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1 Abstract 
Given the major technological development that has been made in the last decades, 
companies and organizations draw benefit from these technological means to communicate in 
new ways rather than using old school methods like snail-mail. This has led to many new 
attack vectors for culprits looking to commit fraud. These attack vectors have proven to be 
very effective given the fact that culprits can target massive volumes of potential targets. The 
purpose of this report was divided into two parts, investigate to what extent employees were 
aware of the phenomena “social engineering” as well as conducting a literature study to 
gather knowledge about common attacks and defence mechanisms to counter these attacks. 

To investigate the awareness regarding “social engineering” of employees in different 
organizations, eight different qualitative interviews were conducted with employees of 
different organizations. To gather knowledge about common social engineering attacks an 
extensive literature study was done. 

The interviews revealed that many employees had low awareness about social engineering 
and many of them also failed to manage their credentials to IT-systems in a safe way. The 
interviewed subjects also shared a low awareness regarding their organizations policies 
regarding IT-security. 

The literature study revealed that social engineering attacks come in many different forms. 
Many of the attacks are very similar but regarding who they are targeting, or which medium 
is used for the attack they can receive a different name. The social engineering attack called 
“phishing” was the most recurrent type of social engineering attack and hence a lot of this 
thesis is focused on this attack. Examples of authentic successful phishing attempts are 
presented. 

  



3	
	

 

2 Definitioner 
• Angripare – Någon eller något som utför ett angrepp och attackerar någon, några 

eller något. 
• Attackvektor – En attackvektor är en metod eller ett tillvägagångssätt en angripare 

använder sig av vid en attack. 
• F-Secure – Ett företag från Finland som främst utvecklar antivirusprogram.	
• GDPR – The ”General Data Protection Regulation” eller Dataskyddsförordningen är 

ett regelverk som gäller hela EU. Syftet är att skapa en konsistent, adekvat nivå för 
skyddet av personuppgifter. 

• Informationstillgång – De skyddsvärda tillgångarna inom informationssäkerhet, kan 
bland annat vara fysiska papper eller logiska filer. 

• Phishing – Phishing eller nätfiske är en form av social manipulation och en metod att 
lura någon på värdefull eller känslig information. 

• Single point of failure – En kritisk punkt där flera saker fallerar om den kritiska 
punkten äventyras. 

• SMTP – Simple Mail Transfer Protocol, det vanligast förekommande 
kommunikationsprotokollet för att leverera elektronisk post. 

• Tailgating – När en person går tätt bakom en anhörig person för att ta sig in i ett 
område där den efterföljande person inte har behörighet att vistas. 
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3 Introduktion 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en introduktion till ämnet social engineering genom en 
inledande del bestående av bakgrund, en formulering av problemet med denna typ av attacker 
samt en diskussion av dessa problem. Avslutningsvis i det inledande kapitlet beskrivs de 
avgränsningar som författarna valt att göra i rapporten. 

3.1 Inledning 
I dagens digitaliserade samhälle är det ett faktum att sociala media används allt mer frekvent. 
Detta faktum i kombination med ett dåligt skydd av exempelvis ett företags känsliga 
information kan resultera i ett data-läckage, ett misslyckande att bibehålla den dagliga 
verksamheten och även ett försämrat rykte för företaget. En av de vanligaste attackvektorerna 
för webbaserade attacker är en typ av social manipulationsattack nämligen phishing. Sociala 
media har repetitivt visat sig vara det perfekta mediet att bruka som attackvektor för att få in 
virus och skadlig programvara innanför skalskyddet på ett företag [1]. 

Den nya dataskyddsförordningen (GPDR) och det faktum att vi människor delar allt mer 
känslig information såsom hälsodata och finansiella data via internet är ett par av flera 
faktorer vilka bidragit till att skyddandet av information har blivit allt viktigare i dagens 
samhälle. Ofta lägger företag pengar på anti-virusprogram och brandväggar för att skydda 
sina system mot tekniska attacker med syfte att information inte ska lämnas ut till obehöriga 
[2]. Idag är inte längre mjukvaran den svagaste länken inom informationssäkerhet utan det är 
istället människan som använder sig av mjukvaran. Istället för att försöka ta sig in i ett system 
den tekniska vägen via brister i brandväggar och programvara har angripare börjat sikta in sig 
på användare inom ett företag via attacker som kallas “social engineering”. I en 
incidentresponsrapport [3] gjort av F-Secure framtagen år 2018 presenteras en 
sammanställning av data från incidenthanteringsfall som utförts av cybersäkerhetspersonalen 
på F-Secure. Rapporten visar att i 52 procent av fallen använder angripare sig av social 
engineering som attackvektor mot företag och i 16 procent av alla attacker utfördes attacken 
via ”phishing” eller ”spear phishing”, de motsvarande svenska termerna är ”nätfiske” och 
”riktat nätfiske”. Målet för angriparen är då att lura användaren inom företaget att frivilligt ge 
upp värdefull information och öppna en väg in i företaget. 

3.2 Bakgrund 
Termen “social engineering” har haft flera olika betydelser under historiens gång. Under 
1900-talet dyker termen först upp och var en smart metod för att lösa sociala problem. Efter 
andra världskriget fick termen en mer negativ klang då den associerades med den typ av 
teknik politiker använde för att influera väljare till sin fördel. Idag har termen social 
engineering fortfarande en negativ klang, den har blivit en viktig term inom området 
informationssäkerhet. Inom detta område används den för att beskriva en typ av attack där 
människor övertygas att utlämna eller uppge information om något de inte borde till en ej 
betrodd part. Exempelvis kan detta vara avslöjandet av lösenord eller tillgång till ett företags 
interna infrastruktur [4]. 

Det finns en mängd olika social engineering attacker som kommer klargöras i rapporten. 
Dessa attacker är främst de som berör informationssäkerhetsområdet. Begreppet social 
engineering attack är väldigt bred och omfattar även de typer av ”attacker” som människor 
utför dagligen. Vad som nämnts tidigare är att social engineering är konsten att få en 
människa med tvång eller genom att med hjälp av lurendrejeri få en person att genomföra 
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något eller avslöja information. De flesta människor gör detta dagligen, medvetet eller ej. 
Exempelvis kan barn använda social engineering för att deras föräldrar ska gå med på något 
eller ge dem något de vill ha. Partners kan använda social engineering för att få sin partner att 
utföra en syssla som den andra är ansvarig för. Dessa strategier gäller även för kriminella och 
bedragare, de använder samma strategier för att lura personer med tillgång till information de 
vill komma åt. För den tekniskt insatta angriparen kan dessa strategier bli ännu 
framgångsrikare då anställda kan luras att avslöja information om företags IT-system eller 
applikationer vilket kan göra att angriparen får åtkomst till känslig information [5]. 

En lyckad social engineering attack tenderar att ha sina rötter i en person som manipulerats 
på grund av en bristande kännedom om denna typ av attacker [6]. Eftersom en social 
engineering attack kräver en typ av social interaktion för att lyckas borde en attack vara 
relativt simpel att avvärja om den kan identifieras i ett tidigt skede. En social engineering 
attack kan även vara relativt enkel att genomföra, de kan dock få väldigt stora konsekvenser 
för den som blir utsatt. 

Informationssäkerhetsområdet är ett område som ständigt utvecklas. Detta bidrar till att 
företag och myndigheter har möjligheten att skydda integriteten av den informationen och de 
informationstillgångar som skapas. Detta är även ett område som på senare tid fått ökad 
uppmärksamhet [7]. Allt eftersom information människor lagrar blir allt mer känslig och 
skyddsvärd måste även de system som skyddar informationen utvecklas. Problemet här blir 
dock att det mänskliga elementet är den svagaste faktorn. I fall där de mest avancerade 
informationssäkerhetsskydden används spelar det mindre roll om den legitima användaren av 
informationen manipuleras. Det är denna sårbarhet som angripare för denna typ av attacker 
försöker utnyttja [8]. 

3.3 Problemformulering 
Social engineering har blivit ett allt större hot mot sociala nätverk och det har även visat sig 
vara ett effektivt sätt att attackera entiteter som har tillgångar av intresse. En konstaterad 
faktor till det ökade hotet är det faktum att det idag blir allt vanligare att enheter som ägs av 
en arbetstagare används både för privata och arbetsrelaterade operationer [1].  Detta innebär 
bland annat, två tydliga problem. 
 

1. Känsliga arbetsrelaterade data kan lämna verksamheten. 
2. Skadlig mjukvara och hårdvara kan föras in i verksamheten. 

 
Troligen grundar sig båda dessa problem i användarens okunskap om vilka konsekvenser 
deras aktioner kan få. 
I dagens företagskultur ser vi även ett mer decentraliserat arbetssätt, folk arbetar gemensamt 
över ett stort geografiskt spann [2]. Kommunikationen mellan företag görs idag ofta med 
digitala metoder och applikationer likt email, Skype, Dropbox, Linkedin med flera. Detta 
öppnar attackvektorer för social engineering attacker. Gupta et al. hävdar i sin rapport 
“A literature survey on social engineering attacks: Phishing attack” att det typiska 
tillvägagångssättet för en phishing attack är att använda email eller chattjänster som 
attackvektor [6]. 
En social engineering attack kräver en social interaktion för att den skall lyckas. Detta borde 
innebära att om användaren är medveten om de typiska karaktärsdrag en social engineering 
attack kan innehålla, borde attacken kunna identifieras och ignoreras utan att någon skada 
sker. Problemet här ligger i att dessa attacker blir mer och mer sofistikerade och svårare att 
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känna igen. Det kan därför vara lämpligt att undersöka möjligheten av att implementera ett 
slags ramverk för validering av till exempel e-post eller andra frekventa attackvektorer för 
social engineering. 

De tre frågorna som rapporten ämnar besvara är följande: 

• Vilka är det vanligaste förekommande social engineering attackerna? 
o En kartläggning över de vanligaste förekommande attackerna inom social 

engineering.	
• Hur kan de på bästa sätt avvärjas?	

o Förslag på försvarsåtgärder för att motverka att falla offer för social 
engineering.	

• Hur arbetar företag med att skydda sig mot social engineering attacker? 
o Kartläggning av faktisk kunskap inom företag och organisationer för att 

motverka social engineering attacker. Till skillnad från tidigare arbeten 
kommer rapporten att rikta sig mot personer utan IT-utbildning men som ändå 
har tillgång till känslig information. 	

3.4 Problemdiskussion 
Rapporten kommer att utgå ifrån problemställningen för att skapa en överblick över vilka 
attackvektorer som idag finns tillgängliga och hur de enligt vetenskapen bäst avvärjs. Likt 
följande vetenskapliga publicerade artiklar [1], [2] och [9] där attacker presenteras samt 
förslag på försvarsåtgärder kommer denna rapport göra en sammanställning av de vanligaste 
attackvektorerna för social engineering samt hur dessa bäst förhindras. För att avgränsas från 
tidigare arbeten kommer rapporten även fokusera på att ta reda på hur väl de publicerade 
vetenskapliga artiklarna stämmer överens med hur företag och organisationer arbetar mot 
social engineering. Med hjälp av intervjuer med företag och organisationer ska en bild av hur 
verkligheten ser ut i företag och organisationer gällande social engineering attacker. Med en 
överblick av attackvektorerna för social engineering samt information om hur organisationer 
och företag arbetar med att avvärja social engineering attacker ska rapportens frågeställningar 
besvaras. 

3.5 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka medvetenheten hos anställda på företag angående 
social engineering och hur dessa arbetar med att förhindra att det blir offer för en sådan 
attack. Rapporten syftar också till att ta fram ett ramverk för hur företag kan öka 
medvetenheten hos sina anställda angående social engineering. Ytterligare ett syfte med 
rapporten är att den för läsaren skall bidra till en ökad förståelse för vad en social engineering 
attack är, hur de vanligaste ser ut samt hur läsaren kan skydda sig mot denna typen av 
attacker både privat och på arbetsplatsen. 

3.6 Avgränsningar 
En litteraturstudie genomförs för att kartlägga de vanligaste typerna av social engineering 
attacker. Av dessa kommer sedan ett relevant antal väljas ut och analyseras. Denna typ av 
urval görs på grund av att en initial överblick av området visar att det är ett stort område. De 
vanligaste attackerna eller de med störst skadepotential väljs ut för att dels få rapporten att ha 
möjligheten att följa den nedanstående tidsplanen, dels för att uppsatsen skall vara relevant 
för en så stor grupp som möjligt. 
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Genomförda intervjuer riktades främst mot personer på företag som i sitt arbete hanterar 
eventuell känslig information, eller information sådan att den kan vara av intresse för en 
angripare. Valet av personer för intervju kommer även att rikta in sig på personer som inte 
har någon direkt utbildning inom IT men ändå har tillgång till känslig information. 
 
 
 
3.7 Rapportöversikt 
Rapporten är indelad i olika kapitel för att ge läsaren en överblick av innehållet. Varje kapitel 
har en inledande del som beskriver beståndsdelarna i kapitlet. Under kapitlet metod 
presenteras valet av metod samt en problematisering av den valda metoden. Under 
teorikapitlet kommer information som syftar till att underlätta förståelsen av social 
engineering presenteras. Därefter kommer litteraturstudien presenteras och sedan brygga över 
till delen med intervjuer. Resultaten av litteraturstudien och intervjuerna kommer att 
presenteras i ett eget kapitel för att sedan diskuteras och ge förslag på framtida forskning. 
Avslutningsvis kommer rapporten att presentera en sammanfattning och slutsatser. 
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs valet av metod samt en problematisering av den valda metoden. 

4.1 Metodansats 
Arbetet tillämpar en kvalitativ metod som är uppdelad i två delar. Den inledande delen 
innehåller en litteraturstudie och den andra delen en empirisk insamling av data via 
intervjuer. 

Litteraturstudien genomfördes för att få en överblick av publicerade artiklar och vetenskap 
inom området social engineering. Efter att ha genomfört en litteraturstudie avser rapporten att 
visa hur stor eller liten medvetenheten om social engineering attacker är i verkligheten hos 
företag och organisationer. Genomförandet av en empirisk studie av den verkliga kunskapen 
på området social engineering ämnar till att påvisa hur väl företag och organisationer är 
medvetna angående social engineering attacker. I den kvalitativa metodansatsen valdes ett 
mindre antal respondenter ut för att kunna analysera dessa djupare [10]. 

Arbetet med insamling av information om hur företag och organisationer arbetar med social 
engineering kommer ske via intervjuer med hjälp av en kvalitativ metod. Intervjuerna syftar 
till att skapa en insikt om de rådande förhållande som finns hos företag och organisationer. 
Den empiriska undersökningen ämnar också till att visa en bild av verkligheten och inte 
enbart en teoretisk del [11]. 

Genomförandet av kvalitativa intervjuer gör det möjligt att anpassa följden av frågor till 
situationen jämfört med om intervjun genomförs via ett frågeformulär som är standardiserat. 
Den kvalitativa metoden ger en bredare bild av fenomenet. Metoden minimerar också risken 
för missförstånd då det under intervjun är möjligt för respondenten att be om ett förtydligande 
om något var oklart. 

4.2 Datainsamling 
Det inledande arbetet startade med en kartläggning av vetenskapliga artiklar och litteratur för 
området social engineering och försvarsmekanismer mot social engineering. I processen för 
insamling av data användes databassökningar samt manuella sökningar. För att öka 
träffsäkerheten i de gjorda sökningarna skrevs ord tillhörande ämnet social engineering ner 
och utifrån dessa ord skapades sedan söksträngar som applicerades i sökningar. 
Söksträngarna som användes var följande: 

• “Social Engineering” 
• “Social Engineering Attack Mitigation” 
• “Social Engineering Attacks” 
• “Social Engineering Defence” 

De databaser som användes för inhämtningen av information var “IEEExplore”, “Google 
Scholar”, “Science direct”. Vid manuell sökning granskas litteraturlistor och referenslistor i 
de vetenskapliga artiklar och journaler som använts. Utförandet av manuella sökningar har 
främst genomförts för att säkerhetsställa kvaliteten i referenser och källor i valda artiklar. Den 
manuella sökningen gav även fler träffar på relevanta artiklar för ämnet. 
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4.3 Empirisk undersökning 
Efter den initiala litteraturstudien utformades intervjufrågor vilka ämnade spegla vad 
vetenskapen och tidigare arbeten publicerat om ämnet social engineering. Frågorna 
utformades till att endast beröra de vanligaste förekommande typerna av attacker via social 
engineering som litteraturstudien visade. Utformandet av intervjufrågor gjordes även med 
bakgrund att besvara rapportens frågeställningar. Intervjufrågorna finns i Appendix A. För att 
intervjuerna ska visa en bild av hur företag och organisationer arbetar med ämnet var valet av 
respondenter för intervjuerna av stor vikt. 

Efter genomförda intervjuer med respondenterna får varje respondent möjlighet att testa sin 
kunskap inom området phishing. Respondenterna fick göra ett phishing-test konstruerat av 
Google för stämma av att den påstådda kunskapen i intervjun stämde överens med ett verkligt 
exempel. Syftet med att avsluta med ett test efter intervjun är inte att sätta dit respondenterna 
för deras möjliga okunskap, utan istället öka deras medvetenhet om var de själva står samt få 
en bild av hur deras svar från intervjufrågorna står sig mot verkligheten. En viktig aspekt här 
var att klargöra att respondenterna inte tidigare hade genomfört detta test då det hade kunnat 
bidra till felaktiga resultat. Detta klargjordes igenom att respondenterna innan testet 
tillfrågades om de hade genomfört testet tidigare. 

De genomförda intervjuerna spelades in för att i efterhand kunna transkribera dessa på ett 
korrekt sätt. Transkriberingen genomfördes också för att undvika eller minska risken för 
felaktiga tolkningar av respondenternas svar. All inspelning utfördes med respondenternas 
godkännande. Varje respondent gavs även chansen att vara anonym och därför nämns inget 
som har direkt koppling till de utvalda respondenterna eller gör att de kan identifieras. På 
grund av tidsbrist gjordes även valet att endast transkribera de delar av intervjuerna som 
ansågs vara relevant för rapportens syfte. Det material som valts att transkribera finns under 
Appendix B. För att kunna säkerställa respondenternas anonymitet genomfördes även 
inspelningen med inspelningsutrustning utrustad med minneskort. Detta gjordes för att på ett 
forensiskt säkert sätt kunna säkerställa att data gick att avlägsna från minneskortet. 

4.4 Urval av respondenter 
Genom att genomföra kvalitativa intervjuer erhålls information och material om ett visst 
ämne som inte går att få via standardiserade frågemallar eller enkäter [11]. Antalet 
respondenter som väljs ut till att svara på intervjufrågorna är av stor vikt och det är 
betydelsefullt att en tillräckligt stor mängd personer intervjuas för att minska risken för 
enskilda personers åsikter och uppfattningar om ett ämne. Det är därför viktigt att uppnå en 
viss grad av representativitet av ämnet. Väsentligt i intervjuer som är av kvalitativ metod 
talas det ofta om att uppnå mättnad. Detta är något som uppnås när den som genomför 
intervjun upplever att svaren på frågorna känns igen eller återkommer i flera olika intervjuer. 
Det är svårt på förhand att avgöra när mättnad av intervjusvaren uppstår. Fördelen med att 
genomföra kvalitativa metoder är att det på förhand inte behöver bestämmas exakt antal 
respondenter. Genom att arbeta strukturerat och genomföra några intervjuer följt av en analys 
av svaren går det att ta ställning till hur en fortsättning av intervjuerna ska fortlöpa. Detta 
arbetssätt gör det också enklare att upptäcka när en form av mättnad är uppnådd. 

Valet av respondenter har gjorts med hänsyn till rapportens frågeställningar. För att 
underlätta valet av respondenter delades detta in i två steg. I det första steget valdes 
organisationer ut och detta gjordes för att senare underlätta valet av enskilda individer. 
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Organisationer och företag valdes ut med hänsyn till att de i någon form behandlar 
information som kan vara av känslig karaktär, exempelvis personuppgifter, 
betalningsinformation eller känslig information om företaget/organisationen själva. Nästa 
steg i urvalsprocessen är att välja ut enskilda individer som är villiga att ställa upp att svara 
på intervjufrågor. Urvalet av personer gjordes med hänsyn till att de i någon form har tillgång 
till känslig information. En annan bidragande faktor i urvalet av personer till intervjuerna var 
att de i sitt arbete använde sig av en dator eller annan elektronisk utrustning med 
uppkopplingsmöjligheter till internet. De utvalda personerna fick även gärna ha tillgång till 
en arbetsrelaterad e-postadress. 

4.5 Databearbetning 
Databassökningen genererade en mängd träffar, varför det var möjligt att bearbeta denna 
mängd på något sätt för att tillskansa sig en mängd litteratur som passar in i tidsbudgeten. Vid 
den initiala granskningen på databaserna användes parametrar som publikationsdatum och 
antal referat som mått på dokumentets kvalitet. För att säkerställa kvaliteten på de resterande 
artiklarna existerar det flera typer av checklistor och ramverk. Följande checklista från Lunds 
universitet användes under databearbetningen för att nå en hög kvalitetsmässig nivå på 
litteraturen. 

Vem förmedlar informationen? 

• Författaren – är författaren välkänd inom sitt ämnesområde? Har han/hon publicerat 
annat? Finns det något sätt att kontakta författaren? 

• Utgivare – vem står bakom informationen – ett företag, en myndighet, en 
organisation eller en privatperson? Kontaktuppgifter? Seriösa utgivare presenterar sig 
ofta tydligt. 

Vad innehåller materialet? 

• Trovärdighet – i vilken utsträckning är informationen trovärdig och korrekt? För att 
bedöma detta spelar den egna erfarenheten och kunskapen samt källans anseende en 
viktig roll. 

• Relevans – hur relevant/användbart är materialet för dina behov? 
• Referenser – vilka referenser finns det till andra källor? 
• Vetenskaplighet – är det en vetenskaplig text? 

Vem är materialet skrivet för? 

• Målgrupp – vilken är den tänkta målgruppen (forskare, skolelever, allmänhet o.s.v.)? 

Varför är materialet publicerat? 

• Syfte – vad är syftet med materialet/dokumentet? Informera, presentera forskning, 
sprida åsikter, underhålla…? 

När är materialet skrivet? 

• Aktualitet – när skrevs texten? Är materialet tillräckligt aktuellt för dig? Är 
publikationen/sidan daterad? Uppdaterad? 
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Denna checklista möjliggör en effektiv metod för sållning av litteratur samt att den utvalda 
litteraturen har grundläggande kvalitetskomponenter. Checklistan har inte använts som en 
lista med absoluta krav utan mer för att bidra till ett höjt kvalitetsindex på de utvalda 
artiklarna. Det är alltså inget krav att varje artikel ska uppfylla alla punkterna på checklistan 
men gärna merparten [12]. 

4.6 Metodproblematisering 
Empirisk undersökning 
Utförandet av intervjuer är i många fall ett oslagbart sätt när det gäller att samla in data. 
Under en kort tidsperiod är det möjligt att genomföra ett flertal intervjuer och skapa en bild 
av personers syn på ett fenomen [11]. Intervjuarens roll i genomförandet av intervjun med 
respondenten är av stor betydelse. Det är viktigt att i så hög grad som möjligt eliminera 
intervjuarens påverkan på respondenten. Med påverkan från den som genomför intervjun 
finns risken att objektiviteten hos den data som samlats in blir mindre. 

