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 Å manipulerer en person til å ubevist gi informasjon; hovedsakelig gjennom 

begrepet "hacking into a person»" . 

 Å installere spionprogrammer, annen ondsinnet programvare eller å lure 

personer til å overlevere passord og/eller annen sensitiv finansiell eller 

personlig informasjon, men det kan også være å få personer til å ville utføre 

andre bestemte handlinger.

 Datamaskinbaserte teknikker: MALWARE OG SCAMS

 Menneskelig baserte teknikker: IMPERSONATION

Hva mener vi med  «Social Engineering»



Eksempler på vellykkede angrep

 Et av århundredets største cyberangrep skjedde mot Yahoo ! Det antas at 

angriperne som var i stand til å bryte seg inn i systemene i 2014 slapp unna 

med kontodetaljene til over 500 millioner brukere. FBI har bekreftet at «Social 

Engineering» ble brukt i angrepet for å få angriperne forbi lag på lag med 

sikkerhetsverktøy og systemer som skulle beskytte dataene. Det vellykkede 

angrepet på Yahoo bekrefter at «Social Engineering» er farligere enn det den 

blir gitte æren for. Ingen er sikre når en av de eldste e-post tjeneste-

leverandørene som investerer tungt i cybersikkerhetsverktøy blir kompromittert 

av denne teknikken.

3



Eksempler på vellykkede angrep

 «Social Engineers» har også vært i stand til å komme unna med enorme 

summer ved å utføre ett enkelt angrep. I 2015 ble selskapet Ubiquiti Networks, 

som lager nettverksutstyr, rammet. Angriperne klarte å samle nok informasjon 

om administrerende direktør og derigjennom anta hans personlighet. De spilte 

rollen som CEO for å få finansavdelingen til å betale ut penger til ett utenlandsk 

selskap som hadde informert ham om endring i betalingspreferansene. Uten 

spørsmål, overførte en medarbeider i finansavdelingen pengene bare for senere 

å oppdage at beskjeden ikke kom fra den virkelige administrerende direktøren, 

og at angriperne da allerede hadde fått tak i millioner av organisasjonens 

penger. Ytterligere undersøkelser viste at sikkerhetssystemene fremdeles var 

operative og ikke kompromittert.
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Eksempler på vellykkede angrep

 I juli 2017 unngikk en senior ansatt i ett Midt-Østen basert  telekommunikasjons-

selskap en svindel like etter å ha godkjent en venneforespørsel fra en Honeypot

konto. Angrepet var målrettet mot, en mannlig amatørfotograf. Angriperen hadde 

laget en attraktiv profil av en ung jente kalt Mia, som sa at hun var en fotograf 

som ønsket å prøve seg i London. Hun delte mange hobbyer med målet. Dette 

målet akseptere venneforespørselen raskt fordi han trodde de hadde en god 

forbindelse. Etter noen ukers chat sendte Mia mannen en fotograferings-

undersøkelse. Den inneholdt den skadelig programvare kalt "Pupy RAT" som 

brukes til å stjele innloggingsinformasjon. Heldigvis var datamaskin sikret med 

antivirusprogram som raskt oppdaget og desinfiserte den  programvare. 

Undersøkelser viste at hacking-gruppen bak angrepet, tidligere hadde forsøkt å 

angripe selskapet ved hjelp av phishing e-poster uten å lykkes.
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Områder hvor Social Engineering anvendes

 Advokater og Psykologer: Disse må få folk inn i en viss sinnstilstand for å 

kunne manipulere sinnet. De bruker samme taktikk som enhver annen «sosial 

ingeniør» ville brukt. Det er bare det at de bruker dem med ikke-ondsinnede 

intensjoner. Gjennom denne taktikken er de i stand til å gjennomføre 

vellykkede avhør og intervjuer og få folk til å avsløre informasjon de ellers ville 

holdt tilbake.

 Regjeringer: De bruker «Social Engineering» for å ha kontroll over folket de 

styrer. En av de viktigste måtene de styrer på er ved å bruke sin autoritet. 

