
(2008) beskriver är även ett attraktivt utseende ett underskattat men inflytandesrikt attribut. 
Det beror på att människor upplever att det är lättare att lita på individer som dem anser vara 
finare och/eller vackrare. Detta fenomen beror vanligtvis på att attraktiva individer uppfattas 
ofta som smartare, genuinare och av högre moralkaraktär. Den så kallade ”halo-effect”, 
(Nohlberg, ss.124), beskriver hur människor enbart utifrån sina egna uppfattningar bedömer 
andras egenskaper utan någon form av interaktion.  

Vidare redogör Mann (2008) även att ovanstående attribut bör användas tillsammans med 
tekniker för att lättare etablera ett förtroende. Teknikerna kan innefatta mer komplicerade 
processer så som spegling av kroppsspråk eller simplare tekniker, så som instämmande 
och/eller uppmärksammande av offret. Kombination av de olika teknikerna tillsammans med 
angriparens egen uppfattning av offret skapar en djupare relation och därefter tillit mellan 
parterna. Många gånger kan även delade intressen bidra till ett förtroende  

Som beskrivet tidigare är egenskaper och delade intressen en stor del av förtroendet som 
byggs upp mellan parterna. Men ytterligare en faktor som angriparen kan utnyttja enligt 
Applegate (2009) är rädsla eller nemesis. Det kan innebära att angriparen framträder som en 
auktoritet och förlitar sig på offrets lydnad genom att eventuellt ”jaga upp” offret. Detta är en 
vanlig men gynnsam teknik bland sociala manipulatörer och som Workman (2007) beskriver, 
har individer med tendenser att besvara auktoritet lättare att förlita sig på andra och det gör 
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dem mer mottagliga för manipulering. Samtidigt redogör Nohlberg (2008) att anledningen till 
att offer besvarar auktoritet beror mesta dels på att de från tidig ålder blivit inlärda att 
respektera och besvara de med mer auktoritet, till exempel hemma, i skolan eller allmänt 
senare i arbetslivet. Däremot behöver auktoriteten inte alltid vara verbal. Polisuniformer, 
militäruniformer är typiska attribut som associeras med auktoritet. Men även varselvästar som 
tekniker eller underhållspersonal har, kan ses som en auktoritet, det är sällan någon 
ifrågasätter deras närvaro på en arbetsplats och dem har vanligtvis tillgång till större delar av 
lokalen.   

Vidare beskriver Nohlberg (2008), att sociala manipulatörer kan precis som marknadsföretag 
använda intimiderings-tekniker där till exempel tid är en pressande faktor. Termen ”begränsat 
antal” eller ”bara idag” kan sätta igång utlösare i vårt undermedvetna. När informationen är 
svår-tillgänglig är människor oftast mer angelägna att få tag på den än när ”alla” kan få den. 
Nohlberg (2008) menar att reaktionen beror på att människor värderar exklusiva saker som 
något av bättre och högre värde än lättillgängliga saker.  

 

2.4 Exempel på SE angrepp 

Detta delkapitel beskriver exempel på ett antal SE angrepp som kan ses som allmänt bekanta i 
dagens samhälle.  

 

”Watering hole” 

George (2015) beskriver att ”watering hole” angrepp är precis som ”spear phishing” angrepp, 
väldigt riktade. När angriparen identifierat sitt eller sina offer (kan även vara en grupp) hittar 
hen en hemsida som frekvent är besökt av offret och därefter injicerar den med skadlig kod 
för att sedan vänta på att någon infekteras och få tillgång till användarens nätverk.  

 

”Pretexting” 

Denna form av angrepp kan användas i flera sammanhang. Som Hadnagy beskriver, används 
”pretexting” inte bara i socialt manipulerings syfte utan även i det vardagliga livet. 
Advokater, läkare eller försäljare praktiserar någon form av ”pretexting”. Angreppet strävar 
efter att skapa ett scenario där individer är bekväma i att lämna ut information eller utföra 
handlingar dem vanligtvis inte hade gjort. I många fall är det mer än bara ett scenario, det kan 
även innebära fabricering av en ny identitet eller imitation för vissa samhällsroller. Men det 
som skiljer SE angriparen från en läkare eller advokat i detta sammanhang är målet de strävar 
efter. Hadnagy redogör även att en av de primära faktorerna till ett lyckat ”pretexting” 
angrepp är; efterforskningar som utförts innan själva angreppet. Ju mer information den 
sociala manipulatören har, desto större sannolikhet finns att den fabricerade eller imiterade 
identiteten ses som solid.  Många professionella manipulatörer skapar e-post eller konton i 
sociala medier för att stödja sin ”bakgrundshistoria”. Angreppsformen är även känslig för 
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överflöd av detaljer. Om en glömd detalj kan riskera att hela angreppets trovärdighet, 
bibehålls istället ”pretexten” som simpel och koncist.     

 

”Phishing”  

Gooch och Williams (2015) definierar ”phishing” som en form av identitetsstöld, där till 
exempel e-post skickas ut till flertal slumpmässiga användare i syfte att erhålla känsliga 
uppgifter eller förmå offret att utföra specifika handlingar. Angreppen, kan enligt Krombholz, 
Hobel, Huber, & Weipple (2015) utföras genom flera olika förmedlingslänkar så som 
webbsidor, molntjänster, sms etc.  

E-postmeddelanden är ett av de vanligaste försöken till att få tillgång till en persons uppgifter. 
Dom är oftast noggrant sammansatta för att stimulera användaren att öppna bifogade länkar 
eller filer som möjligtvis installerar skadlig kod på enheten, Applegate (2009). Meddelandena 
kan även uppmana individen att ”uppdatera” sina kontouppgifter för en tjänst, men i själva 
verket tar angriparen beslag på informationen, för att använda den i vidare bedrägerier.  

När dessa typer av angrepp sedan riktar in sig på specifika individer eller mindre grupper 
inom en organisation, benämns de som ”spear phishing” och kräver mer förberedelser från 
angriparens sida (Krombholz et al 2015).  

Även ”whaling” är en form av ”phishing” angrepp, Conti, Somani, och Pooverdran (2018) 
redogör att ”whaling” angrepp riktar in sig på användare som anses vara högre uppsatta i 
företagsstegen, politiker eller allmänt publika ansikten.  

 

” Vishing” 

Oxford, A Dictionary of the Internet (2013) beskriver “vishing” som ett alternativt 
tillvägagångssätt för ”phishing”. Angreppet använder en telefon som förmedlingslänk, där 
angriparen ringer upp sitt offer och utger sig för att vara en myndighet eller ett företag som 
behöver offrets finansiella- eller personliga information. Många gånger ber angriparen offret 
att uppge sina inloggningsuppgifter till banken för att sedan tömma kontot på pengar.  
Hellerud (2018) beskriver att ”vishing”-angrepp ökade kraftigt i Sverige under 2018.   

  

”Baiting” 

Krombholz, et al. (2015) redogör att baiting angrepp spelar mycket på offrets nyfikenhet. Ett 
typiskt exempel är när angriparen lämnar ett infekterat medium (tex USB-sticka) på en 
offentlig plats eller en plats där angriparen vet att hens offer så småningom kommer att hitta 
det. USB-stickan kan vara märkt med ”mina bilder” eller något annat för att fånga offrets 
intresse. När offret därefter sätter in stickan i sin dator får angriparen eventuellt tillgång till 
användarens information.  
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Enligt Imperva (u.å.), behöver inte angreppet involvera ett fysiskt medium, angreppen kan 
även utfärdas genom internet. Marknadsföring som försöker lura in användare till att klicka på 
en länk som därefter leder till en hemsida infekterad med skadlig kod och/eller som eventuellt 
uppmanar användaren att ladda ner ett skadligt program anses också som ett ”baiting” 
angrepp. 

 

“Dumpster diving”? 

Wiles (2007) beskriver ”dumpster diving” som ett av de lättaste tillvägagångssätten att erhålla 
information som berör organisationer eller individer. Genom att undersöka och granska en 
organisations eller individs sopor kan angriparen få tillgång till föremål eller dokument som 
innehåller känslig information.  

Angreppet förlitar sig på att människor inte ser värdet av den information som slängs. Den 
tillsynes oskyldiga informationen kan i fel händer användas emot individen eller 
organisationen. Applegate (2009) redogör att information som erhållits från ”dumpster 
diving” kan även befrämja andra typer av angrepp.   

 

“Shoulder surfing” 

”Shoulder surfing” är enligt Ince (2013), ett angrepp där angriparen iakttar en person bakom 
hans eller hennes rygg, alltså över axeln i syfte att få tillgång till deras eventuella 
inloggningsuppgifter eller bankuppgifter. Därefter kan angriparen logga in som offret.  

Som Applegate (2009) beskriver kan dessa angrepp utföras på både allmänna platser och 
inom verksamheter. Angriparen kan antingen observera från en utvald position eller lyssna på 
anställdas konversationer för att eventuellt samla in användbar information.  

 

”Tailgaiting” 

Lord (2018) menar att tailgaiting kan ske när någon ber dig (läsaren) hålla upp dörren då 
personen glömt sitt passerkort eller ber om att få låna din laptop eller mobiltelefon för att 
oskyldigt och snabbt tex skicka ett e-post meddelande, men i själva verket stjäl angriparen 
information eller installerar ett skadligt program. Målet är vanligtvis att få tillgång till 
konfidentiell information  

 

”Quid Pro Quo” 

Översättningen av ”quid pro quo” från latin till svenska blir ”motprestation”. Enligt den 
svenska ordboken innebär substantivet ”prestation som utförs som gensvar på åtnjuten 
tjänst”, simplare sagt, ”en tjänst för en tjänst”.  ENISA (European Union Agency for Network 
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and Information Security) (u.å.) karaktäriserar ett ”quid quo pro” angrepp som ett 
asymmetriskt utbyte av information mot kompensation. Den information som angriparen är 
ute efter har vanligtvis större värde än den kompensation som angriparen erbjuder i ersättning. 
Ett förkommande exempel är angripare som ringer potentiella organisationer och utger sig 
vara IT-service och erbjuder någon form av IT-tjänst som löser ett ”problem”. Det enda offret 
behöver göra är att installera ett ”program” som eventuellt skall tillexempel uppdatera 
operativsystemet, men i själva verket är skadlig kod. Det finns även mindre sofistikerade 
tillvägagångssätt, där offret erbjuds en summa pengar för att lämna ut sitt lösenord i till 
exempel forskningssyfte.  

 

”Scareware” 

Enligt Kapersky Lab (u.å.)”scareware” angrepp även kända som ”fraudware”, ”rouge 
scanners software” eller även som vanliga pop-ups. Malin, Gudaitis, Holt och Kilger (2017) 
menar att dessa typer av angrepp skrämmer användaren samt orsakar ångest och nästintill 
chocktillstånd i syfte att manipulera användaren till att köpa obehövlig mjukvara. Vidare 
beskriver Malin et al. (2017) att pop-up meddelandena som ofta påträffas föreställs som 
meddelanden från legitima antivirusföretag som varnar om att användarens dator har blivit 
infekterad med skadlig kod eller virus. Utöver det presenteras även en lösning på 
”problemet”. Lösningen innebär ofta köp av en mjukvara som skall avlägsna eller 
oskadliggöra viruset. Sanningen däremot, är att användarens dator vanligtvis inte har några 
virus från början och istället införskaffas när ”lösningen” laddas ner.  

 

” Reverse Social engineering” 

Enligt Krombholz et al. (2015) karaktäriseras angreppet ”reverse social engineering” med 
etablerat förtroende. Angriparen väljer ut en individ som eventuellt har den information som 
efterfrågas, därefter fabriceras en situation där offret är i behov av angriparens hjälp samtidigt 
som den sociala manipulatören introducerar sig som en undsättare som kan lösa bådas 
problem.  
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3. Syfte och Problemformulering 
Nedan presenteras studiens syfte samt problemformulering. Vidare redogörs forskningsfrågan 
och de delfrågor som förväntas besvara forskningsfrågan.  