Begränsningar med valet av intervjuer som metod är att det kan ge en begränsad bild av det 
valda ämnet. Det är därför viktigt att materialet behandlas därefter. Ett befintligt problem 
med intervjuer är att det kan vara svårt att tolka vad utsagan egentligen betyder. Det går inte 
att ta för givet att personer gör som de säger att de gör. 

Genom att genomföra ett test efter intervjun syftar detta till att göra en avstämning av hur väl 
de själva har möjlighet att avgöra vad som är ett phishing-försök eller inte. Här valdes ett 
redan färdigt utformat quiz istället för att konstruera ett eget quiz. Genom att konstruera ett 
eget quiz och sedan presentera utskrivna bilder på antingen phishing eller legitima försök 
försvinner förankringen till ett verkligt scenario. Genom att låta respondenterna istället 
genomföra det av Google utformade phishing quiz liknar det mer ett verkligt scenario. Detta 
gör att respondenter har tillgång till likvärdiga metoder att avgöra om ett mail är ett phishing 
eller ett legitimt försök. Denna del av utfrågningen hos respondenten kan innebära en 
känslighet hos respondenten då denna eventuellt inte vill dela med sig av sitt resultat, vilket 
också är upp till var och en av respondenterna att avgöra. 

Möjligheten för respondenterna att vara anonyma i intervjuerna kan skapa problem vid en 
inspelning. Det ställer höga krav på att informationen från respondenterna behandlas på ett 
korrekt sätt för att bibehålla respondenternas anonymitet igenom arbetet samt även efter 
arbetet är slutfört. Intervjuerna spelades in och sparades ner på ett flyttbart medium. När 
arbetet var slutfört tömdes på information samt skrevs över med ny information. Detta för att 
förhindra att möjliggöra återskapande av information via en forensisk utvinning. 

Genom att stödja den genomförda empiriska undersökningen via intervjuer med en 
litteraturstudie av ämnet social engineering syftar rapporten till att styrka bilden av 
respondenternas svar. 

4.7 Etik 
Författarna till rapporten har tagit ett tydligt etiskt ställningstagande inför framställandet av 
rapporten. Den information som presenteras och publiceras i rapporten skall ej anses vara en 
instruktionsbok för hur attacker av denna typ kan genomföras. Uppsatsen syftar till att belysa 
ett viktigt område och ett stort problem gällande dataintegriteten hos företag samt människor 
för att öka säkerheten och medvetenheten. 
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Det har även tagits hänsyn till respondenternas val att vara anonyma. Inspelningen av 
intervjuer har genomförts till minneskort som efter transkribering skrivits över med ny 
information. Detta för att motverka att materialet i efterhand ska kunna återskapas via en 
forensisk utvinning och för att stärka varje respondents möjlighet att vara anonym. 

4.8 Alternativa metoder 
Motsatsen till en kvalitativ metod är den kvantitativa metoden. Med den kvantitativa metoden 
krävs det ett större antal respondenter och där bygger man sitt resultat på statistik. Fördelen 
med en kvantitativ metod är att det ger en bra överblick över hur ett problem ser ut men ingen 
möjligthet att göra en djupare analys av resultat från metoden. En kvantitativ metod 
behandlar information som går att beskriva med siffror och fungerar bra när generaliseringar 
skall genomföras [13]. De vanligaste metoderna att samla in information via en kvantitativ 
metod är via enkät eller intervjuundersökningar [13], [14]. Eftersom rapporten syftar till att 
djupare analysera hur företag och organisationer motverkar att falla offer för social 
engineering attacker valdes därför genomförandet av en kvantitativ metod bort. 

Det hade även varit möjligt att genomföra ett experiment som simulerar en verklig social 
engineering attack för att undersöka hur väl företag och organisationer står emot social 
engineering. Genom att utforma ett experiment där exempelvis phishing mejl konstrueras och 
sedan skickas ut till valda företag för att undersöka hur väl de upptäcker olika typer av social 
engineering attacker är inte helt etiskt korrekt. Det skulle också kunna bli problematiskt att få 
företag eller organisationer att ställa upp på ett sådant experiment, då resultatet kan bli 
känsligt för företaget. Av nämnda anledningar valde därför författarna till rapporten att inte 
genomföra en aktiv social engineering attack mot företag eller organisationer. 
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5 Teori 
I följande kapitel presenteras information om hur en social engineering attack byggs upp av 
en angripare för att ge en ökad förståelse för hur en angripare arbetar med att strukturera sin 
attack. 

Innan en angripare genomför en social engineering attack mot sitt valda mål går denne 
igenom olika faser. Nedan kommer dessa faser att presenteras för att öka för hur arbetet 
bakom en social engineering attack går till. I figuren nedan presenteras en bild av de olika 
nivåerna i utförandet av en social engineering attack. Då varje social engineering attack är 
unik finns det en möjlighet att vissa av stegen upprepas eller rent av fler steg involveras i 
processen [2]. 

	

Figur 1. De olika faserna för utförandet av en Social Engineering attack.	

5.1 Informationsinsamling 
Informationsinsamling är den del där en angripare förbereder sin attack genom att samla in så 
mycket information om sin valda måltavla innan själva attacken utförs mot målet [2]. Det 
behöver dock inte enbart betyda insamling av information kring själva målet i sig utan också 
annan användbar information. Exempelvis information om hur officiella dokument ser ut från 
företaget där individen arbetar i ett försök att efterlikna ett legitimt erbjudande så mycket som 
möjligt. Därav är all information som har koppling till det valda målet av intresse. Angriparen 
kan hämta in information om målet från exempelvis sociala medier, bloggar, forum och 
företagets hemsida eller liknande sidor [15].	

Vanliga misstag hos personal är att de har svårt att förstå innebörden av den information som 
lämnas ut [2]. Det finns olika metoder för att samla in denna typ av information om det valda 
målet.  Ett exempel på hur en angripare maskerar sina intentioner om en kommande attack 
kan vara att via ett telefonsamtal till det valda målet utge sig för att vara en författare och 
informationen kommer att användas för att presentera korrekt fakta i en kommande bok [14]. 
Information som kan verka harmlös när någon utomstående frågar efter den kan hjälpa en 
angripare att förstå hur företaget arbetar och hur angriparen ska formulera sig för att verka 
trovärdigare. Målet med att komma över harmlös information är att senare kunna använda de 
för att verka mer trovärdig när känsligare information efterfrågas av angriparen [2]. 

5.2 Utveckla förtroende 
När tillräckligt mycket information samlats in går angriparen från insamling av information 
till att börja utveckla ett förtroende mellan måltavlan och angriparen. Syftet är att skapa 
tillräckligt mycket förtroende som sedan kan utnyttjas utan att väcka misstanke om 
angriparens intentioner [2]. Sannolikheten är högre att måltavlan delar med sig av känslig 
information till en angripare om denne har förtroende till angriparen [15]. Människor är i sin 
natur ofta villiga att hjälpa andra och lita på andra människor, något som angripare som 
använder sig av social engineering ofta försöker att utnyttja [2]. Här kan information som i 
det första steget verkade harmlös att lämna ut till utomstående användas på ett sådant sätt att 
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inge förtroende och hjälpa till att bygga upp en trovärdig relation till den måltavlan [15]. 
Exempelvis kan informationen användas för att dölja sin riktiga identitet och istället öka 
trovärdigheten i att angriparen är en del av företaget och vidare komma över ännu mer 
värdefull information i nästa steg [14]. Framgången i nästa steg bygger väldigt mycket på att 
det förtroende som byggts upp mellan angripare och måltavla är tillräckligt starkt för att inte 
väcka misstankar. Det finns därför en stark länk mellan utvecklandet av relationer och 
utnyttjandet av relationen [2].	

5.3 Utnyttja förtroende 
Nästa steg i social engineering attackcykeln är att genomföra själva attacken och genomföra 
sitt tänkta intrång. När angriparen känner att det finns tillräckligt med information och nivå 
av förtroende kan attacken genomföras i hopp om att måltavlan ger ut informationen som 
efterfrågas [15]. Genom att utnyttja det uppbyggda förtroendet maskeras den onda avsikten i 
förfrågan från angriparen. Detta leder till att inte ifrågasätts av måltavlan och informationen 
lämnas ut vilket innebär att sårbarheter i företags säkerhet uppstår [2]. Med hjälp av 
informationen från de tidigare faserna i attacken kan angriparen presentera information så att 
denne upplevs som mer sakkunniga samt mer behörig att efterfråga informationen. Exempel 
kan vara att angriparen använder uttryck som stämmer väl överens med det språkbruk som 
används av målet [14], [15]. Attacken skulle kunna ta slut här beroende på vad det 
ursprungliga målet med attacken var eller fortsätta vidare till nästa steg i cykeln [2]. 

5.4 Användning av information 
I den sistan fasen i cykeln utnyttjas den information som angriparen kommit över från de 
tidigare faserna [2]. Beroende på attackens ursprungliga mål kan informationen användas för 
att nå det uppsatta målet med attacken eller öppna vägen för fler steg innan attacken är klar 
[15]. I denna fas kan attacken skifta fokus från de psykologiska aspekterna till de mer 
tekniska aspekter som exempelvis hackning av system. Exempelvis när angriparen väl 
uppnått sitt syfte med attacken och målet avslöjar eller ger ut sitt lösenord till angriparen går 
attacken över till att använda lösenordet för att komma in i systemet. Fasen där lösenordet 
lämnas ut tillhör social engineering attacker men när lösenordet senare används för att bryta 
sig in i systemet tillhör det inte social engineering attacker [15]. Det behöver alltså inte 
betyda att sista steget är direkt kopplat till social engineering eller att det är början på en ny 
attack-cykel [2]. 
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6 Litteraturstudien 
I följande del presenteras resultatet från den genomförda litteraturstudien. Första delen inleds 
med att presentera de mest förekommande attackerna. Avslutningsvis presenteras även 
förslag på försvarsåtgärder som organisationer kan implementera för att förhindra att falla 
offer för nämnda social engineering attacker. 

6.1 Social engineering attacker 
Under litteraturstudie förekom det en hel del olika typer av social engineering attacker, 
många liknar varandra men kan ha fått ett annat namn då till exempel en attackvektor är det 
enda som skiljer dem åt. I dessa fall har de kategoriserats under det övergripande 
tillvägagångssättet medan den specifika metoden för attacken beskrivs med en underrubrik 
till det övergripande tillvägagångssättet. 

Auktoritet 

Attacker som faller under denna kategori är attacker där en angripare använder sig av en 
auktoritär position för att övertyga andra individer att uppge känslig information. 

Container-dykning 

Container-dykning är ett vanligt förekommande fenomen i hela världen. Ofta handlar det om 
att personer tillgriper varor som affärer och företag slänger då de kan säljas. Container-
dykning är inte olagligt eftersom de saker som slängs inte längre anses ha något värde, dock 
kan en person som utför detta dömas för egenmäktigt förfarande. Det är även självklart 
olagligt att ta saker ifrån låsta containrar [16]. 

Denna typ av attack går dock även att applicera på andra företag, då gäller det snarare 
kontorspapper som slängs utan att först förstöras eller strimlas och kan då innehålla känslig 
information om företaget eller personer på företaget. Denna information skulle kunna 
användas för att genomföra identitetsstöld [5]. 

Förtroende 

Attacker under denna kategori är sådana där en angripare under en längre tid byggt upp ett 
förtroende med en individ för att sedan kunna använda detta förtroende till att få en person att 
lämna ut känsliga uppgifter som är av intresse för angriparen. [5] 

Förtrogenhet/lusttycke 

Genom att ofta interagera med det tilltänkta offret som informationsextraheringen skall ske 
igenom skapas en känsla av komfort, trygghet och förtroende för en individ. Ett exempel på 
detta kan vara ett bud som ofta dyker upp på kontoret och på så sätt blir igenkänd och 
betraktad som betrodd. Detta skulle kunna uppmuntra personalen på kontoret att vilja hjälpa 
denna person eller liknande [5]. 

Imitation 

En av de vanligare attackerna är att igenom att låtsas vara en annan person försöka få folk att 
lämna ut känsliga uppgifter. Tjänster som frekvent utsätts för imitationsförsök är helpdesk 
och IT-medarbetare. Anledningen till detta är att det är rimligt att anta att dessa har tillgång 
till information om företagets IT-system eller liknande. 
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Socialt bevis 

Att använda konsensus eller socialt bevis i social engineering attacker betyder att man ”gör 
precis som alla andra har gjort” för att något man gör ska vara okej eller acceptabelt. [5] 

Lurendrejeri 

Lurendrejeri i detta sammanhang är när en falsk uppfattning skapas för att få en individ att 
uppge eller dela med sig av känslig information [5]. 

Nödfall/kritiskt läge 

Att skapa ett falskt krisläge kan användas för att få tillgång till delar av byggnader och 
liknande eller för att få en person att uppge känslig information. Exempelvis om en angripare 
påstår att det brinner i någon del av en byggnad för att få säkerhetsvakten att lämna sin 
aktuella position [5]. 

Phishing 

Phishing är en bred term som täcker in många olika typer av social engineering attacker, det 
brukar definieras som ”det bedrägliga förvärvet av konfidentiella uppgifter av de avsedda 
mottagarna och missbruk av sådana uppgifter”. Enligt US-CERT är definitionen av phishing 
”Konsten för en angripare att lura individer att uppge den känsliga information de besitter för 
att använda den i illvilliga syften”. Vanligt förekommande vid phishing attacker är att 
attackvektorn för den typen av attacker är via e-mail. Exempelvis ett e-mail utsmyckat för att 
efterlikna ett legitimt e-mail från ett känt företag, där länken i e-mejlet går till bedragarens 
hemsida eller laddar ner skadlig mjukvara på mottagarens dator [17]. En bidragande faktor 
till att denna typ av attack går att genomföra är det faktum att det kommunikationsprotokoll 
som används för att skicka mejl, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), saknar en 
autentiseringsprocess för adresser [18]. Detta innebär att det blir lätt för en angripare att 
manipulera ett e-mail så att det ser legitimt ut och sedan skicka ut detta till massor av adresser 
för att hoppas på att någon klickar på länken [6]. 

Ett tydligt exempel på hur snabbt nya hot och phishing-attacker utvecklas blev tydligt under 
författandet av denna rapport. Det undgick få människor i Skandinavien att piloterna på SAS 
strejkade under 7 dagar. Under strejkens sjunde dag meddelades det att strejken skulle 
avblåsas och SAS VD Rickard Gustafsson gick ut sent på kvällen och bekräftade att parterna 
kommit överens. Flera flyganalytiker gick under kvällen ut med uppgifter att ett sätt för SAS 
att reparera relationen till kunderna efter strejken skulle kunna vara att erbjuda många mycket 
billiga biljetter. Flyganalytikern Hans Jörgen Elnæs säger till Aftonbladet: 

”Det SAS troligen kommer att göra när strejken är över är att försöka att blidka marknaden i 
form av billiga biljetter och bra erbjudanden till Eurobonuskunder” 
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Fjorton timmar efter att strejken avblåsts nås människor i Sverige av SMS där två flygbiljetter 
erbjuds till det ringa priset 19 kronor. 

 

Figur 2. En bild på det SMS som skickades ut till mobiltelefoner kort efter strejken. 

Självklart var detta inte ett riktigt erbjudande utan det bekräftades inom skälig tid av SAS att 
det rörde sig om en bluff. Detta är ändå ett exempel på ett scenario där en angripare tagit del 
av information som många varit medvetna om och skapat ett troligt scenario [19]. 

Spear phishing/ Whaling 

”Spear phishing” och ”whaling” är olika typer av phishing attacker men sättet de skiljer sig 
på är att istället för att rikta sig mot massorna, riktar det sig mot specifika individer. På 
cybersäkerhetsföretaget Nortons hemsida återfinns följande mening om den typiska spear 
phishing angriparen: 

” The spear phisher thieves on familiarity. He knows your name, your email address and at 
least a little about you.” [20]. 

Spear phishing är alltså en mer riktad attack där angriparen ägnat tid åt att forska fram 
information om sitt tänkta offer. Skillnaden på en spear phishing attack och en whaling attack 
är att den senare ofta inriktar sig mot kända personer eller de mest värdefulla anställda på ett 
företag. Kort sagt, de personer som ibland refereras till som ”the big fish” eller ”whale” [5]. 

Vishing 

Phishing attacker utförda med telefon i syfte att extrahera känsliga uppgifter igenom att 
angriparen använder sina retoriska kunskaper kallas ”Vishing attacker”. På engelska refereras 
denna tekniken ibland som ”sweet talk” [5]. Tekniken går alltså ut på att övertyga offret på 
olika sätt om att den som ringer bör ha de uppgifter som angriparen gör anspråk på. V:et i 
”Vishing” står för det engelska ordet för röst, voice. 
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Skrämsel/Hotelser 

Skrämsel eller hotelser inom social engineering är exempel på situationer då en angripare 
använder våld eller hot om våld för att sätta press på en person att utföra något, exempelvis 
uppge känslig information eller liknande [5]. 

Shoulder surfing 

”Shoulder surfing” eller axelsurfing är till exempel när en person sitter bredvid någon och 
kollar över axeln på en annan persons datorskärm för att försöka utläsa någon typ av känslig 
information [5]. 

Tailgating 

”Tailgating” är ett begrepp som saknar direkt svensk motsvarighet. Vad det innebär är att en 
individ går väldigt tätt bakom en annan individ och därmed kan ta sig förbi en säkerhetsdörr 
eller in på ett restriktivt område [5]. 

6.2 Försvarsåtgärder 
I följande del kommer förslag på hur företag/organisationer samt privatpersoner kan arbeta 
för att minimera riskerna att falla offer för en potentiell social engineering attack. För att få 
en enklare överblick av olika typer av försvarsmetoder har de delats in i olika kategorier och 
under varje kategori presenteras tillhörande förslag på skyddsåtgärder samt deras eventuella 
nackdelar.	

Attacker inom Social Engineering kan delas in i två olika kategorier där den ena är 
människobaserade och den andra är teknologibaserad. Människobaserad social engineering 
attacker kräver en fysisk kontakt i verkligheten och interaktion via exempelvis öga-mot-öga 
eller via telefon [2]. Teknikbaserade social engineering attacker kan exempelvis vara när 
angriparen imiterar en hemsida eller utformandet av ett phishing mejl.	

	

Figur 3. Modell över försvarsmetoder för Social Engineering. 
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6.3 Människobaserade försvarsåtgärder 
I följande del kommer mer ingående att beskrivas hur organisationer kan undgå att falla offer 
för social engineering attacker. För en enklare överblick är de indelade i kategorier och med 
exempel på hur det går att arbeta med dessa för att minska riskerna att någon i ens 
organisation faller offer för social engineering attacker.	

Policy	

För att hjälpa personal att upptäcka samt motverka social engineering attacker mot företaget 
eller organisationen är det bra att ha riktlinjer för hur det ska hanteras [2]. Riktlinjerna styrs 
ofta av policydokument och beskriver hur det ska avgöras om en situation är en social 
engineering attack eller en legitim förfrågan. Det kan vara bra att det finns tydliga riktlinjer 
som exempelvis steg för steg förklarar hur identifieringen av den som efterfrågar information 
verkligen är den de säger att den är. Skulle oklarheter uppstå vid verifieringen av en identitet 
bör den anställde skriva upp information som kan hjälpa till att identifiera personen och 
återkomma [14], [21]. Information som är av intresse att fånga upp från en okänd person är 
exempelvis namn, företag och ett telefonnummer som går att ringa tillbaka till. I vissa fall 
leder dessa motfrågor till att en potentiell angripare ger upp attackförsöket redan där för att 
inte riskera att bli påkommen [21], [14].	

I policyn bör det tydligt finnas instruktioner för hur information som lösenord eller annan 
känslig information får hanteras. Anledningen är att förhindra att denna typ av information 
kan lämnas framme på medarbetarens skrivbord eller att känslig information riskeras att 
lämnas ut till en angripare [2]. Skulle ett USB-minne hittas liggandes ska detta aldrig anslutas 
till en dator uppkopplad till företagets nätverk eftersom det inte går att veta exakt vad som 
finns på USB-minnet eller var det kommer ifrån. Upphittade USB-minnen bör istället lämnas 
in till den interna IT-avdelningen som får hantera ärendet eller slänga det direkt [21].	

För att stämma av hur väl medarbetare inom en organisation lever upp till de riktlinjer och 
den policy som finns kan det genomföra en granskning [2]. Syftet med granskningen är att 
stämma av hur medvetenheten angående social engineering attacker hos de anställda är och 
bidrar även till en kontroll av hur väl organisationens policys är utformade.	

	

Utbildning & Medvetenhet	

De flesta av dem som faller offer för en phishing attack gör det på grund av brist på kunskap 
[2]. För att öka medvetenheten och kunskapen hos de anställda i en organisation bör det 
kontinuerligt genomföras utbildning av de anställda. Detta är viktigt för att säkerhetsställa att 
de anställda efterlever den policy, de riktlinjer och standarder som finns och att de används på 
ett korrekt sätt [2], [22]. De som främst är i behov av utbildning och medvetenhet hur 
organisationen arbetar är nyanställda som snabbt behöver läras upp i att efterleva 
organisationens riktlinjer [14]. För att underlätta för anställda inom en organisation eller 
företag kan det vara bra att samla information om hur social engineering attacker upptäcks 
och avvärjs. Detta går exempelvis att göra via en hemsideportal som är tillgängligt för alla 
anställda [2]. Genom att låta de anställda utföra interaktiva tester om social engineering 
attacker kan medvetenheten höjas och detta är något som idag används av många 
organisationer [2]. För att klara av att utveckla ett framgångsrikt träningsprogram om 
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förhindrandet av social engineering attacker är det oerhört viktigt att förstå varför den 
mänskliga faktorn är så avgörande [14]. 

Kevin Mitnick föreslår i sin bok att en viktig del är att lära sina anställda när de får en fråga 
från en utomstående att först artigt tacka nej till dess att förfrågan kan verifieras vara äkta. 
För att inte information ska lämnas ut till en eventuell angripare bör det finnas tydliga 
riktlinjer och policy som beskriver hur information får lämnas ut. Innan information lämnas 
ut bör identiteten på den utomstående först verifieras för att minimera risken att 
informationen hamnar i fel händer. Hur den verkliga identiteten hos en utomstående 
kontrolleras är svårt att avgöra och bör avgöras för varje organisation hur denna verifiering 
skall genomförs [2].	

Trots att det finns tydliga policys och arbete med utbildning samt ökandet av medvetenhet är 
det i slutändan en människa som fattar besluten.  Det mänskliga omdömet är subjektivt och 
trots att en person kan besitta god kännedom om social engineering attacker finns där 
fortfarande flera möjligheter för en angripare att övertala sitt mål att lämna ut information. 
Därför räcker det inte enbart med att utbilda sin personal för att motverka social engineering 
attacker. Det skapar även ett behov för företag och organisationer att upprätta teknsika 
lösningar för att motverka eventuella social engineering attacker. Exempelvis beskriver 
författaren Stu Sjouwerman hur en person fallit offer för en social engineering attack trots att 
personen hade god kunskap för att upptäcka social engineering attacker [23].	Offret befann 
sig på en pub som personen i vanliga fall inte besökte. Tidigare hade personen blivit uppringd 
av en riktig anställd från sin bank med legitima förfrågningar om misstänksamma dragningar. 
Offret i exemplet svarade på samtalet och vill egentligen bara få ärendet avslutat så snabbt 
som möjligt för att kunna återgå till sin kompis inne på puben. Angriparen ringde upp offret 
och utgav sig för att vara från offrets bank och berättade att de upptäckt ovanliga dragningar 
på offrets konto. Att angriparen ringde från offrets bank var också något som personens 
telefon bekräftade med att visa att numrets ursprung tillhörde banken. Innan angriparen 
kunde kolla vidare på problemet var offret tvunget att identifiera sig med hjälp av en sex-
siffrig kod som skickats till offret från samma nummer angriparen ringde ifrån. Efter att 
angriparen lyckats att få offret att läsa tillbaka den sex-siffriga koden byggde angriparen på 
sitt förtroende. Genom att läsa upp fem av de senaste dragningarna på kontot för offret. Fyra 
av fem dragningar kände offret igen men den sista pekade offret ut som bedrägeri. 
Angriparen fortsatte i rollen som banktjänsteman och berättade att det inte skulle vara några 
problem att åtgärda dragningar. Det enda offret behövde göra var återigen att läsa upp den 
sex-siffriga kod som skickats till personen för att bekräfta återbetalningen av beloppet. Efter 
detta tackade angriparen tackade offret för hjälpen samt att problemet nu var löst och 
avslutade sedan samtalet.	