Regjeringer har kontroll over myndighetsmakt og folket er betinget til å 

overholde denne. En annen måte å styre på er ved å skape «knapphet» til en 

ressurs. Dette for å beholde oppfatningen i folks sinn om at de (myndighetene) 

er de som fortsatt har ansvaret. Knapphet kan være av mange ting, feks. 

informasjon, penger eller til og med mat. 
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Områder hvor Social Engineering anvendes

 Selgere: Disse har mestret kunsten å overbevise folk til å kjøpe ting, inkludert 

ting de ikke har behov for. Selgere er gode «sosiale ingeniører», fordi de er flinke 

til å bruke sosiale ferdigheter til å få frem etterspørsel etter sine produkter fra 

potensielle kunder. I dag bruker selgere teknologi for å hjelpe seg med 

informasjonsinnsamlingen og til påvirke folk til å kjøpe visse produkter og 

tjenester. 

 HR/Personal: I de fleste organisasjoner består personalavdelingen av ansatte 

som er eksperter «Social Engineering». De har mestret kunsten å lese 

menneskers sinn for å finne ut hva som virkelig driver dem og deres egnethet til 

utlyste stillinger. Social Engineering brukes til å få søkere til å åpne opp og røpe 

eller gi informasjon som kan hjelpe HR til å avgjøre en ansettelse.
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Områder hvor Social Engineering anvendes

 Spioner: Disse blir undervist i spesielle sosiologiske teknikker som de bruker 

for å lure folk til å tro på den rollen de spiller. De læres hvordan man bruker 

sosiologisk taktikk for å samle viktig informasjon fra intetanende mennesker. 

Spioner kan letter få tilståelse fra kriminell på grunn av sine sosiale ferdigheter. 

 Svindlere: Svindel blir stort sett muliggjort gjennom «Social Engineering». En 

svindler identifiserer målene sine på lang avstand og studerer dem over tid. De 

innhenter kritiske informasjon og ledetråder om målene sine helt til de har nok 

informasjon til å gjennomføre svindelen. Svindlere har perfeksjonert kunsten å 

lage scenarier som kan virke uimotståelige for deres mål. 
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Områder hvor Social Engineering anvendes

 Identitetstyveri: Dette er en forbrytelse som er mye større enn bare det å 

stjele noens navn, bankkonto, adresse eller økonomiske detaljer. Noen ganger 

må en identitetstyv spille rollen til den personen han eller hun har stjålet en 

identitet til for å kunne begå en større forbrytelse. Det er her sosiale teknikker 

spiller inn. En identitetstyv vil bruke forskjellige taktikker for å komme tett på 

mennesker i offerets liv. Hvis identiteten som er stjålet for eksempel er en 

seniormedarbeider i økonomiavdelingen, kan identitetstyven bruke autoritet til 

å påvirke den finansansatte til å foreta ubekreftede utbetalinger.
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HVORDAN KOMMUNISERER VI?



Hvordan prosesserer vi opplevelser
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 Gjennom våre 5 sanser opplever vi mange 

begivenheter.

 Hvordan vi opplever disse begivenhetene 

avhenger av våre medfødte egenskaper og hva vi 

har opplevd tidligere. Dette skaper vår modell av 

verden.

 Vår modell av verden er å se på som ett filter som 

består av våre minner, metaprogrammer, 

overbevisninger og verdier.

 Minner ligger lagret som bilder, lyder, ord, smak 

og lukt. En del av minnene ligger på det beviste 

plan og noen ligger på det ubeviste plan.

 Metaprogrammer eller grunnstrukturer bestemmer 

for eksempel om vi opplever verden i store bilder 

eller om vi  opplever den i detaljer, om vi stoler 

mest på vår egen eller andres vurderinger. 

 Siden vi ikke opplever verden som den er blir vi nødt 

til å bestemme hvordan den er, noe vi gjør gjennom å 

lage overbevisninger om hvordan den er. Hva vi kan 

gjøre, hvem vi er, og hvordan andre mennesker er.

 Våre verdier er viktige for oss og ligger til grunn for alt 

vi gjør. Hvor vi går å spiser, om vi bor alene, hvilken 

bil vi kjører, om vi foretrekker bøker fremfor TV etc.