3.1 Problemformulering 

Digitaliseringen växer konstant, och med den utvecklas komplexiteten av dagens system och 
tekniker. Det innebär också att skydden mot denna föränderliga samt digitaliserande värld 
måste leva upp till allt högre krav. Det gör att idag, fokuserar organisationer på att härda sina 
program gentemot tekniska attacker, men detta innebär bara att hackare och andra bedragare 
måste hitta nya svagheter. Därför riktar de in sig på den svaga länken i kedjan – människorna.  

Som Mouton et al (2016) nämner, lever vi i ett informationssamhälle och i detta samhälle 
behandlas även den tillsynes oskyldiga informationen konstant. Angripare kan använda flera 
olika tekniker för att komma åt informationen och därefter använda den emot offret för sin 
egen fördel. Därmed, uppstår frågorna; ”Vilka tekniker använder en social manipulatör idag?” 
Samt ”kan vi skydda oss?”. För att förbereda och eventuellt förebygga attacker använder 
diverse organisationer sig av penetrationstestare som undersöker och testar organisationens 
säkerhet, både på det tekniska och icke-tekniska planet. Det som är av intresse är, vad en 
penetrationstestare gör samt hur arbetet sker i förhållande till social manipulering. Vidare 
måste även brukbarheten i det aktuella läget analyseras.  

Slutligen, är det avsevärt att notera hur långt en penetrationstestare kan gå utan att kliva över 
sin etiska gräns. Steve Wozniak skriver i förordet i bedrägerihandboken av Mitnick och 
Simon (2002) att det finns flera angripare som drivs av nyfikenhet, deras mål är snarare att 
”vinna” eller eventuellt lära sig något nytt, än att skada en verksamhet och berika sig själva. 
Men självfallet betyder det inte att sociala manipulatörer inte är farliga.  Hadnagy och Wilson 
(2010) skriver att,” The “bad guys” don’t stop because of a contractual limitation or their 
own morals.” (Hadnagy & Wilson 2010, s.2). Den farliga manipulatören följer vanligtvis inte 
några etiska riktlinjer och ser inte avtal och policys som ett hinder. Kan då penetrationstestare 
likaså utesluta sina egna värderingar och etiska riktlinjer för att skydda en organisation från 
social manipulering?  

 

3.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att redogöra vilka sociala manipulerings tekniker och angrepp 
används i dagens moderna samhälle enligt penetrationstestare. Samt undersöka hur 
penetrationstestare arbetar med/mot social manipulering och vilka etiska gränser dom måste 
ta hänsyn till för att examinera ett system. Slutligen, kartlägga vilka skyddsåtgärder testarna 
rekommenderar.  

• Hur ser penetrationstestare på SE idag?  
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Nedan, presenteras de delfrågor som skall besvara ovanstående frågeställning.  

• Delfråga 1 - Hur arbetar penetrationstestare med/mot SE angrepp?  

• Delfråga 2 - Vilka typer av SE angrepp är vanligast idag?  

• Delfråga 3 - Vilka hinder försvårar arbetet ute hos kunder?  

• Delfråga 4 - Varför lyckas sociala manipulatörer ofta med sina angrepp?  

• Delfråga 5 - Vilka skyddsåtgärder rekommenderas för dagens SE angrepp?  

  

 

3.3 Avgränsningar 

Intervjuerna kommer inte att utföras med företag lokaliserade utanför Sverige och inte heller 
beröra anställda som inte jobbar med penetrationstestning. Lokalisering i landet har ingen 
större betydelse, då transportmedel finns.  Hänsyn kommer inte heller tas till 
penetrationstestarnas ålder, kön eller socioekonomiska bakgrund.  

 

3.4 Förväntat resultat  

Studiens resultat förväntas innefatta; en beskrivning av vilka SE angrepp som är moderna i 
allmänhet. Vidare inkluderar det förväntade resultatet en skildring av frågan varför sociala 
manipulatörer får igenom sin vilja genom individer, alltså en mindre inblick i vilka mänskliga 
egenskaper och triggers en angripare kan utnyttja. Studien förväntas även ge en övergripande 
bild av hur penetrationstestare arbetar med SE samt vilka juridiska eller etiska hinder som 
komplicerar arbetsprocessen.  

Slutligen förväntas studiens resultat detaljerat redogöra en hur privatpersoner och 
organisationer kan minska risken att bli utsatta för de moderna SE angreppen. 

 

3.5 Studiens ändamålsenlighet 

Studien kan ge en läsare insikt i vad SE är och vad som bör beaktas gällande dagens SE 
angrepp. Studien kan ge konkreta exempel från individer som arbetar med detta dagligen på 
hur privatpersoner och organisationer kan skydda sig som inte enbart belyser 
utbildningsaspekten eller policys inom området. Arbetet kan även användas av IT-studenter 
som vill arbeta med penetrationstestning inom SE, som en beskrivning av hur de arbetar, men 
kan även ligga till grund för vidare studier inom ämnet.  
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4. Metod och material 
Detta kapitel kommer att beskriva det metodval som gjorts samt vilken datainsamlingsteknik 
kommer att användas i studien. Avsnittet kommer även att beskriva urvalet och hur 
intervjuerna kommer att utföras samt redogöra analysprocessen för detta arbete. Därefter 
kommer validiteten, reliabiliteten samt de etiska aspekterna gällande studien utvärderas.  

 

4.1 Kvalitativ metod 

Som tidigare beskrivet i föregående kapitel ”Bakgrund” finns det redan en viss kunskap kring 
social manipulering. Modeller och definitioner har redan tagits fram genom andra studier och 
gör denna studie deskriptiv, det vill säga beskrivande, Patel och Davidson (2011).  

Studien har en kvalitativ ansats och den kvalitativa metoden ska i senare skede ge ett 
beskrivande helhetsperspektiv gällande social manipulering i dagsläget. Arbetet redogör 
existerande förhållanden och aspekter av SE grundligt och detaljerat med hjälp av studiens 
informanter.  

 

4.2 Urval 

Urvalet av informanter i studien är medvetet och ändamålsenligt riktat då intervjuerna utförs 
enbart med penetrationstestare inom diverse organisationer. Respondenterna representerar en 
väldigt eftertraktad grupp inom IT som är svåra att hitta. Lindström (2018) skriver att en 
kombination av teknikkompetens, problemlösningsförmåga och proaktivt tänkande är svåra 
egenskaper att anträffa, därför är urvalsgruppen av penetrationstestare inte så stor. Antalet 
penetrationstestare i Sverige är svårt att specificera då det inte finns någon etablerad statistik 
inom yrkesgruppen. SCB (2019) har publicerat ett yrkesregister med yrkesstatistik för år 2017 
där en enskild grupp för penetrationstestare inte redogjorts. Däremot finns statistik på IT-
säkerhetsspecialister som utgjorde 2200 av Sveriges befolkning under 2017, som eventuellt 
kan vara ett samlingsnamn för yrkesgrupper inom IT-säkerhet.  

Yrket penetrationstestare innebär ofta att man simulerar ett angrepp mot ett IT-system för att 
identifiera sårbarheter som skulle kunna utnyttjas av illasinnade angripare och därefter säkra 
upp sårbarheten. Vad en penetrationstestare gör och hur ett penetrationstest går till beskrivs 
mer ingående i kapitel 6, ”Resultat”. Respondenterna i denna studie anses därför som experter 
inom ämnet och har rikligt med kunskap kring social manipulering.  

Som sagt är penetrationstestning inte en bred gren inom IT-branschen och därför försvårar det 
kontaktprocessen. Efter många telefonsamtal, flertal mejl och även dörrknackningar 
medverkade fyra informanter.  
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4.3 Datainsamlingsteknik 

För att utföra detta arbete kommer en kvalitativ intervjustudie att utföras. Enligt Patel och 
Davidson (2011) uppmärksammar en kvalitativ intervjustudie nya egenskaper och strukturer, 
tex uppfattning av ett fenomen. Det gör att det är svårt att fastställa om svar från 
respondenterna är ”sanna”.    

Eftersom viktiga begrepp i studien måste identifieras behöver även en bas läggas. Litteraturen 
som nämns i kapitel 2, ”Bakgrund” bistår som stöd för att skapa ett mer solvent arbete. 
Litteraturen framställs som sekundärdata och ska ge en förklaring på relevanta empiriska 
fenomen inom ämnet. Det ska även sammanfatta kunskapsläget kring social manipulering i 
enlighet med informationssäkerhet samt ge en större utgångspunkt för vidare analyser och 
slutsatser.  

Som nämnt tidigare är datainsamlingstekniken som används i enlighet med denna studie, 
kvalitativa intervjuer. Den insamlade empirin från intervjuerna kommer agera som 
primärdata. Patel och Davidson (2011) betonar även att frågornas utformning och innebörds 
ordning spelar stor roll, det vill säga deras standardisering. En helt standardiserad intervju 
innebär att det är upplagt som en enkät och samtliga respondenter får exakt samma frågor i 
samma ordning. Hög grad av standardiseringen ger då en utgångspunkts för vidare 
generaliseringen och jämförelse av insamlade data. Vidare ska struktureringsaspekten av 
intervjuerna beaktas. Vidare beskriver Patel och Davidson (2011) strukturering som 
”svarsutrymme”, det vill säga hur tolkningsöppna frågorna är. Vid låg grad av strukturering 
finns det maximalt utrymme för svar och respondenterna kan fritt tolka frågorna beroende på 
deras egna erfarenheter och inställningar. Frågor som formulerats med svarsalternativ ”ja” 
eller ”nej” är strukturerade. Kombinationen av olika grader på strukturering och 
standardisering ger intervjuerna flera användningsområden, men utvärdering av frågorna är 
essentiell som försäkring på att alla relevanta delområden inom ämnet lyfts upp samt att 
eventuella svarsalternativ är relevanta. Alltså, strävar intervjuerna efter en låg grad av 
strukturering, respondenterna ska ha utrymme att svara med egna ord. Följaktligen, är 
standardiseringen av hög grad, då frågorna kommer att utformas i förväg och ställas i samma 
ordning till respondenterna, som gör att intervjuerna är semistrukturerade.   

Som tidigare beskrivet är studien kvalitativ och är öppen av sin karaktär, men relevanta 
områden och teman samt eventuella intervjufrågor måste förberedas i förväg för att ge stöd 
som en primitiv form av frågeformulär. Frågeformuläret ska i sin tur agera som en 
intervjuguide vid intervjutillfällena. Guiden ska innefatta de i förväg framställda samt 
relevanta teman och intervjufrågorna för att hålla lite struktur med respondenterna samt 
användas för att undvika ”slut-på-frågor-tystnad”.  

”Tratt-teknik” kommer att användas vid sekvensering av frågor, alltså ges övergripande frågor 
kring ämnet först och därefter mer specifika frågor. Enligt Patel och Davidson (2011) 
motiverar denna teknik respondenten samtidigt som hen kan aktivt uttrycka sig.   

Enligt Ahrne och Svensson (2015) finns det några tekniska aspekter vid intervjutillfällena 
som måste beaktas. Inspelning av konversationen är väsentligt, men kan endast utföras med 
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respondentens godkännande. Noteringar bör göras, men ej konstant då det kan ta upp för 
mycket fokus samtidigt som det finns sannolikhet för att tolkningar och svar ej antecknas 
korrekt. Det underlättar även vid inkludering av följdfrågor som uppstår som sedan tas med 
för vidare analys.  

 

4.4 Dataanalys 

Analysprocessen är en viktig del av studien och måste vävas in i hela arbetet. Det är viktigt att 
efter en fullföljd intervju transkribera den inspelade konversationen. Bryman (2012) redogör 
att transkribering av intervjuer tillåter mer ingående analys av konversationen då det är 
möjligt att analysera kontexten flertal gånger. Transkriberingen tillåter även nyttjande av den 
insamlade informationen på andra sätt än ämnat. Att transkribera en intervju är tidskrävande, 
därför är det måste transkriberingen ske snarast efter intervjutillfället då det fortfarande är 
färskt i minnet, det minskar även belastningen av arbete mot slutet av analysprocessen.  