När samtalet väl var avslutat upptäckte offret att det inkommit fyra mejl från sin riktiga bank 
med information om att personens användarnamn var återställt, lösenordet ändrat samt två 
mail som bekräftade medlemskap på en överförningssajt för pengar och att $1000 skickats 
iväg [23]. För att åtgärda sitt misstag och stoppa att ännu mer pengar försvann från offrets 
konto kontaktade personen sin riktiga banks kundtjänst. Väl i kontakt med bankens 
kundtjänst medgav kundtjänsten att detta var ett känt problem som pågått i tre månader. Trots 
att banken visste om attacken hade de inte varnat sina kunder om pågående attacker från 
personer som utger sig från att vara anställda i banken. Personen erkänner även kunskap om 
att angripare kan fejka ursprunget från varifrån samtalet kommer.	
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6.4 Försvar mot phishing-attacker 
Trots användandet av brandväggar eller programvara som upptäcker skräppost i mejlen är det 
inte tillräckligt för att filtrera bort alla eventuella försök till phishing. För att minimera risken 
att falla offer för en eventuell attack finns det flera allmänna riktlinjer att lägga på minnet.	

Phishing-mejl är ofta designade att inledas med en allmän hälsningsfras för att fånga läsarens 
intresse. Eftersom phishing mejl ofta består av ett flera utskick till olika mottagare blir 
hälsningsfrasen ofta mer allmän för att fler skall kunna relatera till den. Fraser kan 
exempelvis vara ”Kära kund” men i vanliga fall brukar mejl ofta inledas med ens 
användarnamn eller riktiga namn [24].	

Phishing-mejl innehåller väldigt ofta stavfel eller ofullständiga meningar. Detta är dock inget 
som gäller för alla phishing mejl trots att meddelandet är rättstavat kan det fortfarande röra 
sig om phishing. Att adressen på avsändaren inte stämmer överens med det företag eller 
organisation personen säger sig vara ifrån är också ett tecken på ett phishing försök. Ofta är 
adressen skapad för att efterlikna originalet och därmed vilseleda offret [24].	

Ett phishing mejl innehåller ofta länk eller en bifogad fil som angriparen uppmanar offret att 
klicka på eller öppna. Den bifogade filen kan innehålla skadlig kod och via den skadliga 
koden kan angriparen få åtkomst till användarens system [24].	

	

Figur 4. Tecken på att det är phishing försök. 

Skulle det upptäckas att ett mejl kan vara ett försök till phishing är det viktigt för 
privatpersoner och anställda att veta hur de ska agera för att inte falla offer. I vissa företag 
och organisationer kan det finnas riktlinjer för hur det ska hanteras och då är det viktigt att 
följa dessa. Finns det inte några riktlinjer som specificerar hur det ska ageras angående ett 
försök till phishing presenteras nedan förslag på agerande [24]. Det viktiga är att i alla lägen 
av osäkerhet ta det lugnt, då det tidigare presenterats att social engineering attacker bygger på 
att användaren ska ta ett stressat beslut för att öka chanserna att denne fattar fel beslut. Det 
går också att flytta mejlet direkt till skräpposten manuellt ifall det misstänks vara ett försök 
till phishing. Kontrollera även adressen på avsändaren då detta kan vara en indikation på om 
det rör sig om phishing försök. Ofta är adresserna utformade för att efterlikna de riktiga 
adresserna.	

Skulle phishing mejlet innehålla en länk går det att ställa muspekaren över länken för att 
kontrollera vart länken leder. Dock finns det en möjlighet att även ifall länken ser äkta ut kan 
den leda till en suspekt sida [24]. I de fall där användaren klickat på länken och en 
webbläsare öppnats bör adressfältet kontrolleras och kollas ifall det ser konstigt ut. Skulle det 
uppstå någon form av osäkerhet går det att kopiera länken och skicka den vidare till IT-
support som får kolla vidare på länken. Trots att en hemsida kan se legitim ut är det 
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fortfarande svårt att avgöra om den är äkta eller inte. Webbsidans adress är ofta det enda 
sättet att upptäcka ifall en sida är legitim eller inte även om adressen anpassas av en angripare 
att se ut som den äkta. För den mer avancerade användaren går det med hjälp av följande 
verktyg att analysera misstänksamma länkar eller filer.	

• URL-kontroll	
o https://www.virustotal.com/#/home/url	

• Fil-kontroll	
o https://www.virustotal.com/#/home/upload.	

6.5 Tekniska försvarsåtgärder 
Med hjälp av teknisk utrustning och lösningar är det möjligt att förhindra och upptäcka en 
social engineering attack mot en person i sin organisation [2]. Det finns i dag flera möjliga 
tekniska lösningar att implementera i sin organisation för att öka säkerheten och minska 
risken att falla offer. Att endast använda sig av människor för att upptäcka angrepp via social 
engineering är inte en hundraprocentigt säker lösning. Människor gör ofta misstag och kan 
även bli psykologiskt manipulerade.	

Sensorer 

Ett vanligt problem med social engineering attacker är att angriparen ofta utger sig för att 
vara någon den inte är och svårigheten ligger ofta i hur identifieringen av personen går till för 
att avgöra om det är en angripare eller legitim person. I vardagen används ofta ID-kort eller 
pass som identifiering av personer, antingen när de är ute och reser eller hämta ut paket [2]. 
På grund av ökande komplexitet av social engineering attacker blir det svårare att avgöra 
identiteten hos en myndighetsperson på enbart en uniform. I en studie av Fujikawa [25] 
föreslår de att med hjälp av sensorer i uniformer säkerhetsställa identiteten på den som bär 
uniformen. När personen med uniform kommer till en organisation läses sensorn av för att 
kontrollera legitimiteten i uniformen. Sensors kontrolleras sedan mot en databas för att 
avgöra dess autenticitet. 

För att förhindra att phishing mejl når slutanvändaren bör företag konfigurera starka 
filtreringar av inkommande mail. Detta kommer också minimera risken för att en anställd blir 
offer för en phishing attack, som kan läcka ut känslig information från företaget [22].	

Biometri	

En angripare kan imitera en anställd från ett företag genom att efterlikna dennes utseende, 
kunskap om interna affärsprocesser eller härma språk och jargong förknippat med företaget 
[2]. Istället för att förlita sig på den upplevda identiteten hos en person och istället använda 
sig av personers unika biometriska egenskaper som fingeravtryck eller ansiktsigenkänning för 
identifiering av en person förhindras det att imitationen blir framgångsrik för angriparen. Den 
biometriska identifieringen kan då förhindra den förklädda angriparen trots att det vilselett 
människor och de tekniska systemen kan då upptäcka en bedragare [22]. Användningen av 
biometrisk identifiering ihop med en personlig nyckel ger det en tvåfaktorsautentisering 
vilket gör att den fysiska säkerheten ökar. Ett exempel sär när en person identifieras genom 
att lämna sitt fingeravtryck tillsammans med ett personligt passerkort med PIN-kod. 
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Artificiell intelligens	

Trots en implementation av biometri som försvarsåtgärd är det möjligt för en angripare att gå 
förbi systemen. Om angriparen använder sig av tailgating, som beskrivits tidigare i studien är 
beskrivet, är det möjligt att en anställd släpper in en obehörig [2]. Med hjälp av Artificiell 
intelligens (AI) uppgraderas tekniska detekteringssystem från att vara begränsade till sin 
inprogrammering. Istället klarar AI av att utbilda sig själv och ständigt anpassa sig till nya 
social engineering situationer efterhand.	

De ovan presenterade kategorierna med förslag på olika lösningar för att motverka social 
engineering attacker är dock inte endast positiva [2]. När tekniska lösningar används för 
skydd mot intrång tillkommer det ofta en förhöjd kostnad och komplexitet inom en 
organisation. Det är inte endast kostnader för att köpa in och installera tekniken utan också en 
kostnad för underhåll av systemen samt administration. Det kan även innebära att attackytan 
mot den tekniska infrastrukturen ökar i och med extra teknisk utrustning som exempelvis 
mjukvarubuggar. 
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7 Empiri 
Under detta avsnitt kommer resultatet av rapporten att presenteras. Både vad litteraturstudien 
visade samt även de genomförda intervjuernas resultat. Intervjuerna kommer att presenteras i 
form av en sammanfattning av respondenternas svar. De har gjorts ett urval av 
respondenternas svar baserat på intressanta reflektioner. Urvalet speglar respondenternas 
gemensamma uppfattning eller skiljaktigheter. 

7.1 Social Engineering 
En av de första frågorna som ställdes till respondenterna var om de visste vad social 
engineering var. Tanken var att undersöka medvetenheten hos respondenterna om termen 
Social Engineering. De vanligast förekommande svaren var nekande, svar som ”nej”, ”nej, 
det vet jag inte”, ”nej inte riktigt”, ”nej inte fullt ut”, ”nej inte så”, ”uhm, nej” förekom i 
sex av åtta fall. I ett fall av åtta svarade respondenten ”Nej, jag har hört ordet och jag vet att 
det handlar om phishing och liknande men kan inte beskriva definitionen av det.”. Detta 
pekar på en låg medvetenhet om termen Social Engineering bland respondenterna. 

Det framkom under intervjun att många av de tillfrågade respondenternas företag ofta jobbar 
retroaktivt med utbildning angående Social Engineering istället för proaktivt. De flesta 
tillfrågade organisationerna prioriterar då att försöka förhindra att ytterligare en attack sker 
istället för att förhindra att den sker den första gången. Svar ifrån respondenterna som styrker 
denna tes grundar sig bland annat i svaren på frågan om respondenternas företag någon gång 
informerat de anställda om Social Engineering på arbetsplatsen. Respondent 1 svarade då 

”Företaget informerar en del när de uppdagades bluff-mejl från posten, inte 
så mycket i förebyggande syfte vilka hot man ställs inför utan mer när hoten 
dyker upp” 

samt respondent 3 vars organisation nyss utsatts för en lyckad Social Engineering attack, 

”Det vet jag inte. Vi går dock just nu en utbildning via mailen, den har berört 
phishing, länkar i mail det har varit, ja vi får träna, se videor, göra quiz och 
läsa texter. ” 

Även svaret från respondent 7 styrker denna tes. 

”Ja, de varnar för saker. Lite så att man hör om det i hela samhället, man är 
ju inte helt trög själv heller. Man hör ju om sådant i tidningar och liknande 
hela tiden. Ofta kan det vara att dessa utbildningar kommer när det har skett 
en incident.” 

Det framkom dock även att vissa av de berörda företagen även jobbar proaktivt med 
kontinuerlig utbildning inom Social Engineering (även om det troligen inte är termen som 
använts för att beskriva utbildningen) samt den nya GDPR-lagstiftningen. Svar som styrker 
detta var exempelvis de från respondenterna 4 och 5. 

”Ja vi har ju interna utbildningar när man börjar och då är det även när det 
gäller säkerhet.” 
”Den digitala enheten skickar ut kontinuerlig information, informerar om 
läget, och sen har vi ett intranät som uppdateras dagligen om vad som sker 
och om det varit någon attack. Eller om man ska akta sig för något eller om 
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våra portaler ligger nere. Sen styr vi inte så mycket själva, har vi blivit utsatta 
för något skickar vi det vidare.”	
 

I intervjun med Respondent 8 framkom det information om ett försök till en attack mot 
företaget som inte lyckades.	

Respondent 8	

”Ja vi fick ett mail i oktober där vi hade en ny ekonomiansvarig. I samband 
med att hon skickar över månadsrapporteringen varje månad så kom det ett 
mail till henne där jag då hade bett henne om att skicka över balansen på alla 
våra konton. Men mailet kom inte från mig utan det såg bara ut som att det 
var jag som var avsändare.”	

Vidare förklarar Respondent 8 vad som hände och hur de hanterade ärendet.	

”Hon hörde av sig till mig, för det var hennes första månadsrapportering som 
hon skulle göra själv, för hon var nytillträdd och hade haft den förra 
ekonomiansvariga med sig när hon förde över information sist. Så när hon 
fick det här mailet skickade hon en bild på det till mig och frågade om det var 
jag som hade skickat det. Och då svarade jag att jag inte hade skickat det 
mailet och att vi får kolla upp vad det är för något. Och vi kom fram till att vi 
inte skulle svara på det och stannade där och gick inte vidare med det mer.”	

”Hon svarade inte på det mailet, så det utgår jag ifrån att de inte fått någon 
information från oss.”	

Svaren följdes upp med frågor om varför den anställde valde att göra på detta sätt och inte att 
bara svara på mailet och göra det som efterfrågades. Enligt respondenten så hade personen 
förmodligen inte fått någon träning angående phishing mail och att det troligen var 
mailprogrammets egen varning som gjorde att personen inte följde anvisningarna i mailet. En 
bild av mailet finns att se i sin helhet i appendix C.	

”Det tror jag det är den här gula varningsrutan som kom upp i mailet. Nu 
kommer jag inte ihåg exakt vad som står men det var något i stil med 
”Varning! Det här kommer inte från rätt avsändare.” Så om inte den hade 
varit där vet jag inte om hon hade reagerat så som hon gjorde och hade säkert 
kunnat skicka över det eftersom det var första gången hon skulle rapportera 
det själv. För det var precis den dagen hon skulle rapportera det också”	

Trots att företaget lyckades avvärja en SE-attack så tycker inte respondent 8 att de anställda 
är medvetna om hoten angående social engineering.	
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7.2 Privat surfande 
Av de respondenter som deltog i intervjuerna använde merparten av dem sociala medier i sin 
vardag och att de också använde sig av flera olika plattformar. De plattformar respondenterna 
använde sig av främst var Facebook, Instagram och Snapchat. Av de Respondenter som 
använde sig av sociala medier uppgav tre av fem att de i den mån om kunskap och möjlighet 
valt att göra sin profil privat och mindre tillgänglig. 

Respondent 3 

”Jag har stängd på alla utom LinkedIn. Jag vill inte att föräldrar till barnen 
ska gå in och kolla vad man gör hela tiden.” 

Respondent 4 

”Jag har privat på Instagram och Snapchat, att man måste bli vän först. Sen 
på Facebook så tycker jag det är lite krångligare att ställa in men där försöker 
jag väl ha det så privat jag kan ha det.” 

Respondent 5 

”Jag har stängd Instagram profil och bara vänners vänner som kan se min 
Facebook. ” 

Av respondenternas svar att döma är den främsta anledningen till valet av en privat profil på 
sociala medier att inte vem som helst får ta del av informationen personen delar. Ingen av 
respondenterna uppger i intervjun att valet gjorts för att förhindra eventuella angripare att 
samla in information om dem. Av alla respondenterna var det endast en respondent som 
uppgav att de valt att ha sin profil publik. 

Respondent 6 

”Jag har öppen profil. Jag tycker det är så tråkigt när man kommer in till folk 
som inte har öppen, så jag har öppen.” 

Vidare fortsätter dock respondent 6 och svarar följande på frågan om hur den tänker på vilken 
information den delar med sig av. 

Respondent 6 

”Jag tycker det har ändrats lite på Facebook, innan var det ju mer att man la 
upp statusar och delade med sig nu är det mer att man kollar roliga klipp och 
liknande. Och jag tänker inte direkt på vilka som har tillgång till det jag delar 
med mig av på internet.” 

Respondentens svar visar dock att personen inte främst använder sociala medier för att dela 
information om sig själv eller sina intressen utan istället använder det som en plattform för 
underhållning. Svaret visar dock på en låg medvetenhet om vilken information som personer 
delar med sig av om sig själv. Övriga respondenter som gjort ett aktivt val att stänga åtkomst 
från allmänheten till sina profiler i någon mån, de svarade även att de tänkte igenom vilken 
information de publicerade om sig själva. 
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Respondent 4 

”Ja det gör jag ju ändå men är ändå inte så jätte insatt i det. För det är ju 
ändå mycket information som syns på ens profil och det är ganska mycket 
urval vad man kan välja att inte kunna se eller kunna se. Så någon gång har 
jag försökt sitta och kollat på det och försökt ställa in men inte jättemedveten. 
Jag skulle inte kunna säga just nu vad någon ser om de söker på mig nu.” 

Respondent 5 

”Ja det är klart.” 

Respondent 8 

”Ja det gör jag. Jag tänker inte så mycket på vilka som får tillgång till 
information utan snarare på vad jag lägger upp. Tänker på att försök hålla 
det, vad ska man säga, sunt förnuft. Man lägger inte upp något som man inte 
vill en chef ska gå in och kolla på eller som man lätt kan ångra i efterhand 
eller så.”	

Det framkom även att respondenterna var medvetna om att information om dem själva syntes 
på internet och att de i mån av kunskap försökt begränsa vilken information som är 
tillgänglig. Respondent 4 vittnar om att den gjort ett försök att begränsa vilken typ av 
information som finns tillgänglig men har dålig koll på exakt vilken information som syns 
och inte. Respondent 4 tyckte även det var krångligt att anpassa vilken information som skall 
vara synlig och inte och därför inte lagt ner någon större tid på inställningar för vilken 
information som delas. 

De respondenter som valt att stänga sina profiler på sociala medier svarade också att de gjort 
en gränsdragning på vilka personer som får följa deras uppdateringar på sociala medier. 

Respondent 4 

”Att det är någon som man känner eller att man känner att det finns någon 
kontakt. På Facebook är det bara sådana jag känner men på Instagram är det 
mer så här att där kan jag ändå vara ganska tillåtande och låta de mesta 
följa. Förutom om man känner att det verkligen är någon man inte har någon 
connection med men är det typ att man följer någon eller om följer en kändis 
och sedan kommer deras fan club och begär att få följa, då tackar jag inte ja.” 

Respondent 5 

”Om det är någon jag känner och mött i verkliga livet. Sen har de 
begränsningarna, alltså jag känner ju äldre jag blir desto mer stramar jag åt 
begränsningarna. Vilket jag gör att ibland har fått gått in och rensa för att i 
början när man skapade kontot tackade man ja till alla.” 

Respondenterna visar på en hög medvetenhet om att de inte vill dela information om sig 
själva till vem som helst via en öppen profil. De flesta av respondenterna svarade att de gjort 
en gränsdragning av vilka förfrågningar som godkänns att bli vänner eller tillåtelse att följa 
dem på sociala medier och för de flesta gick gränsen för personer de mött i verkliga livet eller 
i vissa fall vänners vänner. Det framkom även av respondenternas svar att de reflekterar över 
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vilken information om dem som finns tillgänglig för omvärlden att ta del av via internet. 
Respondenterna visar också på en ökad medvetenhet om vilka som har tillgång till deras 
information jämfört med när de började använda sociala medier. 

7.3 Känslig information 
Alla tillfrågade respondenter uppgav att de i den dagliga verksamheten hanterade känslig 
information. Följdfrågan till om de hanterade känslig information var huruvida den känsliga 
informationens tillgång hade segmenterats på arbetsplatsen. I flera av fallen var den det och 
någon typ av avgränsning existerade för vilka delar eller anställda på företagen som hade 
tillgång till den känsliga informationen. Det var endast en respondent som uppgav att de inte 
gjort någon uppdelning av vilka som får tillgång till den känsliga informationen. 

Respondent 6 

”Nej det har vi inte, alla har tillgång till informationen förutom det som är 
raderats. Men alla har tillgång till alla kunder för vi har olika siter och därför 
behöver vi ha tillgång till allt ifall vi byter siter att arbeta ifrån.” 

Svar från övriga respondenter visar dock på att merparten av respondenternas företag aktivt 
gjort en avgränsning av vilka som har tillgång till den känsliga informationen. 
Respondenterna 1, 4 och 5 bekräftar att en uppdelning av tillgång har gjorts. 

Respondent 1 

”Vi har det uppdelat så att alla kommer till exempel marknadsavdelningens 
mappar för att kunna ta del av mallar exempelvis. Alla kommer dock inte åt 
den avdelningen jag tillhörde som var outsourcing. Den kom bara vi på 
outsourcing åt.”	

Respondent 4 

”Dels så omfattas vi av mycket lagar kring det för det är banksekretess och vi 
har ju sekretess för allting egentligen. Och allting är uppdelat i sektioner där 
jag bara har tillgång till det jag behöver veta, jag ska inte kunna se mer än det 
jag behöver veta. Vi har ju sekretess mot varandra, jag kanske behöver ta i en 
kollega för att diskutera ett ärende med en kund men annars så får man ju inte 
heller röja någon information om någon kund till en kollega. Så det är väldigt 
känsligt och just att det verkligen ska vara de som jobbar på digital support 
och som jobbar med säkerhetsärenden de ska kunna se mer och ha mer 
tillgång än vad vi som jobbar med service ska kunna se. Och det är ju för att 
vi ska kunna skydda kunden.” 

Respondent 5 

”Ja det har vi. Men alla har inte tillgång till den. Jag som klasslärare har 
tillgång till elevernas kontaktuppgifter. Men jag har till exempel inte möjlighet 
att gå in i deras elevakt. Det har bara skolsköterska, specialpedagog och 
rektor möjlighet till. Och där finns liksom bokfört elevens skolgång sen dag ett 
och där skrivs allt om elevens skolgång.” 

På de arbetsplatser där de olika respondenterna arbetar finns det en uppdelning av vilka av de 
anställda som har tillgång till känslig information. Dock skiljde sig svaren lite åt beroende på 
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vilket verksamhetsområde respondenterna arbetar inom. Det framkom även att lagar och 
regleringar ibland gör det tvunget för organisationer att göra en uppdelning av tillgång till 
känslig information. I vissa fall verkade bakomstående lagstiftning som GDPR vara den 
drivande faktorn bakom att känslig information segmenterats, exempelvis gav respondent 3 
ett intressant svar.  Respondent 8 vittnar även om samma typ av förändring i arbetet med 
känslig information. 

Respondent 3 

”Ja, bara jag har tillgång till min klass, innan hade alla tillgång till allas 
klasser och kunde se information om alla, men det har ju ändrats sedan 
GDPR.” 

Respondent 8 

”Ja, vi har blivit mer noggranna på vilken information man har tillgång till. 
Innan så var det att alla i ledningsgruppen hade tillgång till personuppgifter 
och så vidare. Nu efter GDPR så har vi begränsat det så det faktiskt bara är 
de som bara behöver den information som har tillgång till det. Innan GDPR 
kom så hade ju som sagt hela ledningsgruppen tillgång till all information och 
det fanns väll egentligen ingen riktigt anledning till det egentligen.”	

Svaren från respondenterna tyder på att instiftandet av ny lagstiftning och regleringar kring 
informationshantering kan verka till det bättre för att endast de som bör ha tillgång till känslig 
information har tillgång. 