1) NLP i praksis, Godtfredsen & Merunda, 2010 The Paradigm Academy



Hvordan vi overfører/mottar kommunikasjon
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Ord – 7%

Fysiologi – 55%

Tonalitet – 38%

Språkmønster
Grammatikk
Innholds biter
Felles opplevelser
Felles assosiasjoner
Predikere stikkord

Tonefall
Volum
Hastighet
Klang / Resonans
Kvalitet / Klarhet

Holdning
Ansiktsuttrykk
Pust
Øye bevegelser
Blinking med øynene
Kroppsspråk 

93% av kommunikasjonen foregår på det ubeviste plan !



Kommunikasjon gjennom mikroutrykk

Paul Ekman “The Facial Action Coding System 
(FACS) is a comprehensive, anatomically 
based system for describing all visually 
discernible facial movement. It breaks down 
facial expressions into individual components 
of muscle movement, called Action Units 
(AUs)”

I følge American Psychological Association så anses 
Paul Ekman for å være en av de mest innflytelsesrike 
psykologene i det 21. århundre.

Han er ledende innen løgndeteksjon og forholdet 
mellom følelser og ansiktsuttrykk, og oppdaget 
mikroutrykk som universelle utrykk relatert til følelser.

Vi mennesker trenger følelser for å ta beslutninger, for 
å forstå andre og for å sikre overføring av genene våre.
Med dette som grunnlag identifiserte Paul Ekman nær 
10000 forskjellige uttrykk. 

I 1978 klassifiserte han disse i ett ansiktssystem som 
han laget og som fikk navnet FACS.

Microbevegelsene varer i 1/25 av et sekund. Hvis ett 
menneske ikke er opplært til å fange disse opp vil en 
ikke legge merke til dem.



Kommunikasjon gjennom kroppsspråk

Dersom noen bekrefter noe 
samtidig som de løfter skuldrene 
sine lyver de sannsynligvis.

Tilsvarende gjelder dersom en 
klør seg på nesen eller flytter 
hode til siden.

Kommunikasjonen skjer gjennom:
- Overkropp
- Armer
- Hender og fingre
- Føtter, lår og legger

1) http://www.uob.edu.bh/en/images/offices/CareerCounsellingOffice/BodyLanguage.pdf

http://www.uob.edu.bh/en/images/offices/CareerCounsellingOffice/BodyLanguage.pdf


Matching, Mirroring, Elicitation

 «Matching» betyr at du matcher fysiologi, ord og 

tonalitet til den du kommuniserer med. 

 «Mirroring» betyr at du speiler fysiologi, pust og 

kroppsspråk til den du kommuniserer med.
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 Elisitering en teknikk som brukes under avhør, av terapeuter og av leger 

for å få informasjon fra personer. Teknikken brukes etter at angriperen har 

samlet nok informasjon om et mål til å starte en samtale. Elisitering betyr å 

bringe frem eller å trekke ut.
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PSYKOLOGIEN BAK



Hjerne, hjerte og nevroner

 Hjernen er det mest komplekse systemet vi kjenner, med over 100 milliarder 

nevroner som hver har flere tusen forbindelser.

 Sanseorganene våre sender hele tiden signaler til hjernen, men de fleste blir 

stoppet før de når opp til hjernebarken og vi kan bli bevist disse. Hvis vi 

heletiden skulle være oppmerksomme på alle signaler både innenfra og utenfra 

kroppen vår ville vi blitt overveldet av sanseinntrykk som vi ikke vil ha mulighet 

til å kunne forholde oss til.

 Hjerne vår siler ut inntrykkene som ikke er av interesse slik at det kun inntrykk 

vi trenger i nuet som kommer til bevisstheten.
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1) HeartMath Institute - Science of the Heart - Vol 1 (1993-2001): Exploring the Role of the Heart in Human



Hjerne, hjerte og nevroner

 Det som virkelig er fascinerende er at hjertet inneholder en liten hjerne i seg 

selv. I tillegg til dets andre funksjoner, har faktisk hjertet rundt 40 000 nevroner 

som kan sanse, føle, lære og huske. Den sender meldinger til hodehjernen om 

hvordan kroppen føles og mye mer. 