Robson (2011), beskriver att analys av större transkriberade intervjuer kan vara väldigt 
intensivt och komplicerat, därmed kan selektiv transkribering vara lägligt. Selektiv 
transkribering innebär att enbart relevanta delar av intervjun transkriberas.   

Transkribering av intervjuerna måste vara ordagrant för att inte förvränga respondenternas 
uttalanden. Utmärkande detaljer så som pauser eller kroppsspråk bör utvärderas och därefter 
beslutas om de förstärker eller påverkar kontexten och därför ingå i transkriberingen. Enligt 
Oliver, Serovich och Mason (2005) finns det många faktorer som måste tas hänsyn till vid 
transkribering, bland annat slang eller uttal av ord. Allmänt bekanta slang-ord kan vara 
relativt enkelt att ta med, men däremot otydlig terminologi kan äventyra intervjuaren 
tolkningsförmåga av respondentens svar.   

Vid fullföljning av samtliga intervjuer ska insamlad empiri sammanställas med hjälp av 
nyckelord och tematisk kodning. Jakobsson (2011) beskriver kodning av empiri som 
”klassificering av rådata”, med hjälp av symboler, siffror, färger eller ord kategoriseras 
signifikanta komponenter systematiskt utifrån deras innehåll. Jakobsson (2011) menar att 
kodning effektiviserar hantering av materialet vid analysprocessen och ger en mer begriplig 
bild av insamlade data. För att lättare presentera samt analysera insamlat material kommer 
delfrågorna som beskrivs i tidigare kapitel agera som rubriker.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

I denna studie är det viktigt att säkerställa giltighet samt pålitlighet av insamlade data då 
validitet och reliabilitet tillsammans skapar en utredningsriktighet och träffsäkerhet. I en 
kvalitativ studie ska validitet sammanflätas med alla processer i arbetet för att säkerställa 
noggrannheten, Patel och Davidson (2011).  

Enligt Bell (2006) redogör validiteten om studien mäter eller beskriver, det studien ska mäta 
eller beskriva. Medan reliabiliteten fastställer om använda tekniker eller instrument kan 
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producera motsvarande resultat vid olika tillfällen i likartad miljö. Att reliabiliteten är hög, 
innebär inte att validitetsnivån är densamma. Däremot om reliabiliteten saknas, brister även 
validiteten.  

 

4.5.1 Intern validitet 
Jakobsson (2011) redogör att intern validitet skildrar om resultatet verkligen beskriver ”det 
sanna förhållandet” i urvalet. Den interna validiteten kan påverkas av störande variabler, till 
exempel forskarens egna uppfattningar och fördomar kring ämnet. Genom att någon 
utomstående läser igenom de intervjufrågor som framställts kan det minska sannolikheten att 
frågorna blivit formulerade på ett subjektivt sätt som tvingar respondenten att tolka och svara 
på ett specifikt sätt.  

Följaktligen har den framtagna teorin betydelse, litteratur och dokument kan ytterligare 
validera studien då flera informationskällor lyfts fram. Därmed medföljer antagandet att 
kvalitén på både sekundärdata och primärdata är god och att flera tolkningar av den utförts. 
Enligt Patel och Davidson (2011), ska de tolkningar som forskaren utfört presenteras på ett 
sätt att läsaren kan bilda en egen uppfattning gällande trovärdigheten. Det skulle kunna 
uppnås att det finns en återkoppling mellan respondenterna och forskaren, så 
missuppfattningar inte sker.  

Vid analysprocessen av empirin, kan den inre validiteten brista vid transkriberingen. 
Ljudinspelningar registrerar inte kroppsspråk och betoningar och kan därför äventyra 
giltigheten. Risk för felaktig interpunktion finns, som kan leda till annorlunda sammanhang 
jämfört med originalinspelningen. Därför är det bra att samspråka med någon samt reflektera 
om hanteringen av informationen. Även vid analysprocessen kan litteraturen öka validiteten 
då den utreder SE från olika perspektiv och därför ger djupare tolkningar.      

 

4.5.2 Extern validitet  
Extern validitet är enligt Jakobsson (2011) hur generaliserbart resultatet av studien är. Det 
beskriver hur väl det kan tillämpas på målpopulationen och andra situationer. Då urvalet är 
baserat på individernas kompetens gör det svårt att generalisera resultatet, eftersom en 
penetrationstestares uppfattning av social manipulering kan skilja sig från en 
informationssäkerhetskonsults uppfattning, eller en verksamhet som anlitat en 
penetrationstestare. Dock kan generaliseringen eventuellt utföras i enlighet med andra 
penetrationstestare.  

Den teoretiska generaliserbarheten hamnar i detta fall på det teoretiska ramverket. Hur väl 
definitioner och angrepp är beskrivna samt om det gäller för till exempel hela Europa eller 
världen. Detta som nämnt tidigare kan stödjas med teoretisk mångfald. Som Patel och 
Davidson beskriver finns det inga specifika processer eller regler för hur en kvalitativ studie 
ska uppnå god validitet därför är beskrivning och tolkning av hela processen essentiell. Det 
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blir då upp till forskaren att fastställa generaliserbarheten och därefter kan den som tar del av 
resultaten forma sin egen uppfattning.  

 

4.5.3 Reliabilitet 
Det som kan påverka reliabiliteten i denna studie, är utrustningens kvalitet. Inspelningsmediet 
måste ha fungerande mikrofon samt vad det är för typ av inspelningsmedium. Olika medium 
kan påverka ljudets kvalitet och eventuellt försvåra vidare analys av empirin. Därför är det bra 
att testa mediet i förväg. Även ytterligare en ”sekreterare” kan höja graden av reliabilitet på 
studien.   

Vidare, kan forskarens färdigheter påverka tillförlitligheten. Intervjuer är relativt 
komplicerade processer och bristande erfarenhet kan negativt påverka datainsamlingen, 
genom att frågor förbises och/eller inte antecknas. Därefter kan reliabilitet även säkerställas 
om respondenterna intervjuas flera gånger, det kan eventuellt minska pålitligheten om 
respondenterna ger motstridande svar vid tillfällena men kan även innebära att respondenten 
ändrat uppfattning eller lärt sig något nytt.  

 

4.6 Etiska aspekter  

Detta delkapitel redogör de etiska aspekterna av studien och baseras på Vetenskapsrådets 
(2002) forskningsetiska principer. Dom är de centrala principerna som studien bör ta hänsyn 
till. 

Informationskravet – beskriver att forskare har en skyldighet att informera de som berörs av 
forskningen om studiens syfte. För att uppfylla detta krav i denna studie måste relativt 
detaljerad information gå ut till respondenterna i god tid. Det kan ske via mejl eller via 
telefon. ”Informationsbrevet” bör innehålla en introduktion om forskaren samt studiens syfte, 
vilka frågor som kan komma att ställas och hur forskningsprocessen kommer att gå till. Det 
vill säga att det är en intervjustudie samt att intervjuerna kommer att bli inspelade och om det 
sker via telefon eller på plats.  

Samtyckeskravet – innebär att medverkande i studien behöver ge sitt samtycke till att 
medverka i studien. Detta uppnås dels genom att respondenten svarar att dem vill vara med 
och medverka samt förstår att intervjuerna blir inspelade.  

Konfidentialitetskravet – redogör att uppgifter om medverkande i studien ska behandlas med 
största möjliga konfidentialitet. Intervjuerna är anonyma och kommer endast att presenteras 
som P1, P2, P3… i resultatavsnittet. Även all information som kan möjliggöra identifiering av 
personer kommer att strykas.   

Nyttjandekravet – innebär att empiri som insamlas i under studien inte får användas i ett icke-
vetenskapligt syfte eller användas för ett kommersiellt bruk. Det enda insamlad information 
kommer att användas till är för studien.    
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5. Genomförande 
Följande kapitel beskriver detaljerat de strategier som tillämpats under arbetets gång, både vid 
datainsamlingsmomentet och analysmomentet.  

 

5.1 Strategi för datainsamling  

Datainsamlingen för studien påbörjades med att utifrån studiens frågeställning utforma 
delfrågor och därefter utforma en intervjuguide som berör relevanta frågeområden. Med detta 
påbörjades även en identifiering av möjliga teman som kunde uppstå i senare skede.  

Vidare uppsöktes det önskade urvalet (penetrationstestare), med hjälp av telefonsamtal, mejl 
och även fysiska besök på företag. Mejl är ett effektivt tillvägagångssätt men många gånger 
besvarades mejl inte alls eller blev blockade, därför var det viktigt att försöka initiera kontakt 
på alternativa sätt. Telefonsamtal var inte ett alternativ alls då det var en osäker 
förmedlingslänk eftersom frågorna som ställdes var känsliga och vägrades att bli besvarade. 
Sista alternativet var att fysiskt besöka företaget och påbörja ett kontaktnät därifrån och 
eventuellt få hjälp att vända sig till rätt person.  

När en penetrationstestare sedan samtyckte till medverkan i intervju bestämdes tid och datum 
samt om intervjutillfället skulle ske via telefon/Skype eller fysiskt. Hälften av 
intervjutillfällena utfördes med genom telefon och andra hälften genom fysiska möten. Vidare 
spelades alla intervjuer in, de fysiska intervjutillfällena tog cirka trettio till fyrtio minuter 
medan intervjutillfällen gjorda genom telefon tog cirka femton till tjugo minuter.  

Samtliga samtal spelades in och transkriberades noggrant. Därefter skickades transkriberat 
material tillbaka till respondenten för att undvika missförstånd. Endast därefter kunde 
analysprocessen påbörjas.  

 

5.2 Strategi för innehållsanalys  

Följande delkapitel beskriver studiens tillämpade analysprocess, konkreta och reella exempel 
presenteras i kapitel 7, ”Analys” tillsammans med studiens analyserade data.  

Efter genomfört intervjutillfälle, transkriberades det inspelade materialet och texten delades in 
i områden utifrån intervjuguidens frågemoment. Som nämnt tidigare utformades 
intervjuguiden utifrån studiens delfrågor, som bistår med stöd för analysprocessen då 
inspelade rådata blir indelad i relevanta områden redan från start. Studiens delfrågor agerade 
även som bas för de teman som identifierades och formulerades från det transkriberade 
materialet. För att även få en djupare insikt i respondenternas svar tolkades och lästes det 
transkriberade materialet ett flertal gånger.  

För att sedan påbörja innehållsanalysen identifierades meningsbärande enheter som enligt 
SBU (2014) är meningar med viktig information. Det utfördes inom varje område med hjälp 
av färger och ord och det innebär att enheterna klassificerades efter färgkoder och stödord. 
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Därefter tolkades och sammanfattades enheterna till kondenserade meningsbärande enheter 
som koncentrerat beskriver det ursprungliga innehållet av den meningsbärande enheten. Det 
är väsentligt att notera att alla personidentifierbara attribut stryks i den tematiska kodningen.  

Därefter sammanfördes kondenserade meningsenheter med liknande mening till en och 
samma kod och därefter delas in i lämpligt huvudtema för att underlätta arbetsprocessen. Ett 
huvudtema representerar en av studiens delfrågor och kan anses som en förkortad version av 
delfrågan. Figur 1, ”Strategi för analysprocess” nedan, visar den övergripande strategin för 
analysprocessen som ett flödesschema. 