Respondent 7 

”Ja, det är ju till exempel känslig information, det kan ju vara allt som rör 
elever, kanske om de läser språkval. Eller jag vet inte om det är så 
jättekänsligt men det är ju allting som handlar om elever och då är det ju 
uppdelat så att läraren kan se allt men jag kanske kan se allting på hela 
skolan. Lite så. Det finns lite olika grader av behörigheter. Här har vi någon 
superanvändare av ett system som kan se information om alla invånare i hela 
kommunen.” 

Trots att nya lagar och regler gjort att företag anpassat sig och gjort en indelning av vilka som 
har tillgång till känslig information framkom det att vissa användare hade tillgång till all 
information eller var superanvändare i systemen. 

Hur medvetna de olika respondenterna var gällande hur känslig information skall raderas var 
olik. I vissa fall hade respondenterna koll på vad som gällde och arbetsplatsen hade gjort en 
tydlig uppdelning av känslig information och vanligt pappersskräp exempelvis hos 
respondent 1. 

Respondent 1 svarar följande på frågan ”Hur hanteras information som ska raderas?”. 

”Ja, där får man göra en egen avvägning. Antingen strimlar man papper själv 
eller så har vi en särskild container för känsliga papper. Hur hanteringen av 
den såg ut exakt vet jag inte men det var en stängd container, där man 
skickade in pappren i en liten lucka. Det fanns även en container för vanliga 
papper utan känslig information. Vad de gäller elektronisk information är vi 
inte ansvariga för den utan det heter att vi är biträden, så vi äger ingen 
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information. Vi gör oss därför inte av med informationen om inte kunden ber 
oss om det så vi är ju inte ansvariga för det på så sätt, utan vi hanterar 
informationen såsom kunden ber oss. Ibland kanske de ber oss att spara 
information längre än vi borde och då gör vi de så länge vi har godkänt 
underlag av kund på att det är okej. Hur det går till när vi ska ta bort de vet 
jag inte riktigt hur de går tillväga utan det är vår produktavdelning som sitter 
med systemen som rensar ut det.” 

	
Även respondent 7 beskriver hur sin arbetsplats implementerat en lösning liknande den 
respondent 1 beskrev. 

”I våra system får vi inte radera någonting, det har ju och göra med om till 
exempel någon byter skola, då får vi inte radera någonting. Är det ett mail 
eller något så är jag ganska säker på att det bara slängs. Papper och fysisk 
information det slänger vi i en sådan här, vi har en sån där stor papperskorg 
som är låst och så är det bara ett fack in och sen tror jag att det bränns. 
Vaktmästaren tömmer väl den där ibland. Den är avsedd för känslig 
information.” 

 
Respondent 4 var osäker på huruvida det fanns riktlinjer angående hur känslig information 
avlägsnades. 
”Ja det har vi säkert, men jag vet inte riktigt hur det fungerar.” 

I de flesta fallen fanns det någon typ av riktlinje för hur känslig information som ska raderas 
ska hanteras, detta betyder dock inte att den alltid efterlevs. Detta beror dels på att alla 
respondenter inte visste exakt hur riktlinjen såg ut, samt att vissa själva tvingades avgöra vad 
som var känsligt och inte. 

7.4 Fysisk säkerhet 
Det var ingen av respondenterna som hade kunskap eller väldigt låg kunskap om att social 
engineering även kunde användas i fysisk form. Däremot skiljde sig svaren väldigt mycket 
beroende på var respondenterna arbetade. På de arbetsplatser som skolor var det väldigt dåligt 
med skydd för attacker som exempelvis Tailgating. Respondent tre och sju svarade ungefär 
likadant medan respondent fem gav ett svar om att de försökte vara medvetna om denna typ 
av attack. 

Respondent 3 

”Nej, hela skolan är öppen mellan 07.30 och 16.30. Så där emellan kan vem 
som helst ta sig in.” 

Respondent 7 

”Nej det är dörrar som står vidöppna här under öppettiderna. Vår skola är 
väldigt öppen.” 

Respondent 5 

”Vi pratar väldigt mycket om detta då skolan är öppen för alla, fast den är 
egentligen inte öppen för alla. Men det är ju mycket folk som kommer och 
lämnar, med föräldrar och så. Vi försöker ha nära relation med föräldrar att 
man inte skickar hem ett barn med någon förälder som aldrig har träffat 
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innan, eller morförälder. Sen om det kommer budbil eller liknande så är det 
alltid någon som försöker ta emot dem och är det någon som lämnar paket så 
behöver vi skriva under för att ta emot paketet.” 

Trots att respondenterna som arbetar på skolor visar viss medvetenhet om intrång av 
obehöriga vittnar de om svårigheten att avgöra den egentliga identiteten på utomstående. 
Respondenterna svar visar även svårigheten i att på en öppen arbetsplats hålla obehöriga 
borta från området då skolan är en öppen plats. I de organisationer som var inom en annan 
bransch och privata företag svarade respondenterna att de hade ett visst skydd på plats för att 
motverka exempelvis Tailgating. 

Respondent 1 

”Det var ju kodlås på alla dörrar, alla dörrar är alltid låsta, men om någon 
går bakom en och hugger dörren innan den stängs så var det ju inget skydd 
mot det. Det fanns ingen sluss eller så. Det var en dörr sedan är man inne i 
byggnaden och till min avdelning som hanterar känsliga uppgifter var det 
ytterligare en dörr men även den saknade samma typ av skydd mot Tailgating. 
Kommer någon in med en stege och börjar kolla lite ventilation är detta 
kanske ingenting man hade reagerat på.” 

Respondent 2 

”Det kom en ny lag för ett tag sedan om personalliggare på arbetsplatser för 
att kunna hantera, ja, jag tror det har med skatteverket att göra egentligen. Vi 
har något som kallas för ID06, det innebär att du bär ett ID-kort med ditt 
namn och foto hela tiden du befinner dig på arbetsplatsen. Du loggar även in 
dig i systemet när du kommer till arbetsplatsen och loggar ut när du går, detta 
ID06 kort används även för att kunna ta sig in på arbetsplatsen. 

Respondent 4 

”Ja vi har passerkort. För det är en ganska stor arbetsplats och är det någon 
som är ny eller som man inte känner igen och man går jämte behöver man 
visa upp sitt kort så man inte går flera tillsammans för att man inte känner 
igen alla. Och sen är det ju att ringer någon på så måste de vänta utanför 
lokalen om de ska träffa någon. Och sen så får de visa legitimation och skriva 
upp sig på en lista och det är också något som man sen dag ett fått utbildning 
om hur man ska hantera det. Posten har speciell rutin då.” 

Respondent 6 

”Det är nog inte mycket man kommer åt. Alla kunder har varsin access-bricka 
för att komma in och de används på två olika ställen för att komna in. Så ifall 
någon skulle smita in så kommer de inte ut igen. ” 

Respondenterna beskriver att de finns skydd för att obehöriga inte ska komma in på 
arbetsplatsen utan tillåtelse. Exempelvis visar respondent 4 på att om någon är okänd finns 
det riktlinjer att inte okända får gå igenom en dörr med ett passerkort eller pinkod utan att 
denne måste identifiera sig först. Respondent 1 gav dock ett intressant svar om hur en 
utomståendes utseende kan ha betydelse för hur anställda reagerar på utomstående. 
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Exempelvis nämner respondent 1 att om en utomstående kommer klädd som en byggarbetare 
med utrustning som en stege för att kontrollera ventilationen skulle detta förmodligen inte 
väcka någon större misstanke. 

Hos de organisationer som använde sig av någon form av passerkort eller PIN-kod fanns det 
även riktlinjer för hur dessa skulle hanteras och respondenterna 1 och 4 gav följande svar. 

Respondent 1 

”Jag kanske var lite otydlig där, vi har tagg och efter vissa klockslag var det 
tagg och kodlås. Om man kom efter 07.30 på morgonen och innan 17.00 på 
eftermiddagen kunde man bara gå in med sin tagg, innan och efter dessa 
tiderna var man tvungen att ha tagg och kod.” 

Respondent 4 

”De är personliga och de är kopplade till en kod och ett kort.” 

Trots att inte alla organisationer hade passerkort till sina anställda uppgav alla respondenter 
att de hade fått mer eller mindre tydliga instruktioner på hur obehöriga skulle hanteras. Bland 
annat svarade följande respondenter såhär på frågan hur obehöriga ska hanteras. De flesta 
svaren visade dock att obehöriga skulle vänligen bes lämna området. Skulle utomstående 
behöva gå in i organisationens lokaler var dessa tvungna att göras sällskap av en behörig 
person. 

Respondent 1 

”Nej, inte direkt. Detta var inget som togs upp, man fick höra tänk på att inte 
släppa in någon utan behörighet på avdelningen. Var någon utan behörighet 
tvungen att gå in där så var någon tvungen att följa med de hela tiden.” 

Respondent 4 

”Ja det finns det ju. Det finns ju olika typer av att man ska slå larm om det 
skulle hända något. Det beror ju lite på vad det är eller så. Skulle man märka 
att det är någon obehörig av någon anledning så har vi olika larm knappar 
som man kan trycka på eller så kan man ringa polisen.” 

Respondent 4 var den enda av respondenterna som uppgav att de även hade en form av 
alarmknapp för att uppmärksamma att obehöriga tagit sig in i företagets lokaler. Dock krävs 
det att den obehöriga upptäcks av någon av de anställda för att skyddet ska fungera. 

Respondenterna 3 och 7 vittnade dock om svårigheterna att avgöra vilka som var obehöriga 
eller behöriga att vara på området. Speciellt när det dagligen rör sig väldigt mycket personer 
på området blir det svårt att avgöra vilka som är behöriga eller inte. 

Respondent 7 

”Ja, om de är obehöriga ska man väl be de lämna området. Det kan dock vara 
väldigt svårt att identifiera vilka som är obehöriga. Skulle jag se någon där 
skulle jag nog bara gå förbi och anta att det är en förälder.” 
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Respondent 3 

”Ja. Ser vi någon vi inte känner igen, vilket är väldigt lätt hänt på en skola 
med över 700 elever 1400 anhöriga, så ska vi fråga vad personen gör här och 
om de behöver hjälp. Samt avvisa de om de inte har något där att göra. 
Däremot vet jag inte hur bra denna rutin efterföljs, vår rektor berättade för ett 
tag sedan hade de varit en obehörig person där på test och det hade inte varit 
någon som hade reagerat. Det var en obehörig som inte skulle vara där som 
hade mött minst tjugo vuxna utan att någon hade konfronterat han. Det är så 
svårt att veta vem som är vem med tanke på alla vikarier och föräldrar som 
springer i skolan hela tiden. Det börjar även folk hela tiden.” 

7.5 Policy 
Frågorna om olika policys ställdes för att bilda en uppfattning om hur medvetna de tillfrågade 
var angående den typ av dokument och vad de innehöll. Den första frågan inom detta område 
som ställdes till respondenterna var om deras organisation hade någon typ av säkerhetspolicy. 
Många av respondenterna svarade att de hade en säkerhetspolicy och några svarade att de inte 
hade det eller hade dålig koll på om det existerande en säkerhetspolicy. 

Respondent 1 

”Ja, det hade vi.”	
Respondent 2 

”Ja, de har de säkert. När jag skrev på senaste anställningspapper skriver 
man under att man inte ska läcka information, typ känslig information. Det är 
som någon typ av tystnadsplikt. Om man slutar på företaget ska man inte 
avslöja känslig information om ekonomi och liknande som sagt.” 

Respondent 3 
”Ja, det har vi.” 

 
Respondent 7 

”Inget som jag vet, vi skriver ju på dokument för nycklar och sådär men det är 
inget jag vet om det existerar. Jag tror nästan inte att vi har någon.” 

Följdfrågan till om organisationen hade en säkerhetspolicy var om den behandlade specifikt 
social engineering. När denna fråga ställdes uppdagades det att flera av respondenterna inte 
hade någon koll på vad säkerhetspolicyn innehöll. 

Respondent 1 

”Jag är nästan säker på att jag kan säga att den inte gjorde det. Man tittar på 
den och läser den någon gång annars tänker man inte så mycket på den. Men 
nej, jag är ganska säker på att det inte stod något om det i den.”	

Respondent 2 

”Det vet jag faktiskt inte.” 
 
Respondent 5 

”Nej det vet jag inte.”	
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Respondent 6 

”Osäker på om det gör det faktiskt.” 

Av respondenternas svar framgår det att de anställda vet att de har en policy men har dålig 
koll på vad den behandlar eller om det ens finns en säkerhetspolicy hos organisationen. 
Svaren visade även att de hade dålig koll på om policyn innehöll riktlinjer eller information 
om hur social engineering ska behandlas. Tecken på att anställda läser igenom den en gång 
utan att lägga den på minnet eller att arbeta efter den var även tydliga. Den dåliga 
efterlevnaden av organisationernas säkerhetspolicy visar svårigheten i att upprätta en 
fungerande policy om de anställda inte arbetar efter den. En säkerhetspolicy räcker kanske 
inte som skydd för en organisation. 

Efter att medvetenheten hos de anställda angående organisationens policys hade klarlagts 
ställdes frågor som syftade till att klargöra om hanteringen av lösenord på arbetsplatsen 
reglerades. Alla respondenters organisationer hade någon typ av riktlinjer för hur lösenord 
skulle konstrueras. De ska vara av en viss längd, innehålla gemener och versaler, siffror och 
ibland specialtecken. En återkommande säkerhetsåtgärd var även att de skulle bytas ut efter 
en viss tid. Även om konstruktionen av lösenorden var reglerad så visade det sig att 
hanteringen av lösenorden var bristfällig. Flera respondenter hade själva eller kände till 
kollegor som skrev ner lösenorden på post-it lappar och förvarade dessa vid sina datorer. 

Respondent 1 

”Nej, klassikern var ju att det skrevs ner på en post-it lapp och sedan 
placerades den under tangentbordet. Så nej det fanns det inte.” 

Respondent 2 

”Jag har mitt lösenord uppskrivet på post-it lapp, ha-ha så jobbar jag.” 
Respondent 3 

”Nej. Där kan man nog hitta många lösenord. En kollega till mig har sitt 
lösenord uppskrivet och har ställt en liten burk på det.” 

Respondent 4 

”Det har jag inte fått någon instruktion om, så det tror jag det är många som 
gör att de skriver upp dem. Det finns inget sagt om hur det ska vara där.”	

Respondent 5 

”Nej det gör jag inte. Men eftersom man byter så ofta så måste de skrivas upp 
för annars kommer man inte ihåg dem. ”	

Respondent 6 

”Nej inte vad jag vet. Jag tror inte det finns så mycket riktlinjer kring det, tror 
det är okej att ha dem i sin telefon.” 

Det var flera av respondenterna som uppgav att trots vissa riktlinjer kring lösenord var 
hanteringen bristfällig. En av anledningarna som framkom av respondenternas svar var 
problemet med byte av lösenord. 
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Respondenterna upplevde det som ett problem att byta lösenord ofta vilket ledde till 
svårigheter att memorera lösenorden för respondenterna. För att komma ihåg lösenorden 
valdes därför istället enklare lösenord och i vissa fall skrevs även lösenorden upp på post-it-
lappar och förvarades i närheten till där de användes som exempelvis till datorn. Detta tyder 
på bristande säkerhet hos lösenorden trots att riktlinjer för hur det ska konstrueras för att de 
ska vara säkra finns. 

7.6 Googles phishing quiz 
Googles phishing quiz användes för att kunna kartlägga hur väl respondenterna kunde 
identifiera phishing försök i ett verkligt scenario. För att inte påverka resultatet var det viktigt 
att respondenterna inte tidigare genomfört testet. Detta skulle kunna ligga till grund för ett 
oneutralt resultat. Ingen av respondenterna uppgav att de tidigare genomfört Google Phishing 
quiz. 

Testet är utformat med åtta olika frågor där varje fråga går ut på att avgöra om ett mejl är ett 
phishing-försök eller ett legitimt mail. Frågorna presenterar olika scenarion med exempelvis 
bifogade filer eller länkar. Det presenterar även scenarion med information från verkliga 
händelser och phishing-mejl, allt för att göra det så verklighetstroget som möjligt. Bland 
innehållet i mejlen finns mail-adresser utformade för att efterlikna legitima adresser, suspekta 
bifogade filer och URL-adresser. 

Efter att en fråga blir besvarad presenteras det rätta svaret på frågan samt en förklaring till det 
korrekta alternativet. Detta görs för att uppmärksamma den som gör quizet på metoder för 
angripare att dölja sina intentioner. Respondenterna fick i lugn och ro själva genomföra 
quizet utan inblandning av oss som intervjuare. Nedan presenteras respondenternas resultat 
på testet i ett stapeldiagram. 

 

Figur 5. Stapeldiagram över respondenternas resultat på Googles phishing quiz. 
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Vissa respondenter valde att göra quizet på egen hand och senare skicka in resultatet. 
Resultatet visar att vissa av respondenterna är delvis medvetna om vad som är ett phishing-
mejl. Efter det genomförda testet upplevde respondenterna att de fått sig en tankeställare och 
lärt sig nya metoder för att upptäcka phishing-mejl. Exempelvis var det respondenter som 
uppgav att det inte svävat med muspekaren över länkar för att kontrollera vart den leder innan 
de klickar på den. En respondent markerade ett phishing-mejl som legitimt trots att det var 
phishing på grund av att första delen av den bifogade länken stämde överens med det 
påstådda ursprunget samt att länken innehöll ordet ”security”. Detta ansåg respondenten vara 
tillräcklig information för att svara att mejlet var från en betrodd källa och inte en angripare. 
Mejlet var i själva verket ett phishing-mejl och i ett verkligt scenario hade respondenten 
riskerat att falla offer för en attack. Länken i mejlet var konstruerad att se ut som den legitima 
URL-adressen och försökte maskera att den egentligen gick till angriparens webbsida. 
Förklaringen till hur användare kan avgöra att det rörde sig om ett phishing-mejl gav 
respondenten ny värdefull kunskap och information för att undvika att falla offer för attacker. 
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8 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras resultaten vilka redovisats i de föregående kapitlen.  

8.1 Litteraturstudien 
Litteraturstudien visade att social engineering attacker är mycket olika. De kan nästan 
beskrivas som ett träd där stammen är en social manipulation och de olika grenarna är sätt att 
utföra den på. Men vilka är då de vanligast förekommande social engineering attackerna? 
Till exempel är ”phishing” en av de vanligaste förekommande social engineering attackerna. 
Beroende på med vilket medium attacken utförs kallas attacken olika saker. Attacker som 
vishing, smshing, spear-phishing, whaling är i grund och botten phishing attacker som utförs 
med olika attackvektorer. 

Digitalisering av samhället och med den hastighet som nyheter numera sprids gör det 
förmånligt för angripare att konstruera riktade, relevanta phishing attacker. Ett tydligt 
exempel på detta var det sms som angav sig att vara från SAS, timmar efter strejken avblåsts. 
Att rikta ett sms på detta vis med relevant information bidrar till en högre trovärdighet och en 
ökad chans att attacken lyckas för angriparen. 

Litteraturstudien visade även att de vanligast förekommande social engineering attackerna är 
de som sker på distans, exempelvis olika typer av phishing attacker utförda via digitala 
vektorer. Detta är dock, då man bortser från de alldagliga social engineering attackerna som 
människor utför medvetet eller omedvetet varje dag. Bland dessa finns exempelvis folk som 
”plankar” på tunnelbanan med hjälp av tailgating, eller barn som manipulerar sina föräldrar 
för att få något som de vill ha. 

För att motverka att anställda inom organisationer och företag faller offer för social 
engineering attacker lyfter litteraturstudien vikten av medvetenhet för att undvika att falla 
offer. För att höja medvetenheten hos de anställda är utbildning av personal en bra metod 
samt att ha tydligt utformade riktlinjer och säkerhetspolicy. Tydliga riktlinjer och policys är 
till för att hjälpa den anställde att inte riskera att lämna ut information till en angripare. I de 
genomförda intervjuerna lyfts dock ett problem med att de anställda har dålig koll på vad som 
står i säkerhetspolicyn och den prioriteras inte av anställda i deras arbete. Genom att 
kontinuerligt låta sina anställda få information om olika attacker inom social engineering 
samt att låta de genomföra tester går det att höja medvetenheten och kunskapen hos de 
anställda. Detta för att motverka att angripare lyckas dra nytta av verkliga scenarion och 
vilseleda personer att följa uppmaningarna i en angripares attack.	

8.2 Problematiken med preventiv resiliens för social engineering attacker 
Ett problem med att förebygga social engineering attacker är det faktum som konstaterades 
tidigt i rapporten. Det spelar mindre roll att företag och verksamheter budgeterar och 
spenderar stora summor på IT-säkerhet i form av brandväggar, virusskydd, utbildningar och 
policys om inte systemens användare är medvetna om dessa. Utbildningar och policys är 
möjligen ett av de mest effektiva sätten att förebygga social engineering attacker, men detta 
förutsätter att policydokument och liknande hålls levande, det vill säga, ständigt uppdateras 
med nya risker och hot som uppkommer. Ytterligare en tydlig problematik med detta är det 
faktum att nya hot och risker uppkommer dagligen och ofta anpassade till verkliga scenarion. 

För att kunna parera denna typen av välutvecklade och snabbt skapade phishing-försök krävs 
en bra grundkunskap hos användarna. Det krävs ett kritiskt tankesätt mot erbjudande som 
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verkar vara för bra för att vara sanna. Detta kan vara svårt att uppnå ifall de anställda bara 
tvingas läsa igenom en bunt papper för att få sin arbetsutrustning i kombination med att 
företaget sedan inte erbjuder någon uppföljande IT-säkerhetsutbildning. 

8.3 Problematiken med policys, riktlinjer och rutiner 
För att på effektivare sätt arbeta preventivt mot social engineering är det viktigt för företag att 
se till att deras anställda är medvetna om hot och risker. En väg att gå till det målet kan vara 
med hjälp av policys, riktlinjer och rutiner. Detta är antagligen även ett vanligt 
tillvägagångssätt. Det framgick dock av intervjuerna att de flesta medarbetare var medvetna 
om att företagen hade någon typ av IT-säkerhetspolicy eller policy. De flesta tillfrågade 
respondenterna kunde dock inte alls eller hade svårt att återge vad som stod i dessa 
dokumenten. Ett återkommande fenomen var de faktum att respondenterna hade fått skriva 
under någon typ av dokument med riktlinjer eller policys vid anställningen alternativt i 
samband med ut kvittering av arbetsrelaterad IT-utrustning. Respondenterna upplevde dessa 
dokument mer som en formalitet som bara skulle skrivas under och hade inte lagt någon 
större vikt vid att läsa igenom vad som faktiskt stod i dokumenten. Detta bidrar till två olika 
problem, det första är att företaget har lagt resurser på att ta fram policys och rutiner som inte 
efterlevs eftersom de anställda inte känner till de. Det andra problemet grundar sig i det 
första, eftersom de anställda inte känner till vad som står i dokumenten öppnas attackvektorer 
mot företaget vilket riskerar att drabba företaget stort ekonomiskt eller ryktesmässigt. 