 Hjertets komplekse iboende nervesystem, hjertehjernen, er et intrikat nettverk 

av flere typer nevroner, nevrotransmittere, proteiner og støtteceller slik som vi 

finner i hjernen. Forskning har vist at hjertet kommuniserer til hjernen på flere 

måter og fungerer helt uavhengig av den kraniale hjernen.

 «hjertet har grunner som fornuften ikke kjenner» «der det er hjerterom er det 

husrom» «hjertelig hilsen» «hva hjertet er fylt av, renner munnen over med»

18
1) HeartMath Institute - Science of the Heart - Vol 1 (1993-2001): Exploring the Role of the Heart in Human



Tenke, fort og langsomt
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1) Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux. 2011.

2) Psykologisk.no - https://psykologisk.no/2014/01/tenk-fort-eller-langsomt/

 Boken «Tenke, fort og langsomt» er skrevet av Daniel Kahneman en 

israelsk/amerikansk psykolog og nobelprisvinner i økonomi som er særlig kjent for sin 

forskning på beslutningspsykologi, adferdsøkonomi og lykkeforskning.

 Gjennom D. Kahneman og Amos Tversky forskning (fra ca.1970) på det kognitive 

grunnlaget for feilslutninger, basert på å utforske det heuristiske og bias som påvirker 

vår tenkning, skrev D.K boken Tenke, fort og langsomt.

 Begrepsparet system 1 og system 2 ble opprinnelig først brukt av psykologene Keith 

Stanovich og Richard West.

 System 1 virker automatisk og hurtig, med liten eller ingen anstrengelse og ingen 

opplevelse av viljeskontroll.

 System 2 tildeler oppmerksomhet til de anstrengende mentale aktivitetene som 

krever det, inkludert komplekse utregninger.

 Når vi tenker på oss selv, identifiserer vi oss med system 2, det bevisste, 

resonnerende selvet som har overbevisninger, treffer valg og bestemmer hva det skal 

tenke på og gjøre. 

https://psykologisk.no/2014/01/tenk-fort-eller-langsomt/


Tenke, fort og langsomt

System 1: Kjent som «Auto-pilot systemet»

 Hurtig, ikke energikrevende, trigger følelsene, skjer 

automatisk, ufrivillig gjennom lette kognitive prosesser.

 Legger vekt på å spare energi når en tar beslutninger.

 Drives i hovedsak av intuisjon i motsetning til konkrete 

statistiske data og beviser. 

 Personer som har denne tankestilen som hovedstil er 

mindre organisert. De kan normalt ikke forklare hvorfor 

de gjør som det gjør. 

 Fordel: Hurtige avgjørelser, kreativt gjennom 

assosiasjoner, effektiv måte å fullføre rutiner eller 

repetitive oppgaver.

 Ulempe: Trekker konklusjon direkte, påvirkes av 

emosjonelle forstyrrelser. Kan gjøre feil som ikke 

oppdages eller korrigeres basert på dårlig dømmekraft, 

falsk eller uriktig informasjon.
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1) Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux. 2011.

Eksempler på «System 1» aktiviteter

 Oppdage at én gjenstand er lenger unna enn en annen.

 Snu seg mot kilden til en plutselig lyd.

 Fullføre uttrykket «brød og …».

 Skjære en grimase når man blir vist et motbydelig bilde.

 Oppdage fiendtlighet i en stemme.

 Svare på 2 + 2 = ?

 Lese ord på store plakater.

 Kjøre bil på en øde landevei.

 Forstå enkle setninger.



Tenke, fort og langsomt
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System 2: «Det beviste eller tilsiktede system»

 Langsom, energikrevende, bevist, logisk prosess som 

inneholder abstrakte konseptuell tenking. 

 Bruker en detaljert tankeprosess før en tar beslutning.

 Drives i hovedsak av konkrete data og beviser. 

 Den tillater kognitiv belastning før beslutning.

 Personer som har denne tankestilen har i all 

hovedsak full kontroll over sine tanker og handlinger. 

Dette gjør at det er mer organisert og vellykkede.