 

 

Figur 1, Strategi för analysprocess (Alina Ödman) 

 

Tabellen nedan, ”Tabell 1, Studiens teman” visar de huvudteman som representerar 
delfrågorna vid analysprocessen samt somliga underteman/kategorier som betraktas som 
passande för ett specifikt huvudtema. Underteman togs fram för att ge ett hanterbart grepp 
över resultatet och underlätta presentation senare i studien.  
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Delfråga - Huvudtema Undertema 1 Undertema 2 

Delfråga 1 - Arbete med SE - - 

Delfråga 2 - SE angrepp idag - -  

Delfråga 3 -
Svårigheter/hinder i 
arbetsprocessen 

Etik Juridik 

Delfråga 4 - Psykologiska 
aspekter 

Mänskliga sårbarheter Triggers 

Delfråga 5-Rekommenderade 
skyddsåtgärder 

Privatpersoner  Organisationer 

Tabell 1, Studiens teman (Alina Ödman) 
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6.  Resultat  
Nedan kommer resultaten presenteras. Tidigare ställda delfrågor kommer agera rubriker och 
resultaten kommer att presenteras utifrån dem samt de tidigare nämnda underteman. Det är 
väsentligt att notera att svaren är sammanfattade och att somliga personer har svarat mer 
ingående på vissa frågor än andra.  

 

6.1 Delfråga 1: Hur arbetar penetrationstestare med/mot SE angrepp?  

 

Ø Vad ber kunderna er att göra? 

P1: 

• P1 redogör att det skiljer vad på olika beställningar. Det kan vara allt från en 
utbildningskampanj för att medvetandegöra eventuella problem eller att ta fram 
information om ett objekt, hur det är uppbyggt, vad det finns för sårbarheter och/eller 
vägar in i systemet. Vid ett fysiskt penetrationstest kommer man vanligtvis i förväg 
överens med beställaren om ett antal saker som man skall komma åt. 

• P1 berättar även att ”SE verktygslådan” har många verktyg som man kan använda för 
att arbeta med SE som penetrationstestare. Ibland räcker det helt enkelt inte med bara 
ett utan flera verktyg behöver användas. 

P2:  

• P2 berättar att mycket beror på kunden. Det gäller ofta aspekter dem känner att de vill 
testa.  

P3:  

• P3 redogör att vanligtvis ber kunderna en att verifiera säkerhetsfunktioner som har 
implementerats både på enskilda datorer, hela IT-miljöer eller i större sammanhang. 
Vidare beskriver P3 att marknaden inte är riktigt mogen gällande SE och att 
säkerhetsaspekten ofta förbises. Det varierar vad kunderna ber penetrationstestare att 
göra men, ett konkret typexempel är riktade phishing attacker (spear-phishing) som 
tillåter tillgång till systemet för att sedan arbeta mer tekniskt.   

P4:  

• P4 berättar att finns två olika sätt att arbeta med SE inom företaget. I det ena sättet 
används social engineering som ett komplement till penetrationstesterna. Det innebär 
att de tekniska aspekterna av penterationstestet kompletterar med en SE aspekt, det 
vill säga att system inte prövas rent tekniskt genom t.ex. hackning, utan även 
alternativa metoder identifieras och implementeras för att pröva kunders totala 
säkerhetslösning. De alternativa metoderna kan exempelvis vara att lura till sig 
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användarnamn och lösenord eller bedöma om det finns möjlighet att fysiskt montera 
avlyssningsutrustning i ett mötesrum.  

• Vidare redogör P4 att det andra tillvägagångssättet avser SE som ett mätinstrument för 
att mäta och/eller höja säkerhetsmedvetenheten inom organisationen. Det innebär att 
SE används som en praktisk analys som visar på hur en organisation kan arbeta 
strategiskt för att göra sina anställda mer säkerhetsmedvetna. Det vill säga att SE 
angrepp utförs i enlighet med vissa kriterier för att sedan bedömas.   

 

 

Ø Hur går ett penetrationstest till?  

P1:  

• Ett penetrationstest regleras av regler som vanligtvis är väldigt avgränsade, och dessa 
regler bestäms ofta i förväg tillsammans med kunden. För att till exempel IT-
penetrationstesta ett företag kan phishing användas. Målet är att få användaren att 
klicka på en länk för att vidare ta över deras webbläsare. 

• I de fall där intrång på ett företags IT-system ska göras för att visa att man har kontroll 
över deras infrastruktur kan man eventuellt få ”fria händer” och ta sig in på det sätt 
man ser passande.  

• Vidare redogör P1 att kartläggning av individer som agerar måltavla är ett väsentligt 
steg i processen. Genom att hitta en individs intresseområden kan man eventuellt hitta 
rätt trigger och därefter utforma en ”krok” så att personen fastnar. Det är även viktigt 
att identifiera och kartlägga mönster för att finna något som intresserar personen på 
det personliga planet.  

• P1 refererar till ”SE verktygslådan” som i detta sammanhang innebär de metoder och 
tekniker en penetrationstestare använder för att pröva ett företag. Den verktygslådan 
består av flera verktyg som kan komma till användning men förr eller senare får man 
åtkomst.  

 

P2:  

• P2 redogör att det finns tester där USB minnen har lämnats för att testa de anställda 
och se om de är nyfikna och sätter in det i datorn.  

 

P3:  

• P3 beskriver att det skiljer på vad man som penetrationstestare får göra.  
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P4:   

• P4 beskriver att ett penetrationstest alltid har parametrar som man ska ta hänsyn till. 
Kunderna anger avgränsningar, där ett mål fastställs och penetrationstestare beskriver 
vad som kommer att angripas. Självklart beror det på från fall till fall vad som 
kommer att göras, men tillsammans med kundens säkerhetsavdelning fastställs en 
målbild. Därefter kan det eventuellt godkännas. Det är även viktigt att veta vem som 
är medveten om att ett penetrationstest ska utföras.   

 

 

6.2 Delfråga 2: Vilka typer av SE angrepp är vanligast idag? 
 

P1:  

• P1 berättar att phishing är i särklass. Ett av det mest använda sättet att ta över någons 
system. Det går att bygga system ganska säkra, men så fort en människa sätter sig 
bakom tangentbordet så introduceras en ganska stor sårbarhet. Det är effektivt, då 
ingen är immun mot sådana angrepp.  

P2:  

• P2 anser att ett av de vanligaste och enklaste SE angreppen är ”tailgaiting”. Genom att 
följa efter en anställd in i en byggnad och därefter koppla upp sig med en 
störningsapparat eller avlyssningsapparat för att få tillgång till sekretessbelagd 
information. Anledningen till att det kan vara en av de vanligaste teknikerna är 
faktumet att ett företag vanligtvis har många anställda och det kan göra det svårt att 
igenkänna alla.  

P3:  

• Utifrån från ett arbetsrelaterat samt trendmässigt perspektiv redogör P3 att phishing 
attacker är vanligast i jämförelse med andra angrepp. Det är ofta stora och vilt spridda 
phishing-kampanjer, men även riktade ”spear-phishing” kampanjer mot utvalda 
individer.  I många fall är ”spear-phishing” mailen väldigt välformulerade och 
efterliknar mail från personer som individerna känner. 

• Vidare beskriver P3 att även rena fysiska SE angrepp ligger högt upp på listan, och då 
bland annat tailgaiting eller att angriparen ringer och ber om lösenord och/eller att 
öppna en dörr.   
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P4:  

• P4 menar på att phishing är en väldigt vanlig angreppsteknik, men om phishing 
exkluderas är ”tailgaiting” en utbredd angreppsform. Samtidigt ska inte ordinära 
inbrott förkastas. Vidare beskriver P4 att angrepp som ”shoulder surfing” är väldigt 
resursintensivt och därmed inte fullt så effektivt, då det många gånger kan vara svårt 
att sätta information i kontext och därefter erhålla någon form av vinst av 
informationen.  

6.3 Delfråga 3: Vilka hinder försvårar arbetet med SE? 

 

Ø Juridiska hinder 

P1:  

• P1 berättar att uppdrag är vanligtvis väldigt tydligt specificerat med ramar och då 
framgår det av ramarna vilka metoder som är okej att använda vid ett penetrationstest.  

• Rör det sig om en intern-utredning på ett företag eller motsvarande så är det oftast mer 
okej än om det är en brottsutredning, där man letar efter en angripare som finns inom 
en annan jurisdiktion, för då är det lätt att man kanske trampar över vad som är 
juridiskt rätt och riktigt.  

• I Sverige fri bevisprövning, där kan man absolut presentera det man hittar och sedan 
får domstolen värdera om det har ett bevisvärde. 

P2:  

• P2 redogör att juridiska frågor hänvisas till juridikavdelningen på företaget.  

 

P3: 

• P3 berättar att det är essentiellt att avtala begränsningar, dock är personen inte helt 
säker på vilka juridiska hinder som kan försvåra arbete då en juridisk avdelning 
hjälper penetrationstestarna. Däremot genomförs aldrig destruktiva former av tester, 
där exempelvis en databas eller enhet förstörs utan det beskrivs istället att det finns 
möjlighet att sabotera.     

P4: 

• P4 beskriver att det alltid finns parametrar vid ett penetrationstest. Även om en kund 
ger ”fria händer” så är det aldrig det juridiskt sätt. I praktiken anger kunden 
avgränsningar och deras mål, och därefter beskrivs det vad som kommer att angripas. 
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• Vidare beskriver P4 att det vanligtvis inte brukar uppstå några juridiska problem då 
uppdragen redan är avgränsade. Det handlar om eget ansvar, men det är även en 
självklarhet att hålla sig inom normala lagstiftningar. Att till exempel bryta sig in hos 
anställda eller utpressa människor är ett konkret exempel på saker som inte är ett 
alternativ. Det som kan vara obekvämt är att individerna utsätts på ett påfrestande sätt.   

 

Ø Etiska hinder 

P1: 

• P1 redogör att allting handlar om kontext och det är anser hen som viktigt. Det är 
viktigt att man undviker att hänga ut personer som faller för krokarna i en rapport. Det 
ska inte bli en personfråga utan det ska visa på en strukturell svaghet i antingen en 
process eller ett beteende som organisationen kan adressera. Ibland kan informationen 
om personen i fråga efterfrågas men då föreslås istället en bred anti-phishing kampanj.  

• Etik och personlig integritet i ett utredningssammanhang är otroligt viktigt och därför 
är även mycket av informationen som samlas reglerad av dataskyddslagen. Och 
råmaterial förstörs alltid när rapporten är presenterad som en skyddsåtgärd.  

P2:  

• P2 berättar att den etiska aspekten är väldigt svår att redogöra samtidigt som den är 
väldigt personlig måste hänsyn tas till medmänniskorna. Kunskapstest i all ära men 
det gäller att inte hänga ut personen.    

P3:  

• Gällande den etiska aspekten i arbetet redogör P3 att det finns möjlighet att belysa 
medarbetares inkompetens. Där är det viktigt att inte hänga ut någon som gjort fel, för 
då kommer det få effekt och ingen kommer vilja lära sig och försöka förstå. Det är 
upp till uppdragsgivaren med råd från penetrationstestare att belysa det som en 
kampanj att höja kunskaperna istället. Detta gäller båda parterna.  

P4:  

• P4 redogör att det som kan vara problematiskt är att individer utsätts på ett 
påfrestande sätt. Man försöker att undvika att hänga ut de som har gått på något av 
testerna, och det eliminerar en serie av anfallsmetoder. Människor kan även känna sig 
kränkta över att ha blivit lurade, så det finns flera aspekter som begränsar arbetet men 
tyvärr är det inte begränsningar en angripare kommer att ha.  
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6.4 Delfråga 4: Varför lyckas sociala manipulatörer ofta med sina angrepp? 

 

P1:   

• Enligt P1 är en av anledningarna till att sociala manipulatörer ofta lyckas med 
angreppen är att dem är duktiga på att identifiera mänskliga sårbarheter och vanligtvis 
är det de klassiska synderna så som fåfänga, girighet eller lättja. Genom att identifiera 
rätt ”knappar” hos en individ och sedan utnyttja dessa kan man få personen att göra 
som man vill. Därför är den psykologiska aspekten ett av de viktigaste 
förbättringsområdena inom SE.  