Policys är trots detta ett av de mest effektiva sätten att förebygga social engineering attacker. 
Detta grundar sig i det faktum som tidigare nämnts, en social engineering attack kräver en 
social interaktion för att den ska få någon effekt. Kan medarbetaren effektivt upptäcka en 
social engineering attack i ett tidigt stadie kan attacken med största sannolikhet avvärjas utan 
några konsekvenser för företaget. För att en medarbetare ska kunna identifiera dessa attacker 
kan det vara lämpligt med någon typ av utbildning. Denna behöver inte vara särskilt 
omfattande, men att ge den anställde en grundförståelse av olika typer av grundläggande IT-
begrepp samt vilka de typiska karaktärsdragen för en phishing attack kan vara är en bra start. 
Att genomföra det phishing-quiz från Google som använts här i rapporten tar bara några 
minuter, men det kan nog öppna ut ögonen för många och eventuellt lära den anställde att 
kritiskt granska länkar och e-mail. För att stärka medvetenheten hos de anställda om en 
organisations säkerhetspolicy framkom det i litteraturstudien att ett effektivt sätt att göra det 
är genom att granska efterlevnaden hos organisationen. Via granskningen är det sedan möjligt 
för en organisation att implementera resurser där de bäst behövs för att stärka medvetenhet 
samt höja säkerheten hos organisationen. 

Den mänskliga viljan att vara hjälpsam till sina medmänniskor är något som ligger till 
nackdel för organisationer och fördel för en potentiell angripare. Trots att organisationer 
jobbar mycket med medvetenhet hos sina anställda finns det en risk att en anställd övertalas 
av en angripare att ge ut information. För att undvika att falla offer för social engineering 
attacker finns det inte möjlighet att ha en dålig dag. Som den attack som presenteras i studien 
räcker det inte alltid med att förfoga över god kunskap och hög medvetenhet angående social 
engineering. Det är otroligt viktigt att anställda på företag och organisationer inte sänker sin 
gard, varken i sitt arbete eller som i det presenterade exemplet en privatperson. Genomför 
angriparen sin attack när det valda offret är upptagen med annat skulle det kunna innebära att 
personer faller offer. I exemplet begär angriparen att offret ska identifiera sig för att kunna 
åtgärda det påstådda problemet. För att minimera risken att falla offer för en liknande attack 
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bör anställda eller privatpersoner följa rutinerna för hur utomstående personer ska 
identifieras. Alternativt kan vara att avsluta samtalet för att sedan själv ringa tillbaka. På så 
vis minimeras risken att en angripare lyckas dölja sig och sin tänkta attack med hjälp av 
teknisk utrustning som fejkar ursprunget för samtalet. När det kommer till attacker inom 
social engineering har personer eller anställda inte råd att sänka sin gard. 

8.4 Problematiken med lösenord samt hanteringen av dessa 
Ett starkt lösenord är ett av de simplaste och billigaste sätten att försäkra en autentiserad 
tillgång till ett system. Under intervjun gick det att fastställa att lösenordspolicy var aktuellt 
på alla arbetsplatser. Allt ifrån banker och lönekontor till skolor, alla hade lösenord som 
skulle bytas efter en förutbestämd tidsperiod samt någon typ av kravlista att uppfylla för att 
lösenordet skulle fungera. Detta är ett enkelt sätt att garantera att de anställda inte väljer ett 
för enkelt, eller kort lösenord som en angripare enkelt skulle kunna gissa eller testa sig fram 
till.  De tillfrågade respondenterna kände även till detta då de själva hade konstruerat 
lösenord till sina system. Det framkom dock i intervjuerna att trots tydliga riktlinjer för hur 
anställda ska konstruera starka lösenord framkom det problem med att byta lösenord efter en 
viss tid. En respondent uppgav att ofta byta lösenord gjorde att denne valde enklare lösenord 
för att lättare komma ihåg dem. Istället för att låta anställda välja ett starkt lösenord som är 
giltigt en längre period prioriteras det av företag att istället låta de anställda byta sina 
lösenord ofta. Fördelen med att lösenord byts ofta är att det minimerar risken att ett lösenord 
som knäcks kan användas under en längre period. 

Den problematik vi kunde se här var att i flertalet av intervjuerna framkom det att antingen 
respondenten själv eller en kollega till respondenten slarvade med hanteringen av lösenorden. 
Flertalet hade lösenorden uppskrivna på post-it-lappar som förvarades väldigt nära de 
känsliga systemen. Detta innebär att en angripare inte skulle behöva knäcka ett avancerat 
lösenord för att ta sig in i systemet, det räcker med att slå sig ner vid systemet och lyfta på 
tangentbordet för att få full tillgång till hela systemet i vissa fall. När lösenord hanteras på ett 
sådant ansvarslöst sätt fallerar hela den säkerhetsmekanism där avancerade lösenord 
konstrueras. Ännu en gång återupplevs den problematik som en omedveten anställd kan ställa 
till med. 

För att få bukt med denna problematik skulle företag kunna använda andra system och 
metoder för att besvara frågor om personers identiteter. Biometrisk identifiering är en metod 
som används för denna typ av identifiering. Problematiken som nämnts med lösenord är att 
enkla lösenord är lätta att gissa medan komplexa lösenord är svåra att komma ihåg. 
Biometriska system identifierar istället en person baserat på kroppsliga attribut. Fördelar med 
biometrisk identifiering är bland annat: 

• Säkerhet, en person kan identifieras och eventuellt kriminell belastning kan 
identifieras. 

• Bekvämlighet, inget behov av att komma ihåg lösenord. 
• Verifieringskedja, det finns en möjlighet att logga vem som öppnat vilken dörr vid 

vilken tid. 
• De-duplicering, en person innebär en identitet. 
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Nackdelar med biometrisk identifiering är att den kan anses som integritetskränkande och 
kostnaden för att implementera ett sådant system kan vara stor, och inte motiverad på mindre 
företag. 

Ytterligare ett problem med användning av biometri istället för lösenord är att det exempelvis 
går att byta ett lösenord som glöms bort eller blivit kapat till ett nytt lösenord. Men skulle en 
angripare klara av att kopiera ett fingeravtryck är det svårt att ändra en persons fysiska 
fingeravtryck. 

En annan lösning skulle kunna vara någon typ av lösenordshanterare där långa och komplexa 
lösenord skapas och lagras lokalt. Detta kanske vid första anblick tycks vara en bra lösning. 
Alla lösenord sparade på ett ställe, låsta av ett förhoppningsvis komplext lösenord. Det som 
händer är då att en ”single point of failure” skapas. Det vill säga, om en angripare får tillgång 
till lösenordshanteraren, får angriparen tillgång till alla lösenord. Samtidigt måste fortfarande 
den anställda komma ihåg ett lösenord till hanteraren och hantera detta varsamt. 

Identifiering av obehöriga personer är något som de flesta respondenterna påpekar som 
problematiskt i intervjuerna. Respondenterna uppger att det finns alarmknappar att använda 
om en obehörig skulle upptäckas på området eller de istället ska tillkallas polis. En av 
respondenterna nämner dock i sin intervju att de förmodligen skulle ha lägre misstanke mot 
en person som exempelvis är klädd som reparatör eller vaktmästare än någon som försökt 
anpassa sig till företagets klädkod. Det visar på det förtroende människor har till personer i 
yrken med uniformer. I intervjuerna med respondenterna framkommer det också att en viss 
medvetenhet om att ifrågasätta obehöriga personer om det råder någon form av misstanke. 
Litteraturstudien visar att någon form av rutin för hur identifiering av obehöriga ska gå till 
bör finnas inom företaget eller organisationen. Det lyfts även fram information om 
användning av sensorer i kläder för att verifiera att en person i uniform verkligen är ifrån 
företaget den utger sig för att vara. Trots att det skulle kunna vara en lösning för identifiering 
av utomstående öppnar det också för eventuella problem. Exempelvis kommer det kräva att 
företag och organisationer använder sig av ett nytt tekniskt system och öppnar därför för nya 
tekniska attackvektorer samt att det blir en ökad kostnad för organisationen. 

För attacker som sker över telefon eller som inte kräver fysisk kontakt är det även för 
attacken viktigt att de anställda är medvetna om vilken information de ger ut över telefon. 
Den enklaste lösningen är att inte låta anställda ge ut någon form av information alls om hur 
organisationen arbetar över telefon. Om en angripare samlar in information genom att ringa 
till organisationen och ställa frågor skulle detta kunna motverkas med att den anställda ställer 
enkla motfrågor. Dessa motfrågorna kan signalera varningssignaler till angriparen att den 
riskerar att bli upptäckt. Innan någon information lämnas ut bör den anställda artigt förklara 
att informationen inte kan lämnas ut innan personer som efterfrågar information kan 
identifieras. Av studien framkommer det inte några exakta riktlinjer för hur organisationer 
ska utforma sina riktlinjer för identifiering av utomstående personer. Eftersom organisationer 
och företag har olika behov för säkerhetskrav kan riktlinjerna skilja sig väldigt mycket åt. 
Därför är det upp till varje organisation att avgöra vilka krav de behöver och sedan 
implementera riktlinjerna hos sina anställda och se till att de efterlevs. 

8.5 Lagar och regleringar 
Flera av respondenterna uppger även att ny lagstiftning gjort att de ändrat sitt sätt att arbeta 
med den information de förvarar i sina system. De påpekas även att det efter införandet av 
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GDPR gjort att alla inte längre har tillgång till all information. Flera respondenter uppger att 
deras organisationer blivit mer medvetna och gjort ändringar i hur de hanterar information. 
Med hjälp av krav på hur hantering av känslig information får hanteras via lagar och regler 
kan säkerheten kring hanteringen av känslig information höjas. Med tvingande lagstiftning 
blir det inte upp till varje enskild organisation att avgöra vad som är skyddsvärt eller inte. Det 
blir en generell standard som organisationer och företag måste leva efter. Ett problem är dock 
att det kan innebära en högre kostnad för exempelvis småföretag vilka blir tvingade att köpa 
in dyr utrustning eller hyra konsulter för att skydda känslig information från utomstående till 
den standard vilken lagstiftningen anger. 

8.6 Phishing-quiz 
Under intervjun med respondenterna medgav de flesta att de hade låg koll på vad social 
engineering är. Under det efterföljande testet var det flera av respondenterna som visade hög 
medvetenhet att avgöra vad som var phishing-mejl eller legitimt mejl. Trots att testet är 
utformat för att efterlikna verkligheten finns det en risk att respondenterna var mer kritiska 
under genomförandet av testet. Detta är något som kan presentera en felaktig bild av 
respondenternas egentliga medvetenhet angående phishing. Respondenterna hade också en 
50/50 chans på varje fråga att gissa rätt ifall det var osäkra på det rätta svaret. Under 
genomförandet verkade det som respondenterna hellre valde att fälla än att fria ett mejl. 
Vilket är en bra tumregel att använda sig av i verkligheten för att minska riskerna att falla 
offer för eventuella attacker. 
Syftet med testet var inte enbart att kontrollera respondenternas medvetenhet utan även ge 
dem ny kunskap för att upptäcka eventuella phishing attacker. Detta var också något som 
flera respondenter uppgav efter genomfört test, att de lärt sig nya metoder att kontrollera 
innan de klickar på länkar eller laddar ner bifogade filer. Med små enkla medel som ett kort 
quiz går det att öka medvetenheten och det kritiska tänkandet hos användare. 
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8.7 Generaliserbart resultat 
Säkerhetsföretaget Proofpoint släppte nyligen sin årliga rapport angående social engineering 
och phishing. Rapporten presenterar avstämningar om hur medvetenheten är hos den 
generella användaren samt vad organisationer gör för att motverka attacker inom social 
engineering [26]. Undersökningen är gjord utifrån de svar som 16 olika branscher lämnat. 
Dessa branscher är bland annat finans, tillverkningsindustrin och hälsa och sjukvård utspridda 
över hela världen. Rapporten visar en ny trend där angripares fokus flyttas från attacker med 
hjälp av teknisk utrustning till att fokusera på att manipulera användaren.	

Proofpoint redogör att det är många användare som har svårt att definiera social engineering 
och dess attacker [26]. Resultaten visar att det fortfarande är många personer som inte vet vad 
phishing innebär. I jämförelse med vår studie var det även där svårt för respondenterna att 
definiera termen social engineering. Detta kan tyda på att det finns ett kunskapsglapp mellan 
personal inom IT och användarna inom övriga avdelningar. Proofpoint lyfter även vikten av 
att utbilda sin personal i problemen angående social engineering och att det är väldigt viktigt 
att det inte stannar vid endast en utbildning. Ett utvecklingsområde skulle därför kunna vara 
att företag och organisationer använder samma begrepp för att skapa förståelse för hotbilden. 
För att stärka sin säkerhet krävs det också att utbilda sin personal och bör göras med 
regelbunden uppföljning för att höja kunskapen hos de anställda. Trots att företag och 
organisationer har implementerat riktlinjer i säkerhetspolicyn om hur lösenord ska hanteras 
framkom det i vår studie att respondenterna åsidosatte säkerheten framför bekvämligheten. 
Proofpoint redogör i rapporten att stöld av inloggningsuppgifter blev den mest 
förekommande attacken under 2018 och gick därmed om attacker som infekterade system 
med skadlig programvara. Detta visar att företag, trots tydliga riktlinjer, behöver se till att 
användarens hantering av lösenord efterlevs kontinuerligt.	

Det resultat som Proofpoint presenterar i sin rapport ligger i linje med det resultat som 
framkommit i denna studie. Detta styrker studiens resultat trots ett litet omfång av 
respondenter för att kunna generaliseras. 

8.8 Avslutande diskussion 
I det efterföljande samtalet efter intervjuerna var det flera av respondenterna som uppgav att 
intervjun gjort att de börjat reflektera över hur de själva arbetar i sin organisation. Detta 
skulle kunna vara ett tecken på att genom att endast genomföra en intervju med sina anställda 
angående befintliga säkerhetsrisker kan medvetenheten höjas gällande säkerhetsrutiner. 

Flertalet respondenter upplevde att det var problematiskt eller jobbigt att deras lösenord 
behövde bytas ut efter en viss tidsperiod. Detta medförde att respondenterna skapade enklare 
lösenord de enklare skulle kunna komma ihåg, vilket gjorde att de blev svagare ur 
säkerhetssynpunkt. Att istället inte byta sina lösenord efter en given tidsperiod är inte heller 
en bra idé eftersom om en angripare kommer över ett lösenord, eller det läcker på annat sätt, 
besitter angriparen möjligheten att ta sig in i systemet under en lång tidsperiod framöver. 
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9 Slutsats 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur hög medvetenheten angående social engineering var 
inom företag och organisationer. En genomgång av utvald tillgänglig litteratur inledde 
studien och sedan genomfördes kvalitativa intervjuer för att undersöka medvetenheten hos 
företag och organisationer. Respondenterna för de kvalitativa intervjuerna valdes ut baserat 
på om de i sitt arbete använde teknisk utrustning kapabel att mottaga elektronisk post. 
Studien riktade in sig mot personer som inte arbetade på IT-avdelning eller besitter hög IT-
medvetenhet. 

Många av de utvalda respondenterna hade dålig kännedom angående termen ”social 
engineering” i sin helhet. När de fick begreppet förklarat för sig visste de flesta 
respondenterna vad det var, eller hade hört talas om det, exempelvis phishing. Phishing var 
den term de flesta respondenterna var bekanta med. Om den första frågan hade varit 
omformulerad är det möjligt att fler av respondenterna svarat jakande på frågan om de visste 
vad social engineering är för något. Frågan hade kunnat innehålla en kort beskrivning av 
termen generellt för att rikta in respondenten i rätt område. 

Av de genomförda intervjuerna visade det sig att medvetenheten angående social engineering 
var låg. De flesta respondenterna hade hört termen men hade dålig koll på den exakta 
definitionen av social engineering. Alla respondenter hade även tillgång till känslig 
information och det är därför viktigt med en hög medvetenhet angående IT-säkerhet och 
social engineering. Vidare visade intervjuerna att många organisationer har en 
säkerhetspolicy, dock hade respondenterna dålig koll på vad den innehöll och om den 
behandlade social engineering. I de fallen där respondenterna visste vad som stod i policyn 
hade organisationer ingen information om social engineering i sin säkerhetspolicy. Resultatet 
från litteraturstudien visade att en effektiv försvarsmetod var att använda sig av en tydlig 
säkerhetspolicy med riktlinjer för hur social engineering ska behandlas. Dock var det flera av 
organisationerna som hade gett ut information om att användarna ska akta sig för att klicka på 
länkar, ofta kom denna information efter en incident istället för att vara en proaktiv åtgärd. 
Trots en viss medvetenhet hos organisationerna angående social engineering var det få 
organisationer som kontrollerade efterlevnaden av deras säkerhetspolicy. Att kolla 
efterlevnad av policys är vitalt för att de ska fylla sin funktion. Det var även många av 
respondenterna som hittat egna lösningar på hur lösenord hanterades och konstruerades 
eftersom detta inte alltid var reglerat inom organisation. Det största problemet enligt 
respondenterna var att de är tvungna att byta lösenorden ofta. Detta ledde till att 
respondenterna istället konstruerade enklare lösenord för att kunna komma ihåg dem. 
Nackdelen med detta är att respondenterna inte väljer mer komplexa och säkra lösenord. I 
några av intervjuerna blev det även uppenbart att vissa skrev sina lösenord på post-it lappar 
och förvarade dem i närheten till sin dator eller system där de användes. Detta är en allvarlig 
brist i hanteringen med tanke på att intervjuerna visade att i många fall var det svårt att 
identifiera en obehörig person på arbetsplatsen, samt att det i dessa system fanns känslig 
information i en stor utsträckning. 

De respondenter som använde sig av sociala medier visade även på en hög kännedom om 
vilka som hade tillgång, vilken information de delade av sig själva på internet via sociala 
medier och liknande. Anledningen till att vissa valt en privat profil var mer för att inte vem 
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som helst skulle ha tillgång till information om respondenten snarare än att förhindra det 
faktum att en eventuell angripare ges möjligheten att samla in information om dem. 

Med hjälp av lagar och regleringar har även företag och organisationer ökat sitt skydd för 
hanteringen av känslig information. Detta visar på att ett sätt att höja informationssäkerheten 
är med hjälp av nya lagar och regleringar som tydligt sätter ett minimikrav på säkerhet. Flera 
av respondenterna berättade att deras sätt att arbeta har ändrats efter införandet av GDPR och 
att deras sätt att behandla känslig information blivit säkrare. Vissa respondenter upplevde att 
deras arbete blivit lite mer problematiskt efter införande av GDPR, då de inte i samma 
utsträckning hade tillgång till den information de haft innan. 

Rapporten visar dock att problemet med social engineering är något som hela tiden bör 
arbetas med för att motverka att falla offer för en eventuell attack. Genom att organisationer 
påminner sina medarbetare om vikten av IT-säkerhet och följer upp hur väl en medarbetarna 
efterlever sin policys och riktlinjer kommer främja en säkrare IT-miljö inom organisationen. 

9.1 Framtida arbeten inom området 
Uppsatsen har fokuserat på att kontrollera hur väl organisationer och företags medarbetare är 
medvetna om social engineering. Valet av respondenter har riktats mot personer som inte 
besitter någon särskilt hög IT-kompetens då dessa personer generellt har högre kunskap om 
ämnet. Rapporten har undersökt hur företag och organisationer arbetar med att skydda sig 
mot social engineering. En annan vinkel på problemet kan vara att göra intervjuer med 
personer som utför eller utfört social engineering attacker och jämföra med försvarsmetoder 
för att svagheter i försvar ska kunna täppas igen. 

För att skapa sig en bredare bild av hur medvetenheten är hos organisationer skulle en 
enkätundersökning genomföras istället. Detta gör att frågan hur medvetenheten ser ut inom 
hela organisationen får ett bredare resultat. Det faktum att studien visade att få företag och 
organisationer hade med social engineering i sin säkerhetspolicy är något som kan 
kontrolleras i framtiden. För att hjälpa företag och organisationer höja sin säkerhet finns det 
möjlighet att med hjälp av vetenskap och publicerad litteratur skapa en allmän 
säkerhetspolicy specificerad mot social engineering. 

Med hjälp av en enkätundersökning hos organisationer är det även möjligt att med deras 
medgivande verkställa en aktiv social engineering attack för att kontrollera organisationen 
resiliens. Detta är dock något som kan ställa till problem rent etiskt eftersom det kan bli 
integritetskränkande för individen eller organisationen att visa sig svag ifall de faller offer. 
Skulle detta genomföras är det av största vikt att det finns tydligt godkännande från 
organisationen och ett avtal sluts innan genomförande. 
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11 Appendix A 

Intervjufrågor 
Nedan finns de frågor som använts vid intervjuer med de utvalda respondenterna. Frågorna är 
uppdelade i olika kategorier och gör det enkelt att hålla en röd tråd igenom intervjun. 
Eventuella djupdykningar och följdfrågor kan tillkomma baserade på respondenternas svar. 
Detta är endast en slags grund för de frågor respondenterna kommer ställas inför. Intervjun 
kommer även att spelas in med respondenternas godkännande. 

Allmänna frågor 
För att få en start på intervjun samt en förståelse kring vilken position respondenten har på 
företaget och vilken typ av verksamhet företaget sysslar med ställs följande allmänna frågor. 

1. Vilken position har du i företaget? 
2. Vad sysslar ert företag/organisation med? 
3. Har ert företag/organisation en egen IT avdelning? 

Social Engineering 
Följande frågor är mer djupgående frågor om Social Engineering. De syftar till att kartlägga 
respondentens medvetenhet om området social engineering. 

1. Vet du vad Social Engineering är? 
2. Kan du förklara vad social Engineering är enligt dig? 
3. Hur hanterar ni Social Engineering? 
4. Har du fått någon träning angående att undvika att bli offer för SE? 

a. Om ja, av vem? 
5. Har ni någon gång varit offer för en Social Engineering attack? 

a. Hur gick det till? 
b. Kom angriparna över något? 
c. Hur hanterade ni attacken? (Åtgärder och uppföljning) 

6. Vilka social engineering attacker känner du till? 
7. Är er organisation/företag medvetna om SE? 
8. Får ni använda egna enheter (BYOD) och koppla upp till företagets nätverk? 

a. Ser du något problem med detta? 
9. Får ni använda företagets enheter och koppla upp till privata nätverk? 
10. Är privat surfing tillåtet på företagets nätverk? (Facebook, Twitter osv?) 

a. Finns det restriktioner på vad ni inte får surfa på privat? 
11. Har företaget någon utbildning i IT-säkerhet? (öka medvetenheten?) 

a. Utbildning angående social engineering? 
12. Får ni phishing/spear phishing mail? 

a. Hur hanteras dessa? 

Sociala medier och mer privata frågor 
Följande frågor avser undersöka hur respondenterna hanterar sociala medier i vardagslivet. 
Delar de obetänksam information om sina intressen och livsstil, som kan göra det enklare för 
en angripare att konstruera ett phishing mail som med hög sannolikhet klickas på? 

1. Använder du sociala medier? 
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a. Om ja, vilka? 
2. Har du öppen profil eller stängd? 

a. Om du har öppen – Tänker du på vilken typ av information du delar med dig 
av? Och vilka som har tillgång till den här informationen? 

b. Om du har privat – Hur hanterar du förfrågningar om följningar av personer 
du inte känner? 

Känslig information 
Följande block med frågor avser undersöka och kartlägga huruvida företaget hanterar känslig 
information. Visar det sig att de gör det ställs frågor rörande vilka som har tillgång till 
informationen, vilka standarder som är aktuella med mera. 

1. Hanterar ni känslig information? 
2. Har ni någon uppdelning över vilka som har tillgång till känsliga information? 
3. Jobbar ni efter erkända standarder? (exempel: ISO 27000, CIA-modellen) 
4. Hur hanteras information som ska raderas? (motverka dumpster diving) 
5. Har GDPR ändrat er sätt att arbeta angående känslig information? 
6. Om en person säger upp sig/blir avskedad kan information finnas kvar där, hur 

hanterar ni denna situation? 