 Fordel: Tillater refleksjon og overveielse av hele 

bildet, tar høyde for valgmuligheter både positive og 

negative. Kan håndtere logikk, statistikk og 

matematikk. Bra til reduktive tankeprosesser.

 Ulempe: Langsom, tar tid, krever arbeid og energisom 

kan lede til beslutningsvegring.

1) Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux. 2011.

Eksempler på system 2 aktiviteter

 Gjøre deg klar for startskuddet i et løp.

 Samle oppmerksomheten om klovnene på sirkus.

 Fokusere på stemmen til en bestemt person i et 

fullpakket, bråkete rom.

 Se etter en kvinne med hvitt hår.

 Passe på korrekt opptreden i en sosial sammenheng.

 Telle hvor mange ganger bokstaven a forekommer på 

en side med tekst.

 Fylle ut selvangivelsen.

 Undersøke gyldigheten av et komplekst logisk 

resonnement.



Grunnfølelser som påvirker menneskets adferd
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Følelseskategori Funksjon

Irritasjon og sinne 
(Frustrert, ergret, irritert, opphisset, oppbrakt og hissig. Sint, 
aggressiv, forbannet og rasende)

Irritasjon og sinne forbindes med statusorientering. Følelsen opptrer når det er behov 
for å sette grenser eller hevde seg selv.

Tristhet og fortvilelse
(Trist, bedrøvet og lei seg. Vemodig, melankolsk og 
mismodig. Sorgfull, sønderknust, fortvilet, trøstesløs eller 
utrøstelig)

Følelsesuttrykket forteller at en ikke har det bra, og signaliserer behov for støtte. Disse 
følelsene ansporer til gråt noe som kan være med på å lette smerte og hjelpe oss til å 
akseptere tap. 

Nærhet og hengivenhet
(Øm, nær og hengiven. Kjærlig, kjælen, hjertevarm og glad i. 
God, medfølende, åpen og omsorgsfull.)

Følelsene oppmuntrer til å omfavne, berøre og gi omsorg til andre. Samtidig handler 
det om å være mottakelig, åpen og sårbar, noe som også er en måte å vise andre tillit 
på. Følelsene styrker med andre ord de mellommenneskelige båndene.

Positive følelser mot selvet
(Omsorg for seg selv, selvtillit, selvsikkerhet og stolthet)

Disse følelsene har til hensikt å skape samt opprettholde en god selvtillit. Det handler 
om å ta vare på seg selv og beskytte seg selv. Det styrker kontrollen på eget liv, gir en 
fornemmelse av trygghet, og tro på egen evne til å påvirke eget liv. 

Interesser og iver
(Engasjert, deltagende, nysgjerrig, oppmerksom, energisk og 
ivrig. I fyr og flamme, glødende, opprømt og gira. 
Entusiastisk, helhjertet, lidenskapelig og fascinert)

Disse følelsene hjelper oss å fokusere oppmerksomheten. De pirrer vår nysgjerrighet 
og motiverer oss for nærmere utforskning. Mange filosofer snakker om at vi er dømt 
til å skape mening i eget liv, og den forbindelse er disse følelsene helt sentrale. 
Følelsene gjør oss involvert, engasjert og mottakelig for ny informasjon.

Velbehag og glede Avslappet, tilfreds, fornøyd og deilig avbalansert. Lettet, ubekymret, sorgløs og sorgfri. 
Glad, blid, munter og strålende. Begeistret, oppstemt, frydefull, lystig og lykkelig.

1) Jon Monsen: Vitalitet, psykiske forstyrrelser og psykoterapi 
2) Sondre Risholm Liverød: www.webpsykologen.no 



Grunnfølelser som påvirker menneskets adferd
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Følelseskategori Funksjon

Aktiverende redsel og frykt
(Urolig, rastløs, anspent og var. Bekymret, engstelig, 
foruroliget, nervøs, utrygg, redd og forskrekket.)

Frykt er en selvbeskyttende mekanisme i farlige situasjoner. Følelsene setter som 
oftest kroppen i alarmberedskap og mobiliserer energi. Følelsen gir indikasjon på 
hvordan man bør forholde seg i en vanskelig situasjon.