P2:   

• P2 berättar att till exempel just den svenska befolkningen är ganska godtrogna och 
även lite blåögda i vissa situationer. Just snällheten, lojaliteten och trevligheten är det 
som får säkerhetsaspekten att brista, samtidigt som många inte vågar ifrågasätta andras 
avsikter som sociala manipulatörer många gånger utnyttjar. Sedan kan det även bero 
på att människor är lite konflikträdda och undviker att ifrågasätta andra.  

 

P3: 

• P3 menar på att välviljan i Sverige och i Norden möjligtvis är djupt rotad och många 
känner att de får tillbaka mycket genom att hjälpa någon annan. Alltså att människor 
är för snälla.   

P4:  

• Enligt P4 är anledningen till att sociala manipulatörer ofta lyckas med sina angrepp att 
det är väldigt enkelt. Människor är även hjälpsamma och är inte ifrågasättande som 
ger en fördel till manipulatörerna.  

 

6.5 Delfråga 5: Vilka skyddsåtgärder rekommenderas för dagens SE angrepp?  

 

Ø Vad bör privatpersoner tänka på/göra för att skydda sig mot dagens SE angrepp?  

P1:  

• Enligt P1 är det bra att ha en mental brandvägg uppe hela tiden. Det är inte fel att vara 
ifrågasättande och reflektera över vad det finns för baktanke. Att vara misstänksam 
och vara medveten om att t.ex. Microsoft Operating System eller banken inte ringer 
och ber en verifiera sig med bland annat bank-id. Genom att ha en hög mur, både 
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socialt och elektroniskt samt inte skylta med sin sysselsättning kan man skydda sig 
mot SE angrepp.  

• Att inte klicka på länkar i mejl, vilket inte alltid är lätt. Undantaget kan vara då ett 
konto skapas och en verifieringslänk skickas till mejlen, men även där ska man vara 
försiktig.   

• Det är även viktigt att ha självdisciplin. Istället för att klicka på en länk finns 
möjligheten att logga in via webbläsaren för att säkerställa att man loggar in på rätt 
server. I situationer där det har hänt något med kontot lär det komma en pop-up-
banner när inloggning och autentisering sker.  

• En annan rekommendation är att dela på privat och jobb. Det innebär att koppla 
lågsäkerhetskonton till en privat mail, men även har ett arbetskonto som är enbart till 
arbetsrelaterade uppgifter. Dessutom är det viktigt att ha en tydlighet i vilket konto 
som är kopplat till t.ex paypal.  

 

P2:  

• P2 berättar att privatpersoner bör tänka på vad de vill ska synas på internet samt vara 
försiktig med det. Meningen är dock inte att utesluta sig utan vara medveten om vilka 
sociala medier och grupper man är aktiv i och vad man skriver. Samtidigt måste man 
förstå att ju mer aktiv man är desto mer information finns ute på internet om en. Det är 
även viktigt att vara observant med sina konversationer med både vänner och kollegor. 
Inte ge ut lösenord eller koder som kan äventyra åtkomsten av ens privata information.  

• I en datamiljö kan det vara bra att ha en lösning man kan luta sig mot så som backup 
av viktiga dokument om ett virus eller en kryptering skulle slå igenom.    

P3:  

• Genom att tänka sig för innan man svarar på frågor kan man någorlunda undvika att 
falla offer för SE angrepp. Det gäller att inte vara blåögd och svara på för mycket. 
Därmed ha förståelse för att det inte alltid är så bra som det låter och därför fundera på 
vad dem kan vilja få ut från samtalet eller mejlet som skickas.  

 

P4:  

• P4 menar på att en privatperson måste vara medveten om vad som är skyddsvärt för 
att vidta åtgärder. Det är även viktigt att ha förståelsen att till exempel bank-id är ett 
tillvägagångssätt att representera sig mot myndigheter och därför kan angripare ta 
totalkontroll över ens liv med hjälp av bank-id. Vidare redogör P4 att det finns flera 
detaljer som kan skydda privatpersoner men eftersom det är väldigt specifika 
lösningar på specifika hot kan det vara svårt att redogöra konkreta exempel.  
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• Att vara skeptisk och inte alltid gör som man blir bedd till att göra. Samt använda sig 
av backup.  

 

 

Ø Vad bör organisationer tänka på/göra för att skydda sig mot dagens SE angrepp? 

 

P1:  

• Det handlar om att bygga en företagskultur som är ett långsiktigt arbete och det måste 
finnas en kontinuitet i ”awereness” arbete på företaget. Man måste arbeta med 
medvetande och att medvetandegöra olika typer av angrepp. Det kan man göra med 
bland annat informationskampanjer, men samtidigt är det viktigt att inte riktat utbilda 
personal vilket kan skapa ett obehag.   

 

P2:  

• P2 redogör att en medvetenhet hos anställda byggs från grunden och att information 
gällande säkerhetsfrågor ska gå ut till användarna succesivt och läras in kontinuerligt. 
Samtidigt framkommer nya hot hela tiden och därför måste även informationen 
förnyas löpande.  

 

 

P3:  

• P3 beskriver två viktiga aspekter som en organisation bör tänka på, bland annat att ha 
kontinuerliga awareness-kampanjer och övningar som testar olika individer inom 
organisationen så att dem förstår vad SE är för något samt så att de kan identifiera det. 
Därefter begränsa möjligheten att ”hjälpa någon”. Det vill säga att det till exempel inte 
finns någon dörr att håll upp eftersom det är en snurrdörr. Och att man därför måste gå 
en och en igenom den och därmed verifiera sig. Alltså bygga bort den illasinnade 
välviljan. 
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P4: 

• P4 beskriver att ”security-awareness”, säkerhetsmedvetande åtgärder och utbildningar 
hjälper en viss del men vanligtvis vet människor att dem tex inte ska klicka på länkar i 
mejlen eller att dom ska låsa skärmen när de går ifrån datorn. Det hjälper inte att 
tvinga människor att gå kurser i det eftersom det kommer att bryts ändå. Enligt P4 
handlar det om att tillhandahålla alternativa och kreativa lösningar för företaget, som 
tillåter användarna att arbeta säkert samtidigt som det underlättar arbetsprocessen. Ett 
konkret exempel är ”Windows Hello”, som använder kameran i datorn för att 
upptäcka om användaren lämnat datorn och därefter låser den.  

• Vidare redogör P4 att det handlar om att impregnera en kultur kring säkerheten och 
den måste komma från ledningen. Det måste finnas en bekvämlighet hos anställda att 
inte hålla upp dörren för till exempel företagets VD, utan att VD:n också måste visa 
sitt kort när hen ska verifiera sig.  
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7. Analys  
Följande kapitel ska försöka analyser och därefter besvara studiens frågeställning i korrelation 
med studiens delfrågor samt relevant litteratur. Varje delkapitel kommer även att redogöra ett 
konkret exempel på hur analysprocessen gått till.  

 

7.1 Delfråga 1: Hur arbetar penetrationstestare med/mot SE angrepp? 

Denna delfråga beskriver hur arbetet med ”SE” utförs och hur det används i ett 
penetrationsperspektiv. Det huvudtema som används i detta delkapitel är ”Arbete med SE”. 
Inget undertema är specificerat. Följande tabell 2, redogör ett exempel på hur respondenternas 
svar analyserades.  

Svar från respondent – 
meningsbärande enheter - 
rådata  

Kondenserade 
meningsbärande enheter 

Kod Under-
tema 

Huvudtema 

P1# Det är väldigt olika. Det 
kan vara allt ifrån, som jag sa 
där, att man har social 
engineering som en del i en 
utbildningskampanj för att 
medvetandegöra att det här 
är ett problem. Sedan kan det 
vara att man försöker skaffa 
sig information om ett objekt 
som man ska göra ett 
penetrationstest på till 
exempel. Att man vill få 
information om: hur är det 
uppbyggt, vad finns det för 
sårbarheter, vad finns det för 
vägar in och så vidare. 

P1 redogör att det skiljer 
vad på olika beställningar. 
Det kan vara allt från en 
utbildningskampanj för att 
medvetandegöra eventuella 
problem eller att ta fram 
information om ett objekt, 
hur det är uppbyggt, vad det 
finns för sårbarheter 
och/eller vägar in i 
systemet. 

Färg: Gul, 
Beställningar 
och tjänster. 
 

 Arbete med 
SE 

Tabell 2, Analysexempel ”Arbete med SE” (Alina Ödman) 

 

Analysen redogör att det finns huvudsakligen två syften med att tillämpa SE i ett 
arbetsrelaterat sammanhang. Det ena syftet är att bedöma säkerhetsmedvetenhet där SE agerar 
mätinstrument och används som en praktisk analys för att till exempel medvetandegöra ett 
problem eller i utbildningssyfte.  

”...Istället för att göra teoretiska analyser så kan vi göra praktiska analyser. Det vill säga vi 
provar att utföra SE attacker enligt vissa kriterier och vissa sätt. Och sedan så kan vi mäta 
vad vi tycker att, hur deras säkerhetsmedvetenhet är.” (P4) 

Vidare visar analysen att SE även kan användas i syfte att verifiera säkerhetslösningar där 
sårbarheter i implementerade system redovisas. Det är inte enbart tekniska aspekter som 
prövas utan SE används som ett komplement för att testa alternativa metoder som en 
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angripare kan tänkas använda för att få tillgång till ett system och därefter lämplig 
information.  

Respondenter i studien är eniga om att hur arbetet sker, skiljer på från fall till fall. De 
beskriver även att avgränsningar och regler alltid fastställs tillsammans med en kund innan ett 
penetrationstest utförs.  

Slutligen visar analysen även på att penetrationstestare måste använda sig av flera SE metoder 
för att utföra ett SE penetrationstest.   

 

 

7.2 Delfråga 2: Vilka typer av SE angrepp är vanligast idag? 

Följande delfråga riktar sig på dagens SE angrepp och huvudteman för denna fråga är ”SE 
angrepp idag”. Inget undertema är specificerat. Nedan visar tabell 3 ett reellt exempel på hur 
en respondents svar analyserades.  

Svar från respondent – 
meningsbärande enheter - 
rådata  

Kondenserade 
meningsbärande enheter 

Kod Under-
tema 

Huvudtema 

P3# Rent trendmässigt skulle 
jag säga vilt spridda 
phishing attacker, stora 
phishing kampanjer. Efter 
det riktade spear-phishing 
kampanjer mot utvalda 
individer, och då pratar vi 
välformulerade mail till 
utvalda individer för att det 
ska likna som att det kommer 
från någon dom känner. 
Vilket kräver lite mer 
underrättelseverksamhet 
från motparten, att dom då 
gör sitt jobb i förväg och 
undersöker lite grann. Men 
sedan även rena fysiska SE, 
att någon tar sig in på en 
plats eller lurar någon, 
ringer upp någon och ber 
dom att öppna den här 
dörren eller ge mig 
lösenordet och sådär.  
 

Utifrån från ett arbetsrelaterat 
samt trendmässigt perspektiv 
redogör P3 att phishing 
attacker är vanligast i 
jämförelse med andra angrepp. 
Vidare beskriver P3 att även 
rena fysiska SE angrepp ligger 
högt upp på listan, och då 
bland annat tailgaiting eller 
vishing (att angriparen ringer 
och ber om lösenord och/eller 
att öppna en dörr).   

 

Färg: Röd, 
Phishing, 
spear-
phishing, 
tailgaiting, 
vishing  
 

 SE angrepp 
idag 

Tabell 3, Analysexempel "SE angrepp idag" (Alina Ödman) 
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Majoriteten av respondenterna i studien anser att ”phishing” i diverse former är ett av de 
vanligaste angreppen inom SE idag. Mejlen som individer mottar kan eventuellt vara rejält 
spridda ”phishing”-kampanjer men även väldigt välformulerade mejl som riktar in sig på en 
specifik grupp av individer. Även om angreppsformen har funnits ett tag, är det ett väldigt 
effektivt och relativt resurssnålt tillvägagångssätt att ta över eller ta sig in i ett system. När ett 
”phishing” mejl skickas ut är målet att få en individ att klicka på till exempel en länk. Det 
uppfylls ofta genom att angriparen hittar rätt ”triggers” när mejlet komponeras.  