Fysisk säkerhet 
Rapporten visar att social engineering kan ha många olika former. Följande frågor syftar till 
att visa om respondenten eller dess företaget är medvetna om olika social engineering 
attacker som är fysiska och om det finns handlingsplan för att förhindra detta. 

1. Visste du att social engineering kan ha fysisk form? 
2. Har ni skydd för intrång som Tailgating osv? 

a. Passerkort och pin kod osv. 
b. Finns det några riktlinjer hur dessa fungerar? 

3. Finns det några riktlinjer på hur obehöriga ska hanteras? 

Policy 
Denna sektion avser undersöka huruvida respondentens företag har implementerat en 
säkerhetspolicy, samt om respondenten känner till vad den i så fall innehåller. 

1. Har ni någon säkerhetspolicy? 
a. Behandlar den SE? 
b. Vad säger den om SE? (Phishing/Spear phishing)? 

2. Vid en eventuell attack har ni någon plan på hur denna ska hanteras? 
3. Hur medvetna är anställda om säkerhetspolicyn? 
4. Har säkerhetspolicy tydliga riktlinjer för lösenord? 

a. Hur starka det ska vara? (Längd, specialtecken osv) 
b. Byts lösenorden ut? 
c. Hur får de hanteras? (Skriva upp på post-it lappar) 
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När intervjun är genomförd ges respondenten möjligheten att testa sina kunskaper i ett test 
skapat av Google. Testet består av 8 frågor där respondenten ska avgöra om det som 
presenteras är nätfiske eller ej. Detta genomförs för att de angivna svaren ska kunna styrkas 
av genomfört test. Testet som kommer användas återfinns på följande adress: 

https://phishingquiz.withgoogle.com/ 
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12 Appendix B 
12.1 Intervju med respondent 1 
Vilken position har du i företaget?	
”Projektledare”	
	
Vad sysslar ert företag/organisation med?	
”Det är ett löneföretag kan man säga, det erbjuder outsourcing av lönehantering och även 
system för lönehantering, samt system för registrering av tid och resor. Det mesta är 
molnbaserat nuförtiden.”	
	
Har ert företag/organisation en egen IT avdelning?	
”Nej, lite mer åt produktutvecklingshållet. IT-delen är inbyggd i ekonomin. Eller, vi har ju 
outsourcat vår IT-avdelning. Det ör outsourcat till företag x, så där har vi vår IT.”	
	
Vet du vad Social Engineering är?	
”Nej”	
	
Har du någon gång blivit informerad om social engineering på din arbetsplats?	
”Företaget informerar en del när de uppdagades bluff-mejl från posten, inte så mycket i 
förebyggande syfte vilka hot man ställs inför utan mer när hoten dyker upp”	
	
Har du fått någon träning angående att undvika att bli offer för SE?	
”Ja, av vår outsourcingpartner för IT”	
	
Har du någon gång varit offer för en Social Engineering attack?	
”Vi har råkat ut för att det har skickats in bluffmail till organisationen men jag vet inte om 
det är någon som har fallit för det och klickat på någon länk och lämnat ut något. Det är 
många äldre som jobbar på företaget och jag kan väll gissa att en del av dessa kan ha en 
större benägenhet att falla för denna typen av bluffmail. Jag känner ju till lite hur deras 
kompetens ligger då de ofta kom och frågade mig saker. Det kanske inte är så bra när man 
jobbar så mycket på det sättet som man gör med mail och så vidare.”	
	
Är er organisation/företag medvetna om SE?	
”Ja, precis.”	
	
	
Får du använda egna enheter (BYOD) och koppla upp till företagets nätverk?	
”Nej, eller, man får göra det men då kopplar man upp sig mot ett gästnätverk och inte det 
riktiga så att säga. Inte samma nätverk som arbetet bedrivs på.”	
	
Har du tillgång till jobbtelefon eller jobbdator?	
”Yes, både och.”	
	
Får du använda företagets enheter och koppla upp till privata nätverk exempelvis hemma?	
”Ja”	
	
Är privat surfing tillåtet på företagets nätverk? (Facebook, Twitter osv?)	
”Mm, nej det finns ju begränsningar som jag inte riktigt testat men du kommer ju åt din 
privata mail, Facebook och Twitter och liknande.”	
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Har företaget någon utbildning i IT-säkerhet?	
”Nej. Inte mer än att man får ett mailutskick om något, men ingen konkret genomgång av 
något som jag vet att andra företag har där man går igenom vilka restriktioner som finns. 
Inget jag skulle kalla utbildning snarare genomgång.”	
	
Har du fått någon typ av genomgång hur du ska hantera phishing mail?	
”Ja, det är att anmäla de. Om man misstänker något ska de anmälas till våran IT-partner.”	
	
Får du phishing/spear phishing mail?	
”Ja, det händer.”	
	
Hanterar du känslig information?	
”Ja, lönespecifikationer och olika företagsunderlag. Även andra uppgifter internt inom 
organisationen.”	
Har du någon uppdelning över vilka som har tillgång till känsliga information?	
”Vi har det uppdelat så att alla kommer till exempel marknadsavdelningens mappar för att 
kunna ta del av mallar exempelvis. Alla kommer dock inte åt den avdelningen jag tillhörde 
som var outsourcing. Den kom bara vi på outsourcing åt.”	
	
Jobbar du efter erkända standarder? (exempel: ISO 27000, CIA-modellen)	
”Nej, det känner jag inte till.”	
	
Hur hanteras information som ska raderas?	
”Ja, där får man göra en egen avvägning. Antingen strimlar man papper själv eller så har vi 
en särskild container för känsliga papper. Hur hanteringen av den såg ut exakt vet jag inte 
men det var en stängd container, där man skickade in pappren i en liten lucka. Det fanns 
även en container för vanliga papper utan känslig information. Vad de gäller elektronisk 
information är vi inte ansvariga för den utan det heter att vi är biträden, så vi äger ingen 
information. Vi gör oss därför inte av med informationen om inte kunden ber oss om det så vi 
är ju inte ansvariga för det på så sätt, utan vi hanterar informationen såsom kunden ber oss. 
Ibland kanske de ber oss att spara information längre än vi borde och då gör vi de så länge 
vi har godkänt underlag av kund på att det är okej. Hur det går till när vi ska ta bort de vet 
jag inte riktigt hur de går tillväga utan det är vår produktavdelning som sitter med systemen 
som rensar ut det.”	
	
	
Har GDPR ändrat er sätt att arbeta angående känslig information?	
”Oh ja. Det har det. Innan så kan man väl säga att vi använda någon typ av portal där man 
kunde leverera information utan att maila den, som utforskaren på datorn fast det låg då via 
nätet där man kom åt och kunde lägga information i olika mappar. Där levererades 
informationen säkert. Det var ändå mycket som mailades, exempelvis frågor om anställda, 
anställningsnummer och personnummer samt information om löner. När GDPR infördes fick 
vi även införa ett nytt ärendehanteringssystem, vi hade ett sedan tidigare men det var mer för 
internt bruk. Externt mot kund implementerades det ett system som används för fullt nu som 
inte fanns tidigare, detta är väl den stora förändringen och där fick vi ju utbildning om hur 
GDPR påverkas oss. Vilken typ av information som man får maila, hur man hanterar 
mottagning av mail med känslig information. Det största var kanske medvetandet hos de 
anställda, att man tänker till en gång till innan man mailar iväg någonting och sådär.”	
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Om en person säger upp sig eller blir avskedad kan information finnas kvar där, hur hanterar 
du denna situation?	
”Ja, när man säger upp sig får man ingen genomgång i hur man ska hantera det. Dock när 
jag skrev på första gången, alltså när jag blev anställd så fick jag ju skriva på ett 
sekretessbeslut om tystnadsplikt eller vad man kallar det om man tar del av känslig 
information. Så då skrev jag på papper om att jag ej får föra vidare det, men när man säger 
upp sig är det inget som tas upp igen, vilket man kan tycka att man kanske borde gå igenom.” 
 
Har du skydd för intrång som ”Tailgating” osv? 
”Det var ju kodlås på alla dörrar, alla dörrar är alltid låsta, men om någon går bakom en 
och hugger dörren innan den stängs så var det ju inget skydd mot det. Det fanns ingen sluss 
eller så. Det var en dörr sedan är man inne i byggnaden och till min avdelning som hanterar 
känsliga uppgifter var det ytterligare en dörr men även den saknade samma typ av skydd 
mottailgating. Kommer någon in med en stege och börjar kolla lite ventilation är detta 
kanske ingenting man hade reagerat på.” 
 
Var pin koden till kodlåsen personlig, dvs att det går att identifiera vem som öppnat en dörr 
och när? 
”Jag kanske var lite otydlig där, vi har tagg och efter vissa klockslag var det tagg och kodlås. 
Om man kom efter 07.30 på morgonen och innan 17.00 på eftermiddagen kunde man bara gå 
in med sin tagg, innan och efter dessa tiderna var man tvungen att ha tagg och kod.” 
 
Finns det några riktlinjer på hur obehöriga ska hanteras? 
”Nej, inte direkt. Detta var inget som togs upp, man fick höra tänk på att inte släppa in 
någon utan behörighet på avdelningen. Var någon utan behörighet tvungen att gå in där så 
var någon tvungen att följa med de hela tiden.” 
 
Har du någon säkerhetspolicy? 
”Ja, det hade vi.” 
 
Behandlade den social engineering? 
”Jag är nästan säker på att jag kan säga att den inte gjorde det. Man tittar på den och läser 
den någon gång annars tänker man inte så mycket på den. Men nej, jag är ganska säker på 
att det inte stod något om det i den.” 
 
Vid en eventuell attack har du någon plan på hur denna ska hanteras? 
”” 
 
Hur medvetna är anställda om säkerhetspolicyn? 
”Man får första dagen en bunt papper man ska läsa igenom, där finns säkerhetspolicy, IT-
policy och alla typer av policys.” 
 
Har säkerhetspolicy tydliga riktlinjer för lösenord? 
”Nej, inte direkt så utan det stod väll information om att lösenordet ska bytas med jämna 
mellanrum vilket styrdes av vår IT-partner. Vi fick byta var tredje månad och då fick man 
inte ha samma lösenord, samt att det skulle innehålla siffror, specialtecken och vanliga 
bokstäver. Även en viss längd, annars nämndes det inget direkt i policyn om att lösenorden 
skulle ha en viss standard, det var mer när man registrerade sig som det kom upp.” 
 
 
Fanns det någon typ av restriktion på hur lösenorden fick hanteras på företaget? 
”Nej, klassikern var ju att det skrevs ner på en post-it lapp och sedan placerades den under 
tangentbordet. Så nej det fanns det inte.”  
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12.2 Intervju med respondent 2 
 

Vilken position har du i företaget? 
”Jag är anställd som arbetsledare.” 
 
Vad sysslar ert företag/organisation med? 
”Vi sysslar med olika konstruktionsprojekt, ofta arbetar jag med stora projekt och 
förändringar inom väginfrastruktur, exempelvis byggnation av broar och stora 
vägförändringar.” 
 
Har ert företag/organisation en egen IT avdelning? 
”Ja, det finns en avdelning som hanterar alla IT-frågor.” 
 
Vet du vad Social Engineering är? 
”Nej det vet jag inte.” 

Får du använda egna enheter (BYOD) och koppla upp till företagets nätverk? 
”Ja det får vi göra, jag har dock personligen inte valt att göra detta eftersom att jag har så 
mycket surf tillgänglig i telefonen och det har mest upplevts som krångligt att leta rätt på 
lösenord till nätverket och så vidare.” 

 
Får du använda företagets enheter och koppla upp till privata nätverk? 
”Ja, det har vi tillåtelse att göra.” 
 
Är privat surfing tillåtet på företagets nätverk? (Facebook, Twitter osv?) 
”Ja, jag tror det men jag är inte säker.” 
 
Har företaget någon utbildning i IT-säkerhet? (öka medvetenheten?) 
”Nej, inte vad jag vet. Jag har inte fått någon sådan utbildning i alla fall.” 
 
Får du phishing/spear phishing mail? 
”Nej, jag har aldrig fått något sådant mail till min jobb-mail vad jag märkt.” 
 
Använder du sociala medier? 
”Nej, inga alls.” 
 
Hanterar du känslig information? 
”Ja, det finns en hel del känslig information som hanteras i den dagliga verksamheten.” 
 
Har du någon uppdelning över vilka som har tillgång till känsliga information? 
”Ja, det är inte alla som har tillgång till den.” 
 
Jobbar du efter erkända standarder? (exempel: ISO 27000, CIA-modellen) 
”Detta är inget jag känner till eller har hört talas om.” 
 
Hur hanteras information som ska raderas? 
”Fysisk information ska i den mån det är möjligt strimlas.” 
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Har GDPR ändrat er sätt att arbeta angående känslig information? 
”Jag vet inte hur det var innan GDPR, men jag är medveten om att personnummer och 
liknande information inte får sparas på datorn och så. 
 
Är detta något du utbildats i eller har du tillskansat dig denna informationen självmant? 
”Detta är saker jag har tagit reda på självmant, jag har inte fått någon specifik utbildning i 
just GDPR.” 
 
Om en person säger upp sig/blir avskedad kan information finnas kvar där, hur hanterar du 
denna situation? 
”När man anställs skriver du under ett sekretessbeslut att du inte ska avslöja information om 
ekonomi och så vidare, men det är nog inget som trycks på en igen just när du ska sluta 
arbeta.” 
 
Visste du att social Engineering kan ha fysisk form? Exempelvis Tailgaiting. 
”Nej, jag visste inte att det var en typ av social engineering.” 
 
Har du skydd för denna typen av attacker som Tailgating osv? 
”Det kom en ny lag för ett tag sedan om personalliggare på arbetsplatser för att kunna 
hantera, ja, jag tror det har med skatteverket att göra egentligen. Vi har något som kallas för 
ID06, det innebär att du bär ett ID-kort med ditt namn och foto hela tiden du befinner dig på 
arbetsplatsen. Du loggar även in dig i systemet när du kommer till arbetsplatsen och loggar 
ut när du går, detta ID06 kort används även för att kunna ta sig in på arbetsplatsen. 
 
Finns det några riktlinjer på hur obehöriga ska hanteras? 
”De ska avlägsnas direkt ifrån platsen, av närmaste personal.” 
 
Har du någon säkerhetspolicy? 
”Ja, de har de säkert. När jag skrev på senaste anställnignspapper skriver man under att 
man inte ska läcka information, typ känslig information. Det är som någon typ av 
tystnadsplikt. Om man slutar på företaget ska man inte avslöja känslig information om 
ekonomi och liknande som sagt.” 
 
Behandlar den specifikt social engineering? 
”Det vet jag faktiskt inte.” 
 
Hur medvetna tror du att de anställda är om denna säkerhetspolicyn? 
”På en skala 0–10 skulle jag uppskatta en fyra kanske. Jag tror inte så många känner till 
denna.” 
 
Har säkerhetspolicy tydliga riktlinjer för lösenord? 
”Ja, det har vi för datorerna. Det ska bytas typ var tredje månad, ska vara en viss längd samt 
att det är krav på att man ska ha lite olika tecken, sådär som de brukar vara på hemsidor när 
man skapar ett konto.” 
 
Finns det riktlinjer om hur lösenorden får hanteras, får de till exempel skrivas upp på en post-
it lapp? 
”Jag har mitt lösenord uppskrivet på post-it lapp, ha-ha så jobbar jag.” 
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Har du gjort google:s quiz eller test  om phishing innan? 

”Det har jag inte gjort.” 

 

Respondentens resultat på quizen: 5/8 rätt. 
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12.3 Intervju med respondent 3 
Vilken position har du i företaget? 
”Min roll i företaget är lärare, grundskolelärare F-3.” 
 
 
Vad sysslar ert företag/organisation med? 
”Utbildning bland annat, kommunen är min arbetsgivare och de sysslar ju med allt möjligt” 
 
Har ert företag/organisation en egen IT avdelning? 
”Ja, kommunen har en egen IT-avdelning. IT-support heter det.” 
 
Vet du vad Social Engineering är? 
”Nej, jag har hört ordet och jag vet att det handlar om phishing och liknande men kan inte 
beskriva definitionen av det.” 
 
 
Förklara vad social Engineering är enligt dig? 
”Nej det kan jag nog inte göra, det har väl med IT att göra antar jag.” 
 
 
Hur hanterar du Social Engineering? 
”Det vet jag inte. Vi går dock just nu en utbildning via mailen, den har berört phishing, 
länkar i mail det har varit, ja vi får träna, se videor, göra quiz och läsa texter. ” 
 
Har du fått någon träning angående att undvika att bli offer för SE? 
”Ja, och den fortlöper nu.” 
 
Om ja, av vem? 
”Det är kommunen som bedriver den.” 
 
Har du någon gång varit offer för en Social Engineering attack? 
”Ja, Halmstad kommun var det för inte så länge sedan.” 
 
 
Hur gick det till? 
”Det var ett phishing mail där det stod att man skulle byta sitt lösenord och användarnamn, 
det var riktigt dåligt konstruerat. Jag har kvar det mailet om du vill se en bild på det. Det är 
konstigt tycker jag att någon gick på detta eftersom att det var ett så pass dåligt konstruerat 
mail och uppenbart något som inte stod rätt till.” 
 
 
Kom angriparna över något? 
”Ja, de kom över inloggningsuppgifter till några anställda i kommunen till E-post, men det är 
ju samma inloggningsuppgifter till e-post som till intranät, du har ett lösenord till allt. Så 
man kan väl säga att de kom över väldigt mycket information, säkert känslig sådan också.” 
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Hur hanterade du attacken? (Åtgärder och uppföljning) 
”Jag vet inte hur de hanterade de och så men det var ju efter den incidenten som de började 
bedriva utbildningen om phishing mail. Jag har dock inte behövt byta lösenord efter detta, 
men det kanske handlar om att de bara kom åt en viss sektor av användaruppgifterna.” 
 
 
Vilka SE attacker känner du till? 
”Phishing, det är väl typ den. Eller jo, man får inte lämna klassrummet med datorn inloggad, 
det kanske är kanske för att förebygga en typ av social engineering attack? Det kan ju finnas 
känslig information där så datorn måste loggas ut innan man lämnar klassrummet om man 
till exempel ska gå och kopiera något. Är jag inloggad på en dator så kan jag ju gå in på alla 
system som unikum, skola24 och dexter.” 
 
 
Är er organisation/företag medvetna om SE? 
”Ja, det tycker jag.” 
 
 
Får du använda egna enheter (BYOD) och koppla upp till företagets nätverk? 
”Ja, det får jag.” 
 
Ser du något problem med detta? 
”Ja, man vet ju kanske inte om man då råkar ta med något virus eller så till det nätverket 
isåfall.” 
 
Får du använda företagets enheter och koppla upp till privata nätverk? 
”Ja, det får vi.” 
 
Är privat surfing tillåtet på företagets nätverk? (Facebook, Twitter osv?) 
”Japp det är det.” 
 
Finns det restriktioner på vad du inte får surfa på privat? 
”Inte vad jag vet.” 
 
Har företaget någon utbildning i IT-säkerhet? (För att öka medvetenheten?) 
”Jag vet inte, däremot kommer jag ihåg att det stod i utbildningen angående SE att om vi får 
ett mail som vi är osäkra på om vi får öppna eller inte så ska vi rådfråga sin chef. Så 
cheferna kanske har fått någon typ av utbildning i IT-säkerhet.” 
 
Utbildning angående SE? 
”Ja, som sagt den fortlöper nu via mail.” 
 
Får du phishing/spear phishing mail? 
“Jag har fått ett.” 
 
 
Hur hanteras dessa? 
”Jag raderade det. Men jag har nog det i papperskorgen.” 
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Använder du sociala medier? 
”Ja, Instagram, Facebook, Snapchat och LinkedIn.” 
 
Har du öppen profil eller stängd? 
”Jag har stängd på alla utom LinkedIn. Jag vill inte att föräldrar till barnen ska gå in och 
kolla vad man gör hela tiden.” 
 
Hanterar du känslig information? 
”Ja, i stor utsträckning. Mycket personuppgifter, skyddade identiteter och så.” 
 
Har du någon uppdelning över vilka som har tillgång till känsliga information? 
”Ja, bara jag har tillgång till min klass, innan hade alla tillgång till allas klasser och kunde 
se information om alla, men det har ju ändrats sedan GDPR.” 
 
Jobbar du efter erkända standarder? (exempel: ISO 27000, CIA-modellen) 
”Det är ingenting jag känner till.” 
 
 
Hur hanteras information som ska raderas? (motverka dumpster diving) 
”Fysisk information som papper och så de strimlar vi och lägger i en vanlig papperskorg. 
Den digitala informationen raderar vi också bara, ”delete”, och lägger de i papperskorgen.” 
 
 
Har GDPR ändrat er sätt att arbeta angående känslig information? 
”Ja, i och med att vi inte kan se t ex varandras klasslistor, vi får inte heller ha brandlistor 
uppsatta på dörrarna utan de ska vara dubbelvikta och dolda. Sen tycker jag att så länge 
man kan motivera varför man behöver ha vissa listor och uppgifter har jag hört att det ska 
vara okej, vi har dock inte fått någon speciell utbildning i det. Vi kan ha fått en liten 
utbildning online men jag önskar att jag hade fått mer utbildning i det för att kunna känna 
mig säkrare på att informationen hanteras korrekt.” 
 
Om en person säger upp sig/blir avskedad kan information finnas kvar där, hur hanterar du 
denna situation? 
”Vid anställning skriver man under sekretessbeslut som gäller även efter avslutad 
anställning. Man har alltså tystnadsplikt både under anställning och efter avslutad 
anställning.” 
 
Visste du att social Engineering kan ha fysisk form? Exempelvis Tailgaiting (ge exempel 
osv? 
”Nej det visste jag inte.” 
 
 
Har du skydd för intrång som Tailgating osv? 
”Nej, hela skolan är öppen mellan 07.30 och 16.30. Så där emellan kan vem som helst ta sig 
in.” 
 
Finns det några riktlinjer på hur obehöriga ska hanteras? 
”Ja. Ser vi någon vi inte känner igen, vilket är väldigt lätt hänt på en skola med över 700 
elever 1400 anhöriga, så ska vi fråga vad personen gör här och om de behöver hjälp. Samt 
avvisa de om de inte har något där att göra. Däremot vet jag inte hur bra denna rutin 



61	
	

efterföljs, vår rektor berättade för ett tag sedan hade de varit en obehörig person där på test 
och det hade inte varit någon som hade reagerat. Det var en obehörig som inte skulle vara 
där som hade mött minst tjugo vuxna utan att någon hade konfronterat han. Det är så svårt 
att veta vem som är vem med tanke på alla vikarier och föräldrar som springer i skolan hela 
tiden. Det börjar även folk hela tiden.” 
 
Har du någon säkerhetspolicy? 
”Ja, det har vi.” 
 
 
Vid en eventuell attack har du någon plan på hur denna ska hanteras? 
”Nej.” 
 
Hur medvetna är anställda om säkerhetspolicyn? 
”Väldigt lite.” 
 
Har säkerhetspolicy tydliga riktlinjer för lösenord? 
”Nja, man ska ha stor bokstav och en siffra, samt att de byts ut efter tag. Innan bytte man en 
gång per år men i år har jag inte bytt ännu. De brukar även rekommendera att lösenordet 
inte ska bestå av sitt namn men det vet jag att folk har ändå.” 
 