Misunnelse og sjalusi
(Misunnelig og sjalu. Uvillig, smålig, gjerrig, skinnsyk og 
sjalu.)

Følelsene kan dukke opp i situasjoner hvor man vil unngå å bli oversett. Hvis man 
føler seg urettferdig behandlet eller ikke tatt hensyn til, er disse følelsene 
nærliggende. Av og til handler det om å få gjenopprettet respekt og verdighet. 

Seksuell lyst
(Begjær, lyst, kåt, seksuell tenning og amorøse følelser)

Følelsene setter i gang seksuell atferd.

Hemmende redsel
(Urolig, rastløs, anspent og var. Bekymret, engstelig, 
foruroliget, nervøs, skjelven, forknytt, redd, angst, skremt, 
forskrekket, livredd, skrekkslagen, lammet av skrekk, 
hysterisk eller panikkslagen)

Disse følelsene skal gjerne stoppe oss fra å gjøre ting som kan være farlig. Hvis 
følelsene er ute av proporsjoner eller feilplassert, kan følelsene hindre oss vekst og 
utvikling både på et personlig og sosialt plan.

Sjenanse, flauhet og skam
(Flau, sjenert, blyg, forlegen, pinlig berørt, brydd og 
ydmyket. Føler seg dum eller teit. Beklemt og tilbakeholden. 
Såret, skuffet og en følelse av mindreverd.)

Disse følelsene kan motivere oss til økt sensitivitet i forhold til andres meninger, 
behov og følelser. Derav fremme sosial ansvarlighet og forhindre at vi blir overdrevent 
selvopptatte. Følelsene stopper oss fra å gjøre ting som strider mot vår 
selvoppfattelse.

1) Jon Monsen: Vitalitet, psykiske forstyrrelser og psykoterapi 
2) Sondre Risholm Liverød: www.webpsykologen.no 



Grunnfølelser som påvirker menneskets adferd
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Følelseskategori Funksjon

Dårlig samvittighet og skyldfølelse
(Angerfull, botferdig og beskjemmet. Skyldbevisst og 
nagende samvittighet)

Følelsene hindrer oss i å gjøre ting som strider mot samfunnets lover, regler og sosiale 
normer. Ved konflikter motiverer følelsene til forsoning. Hvis man har gjort skade på 
noe eller noen, vil disse følelsene legge ett press på oss til å gjøre opp.

Forakt
(Foraktfull, nedlatende, bitende, kald, spotsk, spydig og 
giftig)

Følelsene skaper først og fremst avstand til andre. De sørger for at man unngår 
nærhet.

Vemmelse og avsky
(Vemmelse, avsky og aversjon. Motbydelighet og ekkelhet)

Dette er aversive følelser. De drifter ønske om å fjerne eller forandre det som oppleves 
avskyelig slik at det ikke lenger blir det.

Emosjonell smerte
(Såret, fornærmet, krenket, opprørt, forpint, lidende og 
elendighet)

Her er det ikke snakk om en enkel følelse, men om en kombinasjon av følelser som 
skyld, skam, sinne og frykt. En slik følelsesmessig tilstand skal stoppe atferd ved å 
forårsake ubehag eller lidelse.

Overraskelse
(Forundret, forbauset, overrumplet, overveldet og 
forbløffet)

Følelsen kan dukke opp i mange ulike sammenhenger, og dens funksjon er først og 
fremst å kjøpe tid. Følelsen skaper et avbrekk som gir tid til å tenke før man reagerer 
på noe ukjent eller uventet.

1) Jon Monsen: Vitalitet, psykiske forstyrrelser og psykoterapi 
2) Sondre Risholm Liverød: www.webpsykologen.no 



Niccolo Machiavelli – The Prince
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 Prinsen er en utvidet analyse av hvordan man skaffer seg og 

opprettholder politisk makt. Det inkluderer 26 kapitler og en er 

dedikert Lorenzo de Medici. I forordet erklærer Machiavellis 

intensjon om å diskutere oppførselen til stormenn og prinsippene 

for fyrste regjering.