”För att det går att bygga system ganska säkra, men så fort man sätter en människa bakom 
tangentbordet så introducerar man en ganska stor sårbarhet…” (P1) 

Analysen visar även på att om ”phishing” angrepp exkluderas, är ”tailgaiting” en 
förekommande form av SE angrepp.  

 

7.3 Delfråga 3: Vilka hinder försvårar arbete med SE? 

Nedan redogörs analysen för delfråga 3, där huvudtemat är ”Svårigheter/hinder i 
arbetsprocessen”. Detta tema delas även in i underteman juridiska hinder och etiska hinder. 
Följande tabell 4 visar ett reellt exempel på respondenters analyserade svar.  

Svar från respondent – 
meningsbärande enheter - 
rådata  

Kondenserade 
meningsbärande enheter 

Kod Under-
tema 

Huvudtema 

P4# Om jag gör en social 
engineering attack mot ett bolag 
och så är det någon stackare där 
som ger mig sitt användarnamn 
och lösenord. Jag är ju 
egentligen inte intresserad av att 
hänga ut den personen men det 
bli väldigt mycket så. För jag 
måste rapportera till 
säkerhetschefen då att jag har 
komprimerat tre 
användarkonton, dem måste ni 
byta, det här är dem tre. Och då 
ser ju den säkerhetsansvarige 
”haa, nu var det Peter där på 
HR, han gjorde fel”. Det blir 
väldigt tydligt. 
 

P4 redogör att det som kan 
vara problematiskt är att 
individer utsätts på ett 
påfrestande sätt. Som 
penetrationstestare försöker 
man att undvika att hänga ut 
de som har gått på något av 
testerna, men det är inte alltid 
det är möjligt eftersom 
informationen ofta efterfrågas 
av t.ex säkerhetschefen.  

Färg: 
Blå, 
Hinder  
 

Etiskt Svårigheter/hind
er i 
arbetsprocessen  
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P4# I grund och botten har man 
ju fått ett uppdrag och har man 
beskrivit det och scoopat det, så 
brukar det oftast inte vara några 
juridiska problem. Sedan får 
man ju hålla sig inom normala 
lagar och sådant. För att i grund 
och botten har vi ju fått tillstånd 
att göra saker, det som jag oftast 
tycker är klurigt är ju att man 
utsätter individer på ett jobbigt 
sätt.  
 
… Om jag skulle ta mig in på 
___ kanske jag skulle egentligen 
vilja börja bryta mig in hos 
anställda för att se vad dem har 
liggande där. Apropå juridiska 
problem, det går ju inte då. Jag 
kan ju även börja utpressa folk 
och sådana saker. Så det finns ju 
flera aspekter runt det här som 
begränsar hur vi vill och kan 
testa, men som inte en angripare 
kommer att ha.  
 

P4 beskriver att det vanligtvis 
inte brukar uppstå några 
juridiska problem då 
uppdragen redan är 
avgränsade. Det handlar om 
eget ansvar, men det är även 
en självklarhet att hålla sig 
inom normala lagstiftningar. 
Att till exempel bryta sig in 
hos anställda eller utpressa 
människor är ett konkret 
exempel på saker som inte är 
ett alternativ. 

Färg: 
Ljusblå, 
Hinder 
 

Juridiskt Svårigheter/hind
er i 
arbetsprocessen  

Tabell 4, Analysexempel ”Svårigheter/hinder i arbetsprocessen” (Alina Ödman) 

 

Ø Juridiska hinder 

Analysen visar på att de juridiska aspekterna brukar avtalas i förväg och testerna specificeras 
med vilka metoder som är acceptabla att använda. Detta är ett en aspekt som behöver 
kompletteras av specifika kompetenser och därför brukar juridiska avdelningar hjälpa till och 
därför är det sällan juridiska problem uppstår. Vidare redogör respondenterna att det handlar 
om eget ansvar samtidigt som hänsyn ska tas till normala lagstiftningar.  

Som P3 redogör utförs inte heller destruktiva tester, att alltså enheter eller databaser förstörs 
under en prövning utan det visas istället på att det finns en möjlighet att sabotera. Om enheter 
eventuellt hade saboterats under ett test hade det antagligen berörts av juridiska följder.  

 

Ø Etiska hinder 

De etiska aspekterna är väldigt personliga och det kan vara svårt att generalisera, men 
analysen visar på att som majoriteten av respondenterna beskriver är en stor del av arbetet 
beroende av individer i fråga. Eftersom det finns möjlighet att belysa inkompetens hos t.ex. 
anställda när arbete med SE sker är det viktigt att det inte blir en personfråga. Alltså att 
individer inte hängs ut för att de har begått ett fel. Detta kan ses som den främsta svårigheten 
när det gäller arbete med SE, då det eventuellt kan eliminera en serie av anfallsmetoder.  
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”Det inte ska bli en personfråga utan syftet ska ju vara, att visa på en strukturell svaghet 
antingen en process eller ett beteende som organisationen kan adressera.” (P1) 

Vidare kan människor även känna att deras integritet blir kränkt då dem blivit lurade och 
därmed kan den typer av personfrågor ta effekt och resultera i att medarbetare inte vill 
genomgå utbildningar som rekommenderas av ledningen och penetrationstestarna.  

 

7.4 Delfråga 4: Varför lyckas sociala manipulatörer ofta med sina angrepp? 

Följande delkapitel redogör analyserade data för delfråga 4. Huvudtemat för denna delfråga är 
”Psykologisk aspekt”. Även här delades huvudtemat in i två underteman som gör det lättare 
att generalisera respondenterna svar. Tabellen (Tabell 5) nedan visar två reella exempel på 
respondenternas analyserade svar. 

Svar från respondent – 
meningsbärande 
enheter - rådata  

Kondenserade 
meningsbärande enheter 

Kod Under-
tema 

Huvudtema 

Jag tror det beror på, nu 
kanske jag svarar för 
just att svenskarna är… 
jag kan ju bara se det ur 
svenskarnas perspektiv 
då. Svenska folket är ju 
ganska godtrogna och 
faktiskt lite blåögda 
ibland [småskratt] 
 

P2 berättar att till exempel just 
den svenska befolkningen är 
ganska godtrogna och även lite 
blåögda i vissa situationer. 

Färg: Grön  
Undermedvetna 
attribut 

”Inprogram
merade” 
beteenden 

Psykologisk 
aspekt 

Mycket för att dem är 
duktiga på att 
identifiera våra 
mänskliga sårbarheter, 
och det är de klassiska 
synderna, det är 
fåfänga, det är girighet 
och lättja och allt det 
här. Alla dem där, vet 
dem om, och dem vet 
hur man kan utnyttja de 
för att få människor att 
göra som dem vill. …. 
Så lyckas de hitta rätt 
knappar att trycka på, 
och dom är, skulle jag 
påstå: dom är duktiga 
psykologer. 

Enligt P1 är en av 
anledningarna till att sociala 
manipulatörer ofta lyckas med 
angreppen är att dem är 
duktiga på att identifiera 
mänskliga sårbarheter och 
vanligtvis är det de klassiska 
synderna så som fåfänga, 
girighet eller lättja. Genom att 
identifiera rätt ”knappar” hos 
en individ och sedan utnyttja 
dessa kan man få personen att 
göra som man vill. 

Färg: ljusgrön  
Triggers 

Mänskliga 
sårbarheter 

Psykologisk 
aspekt 

Tabell 5, Analysexempel ”Psykologisk aspekt” (Alina Ödman) 
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För att öka medvetenheten kring SE och förstå hur man kan skydda sig är det viktigt att förstå 
varför de sociala manipulatörerna lyckas. För att tydliggöra är analysen baserad på 
respondenternas egna åsikter och erfarenheter. 

 

Ø Mänskliga sårbarheter 

Analysen demonstrerar på att människor är relativt godtrogna vilket ger manipulatörerna en 
ganska stor fördel. Det en manipulatör kan spela på är faktumet att människor försöker vara 
trevliga, hjälpsamma och lojala, vilket gör dem någorlunda konflikträdda. Det är en ”djupt 
rotad välvilja” - (P3) som gör människor en aning blåögda.   

 

Ø ”Inprogrammerade” beteenden 

Vidare tyder analysen på att manipulatörerna vet hur de ska identifiera mänskliga sårbarheter 
och ”triggers” som kan användas emot individen. Många gånger kartläggs även mönster, 
personliga egenskaper och intressen för att underlätta identifiering av relevanta ”triggers”. Det 
är viktigt att ha ”stoppord” som tillåter en individ att ”vakna upp” från den trans som en 
angripare kan utnyttja på sitt offer. Då blir det även lättare att skydda sig när en angripare till 
exempel utövar ”vishing”. 
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7.5 Delfråga 5: Vilka skyddsåtgärder rekommenderas för dagens SE angrepp?   

Nedanstående delkapitel redogör analyserade data för delfråga 5, där huvudtemat är 
”Rekommenderade skyddsåtgärder”. Här delas huvudtemat in i två underteman, där en 
skildring för både privatpersoner och organisationer görs. Tabellen nedan (Tabell 6) visar två 
reella exempel på respondenters analyserade svar.  

  

Svar från respondent – 
meningsbärande enheter - 
rådata  

Kondenserade 
meningsbärande enheter 

Kod Under-
tema 

Huvudtema 

P4# Det finns många steg som 
går ut på att underlätta, tekniskt 
möjliggöra underlätta 
användarna till att göra rätt. 
Men det handlar även om att 
impregnera en kultur på ett sätt, 
alltså utbildning är väl fint och 
sådär men mycket handlar om 
att skapa en kultur runt 
säkerheten, allmänt där folk 
förstår vad och varför. Kulturen 
måste komma ovanifrån. 

Vidare redogör P4 att det 
handlar om att impregnera en 
kultur kring säkerheten och 
den måste komma från 
ledningen. Det måste finnas en 
bekvämlighet hos anställda att 
inte hålla upp dörren för till 
exempel företagets VD, utan 
att VD:n också måste visa sitt 
kort när hen ska verifiera sig.  

 

Skydd Organis
ationer 

Rekommender
ade 
skyddsåtgärder 

P3# Privatpersoner, så är det 
väl mycket att inte vara blåögd. 
Att inte svara på för mycket, om 
man tänker sig ”vad skulle jag 
vilja veta om en individ” och så 
frågar man sig ”varför skulle 
någon vilja veta det här om 
mig?”  Och samtidigt ha den här 
förståelsen att låter det för bra 
för att vara sant då är det 
antagligen inte vettigt heller. 
Men att egentligen se lite längre, 
se lite bortom nuläget när det 
gäller phishing mail eller 
uppringningar från ett udda 
nummer, att man tänker lite på 
vem är det som hör av sig och 
vad vill dom faktiskt ha ut av det 
här.  
 

Genom att tänka sig för innan 
man svarar på frågor kan man 
någorlunda undvika att falla 
offer för SE angrepp. Det 
gäller att inte vara blåögd och 
svara på för mycket. Därmed 
ha förståelse för att det inte 
alltid är så bra som det låter 
och därför fundera på vad dem 
kan vilja få ut från samtalet 
eller mejlet som skickas.  