Finns det några restriktioner på hur dessa lösenorden får hanteras, t ex skrivas upp på post-it 
lappar etc? 
”Nej. Där kan man nog hitta många lösenord. En kollega till mig har sitt lösenord uppskrivet 
och har ställt en liten burk på det.” 
 
Så man kan säga att om man lyfter på burken så har man tillgång till datorn som står precis 
bredvid burken och har full tillgång till alla system på den datorn? 
”Ja, så är det, tyvärr.” 
 
Har du gjort google:s quiz eller test om phishing innan? 

”Nej.” 

 
 
Respondentens resultat på google:s quiz: 6/8 rätt. 
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12.4 Intervju med Respondent 4 
Vilken position har du i företaget? 

”Jag jobbar ju som kundrådgivare kan man säga” 

 

Vad sysslar ert företag/organisation med? 

”Det är en bank, en telefonbank vi träffar kunder på distans” 

Har ert företag/organisation en egen IT avdelning? 

”Ja det har det vi.” 

 

Vet du vad Social Engineering är? 

”Nej inte riktigt.” 

 

Förklara vad social Engineering är enligt dig? 

”Det är bedrägeri mot kunder eller privatpersoner eller företag.” 

 

Hur hanterar du Social Engineering? 

”Vi har ju ett ganska omfattande arbete en enskild säkerhetsavdelning. Sen så är det ju 
specifik information till kunderna som det ser på våran hemsida eller i internetbanken. Att 
man ska passa sig för att öppna länkar och försöka rikta sådan information. Och sedan i 
samtalet och mötet med kunden att vi försöker informera när det ställer frågor om hur de ska 
bete sig på nätet eller hur de ska använda till exempel sitt kort som är risk att bli utsatt i våra 
tjänster. Och när det skaffar ett mobilt bank-ID och försöka förklara vad det faktiskt 
innebär.” 

 

Har du fått någon träning angående att undvika att bli offer för SE? 

”Ja vi har ju interna utbildningar när man börjar och då är det även när det gäller 
säkerhet.” 

Om ja, av vem? 

”Ja då är det våra interna utbildningar som vi tagit fram.” 

 

Har du någon gång varit offer för en Social Engineering attack? 

”Jag vet inte, men kunderna blir ju utsatta så indirekt blir det ju att vi blir det också.” 

 



63	
	

Hur gick det till? 

”Det kan ju vara till exempel att en kund klickar på en länk eller slår in ett bank-id eller att 
man använder sitt kort på nätet och kortet blir skimmat.” 

 

Kom angriparna över något? 

”Ja det gör dom ju då, om de får tillgång till dessa uppgifterna. ” 

 

Hur hanterade du attacken? (Åtgärder och uppföljning) 

”Vi uppmuntrar ju kunden själva att göra en polisanmälan och sedan utför vi själva en 
utredning för att om vi ska ersätta kunden då. Och då överväger vi lite hur mycket man själv 
påverkat för att bli utsatt.” 

 

Vilka SE attacker känner du till? 

”Ja då är det till exempel phishing mail att kunderna klickar på en länk och så ger man ut 
sina uppgifter eller pin-kod eller så eller hackas. Det kan också vara så att om du inte klickar 
på den här länken kommer vi låsa din dator eller något liknande. ” 

 

Är er organisation/företag medvetna om SE? 

”Ja, det är vi ju. Sen kan det vara ibland att vi har till exempel om vi får ett internt mail som 
vi märker kanske är oseriös eller så har vi en inkorg där vi bara kan maila vidare om vi 
märker något och då vet vi att det hanteras. I den branchsen vi jobbar så känns det som man 
behöver vara väldigt medveten om det och omfattande arbete kring det.” 

 

Får du använda egna enheter (BYOD) och koppla upp till företagets nätverk? 

”Nej, vi har ju ett trådlöst nätverk som ett gäst-wifi men annars får vi aldrig använda 
ingenting med jobbet i våra egna enheter.” 

 

Så om du vill koppla upp dina egna enheter kopplar du upp den mot ett nätverk som inte är 
sammankopplat till det andra? 

”Ja precis, som är för våra gäster eller oss anställda så jag kan tänka mig att det är något 
separat.” 

 

Får du använda företagets enheter och koppla upp till privata nätverk? 

”Nej ingenting som är kopplat till jobbet.” 



64	
	

 

Är privat surfing tillåtet på företagets nätverk? (Facebook, Twitter osv?) 

”Det får inte riktigt vara vad som helst. Jag vet inte vad de har för blockeringar eller så, jag 
vet inte hur okej det är med Facebook och sånt. Men annars är det nyheter eller så men det 
mesta är jobbsammankopplat. På rasten typ att man kollar men det är väll ändå inte alla 
sidor som är okej eller så.” 

 

Har företaget någon utbildning i IT-säkerhet? (öka medvetenheten?) 

”Inte jättemycket egentligen. Men det är ju mest återigen mot kunden eller för kundens skull, 
information för kunden men det blir ju indirekt mot en själv också. Kanske inte jättemycket 
för de interna systemen eller licksom för våran egen skull eller sådär. Annars har vi vår 
interna säkerhetsavdelning som kommer löpande och pratar. ” 

 

Får du phishing/spear phishing mail? 

“Jag tror inte det.” 

 

Om du skulle få phishing/spear phishing mail vet du hur det skulle hanteras? 

”Ja då är det att vi har en mail, som jag sa innan, att vi har en mail som går direkt till den 
avdelning som jobbar med det då. Och då är det då att det kan vara från utomstående eller 
från någon som utger sig för att vara från banken och då vill ju vi veta vart ifrån de kommer 
eller så.” 

 

Använder du sociala medier? 

”Ja, det gör jag.” 

 

Vilka? 

”Instagram, Snapchat, Facebook.” 

 

Har du öppen profil eller stängd? 

”Jag har privat på Instagram och Snapchat, att man måste bli vän först. Sen på Facebook så 
tycker jag det är lite krångligare att ställa in men där försöker jag väll ha det så privat jag 
kan ha det. ” 
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Tänker du på vilken typ av information du delar med dig av? Och vilka som har tillgång till 
den här informationen? 

”Ja det gör jag ju ändå men är ändå inte så jätte insatt i det. För det är ju ändå mycket 
information som syns på ens profil och det är ganska mycket urval vad man kan välja att inte 
kunna se eller kunna se. Så någon gång har jag försökt sitta och kollat på det och försökt 
ställa in men inte jättemedveten. Jag skulle inte kunna säga just nu vad någon ser om de 
söker på mig nu. 

 

På de sociala medierna där du har privat inställning, var drar du gränsen för att 
acceptera/neka en vän förfrågan? 

”Att det är någon som man känner eller att man känner att det finns någon kontakt. På 
Facebook är det bara sådana jag känner men på Instagram är det mer så här att där kan jag 
ändå vara ganska tillåtande och låta de mesta följa. Förutom om man känner att det 
verkligen är någon man inte har någon connection med men är det typ att man följer någon 
eller om följer en kändis och sedan kommer deras fan club och begär att få följa, då tackar 
jag inte ja.” 

 

Hanterar du känslig information? 

”Ja, det gör vi.” 

 

Har du någon uppdelning över vilka som har tillgång till känsliga information? 

”Dels så omfattas vi av mycket lagar kring det för det är banksekretess och vi har ju sekretess 
för allting egentligen. Och allting är uppdelat i sektioner där jag bara har tillgång till det jag 
behöver veta, jag ska inte kunna se mer än det jag behöver veta. Vi har ju sekretess mot 
varandra, jag kanske behöver ta i en kollega för att diskutera ett ärende med en kund men 
annars så får man ju inte heller röja någon information om någon kund till en kollega. Så det 
är väldigt känsligt och just att det verkligen ska vara de som jobbar på digital support och 
som jobbar med säkerhetsärenden de ska kunna se mer och ha mer tillgång än vad vi som 
jobbar med service ska kunna se. Och det är ju för att vi ska kunna skydda kunden.” 

 

Jobbar du efter erkända standarder? (exempel: ISO 27000, CIA-modellen) 

”Jag vet faktiskt inte, vi gör säkert det men ingenting som jag vet.” 

 

Hur hanteras information som ska raderas? (motverka dumpster diving) 

”Ja det har vi säkert, men jag vet inte riktigt hur det fungerar.” 
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Har GDPR ändrat er sätt att arbeta angående känslig information? 

”Ja det har det ju. Typ så som jag märker det är att jag har fått mycket utbildning kring det 
innan och kanske ändrat lite sättet att använda kundens information. Sen märker vi det med 
att kunderna efterfrågar utdrag om sig själva eller så.” 

 

Om en person säger upp sig/blir avskedad kan information finnas kvar där, hur hanterar du 
denna situation? 

”Det är ju egentligen att den typen av sekretess man har gäller ju även om man har slutat i 
anställningsavtalet. Man får ju väldigt mycket information om det när man börjar, dels 
utbildningar kring det och att det är en extra bilaga i avtalet som har just att göra med 
sekretessen och känslig information. Det känns som att i och med att det är så viktigt för en 
bank så finns det information om det. Så man är ganska medveten om det när man börjar 
jobba där. Säger någon upp sig så vet jag inte om denna information upprepas, det är inte 
säkert att det gör det men det skulle kunna finnas en rutin på det också.” 

 

Visste du att social Engineering kan ha fysisk form? Exempelvis Tailgaiting (ge exempel) 
osv? 

”Nej lite osäker på vad det skulle vara.” 

 

Har du skydd för intrång som Tailgating osv Typ passerkort eller pinkod? 

”Ja vi har passerkort. För det är en ganska stor arbetsplats och är det någon som är ny eller 
som man inte känner igen och man går jämte behöver man visa upp sitt kort så man inte går 
flera tillsammans för att man inte känner igen alla. Och sen är det ju att ringer någon på så 
måste de vänta utanför lokalen om de ska träffa någon. Och sen så får de visa legitamition 
och skriva upp sig på en lista och det är också något som man sen dag ett fått utbildning om 
hur man ska hantera det. Posten har speciell rutin då.” 

 

Finns det några riktlinjer hur dessa fungerar? 

”De är personliga och de är kopplade till en kod och ett kort.” 

 

Finns det några riktlinjer på hur obehöriga ska hanteras? 

”Ja det finns det ju. Det finns ju olika typer av att man ska slå larm om det skulle hända 
något. Det beror ju lite på vad det är eller så. Skulle man märka att det är någon obehörig av 
någon anledning så har vi olika larmknappar som man kan trycka på eller så kan man ringa 
polisen.” 
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Har du någon säkerhetspolicy? 

”Ja det har vi. Men det har ju mycket att göra om återigen information mot kunderna eller 
så. Det är typ säkerhet mot varandra. Och när vi är inloggade på våra datorer så är vi 
inloggade med våra passerkort och lämnar datorn så behöver man ta ut kortet för att det är 
känslig information på datorerna. Det finns ju ändå mycket i säkerhetspolicyn, exempelvis 
hur man larmar på lokalen när man ska gå ut eller så. ” 

 

Behandlar den SE? 

”Ja det blir det ju då på olika sätt. Eftersom det är ju den typen av säkerhet mot oss.” 

 

Vid en eventuell attack har du någon plan på hur denna ska hanteras? 

”Då skickas de vidare till säkerhetsavdelningen som får kolla på det mer.” 

 

Hur medvetna är anställda om säkerhetspolicyn? 

”Ja det tycker vi är, jag tror att det blir på ett stort företag att man behöver ha de här 
rutinerna och du har anställda som förmedlar den här information. Jag har nog aldrig varit 
så medveten som jag är på det här företaget. Men det går ju lite i linje med att det ska finnas 
eller så.” 

 

Har säkerhetspolicy tydliga riktlinjer för lösenord? 

”Ja det finns det. Det finns riktlinjer som säger att det behöver vara med siffror och tecken. 
Och det som vi använder för att logga in på datorn ska inte vara det enklaste. Sen inne i 
systemet har vi olika väggar i systemen också där vi inte har samma riktlinjer för de 
lösenorden. Utan det är för första lösenordet in i datorn som det är lite mer krav på. Och det 
här lösenorden får inte vara samma.” 

 

Byts lösenorden ofta ut? 

”Ja det gör dem, vissa mer än andra men de byts ut lite då och då.” 

 

Finns det en risk att om du byter lösenord ofta att det väljs enklare lösenord för det är lättare 
att komma ihåg? 

”Jo det kan ju vara det också för man har ju sina som man typ växlar mellan, så det kan ju 
säkert vara en risk med det.” 
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Hur får de hanteras? (Skriva upp på post-it lappar) 

”Det har inte jag fått någon instruktion om, så det tror jag det är många som gör att de 
skriver upp dem. Det finns inget sagt om hur det ska vara där.” 

 

Har du genomfört Google Phishing quiz förut? 

”Nej det har jag inte gjort.” 

Respondenten resultat på quizen: 5/8 rätt. 
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12.5 Intervju med respondent 5 
Vilken position har du i företaget? 

”Lärare ” 

Vad sysslar ert företag/organisation med? 

”Utbildning” 

Har ert företag/organisation en egen IT avdelning? 

”Inte på våran verksamhet, men på kommunen som är min arbetsgivare” 

 

Vet du vad Social Engineering är? 

”Nej inte fullt ut” 

 

Hur hanterar du Social Engineering? 

”Den digitala enheten skickar ut kontinuerlig information, informerar om läget, och sen har 
vi ett intranät som uppdateras dagligen om vad som sker och om det varit någon attack. Eller 
om man ska akta sig för något eller om våra portaler ligger nere. Sen styr vi inte så mycket 
själva, har vi blivit utsatta för något skickar vi det vidare.” 

 

Har du fått någon träning angående att undvika att bli offer för SE? 

”Ja en webbkurs som kommer en gång per år och som man måste genomföra en gång per år. 
Som görs av kommunen som i sin tur har köpt in den av extern part.” 

 

Har du någon gång varit offer för en Social Engineering attack? 

”Jag vet inte om våran enhet varit utsatt, men vi har fått information om att våra portaler 
ligger nere men inte på grund av vilken orsak.” 

 

Vilka SE attacker känner du till? 

”Länkar som luras att vara från arbetsgivare som de vill att man ska klicka för att de ska 
kunna göra intrång i våra system.” 

 

Är er organisation/företag medvetna om SE? 

”Ja jag tycker att verksamheten, kommunen, är väl insatt i det. De som sitter i den digitala 
enheten är insatta i det. Men vi som är ute i verksamheten och som använder portalerna är 
inte lika medvetna vad det kan leda till eller påverka det.” 
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Får du använda egna enheter (BYOD) och koppla upp till företagets nätverk? 

”Ja” 

 

Ser du något problem när du kopplar upp dina privata enheter på arbetsplatsens nätverk? 

”Ja. Det gör jag ju, sen så tycker jag att det är klart att när jag kopplar upp min telefon och 
det jag väljer att göra på min telefon kan ju öppna upp att släppa in något via den. Men jag 
tror snarare att det är min telefon är, att det jag gör på min telefon på jobbet är det jag lika 
gärna kan göra på min jobbdator.” 

 

Får du använda företagets enheter och koppla upp till privata nätverk? 

Jag gör det men vet inte om jag får göra det. Men jag har ju fått tillgång till internetkoden, så 
på något sätt har jag fått access till det. 

 

Är privat surfing tillåtet på företagets nätverk? (Facebook, Twitter osv?) 

På ett sätt måste jag det. Där jag hämtar min inspiration till undervisning kan vara vi 
facebookgrupper och då gör jag det via min privata profil. Likadant på min jobb Ipad är jag 
uppkopplad med min privata Apple-ID och min privata mail för att ha tillgång till exempelvis 
Google drive och Appstore. 

 

Google Drive eller liknande service är inget arbetet tillhandahåller? 

Jo men eftersom jag startade upp min karriär innan jag blev anställd. Så är det lättare för 
mig att använda min privata för annars hade jag behövt flytta över allt till min arbetsmail 
men gör inte det på grund av bekvämlighetsskäl. 

 

Har företaget någon utbildning i IT-säkerhet? (öka medvetenheten?) 

Utbildning angående SE? 

”Ja den jag gick sist behandlade ämnet. Den handlade framförallt vad man inte ska klicka på 
men främst om hur man ska gå tillväga om man har blivit attackerad. Vem man ska kontakta 
och hur man ska hantera ärendet?” 

 

Använder du sociala medier? 

”Ja” 
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Vilka? 

”Instagram, Facebook, Snapchat, Pinterest, Bloglovin.” 

 

Har du öppen profil eller stängd? 

”Jag har stängd Instragram profil och bara vänners vänner som kan se min Facebook. ” 

 

Hur hanterar du förfrågningar om följningar av personer du inte känner? 

”Om det är någon jag känner och mött i verkliga livet. Sen har de begränsningarna, alltså 
jag känner ju äldre jag blir desto mer stramar jag åt begränsningarna. Vilket jag gör att 
ibland har fått gått in och rensa för att början när man skapade kontot tackade man ja till 
alla.” 

 

Tänker du på vilken information delar med dig av? 

”Ja det är klart. ” 

 

Hanterar du känslig information? 

”Ja” 

 

Har du någon uppdelning över vilka som har tillgång till känsliga information? 

”Ja det har vi. Men alla har inte tillgång till den. Jag som klasslärare har tillgång till 
elevernas kontaktuppgifter. Men jag har till exempel inte möjlighet att gå in i deras elevakt. 
Det har bara skolsköterska, specialpedagog och rektor möjlighet till. Och där finns liksom 
bokfört elevens skolgång sen dag ett och där skrivs allt om elevens skolgång. ” 

 

Du har inte tillgång till vad eleven gjorde i årskurser utanför årskursen där du undervisar? 

”Precis, Jag har egentligen bara tillgång vad deras föräldrar har valt att delge mig. ” 

 

Har GDPR ändrat er sätt att arbeta angående känslig information? 

”Ja, jättemycket. Jag har blivit mer tvungen att använda den digitala portalen mycket mer. 
För jag får själv inte bokföra i ett anteckningsblock och lägga i mitt skåp utan jag måste 
lägga det i elevens lärande akt på en portal. Där föräldrarna alltid har tillgång till att se vad 
vi skriver om barnen, eeh, sen får vi inte nämna eleverna vid namn i mail eller 
dokumentation. Vi får inte maila dokumentation, anmälningar, kränkningar via mail utan det 
ska ske vi pappersform. Plus att vi har fått taggar att använda till skrivaren eftersom jag inte 
får skriva ut känslig information när jag inte är vid skrivaren. ” 
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Du skriver ut över nätverket? 

”Vi skriver ut över nätverket men jag måste personligen gå dit med min tagg för att det ska 
kunna komma ut. För att det inte ska ligga papper med information i skrivaren i flera timmar 
innan jag går dit. Och för att man ska kunna härleda till vem som har skrivit ut.” 

 

Om en person säger upp sig/blir avskedad kan information finnas kvar där, hur hanterar du 
denna situation? 

”Vi har ju sekretess.” 

 

 

Visste du att social Engineering kan ha fysisk form? Exempelvis Tailgaiting (ge exempel) 
osv? 

”Menar du då att jag möter någon som vill praka på mig något?” 

 

Det kan då vara exempelvis en budkille som klätt ut sig och säger sig vara ett bud när det i 
själva verket är något annat 

”Då hänger jag med. ” 

 

Har du skydd för intrång som Tailgating osv? 

”Vi pratar väldigt mycket om detta då skolan är öppen för alla, fast den är egentligen inte 
öppen för alla. Men det är ju mycket folk som kommer och lämnar, med föräldrar och så. Vi 
försöker ha nära relation med föräldrar att man inte skickar hem ett barn med någon 
förälder som aldrig har träffat innan, eller morförälder. Sen om det kommer budbil eller 
liknande så är det alltid någon som försöker ta emot dem och är det någon som lämnar paket 
så behöver vi skriva under för att ta emot paketet.” 

 

Använder du Passerkort / Pin kod eller liknande för att komma in i era lokaler? 

”För att komma in genom en dörr, men hade lika gärna kunnat komma in via den dörren 
barnen går och den låses upp när skolan börjar. ” 

 

Finns det några riktlinjer på hur obehöriga ska hanteras? 

”Man kontaktar rektorn och om inte annat så är det polisen. ” 
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Har du någon säkerhetspolicy? 

”Ja.” 

 

Behandlar den SE? 

”Nej det vet jag inte.” 

 

Hur medvetna är anställda om säkerhetspolicyn? 

”Nej det är vi inte.” 

 

Hur starka det ska vara? (Längd, specialtecken osv) 

”Ja det kommer upp att det ska vara minst såhär och såhär. Och sen kommer det upp att vi 
ska byta lösenord varannan månad eller var 30 dag eller något sånt. ” 

 

Hur Långa ska de vara? 

”Sex bokstäver och två siffror. ” 

 

Hur får de hanteras? (Skriva upp på post-it lappar) 

”Nej det gör jag inte. Men eftersom man byter så ofta så måste de skrivas upp för annars 
kommer man inte ihåg dem. ” 

 

Vad tycker du om att de byts ut så ofta? 

”Det blir nästan sämre, för det är det som gör att man måste skriva upp. Hade man haft ett 
säkert lösenord som man alltid hade kommit ihåg hade man inte behövt skriva upp dem. Nu 
byter man så ofta och det gör att man tar något enkelt för att det ska vara enkelt att använda 
för att man vet att om en månad ska jag ändå byta. Och då tar man hellre bara något än att 
det ska vara säkert.” 

 

Respondentens resultat på quizen: 4/8 
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12.6 Intervju med respondent 6 
Vilken position har du i företaget? 

”Jag är butikschef/anläggningschef” 
Vad sysslar ert företag/organisation med? 

”Vi är ett förrådshotell och hyr ut förråd till företag och privatpersoner” 
Har ert företag/organisation en egen IT avdelning? 
”Ja det har vi men använder oss även av extern firma.” 

Vet du vad Social Engineering är? 
”Nej inte så.” 
Förklara vad social Engineering är enligt dig? 

”Jag har dålig koll på exakt vad det är.” 
Hur hanterar du Social Engineering? 

”Vi rapporterar ju om vi ser ett mail. Men inte mycket mer än så är det inte. Utan när vi ser 
något som verkar misstänkt eller vi tycker är konstigt så måste vi rapportera det vidare. Och 
sen vet inte jag om den mailen blockas eller hur det går vidare efter.” 
Har du fått någon träning angående att undvika att bli offer för SE? 

”Ja vi gör ett quiz en gång varje månad med olika frågor, det är främst inriktat mot GDPR 
men kommer även frågor om phishing mail för man ska veta vad man ska och inte ska klicka 
på. Men det är främst inriktat mot GDPR eller datorsäkerhet i allmänhet.” 
Om ja, av vem? 
”Det är vårt företag som har hand om den, men själva quizen skulle vara från ett annat 
företag men det är vårt företag som sköter användningen av den.” 

Har du någon gång varit offer för en Social Engineering attack? 
”Nej inte vad jag vet.” 
Vilka SE attacker känner du till? 

”Phishing är den jag känner till.” 
Är er organisation/företag medvetna om SE? 

”Ja, från och med början på detta året skulle jag säga att vi är det i och med att vi börjat med 
quizen och informations utskick i mail att om något skumt upptäcks att det ska rapporteras. 
Att vi ska vara försiktiga med mailen osv.” 
Får du använda egna enheter (BYOD) och koppla upp till företagets nätverk? 
”Ja, fram tills i fredag nu kommer det att stängas av. Men det är främst för att nätverket går 
långsamt. Nu vill de att mobiler ska användas på eget nätverk (mobilnätet) för att inte belasta 
företagets nätverk. ” 
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Får du använda företagets enheter och koppla upp till privata nätverk? 
”Dator och sånt nej, men jag har i mobilen tillgång till remote-desktop så jag kan sitta 
hemma och arbeta.” 

