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Skövdebon Marcus Nohlbergville med sin forskning om it-säkerhet och mänskliga svag-heter plocka fram enkla tipspå hur man undviker att blilurad på internet. I stället insåg han hur kom-plext det egentligen är, ochnu är han världsledande påforskning inom området.
Sedan förra veckan kan MarcusNohlberg, lärare vid Högskolan iSkövde, titulera sig doktor. Handisputerade vid Stockholms uni-versitet där han fick försvara sinforskning kring it-angrepp genomsocial engineering – alltså an-grepp riktade mot mänskligasvagheter.– Jag vill lära folk att ha ett kri-tiskt tänk, säger Marcus, som nuär doktor inom informationssä-kerhet med fokus på mänskliga as-pekter.
Litar på teknikenNyligen blev privatpersoner upp-ringda mitt i natten av någon sompåstod sig komma från en bank.Personen behövde pinkoderna till

bankkonton eftersom ett problemuppstått. Flera personer lämnadesina koder och fick därefter bank-konton tömda.– Man tänker sällan efter förenär det gäller mänskliga svaghe-ter. Vi litar på att tekniken kan lö-sa det, säger Marcus.– Är det för enkelt att kommaöver ett lösenord så lägger vi tillen åttasiffrig kod? Sedan lägger vitill en dosa. Och i nästa steg en e-certifiering. Men så länge deträcker med att be en person omkoderna, och också få dem, så kanvi inte lita på att tekniken skyd-dar oss.Det handlar alltså inte om an-grepp som sker efter att någon stu-lit dina kontouppgifter eller hack-at sig genom din brandvägg, utanangrepp som sker direkt via enmänsklig svaghet.– En enkel lösning hade varit attsätta en lapp på alla bankkundersdosa: Vi ringer dig aldrig och berom någon kod. Men enkla lösning-ar kräver förarbete.
Komplexa rådNär Marcus Nohlberg påbörjadesin forskning för fem och ett halvtår sedan var tanken att skapa enlista med fem enkla tips på hurman undviker att bli lurad påinternet. Han insåg dock snabbt att be-dragare är bra på att kopiera ochutnyttja tips, som många stirrarsig blinda på, och där med ocksåunderlätta för angrepp.Så i stället utvecklades forsk-ningen. Snart var Marcus inne på heltoutforskade områden och han är

nu ensam i världen om att forskainom informationssäkerhet medfokus på mänskliga svagheter. Det finns en handfull personersom arbetar med liknande sysslori världen, men inte på Marcus ni-vå.I sin av-handlingförklararhan proble-met men gerockså någraförslag påförebyg-gande åt-gärder – el-ler kom-plexa rådsom hankallar det.– Det är första gången som nå-gon beskriver situationen på dethär strukturerade sättet. Det vardet min opponent som sade, närjag disputerade, så det kommer in-te bara från mig!
Fejka angreppAtt träna folk på angrepp är en avde bäst förebyggande åtgärderna.Det räcker inte med undervisning,eftersom mänskliga svagheter ochbeteenden påverkar ageranden.Att fejka it-angrepp på arbetsplat-

ser är ett exempel på träning förpersonalen.– ”Några av de anställda lämnadeut den här informationen, det kanleda till de här konsekvenserna, dethär måste ni tänka på”. Men manmåste informera noggrant i efter-hand. Det ären väldigtetisk frågaoch man mås-te hitta mju-ka metoderför att intekränka nå-gon, påpekarMarcus.Att hittarätt metodoch verktygför ett sådantfejkangrepp är något som hansframtida forskning delvis kom-mer att vigas åt.– Alla är sårbara. Jag är precis li-ka lättlurad som alla andra, och detberor på att det handlar om mänsk-liga egenskaper. Alla blir lurade,jag är inte bättre, konstaterar han.Vid sidan av forskningen kom-mer Marcus Nohlberg att fortsättasom lärare på högskolan, där hanbland annat kommer att leda enkurs inom säkerhetstänk.CARL JOHAN HJERPEcarljohan.hjerpe@sla.se

Forskar om mänskligasvagheter inom it-säkerhet

Så här kan du undvika att blilurad på internet:– Bastipset när det gäller internet-bedrägerier är att om det låter förbra för att vara sant, då är det inte

sant, säger Marcus Nohlberg.– Tips två: betala inte i förskott.– Tips tre: är det mycket bråttom,så att det känns fel, så är det ettbra varningstecken.
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Marcus Nohlberg, doktor vid IKI-avdelningen på Högskolan i Skövde, är världsledande på sitt forskningsområde inom it-säkerhet. FOTO: RUNE JOHANSSON

Fritidsgårdar i alla kommundelar
Fritidsnämnden i Skövde tillstyr-ker en socialdemokratisk mo-tion beträffande mötesplatseroch fritidsgårdar för ungdomari hela kommunen. Men nämn-den avstyrker förslaget att Vä-ring ska komma i första rum-met.– Två andra motioner är påväg till fullmäktige gäll-ande fritidsgårdar i Eriksdaloch Tidan, säger ordförandenKaj-Eve Enroth (FP). I det ske-det vill inte majoriteten i ännuen motion prioritera en ortframför någon annan.Socialdemokraterna reser-verar sig mot beslutet.

Limborttagning orsakade brandlarm
Borttagning av lim i en butik påElins Esplanad utlöste ett auto-matiskt brandlarm vid 11.45-ti-den på tisdagen.

Djurens Rätti Skaraborg fårfler medlemmar
Djurens Rätt har växt för tredjeåret i rad. Flera orter i Skara-borg ökade medlemstalen medmellan tolv och tjugo procent.Största ökningen (20 pro-cent) står Skara för, vilket är enökning med 13 medlemmar till77. Lidköping har 20 nya med-lemmar eller 19 procent, Sköv-de ökade med 15 procent ochFalköping med tolv procent.Djurens Rätts medlemstal to-talt är 36 168, en ökning med115 medlemmar.– Den troliga förklaringentill ökningen i Skaraborg är attvi har varit väldigt aktiva iområdet, säger Anna Hallin,Djurens Rätt i Skaraborg, i ettpressmeddelande.Under 2009 kommer för-eningen att främst att lyftafram hur situationen ser ut förde djur som utnyttjas i djurför-sök och för hästar i ridskolor. Under 2008 bedrev förening-en kampanjer i en rad frågor.Kampanjen mot burägg blev enframgång, travkampanjen fickgenomslag och den landsom-fattande sommarturnén bidrogtill medlemstillströmningen.

Gemensam styrelse för Blå Stjärnan-sjukhus
Djursjukhusen Blå Stjärnan i Ska-ra och Blå Stjärnan i Göteborghar från och med 2 januari engemensam koncernstyrelse.Styrelsen består av Bo Lönnsom ordförande och Niklas Andrén, Monica Brandström,Mats Axell och Lars Hären-stam som ledamöter. Facklig representant frånSkara är suppleanten HåkanEkesbo.Christer de Flon blir vd förbåda sjukhusen.

Alla är sårbara. Jagär precis lika lättlu-rad som alla andra,och det beror på attdet handlar om mänskligaegenskaper. Alla blirlurade, jag är inte bättre
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Marcus Nohlberg.