 Machiavellis viktigste påstand er at en leder er der for å ta de 

vanskelige avgjørelsene. Det er ikke hans ansvar å bli likt eller 

elsket, men i stedet bli fryktet og respektert. Det er ikke å si at 

han skal være grusom. Prinsen er der for å sørge for sine 

undersåtter stabilitet og styring.



Makt og hersketeknikker
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BERIT ÅS - HERSKETEKNIKKER

Usynliggjøring
Usynliggjøring foregår når individer blir 

bortglemt, forbigått eller «overkjørt».

Latterliggjøring
Latterliggjøring foregår når individers innsats 

blir hånet, ledd av eller sammenlignet med 

dyreatferd.

Tilbakeholdelse av informasjon
Tilbakeholdelse av informasjon foregår når 

individ av gruppe A, som en selvfølgelighet, 

henvender seg til andre individer av gruppe A, 

og individer av gruppe B ikke gis informasjon.

Fordømmelse uansett hva du gjør
Enten er du for passiv, eller så er du for 

pågående. Også kalt dobbelstraffing.

Påføring av skyld og skam
Påføring av skyld og skam skjer gjennom 

latterliggjøring, ydmykelser, blottstillelse og 

ærekrenking.

▪ Power defines reality.

▪ Rationality is context-dependent, the context of rationality is 

power, and power blurs the dividing line between  rationality and 

rationalization.

▪ The greater the power, the less the rationality.

▪ Rationalization presented as rationality is principal strategy in the 

exercise of power.

1) Bent Flyvbjerg: Rationality and Power - https://www.researchgate.net/publication/244598663_Rationality_and_Power

Bent Flyvbjerg: Rationality and Power

▪ Conceal your intentions.

▪ Court attention at all cost.

▪ Never outshine the master.

▪ Pose as a friend, work as a spy.

▪ Never put too much trust in friends, learn how to use enemies.

▪ So much depends on reputation – Guard it with your life.

▪ Use selective honesty and generosity to disarm your victim.

▪ Know who you’re dealing with – Do not offend the wrong person.

▪ When asking for help, appeal to people’s self-interest, never to 

their mercy or gratitude.

Robert Green: The 48 laws of power

https://www.researchgate.net/publication/244598663_Rationality_and_Power
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Lederskap, menneskets sikkerhetspatch

28

 Ledere etterlever bedriftens visjon og verdier i praksis.

 Ledere viser integritet og er opptatt av å bygge gode kulturer. 

 Ledere er opptatt av å bygge sine ansatte og selskapet.

 Ledere skaper trygghet og likeverdighet for arbeidskollegaer.

 Ledere opptatt av muligheter, løsninger og tenker langsiktig.

 Ledere er genuint opptatt av mennesket. 

 Ledere går foran som gode eksempler for sine ansatte.

 Ledere er personlige, og tar initiativ og fikser utfordringer.

 God ledelse kommer innenfra, og ledere søker egenutvikling.



Kultur - Five Monkeys Experiment
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Eksempler på hvordan man beskytter seg 
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 Utfør godt lederskap, lev opp til verdier, ta vare på dine ansatte

 Sikkerhet må testes, også Social Engineering

 Snakk med ansatte om sikkerhet

 Eskorter gjester i sensitive områder

 Sentraliser rapportering av mistenkelig oppførsel

 Gi aldri ut passordet ditt

 Begrens IT-informasjonen som er gitt

 Begrens informasjon i automatisk svar e-post

 Still spørsmål til folk du ikke kjenner

 Kontakt CISO umiddelbart hvis du har noen bekymringer



Eksempler på hvordan man beskytter seg 

31

 Gjenkjenne upassende forespørsler om informasjon

 Ta eierskap for bedriftens sikkerhet

 Forstå risiko og innvirkning av sikkerhetstrusler

 Angrep med sosiologiske teknikker er personlige

 Passordhåndtering

 To-faktorautentisering

 Fysisk sikkerhet

 Forstå informasjonen du legger ut på nettet

 Nettverksforsvar mot virus osv.

 Organisasjoner må bestemme og erkjenne hvilken informasjon som er sensitiv
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