 

Skydd Privatpe
rsoner 

Rekommender
ade 
skyddsåtgärder 

Tabell 6, Analysexempel "Rekommenderade skyddsåtgärder"(Alina Ödman) 
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Ø Rekommenderade åtgärder för privatpersoner  

Det finns flera skyddsåtgärder som rekommenderas av respondenterna. Analysen visar på att 
självdisciplin är en betydelsefull faktor för att skydda information. Genom att vara medveten 
om vad som är skyddsvärt kan man vidta nödvändiga åtgärder. Detta leder även till att 
privatpersoner behöver begränsa mottagligheten för angrepp genom att ”sätta upp en 
brandvägg” som verkar både mentalt, socialt och elektroniskt. Genom att vara skeptiskt och 
inte svara på för mycket kan man minska risken att bli utsatt för ett SE angrepp. 

Samtidigt måste privatpersoner reflektera över vilken information om en som finns ute på 
internet, vilka sociala medier och grupper som används aktivt och som tidigare sagt, fastställa 
vad som är skyddsvärt.  

En annan skyddsåtgärd som analysen visar på som är väsentlig, är separation på 
arbetsrelaterat och privat. Det kan vara effektivt att använda flera mejlkonton där en 
särskiljning på lågsäkerhet- och högsäkerhetskonton finns. Men även här måste självdisciplin 
tillämpas, genom att ta till vana på att aldrig klicka på länkar i mejl utan istället autentisera sig 
via webbläsaren, för att säkerställa inloggning mot rätt server kan man minska risken att bli 
utsatt. 

”Enda gången som det är försvarbart att använda en länk i en epost, är ju egentligen om jag 
har precis skapat ett konto och vet att de vill verifiera min epost-adress.” (P1) 

En anmärkning som är väsentlig att notera gällande mejlkonton är att vanligtvis vet 
människor att de ska skydda sig och de vet hur. Men det som är problemet i dagsläget är att de 
känner att de inte ”orkar”. Det är ansträngande att inte klicka direkt på länken utan öppna en 
ny flik på webbläsaren och sedan skiva in URL koden. Men jämfört med vad man kan förlora 
genom att trycka på länken i mejlet borde det väga mer än ta några extra sekunder på sig att 
autentisera sig.  

Slutligen, redogör analysen att respondenterna anser att backup är en angelägen lösning som 
bör användas av privatpersoner om ett virus eller en kryptering slår igenom. Tekniska 
lösningar som ”tar smällen” om något skulle hända är också användbara lösningar. 

 

Ø Rekommenderade åtgärder för organisationer 

Till största del visar analysen på att organisationer och verksamheter bör bygga en 
företagskultur kring säkerhetsmedvetenheten, vilket är ett långsiktigt arbete. Det är 
nödvändigt att medvetandegöra olika typer av angrepp genom bland annat kontinuerliga 
informationskampanjer samt utbildningar. Informationen gällande säkerhetsfrågorna måste 
kontinuerligt och succesivt gå ut till användarna för att optimera effekten av sådana former av 
utbildningar och kampanjer. Kulturen kring säkerheten hos organisationen eller verksamheten 
måste utgå från ledningen för att impregnera den.  
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Vidare härleder analysen att många företag ofta har anställda som är medvetna om riskerna 
och angreppen men ändå gör det på ett sätt som är mer bekvämt för dem. Därför måste 
organisationer tillhandahålla alternativa och kreativa lösningar som underlättar och tillåter 
användarna att arbeta säkert. Det kan åstadkommas genom att bland annat begränsa 
möjligheten att hjälpa någon och på så sätt ”bygga bort” den illasinnade välviljan. 

”Det låter kanske lite fel här, men om man tänker att hålla upp dörren för någon - det går 
inte om det är en snurrdörr.” (P3) 
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8. Diskussion 
Detta avsnitt avser att diskutera studiens metodval, resultat samt de etiska aspekterna av 
arbetet. 

8.1 Metoddiskussion  

Användningen av intervjuer för insamling av empiri är ett relativt bra val av metodik. 
Metoden är tidskrävande och i vissa fall komplicerad, men gör det lättare att samla in mer 
detaljerade mängder data från en mer kompetent grupp inom ett specifikt ämne. Den 
kvalitativa metoden var även lämplig då deltagarna kan lättare beskriva sina egna erfarenheter 
och uppfattningar samt ge intervjuaren djupare insikt i det undersökta ämnet. Därför, har min 
egen tolkningsförmåga bidragit till studien då det är en del av forskningsprocessen.  

Sammanställningen av en intervjuguide baserades på forskningsfrågan, som sedan delades 
upp i delfrågor som hypotetiskt sätt besvarar frågeställningen. Det effektiviserade tidsbristen 
samt systematiserade upplägget av frågor. Genom att börja med övergripande teman inom 
förutbestämda ämnet ”Social Engineering” kan respondenten tänka igenom sina svar och 
eventuellt förutse nästa fråga. Intervjuguiden var därför basen till de semistrukturerade 
intervjuerna. Guiden hade både styrkor och svagheter, en väldigt tydlig styrka är att den ger 
bra struktur på intervjun samt att den ger utrymme för följdfrågor. En svaghet som är värd att 
notera är bland annat att guiden är väldigt låst med avseende på urvalet. De frågor som har 
utformats kan antagligen inte ställas till andra parter än de som berörs av 
inkluderingskriterierna och kan även därför ses som riktade.    

Inspelning av intervju stärker arbetet då det finns möjlighet att lyssna på intervjuerna flera 
gånger för att underlätta både transkribering, tolkning och förståelse av svaren. Med hjälp av 
inspelning kunde intervjuaren ha fullt fokus på respondenten och inte oroa sig över att 
anteckna. Dock var det viktigt att börja transkriberingen medan intervjun fortfarande är färskt 
i minnet då kroppsspråk och betoning på specifika delar av intervjun kan eventuellt ha 
betydelse vid analys-processen.  

Då vissa intervjuer blev väldigt långa underlättade den tematiska kodningen som baserades på 
de delfrågor som tagits fram i intervjuguiden att vidare analysera och tolka resultatet samt dra 
väsentliga slutsatser. Sorteringen av transkriberad text gjorde resultatet mer lätthanterligt i 
senare steg av forskningsprocessen.  

För att uppnå ett mer stabilt resultat, kunde intervjuerna utföras vid två olika tillfällen om mer 
tid fanns, för att eventuellt försäkra studiens validitet samt reliabilitet eller redogöra om 
respondenternas svar har förändrats. Generaliserbarheten avgörs av läsaren men kan stärkas 
av deltagarnas kompetenser, alltså urvalet av respondenter samt presentationen av 
analyskapitlet i form av text. För att öka tillförlitligheten av resultatavsnittet kan ytterligare en 
oberoende part tas in för att analysera transkribering och tolkning av intervjuer. Vidare beror 
mycket av studien på kontexten resultatet presenteras i, det kan vara bra att även här ta in en 
oberoende part som bedömer och kors refererar originalsvaren med de tolkade sammanfattade 
svaren som presenteras i resultatkapitlet.  
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Andra metodval som kan bidra till studien kan vara en större enkätstudie som i sådana fall kan 
distribueras till en större mängd respondenter samtidigt som fler frågor kan inkluderas. 
Nackdelen av en enkätstudie är att det kan vara svårt att efterfråga respondenternas egna 
erfarenheter och tolkningar av ämnet samt att studien blir mer kvantitativ. Dock går det att 
kombinera den kvalitativa och kvantitativa ansatsen genom att eventuellt ha öppna frågor i 
enkäten och sedan sammanställa detta med hjälp av både diagram och text. 

Ett annat metodval hade kunnat vara enbart en litteraturstudie, men i det fallet måste ett 
tidsspann specificeras för att besvara vilka SE angrepp som är vanliga i dagens moderna 
samhälle. Eftersom SE är ett relativt ny-definierat begrepp får tidsspannet inte övergå tio eller 
fem år, då empirin som samlas kan framstå som irrelevant i dagsläget. Vidare kan en 
litteraturstudie även göra det svårt att besvara frågor så som ”vilka hinder som förvårar arbetet 
för säkerhetskonsulter/penetrationstestare” och hur arbetet med/mot SE går till. Men i 
allmänhet hade en litteraturstudie kunnat uppnå studiens syfte. För att ytterligare säkerställa 
validiteten och reliabiliteten kan en intervjustudie kompletteras med en litteraturstudie för att 
åstadkomma en mer solid grund.  

 

8.1.1 Urval  
Urvalet är en stor del av studien och som nämnt tidigare är det ändamålsenligt och inte ett 
bekvämlighetsurval då det var svårt att få kontakt med penetrationstestare som arbetar med 
just SE. Sammanlagt genomfördes fyra intervjuer som antalsmässigt inte är många, men med 
åtanke på hur smal gren av IT-säkerhetsspecialister som är penetrationstestare och arbetar 
med SE är det ett skapligt antal.  

Många av mejlen som skickades besvarades inte alls och det kan finns många anledningar till 
att det var svårt att få tag på representanteter men just detta kan bero på att många 
penetrationstestare är en aning ”yrkesskadade” och undviker att öppna eller besvara mejl från 
avsändare de inte känner igen. Även telefonsamtal avvisades, eftersom informationen som 
efterfrågades berörde deras anställda. Slutligen, som sista utväg besöktes företagen fysiskt i 
hopp om att få tag på någon.  

Vid en intervjustudie med ett relativt ”sällsynt” urval är det bra att redan ha ett bredare 
kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen, innan arbetet påbörjas.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur penetrationstestare ser och arbetar på/med SE 
idag. I detta avsnitt kommer upptäckterna att diskuteras och utvärderas.  

Som metoden och resultatet visar på är urvalet av respondenter inte stort, eftersom det är en 
väldigt specifik kompetens som efterfrågas. Detta, för att få så verklighetsbaserade svar som 
möjligt. Att utforma delfrågor som skulle ge svar på studiens frågeställning var komplicerat 
då det var väldigt oklart vilka frågor som skulle ge de svar som behövdes, som negativt 



39 
 

påverkar studiens reliabilitet. En fråga som var svår att besvara för respondenterna var ”vilka 
juridiska hinder försvårar arbetet ute hos kunder”. Detta var en fråga som riktar sig relativt 
specifikt till en annan kompetens, och majoriteten av respondenterna vänder sig till 
juridikavdelningen för sådana frågor och därför är det svårt att besvara den med största 
säkerhet.  

Samtidigt är den etiska aspekten väldigt känslig och personlig som gör det svårt att ställa 
djupare frågor för att examinera penetrationstestarnas erfarenheter och åsikter, som också 
påverkar dels reliabiliteten och validiteten. Vidare varierade inte svaren gällande vanliga 
angrepp idag i större uträckning och kan därför göra det möjligt att eventuellt generalisera för 
just denna population.  

Tolkningar av intervjuerna som har formulerats har en väldigt central betydelse i studien. 
Respondenternas svar var inte otydliga och därför var det möjligt att koppla tolkningarna till 
meningarna som kommunicerades mellan intervjuare och respondenterna. Utöver det 
skickades de transkriberade intervjuerna tillbaka till varje respondent för att säkerställa att 
informationen och tolkningarna är korrekta. Detta bidrar då till den kommunikativa 
validiteten. Citat användes för att försäkra att intervjuns individualitet inte gick förlorad samt 
att för att läsaren ska kunna självständigt bedöma trovärdigheten. Triangulering har även 
tillämpats då majoriteten av penetrationstestarna är från olika företag för att ge en fylligare 
bild av situationen.  

 

8.3 Etiska aspekter 

Studien uppfyllde informationskravet då mejl skickades ut till potentiella respondenter. 
Mejlen innehöll information om forskaren samt studiens syfte och exempel på frågor som 
kunde komma att ställas och vilka teman som diskuteras. Det redogjordes även att 
intervjuerna var anonyma och att de blir inspelade. Detta försäkrades ännu en gång vid själva 
intervjutillfället för att säkerställa att all information kommit ut till respondenten.   

Respondenterna besvarade mejlen och informerade forskaren om de var villiga att medverka, 
så samtyckeskravet uppfylldes. Respondenter som bad om frågorna i förväg, fick dessa 
utskickade men informerades även att följdfrågor kunde ställas för att specificera eller 
tydliggöra något ämne.   

Inspelningarna lagrades enbart lokal på en mobiltelefon och laddades inte upp till 
molntjänster. Resultaten presenterades med hjälp av siffor och bokstäver och inga uppgifter 
som kan bistå med att identifiera de medverkande togs med. Slutligen, kommer den emipiri 
som insamlats genom denna studie inte användas för något annat.  

 

8.4 Samhälleliga aspekter  

Studien gjordes för att få en insikt i begreppet SE i dagens samhälle samt redogöra vilka 
angrepp som är moderna rent trendmässigt och även arbetsrelaterat enligt penetrationstestare. 
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Det är viktigt att belysa SE då många inte känner till begreppet fullt ut. Många gånger antar 
människor att SE enbart är när en angripare ringer och ber om ditt bank-id, men det är så 
mycket mer. Genom att dels beskriva flertal angrepp och även redogöra vilka angrepp som är 
vanligast idag kan människor lättare beakta sig. Studien visar även på konkreta exempel på 
skyddsåtgärder som kan användas av både oerfarna privatpersoner och specialiserade 
organisationer inom alla koncerner. Det pratas mycket om utbildningar och kampanjer, men 
många gånger handlar det om sådana saker som människor redan vet. Därför är det bättre att 
visa på alternativa lösningar som faktiskt kan implementeras och följas vilket arbetet 
eftersträvar att göra. Detta leder till att företag eventuellt kan minska sina förluster som har 
kopplingar till cybersäkerhet och informationssäkerhet samt att privatpersoner blir mer 
säkerhetsmedvetna och inte lika naiva.  

Arbetet kan även locka till sig IT-studenter som är nyfikna på yrket penetrationstestare och 
SE, vilket kan bidra till ett större urval av penetrationstestare för vidare studier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

9. Slutsatser 
Följande kapitel redogör slutsatser utifrån studiens delfrågor som sedan besvarar studiens 
frågeställning.   

 

9.1 Delfråga 1: Hur arbetar penetrationstestare med/mot SE angrepp? 

Den slutsats som dragits från delfråga 1 är att arbetet med SE beror på. Det skiljer från fall till 
fall, samtidigt beror mycket på hur kunderna vill att arbetet ska ske och vad som ska prövas. 
Vidare visar slutsatsen även på att det finns två centrala användningsområden för SE från ett 
penetrationstest-perspektiv som beskrivs nedan.  

SE kan användas av penetrationstestare/säkerhetskonsulter som ett verktyg för att verifiera 
säkerhetslösningar som ett företag har implementerat. I sådana fall handlar det inte endast om 
de tekniska aspekterna på ett företag utan även alternativa metoder en angripare kan tänkas 
använda för att få tillgång till känslig information. De alternativa metoderna kan vara 
”tailgaiting”, ”pretexting”, telefonsamtal i syfte att lura till sig information, m.m. Slutsatsen 
tydliggör även att flera metoder kan användas som komplement till varandra för att nå målet.     

Det andra centrala användningsområdet medför att SE används för att analysera ett företags 
säkerhetsmedvetenehet, i syfte att utbilda anställda eller att medvetandegöra ett problem. 
Även här tydliggörs att flera metoder kan användas tillsammans för att nå det eftersträvade 
målet.  

 

9.2 Delfråga 2: Vilka typer av SE angrepp är vanligast idag? 

Utifrån presenterat resultat och analys visar slutsatsen på att det vanligast SE angreppet idag 
både trendmässigt och arbetsrelaterat ”phishing”. Det är en äldre angreppsmetod och som 
Russell Kay (2004) (notera årtal) beskriver har metoden existerat i många år. Det enda som 
skiljer nuförtiden enligt Russell Kay är hur metoden levereras till offret. Och som studien 
visar på är ”phishing” angrepp i diverse former relativt utspridda idag. Penetrationstestarna 
nämner även vishing flertal gånger, vilket inte är så ovanligt i dagens samhälle.  

Vidare ner på listan av vanliga SE angrepp idag är tailgaiting. 

 

9.3 Delfråga 3: Vilka hinder försvårar arbetet med SE?  

Arbetet med SE är en krävande process och många gånger relativt dyr resursmässigt. Men det 
finns även andra hinder som kan försvåra arbetet bland annat juridiska och etiskt hinder. 

Genom att analysera respondenterna svar gällande de juridiska hinder som försvårar arbetet 
går det att konkludera att aspekten många gånger kompletteras av specifika kompetenser som 
till exempel en juridikavdelning. Samtidigt är det vanligt att ramar, avgränsningar och 
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acceptabla metoder specificeras i samtal med kunder för att inte orsaka några juridiska 
problem. Till skillnad från sociala manipulatörer går det med säkerhet att säga att hänsyn 
alltid tas till de normala lagstiftningarna, men inga exakta juridiska hinder som förvårar 
arbetet med SE kan identifierats. 

Den slutsats som kan dras från analysen av etiska aspekter som försvårar arbetet med SE är 
följande. Etiken i sig handlar mycket om integritet och det finns alltid en risk att inkompetens 
hos anställda belyses. Därför kan det personfrågor i sig bli ett etiskt hinder. Det innebär att 
den främsta svårigheten är att inte hänga ut personer, även om det ibland kan efterfrågas av 
kunden vilket i sin tur kan eventuellt avlägsna vissa metoder. Det kan även ta negativ effekt 
och reducera viljan hos medarbetare och anställda att genomgå rekommenderade utbildningar.  

 

9.4 Delfråga 4: Varför lyckas sociala manipulatörer ofta med sina angrepp? 

Genom att analyser delfråga 4, är det möjligt att dra följande slutsats. Anledningen till att 
manipulatörer lyckas kan eventuellt vara att människor i Sverige är väldigt godtrogna. Det är 
otroligt enkelt att spela på faktumet att människor är trevliga och vill vara hjälpsamma. 
Välviljan kanske är en av våra största brister. Människor menar väl och tyvärr så utnyttjas det 
många gånger. Samtidigt är sociala manipulatörer duktiga på att identifiera sårbarheter, 
mönster och intressen hos individer. Till det bidrar även dagens enorma nätverk - internet. 
Den sociala manipulatören kan med hjälp av det identifiera vilka triggers som kan vara till 
dennes fördel och det är svårt för människor att påverka vad som agerar som utlösare för dem. 
Därför kan slutsatsen dras att den psykologiska aspekten inom SE är en av de viktigaste och 
största förbättringsfaktorerna. Hur den ska förbättras däremot, är en annan fråga.  

 

 

9.5 Delfråga 5: Vilka skyddsåtgärder rekommenderas för dagens SE angrepp?  

Nedan kommer slutsatser för delfråga 5, ”Vilka skyddsåtgärder rekommenderas för dagens 
SE angrepp” att presenteras. Delkapitlet delas upp i privatpersoner och organisationer, men 
slutsatserna kan tillämpas av båda parter. 

 

9.5.1 Privatpersoner  
Som nämnt tidigare är den psykologiska aspekten en avgörande faktor till varför sociala 
manipulatörer lyckas, men det innebär inte att allt är förlorat. Människor kan skydda sig det 
gäller bara att veta vad som är skyddsvärt. Skyddsåtgärderna presenteras i punktform för vad 
privatpersoner bör tänka på allmänt samt för de vanliga angreppen idag. 

• Individer bör vara medvetna om vad som är skyddsvärt. Ha en förståelse för vad som 
har en högre prioritet säkerhetsmässigt.  
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• Det är viktigt att reflektera över vilka sociala medier som används samt vilka grupper 
som man är aktiv i. Internet är för evigt.  

 
• Använd backup och tekniska lösningar så som antivirus osv är essentiellt.   

 
• För att minska påverkan av psykologiska utlösare en social manipulatör kan använda 

måste man vara skeptisk. Det gäller att inte bara sätta upp en brandvägg elektroniskt 
utan även mental och socialt på så sätt kan man begränsa mottagligheten för SE 
angrepp. 
 

• Separera på privat och arbetsrelaterat. Det kan vara nödvändigt att använda flera 
mejlkonton för att separera på lågsäkerhet- och högsäkerhetaktiviteter ute på internet.  

 
• Tillämpa självdisciplin i både privat och arbetsmässigt. Det är viktigt att ta till vana att 

aldrig klicka på en länk i ett mejl, utan istället autentisera sig via webbläsaren.   

 

 

 

9.5.2 Organisationer 
De slutsatser som dragits gällande skyddsåtgärder en organisation kan tillämpa presenteras 
nedan i punktform.  

• Ett långsiktigt mål är att organisationer bör bygga en säkerhetsmedveten 
företagskultur som medvetandegör anställda samtidigt som kulturen måste utgå från 
ledningen. Detta skapar en stabilare grund för informationssäkerhet inom 
organisationen.   

 
• Vidare är inte utbildningar och informationskampanjer allt, men de bör ändå tillämpas 

och bör succesivt och kontinuerligt gå ut till medarbetare. Men som sagt det är inte en 
lösning som en organisation bör tillförlita sig på hundra procent.  

 
• Genom att tillhandahålla kreativa och alternativa lösningar som underlättar och tillåter 

användare att arbeta säkert kan organisationen fokusera på affärsplanen istället för att 
känna sig besvärade av risker med SE.  

 
• Ovanstående slutsats berör även angreppet ”tailgaiting” som är enligt studien en av de 

vanligare angreppsmetoderna inom SE idag.  
 

 

9.6 Forskningsfråga: Hur ser penetrationstestare på SE idag?  

Delfrågornas slutsatser ska bistå med underlag för att besvara studiens frågeställning ”Hur 
arbetar penetrationstestare med dagens SE angrepp?” 

Det skiljer inte oerhört mycket på hur penetrationstestare ser på arbetet med SE, men det finns 
däremot många sätt att tillämpa SE i ett informationssäkerhetssyfte. Mycket beror på vad 
kunden är ute efter och avgränsningar beslutas alltid innan ett test utförs. Slutsatserna från 



44 
 

delfrågorna visar på att ”phishing” är ett otroligt vanligt angrepp både trendmässigt och 
arbetsrelaterad. Det innebär att många av de beställningar som penetrationstestare får är 
”phishing”, men många gånger används andra tekniker och metoder för att mäta säkerheten 
hos kunder. SE har ett väldigt brett urval av alternativa metoder, men som tidigare nämnt 
specificeras alltid detaljer innan ett test påbörjas.  

Det medför även att juridiska hinder inte är ett större problem så länge de håller sig inom 
normala lagstiftningar. Däremot kan det finnas personliga begränsningar, bland annat den 
etiska aspekten. Eftersom en viss inkompetens belyses kan det bli påfrestande när det handlar 
om personfrågor eller att en kund vill veta vem av de anställda som fallit för angreppet.  

En del av penetrationstestares arbete är att rekommendera skyddsåtgärder som minskar 
mottagligheten för angrepp. Och därför är det givande att veta varför människor tillmötesgår 
angripares förfrågningar så det går att redogöra hur både privatpersoner och organisationer 
kan eventuellt skydda sig. Ett konkret exempel på skyddsåtgärder en organisation kan 
tillämpa är att bygga samt impregnera en företagskultur. Det gäller att alternativa lösningar 
som underlättar arbetet och minskar risken för att bli utsatt för angrepp. När det kommer till 
privatpersoner rekommenderar penetrationstestare att man försöker ha en viss självdisciplin 
samtidigt som man är skeptisk och dela på privat och arbetsrelaterat på flera plan.   

 

9.7 Framtida studier 

Framtida forskning kan rikta in sig på att djupare studera vilka ”triggers” sociala 
manipulatörer utnyttjar för att komma åt känslig information. Det finns även möjlighet att 
vidare studera de vanligaste angreppen idag genom att utöka urvalet samtidigt som kan det 
vara relevant att undersöka utveckling av SE angrepp inom en tidsram för att sedan bedöma 
och utvärdera sannolikheten av framtida SE angrepp.  
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