Är privat surfing tillåtet på företagets nätverk? (Facebook, Twitter osv?) 
”Nej inte längre i och med ändringen de gjorde i fredags.” 

Har företaget någon utbildning i IT-säkerhet? (öka medvetenheten?) 
”En gång i månaden gör vi ett quiz där man får poäng.” 
Får du phishing/spear phishing mail? 

”Nej, Inte så tydligt i alla fall, en gång i månaden kanske man får något ”Du har vunnit...” 
Jag ser inte de så mycket utan det verkar som vi har rätt bra koll och de flesta hamnar i 
skräpposten, och den kollar jag inte så ofta utan brukar bara radera skräpposten.” 
Hur hanteras dessa? 

”Då behöver jag vidarebefordra det till IT så de kan kolla vidare på det är för något.” 
Använder du sociala medier? 
”Ja, Facebook, Instagram och Youtube eller Youtube kanske inte är så socialt.” 

Har du öppen profil eller stängd? 
”Jag har öppen profil. Jag tycker det är så tråkigt när man kommer in till folk som inte har 
öppen, så jag har öppen. ” 

Tänker du på vilken typ av information du delar med dig av? Och vilka som har tillgång till 
den här informationen? 
”Jag tycker det har ändrats lite på Facebook, innan var det ju mer att man la upp statusar 
och delade med sig nu är det mer att man kollar roliga klipp och liknande. Och jag tänker 
inte direkt på vilka som har tillgång till det jag delar med mig av på internet.” 
Hanterar du känslig information? 

”Ja det gör vi. Vi har ju många kunder och information om kunder.” 
Har du någon uppdelning över vilka som har tillgång till känsliga information? 

”Nej det har vi inte, alla har tillgång till informationen förutom det som är raderats. Men 
alla har tillgång till alla kunder för vi har olika siter och därför behöver vi ha tillgång till allt 
ifall vi byter siter att arbeta ifrån.” 
Jobbar du efter erkända standarder? (exempel: ISO 27000, CIA-modellen) 
”Nej inte vad jag vet.” 

Hur hanteras information som ska raderas? (motverka dumpster diving) 
” Vi jobbar väldigt mycket efter GDPR och kollar vilka uppgifter vi får ha och vilka vi inte 
får ha.” 
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Har GDPR ändrat er sätt att arbeta angående känslig information? 
”Ja det har det ju. Innan så var det inte så att vi hade så stor koll på dataintrång och om det 
skulle vara gamla kunder eller så. Nu känns det som är väldigt bra fokus på det. ” 

Om en person säger upp sig/blir avskedad kan information finnas kvar där, hur hanterar du 
denna situation? 

”Allting blir ju borttaget från servern så det inte går att komma åt längre och sen har vi ju 
sekretess på den information vi behandlar. ” 
Visste du att social Engineering kan ha fysisk form? Exempelvis Tailgaiting (ge exempel) 
osv? 
”Nej” 

Har du skydd för intrång som Tailgating osv? 
”Det är nog inte mycket man kommer åt. Alla kunder har varsin access-bricka för att komma 
in och de används på två olika ställen för att komna in. Så ifall någon skulle smita in så 
kommer de inte ut igen. ” 

Finns det några riktlinjer hur dessa fungerar? 
”Nej, de är knutna till deras förråd och ifall de skulle tappas bort så raderas/spärras de 
kortet från systemet så de inte fungerar längre.” 
Har du någon säkerhetspolicy? 

”Ja det har vi.” 
Behandlar den SE? 

”Osäker på om det gör det faktiskt.” 
Hur medvetna är anställda om säkerhetspolicyn? 
”Ungefär som jag, vi följer det som mailas ut till oss och arbetar utifrån det.” 

Har säkerhetspolicy tydliga riktlinjer för lösenord? 
”Ja det har vi. Behöver vara stor bokstav, någon siffra och tror det är minst 6 tecken. Och 
lösenorden byts ut ungefär var annan eller var tredje månad. ” 

Byts lösenorden ut? 
”Ja det gör de. Och det känns väll bra men eftersom de byts så ofta så väljer man ofta så lika 
som de man haft innan. Jag har ett system för hur jag byter ut dem.” 
Hur får de hanteras? (Skriva upp på post-it lappar) 

”Nej inte vad jag vet. Jag tror inte det finns så mycket riktlinjer kring det, tror det är okej att 
ha dem i sin telefon.” 
 

Respondentens resultat på quizen: 3/8 
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12.7 Intervju med respondent 7 
Vilken position har du i företaget? 

”Jag är administratör på en grundskola.” 

 

Vad sysslar ert företag/organisation med? 

”Vi sysslar med utbildning av grundskoleelever.” 

 

Har ert företag/organisation en egen IT avdelning? 

”Alltså, kommunen har en egen, och vi tillhör grundskoleförvaltningen, så det kan man väl 
säga att vi har.” 

 

Vet du vad Social Engineering är? 

”Uhm, nej.” 

 

Hur hanterar du Social Engineering? 

”Jag tänker, de försöker t ex om det dyker upp phishing mail så skickar de ut varningar till 
de anställdas e-mail. Det är väl det jag kan tänka mig att de gör och att de har något sånt 
här typ virus-skydd runt om kanske.” 

 

Har du fått någon träning angående att undvika att bli offer för SE? 

”Ja, de varnar för saker. Lite så att man hör om det i hela samhället, man är ju inte helt trög 
själv heller. Man hör ju om sådant i tidningar och liknande hela tiden. Ofta kan det vara att 
dessa utbildningar kommer när det har skett en incident.” 

Av vem? 

”Arbetsgivaren eller ja, IT-service.” 

 

Har du någon gång varit offer för en Social Engineering attack? 

”Om det nu är som till exempel med de där falska postnord mailen som skickades ut så ja. 
Då sa jag till min chef, ”det här kan jag inte klicka på, eller hur?”, då ställde hen sig bakom 
mig och sa ”klicka där, klicka där” men jag klickade aldrig på det. Jag förstod ju att det inte 
var riktigt men hen ville ändå att jag skulle klicka på det. Jag kommer inte ihåg hur det 
slutade, vi märkte inte att de hände något och jag vet inte om det kom över något om han nu 
klickade på det. Efter detta kom det massa mail att gör nu inte detta, klicka inte på detta, det 
var en stor grej det här med postnord mailen ett tag. Det var ett par år sedan så jag kommer 
inte riktigt ihåg detaljerna omkring det.” 
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Vilka SE attacker känner du till? 

”Postnord attacken, alltså med mail. Jag har även hört om SMS och annonser och sådär 
blocket annonser. Jag tänker också på när man gör en annons som liknar en annan och 
lägger den på en hemsida till exempel om man efterliknar en postkodsannons och ber folk 
klicka där.” 

 

Är er organisation/företag medvetna om SE? 

”Jag vet inte så mycket om denna förvaltningen, det har inte riktigt fått sina rutiner. Det här 
med mail är de rädda om iallafall, och datorerna. Sen vet jag inte hur folk gör i allmänhet. 
Jag tror kanske att det står i något dokument när man får sin dator om detta, där försöker de 
nog informera lite om detta. Det är ju dock så många papper att ingen orkar läsa igenom 
de.” 

 

Får du använda egna enheter (BYOD) och koppla upp till företagets nätverk? 

”Ja, det får man. Ens jobbdator kunde vara sin privata dator också.” 

 

Ser du något problem med detta? 

”Det är säkert något om att de inte är lika säkra och man kan få in skräp på nätverket.” 

 

Får du använda företagets enheter och koppla upp till privata nätverk? 

”Ja, det får man, vi jobbar ju hemifrån ibland.” 

 

Är privat surfing tillåtet på företagets nätverk? (Facebook, Twitter osv?) 

”Jag har aldrig hört något om att det är förbjudet. Jag vet ju att man inte ska hålla på med 
det på arbetstid. Att gå in på aftonbladet gör nog nästan alla där.” 

 

Finns det restriktioner på vad du inte får surfa på privat? 

”Olagliga saker, jag vet inte om det finns något filter för detta, jag har inte provat haha. Det 
kanske står något om detta i de dokumenten jag nämnde man skriver under när man får sin 
dator. Jag har inte märkt av något filter eller liknande det lilla jag har surfat.” 

 

Har företaget någon utbildning i IT-säkerhet? (öka medvetenheten?) 

”För chefer vet jag inte, för medarbetare så har jag ej varit med om det.” 
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Får du phishing/spear phishing mail? 

“Ja, de dyker upp ibland men man ska ju inte klicka på de.” 

 

Hur hanteras dessa? 

”Man slänger de direkt, hade det varit något speciellt hade man kanske ringt till IT-service 
och fråga. Man kan även ringa IT-service och säga till så kan de kanske varna andra.” 

 

Använder du sociala medier? 

”Nej.” 
 
 
Hanterar du känslig information? 

”Ja.” 

 

Har du någon uppdelning över vilka som har tillgång till känsliga information? 

”Ja, det är ju till exempel känslig information, det kan ju vara allt som rör elever, kanske om 
de läser språkval. Eller jag vet inte om det är så jättekänsligt men det är ju allting som 
handlar om elever och då är det ju uppdelat så att läraren kan se allt men jag kanske kan se 
allting på hela skolan. Lite så. Det finns lite olika grader av behörigheter. Här har vi någon 
superanvändare av ett system som kan se information om alla invånare i hela kommunen.” 

 

Jobbar du efter erkända standarder? (exempel: ISO 27000, CIA-modellen) 

”Aldrig hört talas om de där faktiskt så det vet jag inte om vi gör. Jag vet att allting skulle 
bli, man gjorde om en himla massa efter att den där GDPR kom, men det var ju inte det du 
nämnde nu.” 

 

Hur hanteras information som ska raderas? (motverka dumpster diving) 

”I våra system får vi inte radera någonting, det har ju och göra med om till exempel någon 
byter skola, då får vi inte radera någonting. Är det ett mail eller något så är jag ganska säker 
på att det bara slängs. Papper och fysisk information det slänger vi i en sån här, vi har en 
sån där stor papperskorg som är låst och så är det bara ett fack in och sen tror jag att det 
bränns. Vaktmästaren tömmer väl den där ibland. Den är avsedd för känslig information.” 
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Har GDPR ändrat er sätt att arbeta angående känslig information? 

”Ja, men det var ganska mycket regler och listor som har gjorts om. Vi var tvungna att 
slänga massa dubbelförvaring som vi hade. Vi hade saker både i datorn och i pärmar, hur 
var det nu, vilket var det vi slängde? Jo det skulle bara finnas på ett ställe, det var väl lite 
olika vilket vi slängde. Men jo, det blev en ganska stor omställning. Där jag arbetar nu har vi 
både i pärmar och i datorn, men det känns inte som att de har anpassat GDPR lika mycket 
här i denna kommunen som i den jag jobbade i innan.” 

 

Om en person säger upp sig/blir avskedad kan information finnas kvar där, hur hanterar du 
denna situation? 

”Man har ju skrivit på innan att man har sekretess och jag antar att den gäller även efter 
avslutad anställning. Man skriver tystnadsplikt när man skriver anställning men det är inget 
som tas upp igen när en person säger upp sig.” 

 

Visste du att social Engineering kan ha fysisk form? Exempelvis Tailgaiting (ge exempel) 
osv? 

”Nej.” 

 

Har du skydd för intrång som Tailgating osv? 

”Nej det är dörrar som står vidöppna här under öppettiderna. Vår skola är väldigt öppen.” 

 

Finns det några riktlinjer på hur obehöriga ska hanteras? 

”Ja, om de är obehöriga ska man väl be de lämna området. Det kan dock vara väldigt svårt 
att identifiera vilka som är obehöriga. Skulle jag se någon där skulle jag nog bara gå förbi 
och anta att det är en förälder.” 

Har du någon säkerhetspolicy? 

”Inget som jag vet, vi skriver ju på dokument för nycklar och sådär men det är inget jag vet 
om det existerar. Jag tror nästan inte att vi har någon.” 

 

Hur medvetna är anställda om säkerhetspolicyn? 

”Den är väl låg, det tycker jag medvetenheten av de mesta verkar vara här.” 

 

Har säkerhetspolicy tydliga riktlinjer för lösenord? 

”Ja de finns det. Det är nog IT-service som sätter dessa, uppfylls inte de kan man inte 
använda lösenordet. Det ska vara någon viss längd, lite stora och små bokstäver och någon 



81	
	

siffra och sådär. Specialtecken behöver det inte vara. De ska även bytas ut varje halvår eller 
var tredje månad eller sådär.” 

 

Respondentens resultat på quizen: 5/8 
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12.8 Intervju med respondent 8 
 

Vilken position har du i företaget?	

”VD”	

Vad sysslar ert företag/organisation med?	

”Vi är en Juridisk konsultbyrå som riktar sig framförallt till företag men vi hjälper också 
privatpersoner med juridisk rådgivning och det kan vara allt från samboavtal, aktieägaravtal 
eller utreda en konsumenttvist eller liknande saker. Så man kan säga all juridik som inte 
handlar om att gå in i domstol och processa kan vi hjälpa till med. ”	

Har ert företag/organisation en egen IT avdelning?	

”Nej, det har vi inte.”	

Vet du vad Social Engineering är?	

”Jag googlade lite snabbt på det igår och inom IT handlar det väll om någon from av social 
manipulation att man får en människa att skicka över information som man vill komma åt.”	

Hur hanterar du Social Engineering?	

”Skulle säga att vi inte jobbar så mycket med det direkt.”	

Har du fått någon träning angående att undvika att bli offer för SE?	

”Nej, det har jag inte.”	

Har du någon gång varit offer för en Social Engineering attack?	

”Ja vi fick ett mail i oktober där vi hade en ny ekonomiansvarig. I samband med att hon 
skickar över månadsrapporteringen varje månad så kom det ett mail till henne där jag då 
hade bett henne om att skicka över balansen på alla våra konton. Men mailet kom inte från 
mig utan det såg bara ut som att det var jag som var avsändare.”	

Kom angriparna över något?	

”Hon svarade inte på det mailet, så det utgår jag ifrån att de inte fått någon information från 
oss.”	

Hur hanterade du det här ärendet?	

”Hon hörde av sig till mig, för det var hennes första månadsrapportering som hon skulle 
göra själv, för hon var nytillträdd och hade haft den förra ekonomiansvariga med sig när hon 
förde över information sist. Så när hon fick det här mailet skickade hon en bild på det till mig 
och frågade om det var jag som hade skickat det. Och då svarade jag att jag inte hade skickat 
det mailet och att vi får kolla upp vad det är för något. Och vi kom fram till att vi inte skulle 
svara på det och stannade där och gick inte vidare med det mer.”	
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Vet du om hon har fått någon träning angående detta?	

”Det är jag osäker på men hon har inte fått någon träning hos oss och på de jobben hon har 
jobbat på innan, för hon har jobbat på företag inom samma koncern tidigare och jag har 
svår att se att de skulle ha någon träning angående detta.”	

Vet du vad det var som gjorde att hon kollade med dig först?	

”Det tror jag det är den här gula varningsrutan som kom upp i mailet. Nu kommer jag inte 
ihåg exakt vad som står men det var något i stil med ”Varning! Det här kommer inte från rätt 
avsändare.” Så om inte den hade varit där vet jag inte om hon hade reagerat så som hon 
gjorde och hade säkert kunnat skicka över det eftersom det var första gången hon skulle 
rapportera det själv. För det var precis den dagen hon skulle rapportera det också”	

Vilka SE attacker känner du till?	

”Inte en enda.”	

Är er organisation/företag medvetna om SE?	

”Nej det skulle jag nog inte kunna påstå.”	

Får du använda egna enheter (BYOD) och koppla upp till företagets nätverk?	

”Ja datorer som man tar med kopplar man upp på företagets nätverk men telefoner som man 
tar med ska man helst inte koppla upp till nätverket eftersom de ofta används till att kolla 
Facebook och Instagram och det är inte tänkt att företagets nätverk ska vara till för det. Men 
egna datorer kopplas upp till företagets nätverk.”	

Ser du något problem med detta?	

”Ja det kan ju vara lite kritiskt, om en dator blir hackad så är ju inte det så positivt att 
personer sitter med sin privata dator. Men det är ju ett väldigt litet företag som drivs av 
begränsade ekonomiska resurser så det finns ingen ekonomisk möjlighet att köpa in datorer 
till alla anställda så det är därför man har sin privata dator.”	

Är privat surfing tillåtet på företagets nätverk? (Facebook, Twitter osv?)	

”Jag skulle svara nej på den frågan. Är man på företagets nätverk så ska det vara kopplat till 
jobb. Men jag vet ju att folk kopplar upp sig på nätverket med telefonen när de får 
lösenordet. Och sen likadant när man sitter vid datorn och tar en paus när man jobbar är det 
väldigt vanligt med att man till exempelvis går in på Facebook eller läser nyheter eller sånt 
man surfar på privat. Det är svårt att förhindra det liksom.”	

Har företaget någon utbildning i IT-säkerhet? (öka medvetenheten?)	

“Nej det har vi inte, inter under min tid i alla fall.”	

Får du phishing/spear phishing mail och hur hanteras dessa?	

”Inte mer än det vi fick i oktober, det är det ända jag kan komma på att jag är medveten om. 
Och vi kollar upp om de är riktiga eller inte och skulle det vara phishing så lägger vi de till 
sidan bara.”	
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Använder du sociala medier?	

”Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat är det jag använder men sen läser jag en del 
bloggar och podcast men de vet jag inte om de faller in under kategorin.”	

	

Har du öppen profil eller stängd och av vilken anledning har du det öppet/stängt?	

”På Facebook har jag bara att mina vänner kan se mina inlägg. Och anledningen är väll att 
det finns väldigt många människor på Facebook och alla behöver inte ha tillgång till mig. På 
Instagram blir det lite motsägelsefullt då, där har jag öppen profil och har egentligen inte 
reflekterad så mycket över det. Snapchat vet jag inte om det går att göra öppen eller stängd 
och det är mest för jag tycker det är en krånglig app. På Linkedin har jag inte ändrat några 
inställningar ”	

Tänker du på vilken typ av information du delar med dig av? Och vilka som har tillgång till 
den här informationen?	

”Ja det gör jag. Jag tänker inte så mycket på vilka som får tillgång till information utan 
snarare på vad jag lägger upp. Tänker på att försök hålla det, vad ska man säga, sunt 
förnuft. Man lägger inte upp något som man inte vill en chef ska gå in och kolla på eller som 
man lätt kan ångra i efterhand eller så.”	

Hur hanterar du förfrågningar om följningar av personer du inte känner?	

”Om jag inte känner dem så brukar jag tacka nej. Kommer det en förfrågan från någon jag 
inte känner igen så går jag in och kollar ifall det är någon jag känner igen eller ifall det är 
gemensamma vänner eller så. Och är det inte det så accepterar jag inte helt enkelt.”	

Hanterar du känslig information?	

”Ja det skulle jag säga. Vi har känsliga information, vissa vill ju inte säga att de har gått till 
jurister och det kan vara lite känsligt. Vi har haft några tvister där det har varit vissa 
personuppgifter som har varit väldigt viktigt att vi behåller sekretessen på. Så jag skulle 
absolut säga att vi hanterar känslig information. På det företaget är det studenter som jobbar 
och ibland har det även varit studenter som kunder och då hade exempelvis varit någon gång 
när en student skulle köpa en lägenhet och skriva samboavtal. Då var det lite känslig för den 
personen att när vi skulle upprätta det här samboavtalet att vi skulle få reda på hur mycket 
pengar den här personen hade gått in med i sin lägenhet.”	

Har du någon uppdelning över vilka som har tillgång till känsliga information?	

”Mm, när det gäller uppdragen så har konsulterna tillgång till den information som behövs 
för att utföra uppdragen eller vad man ska säga. Sen när vi rekryterar så händer det att folk 
skickar in sina betyg och det kan vara känsligt att andra får reda på det och då är det bara 
VD, vice-VD och personalansvarig som har tillgång till rekryteringsuppgifter. Likadant har 
vi personuppgifter till anställda, bankkonto och adresser och sånt och det är det bara VD, 
vice-VD och ekonomiansvarig har också tillgång till det. Olika personer har tillgång till olika 
känsliga uppgifter. ”	
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Det finns ingen som har tillgång till allt?	

”Jo, jag har tillgång till allt som VD.”	

Jobbar du efter erkända standarder? (exempel: ISO 27000, CIA-modellen)	

”Nej det känner vi inte till så jätteväl. Vi jobbar efter GDPR. ”	

Hur hanteras information som ska raderas? (motverka dumpster diving)	

”Delvis skulle jag säga. Vi tar exempelvis bort personuppgifter till anställda som har slutat 
efter en viss period. Vi behöver behålla kontoinformation tills sista lönen har betalats ut och 
sen finns det någon redovisningslag som säger att informationen ska behållas en viss tid. När 
inte de kraven längre är uppfyllda går vi in och raderar informationen, men kan väll erkänna 
att det inte riktigt efterföljs då det är en sådan arbetsuppgift som faller mellan stolarna då 
det finnas annat att prioritera.”	

Har GDPR ändrat er sätt att arbeta angående känslig information?	

”Ja, vi har blivit mer noggranna på vilken information man har tillgång till. Innan så var det 
att alla i ledningsgruppen hade tillgång till personuppgifter och så vidare. Nu efter GDPR så 
har vi begränsat det så det faktiskt bara är de som bara behöver den information som har 
tillgång till det. Innan GDPR kom så hade ju som sagt hela ledningsgruppen tillgång till all 
information och det fanns väll egentligen ingen riktigt anledning till det egentligen.”	

Om en person säger upp sig/blir avskedad kan information finnas kvar där, hur hanterar du 
denna situation?	

”När man slutar jobbar hos oss så har man ett så kallat exit-samtal med mig som VD eller 
personalansvarig. Då ska man dels ta bort allt material som man har på sin dator och skriva 
under ett sekretessintyg på att man inte har kvar någon information. Skulle det då vara så att 
man har kvar information och man har skrivit under på det så har man gjort ett avtalsbrott 
och då har vi rätt att process om det. Information som kan finnas kvar i hjärnan så jobbar vi 
inte mycket med det utan vi tänker mer med sunt förnuft, vilket är dumt att tänka, att har 
personen skrivit på ett sekretessintyg så vet de om att de inte får sprida information vidare. 
Men det står också i deras sekretessavtal att den informationen man får till sig när man 
jobbar hos oss är inget man får sprida vidare och att sekretess är super, superviktig för oss.”	

Visste du att social Engineering kan ha fysisk form? Exempelvis Tailgaiting (ge exempel) 
osv?	

”Nej det visste jag inte. Men nu när du frågar om det så låter det logiskt.”	

Har du skydd för intrång som Tailgating osv?	

”Nej inget konkret skydd. Däremot att när vi har introduktion för nyanställda så säger vi till 
dem att tänk på att det här är kontorslokaler och det är sekretessbelagda uppgifter vi 
hanterar här. Så det är inte så smart att gå till kontoret och ta med sig sina klasskompisar 
och käka lunch, för kontoret ligger väldigt nära skolan och det är bara studenter som jobbar 
hos oss. Så det är mer att vi gör dem medvetna om att det här är en affärsverksamhet som 
pågår i den här byggnaden och därför är det viktigt att man inte tar hit obehöriga. Men vi 
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har inget konkret skydd för det, vill någon ta dit en kompis så finns det inga hinder för det. 
Det är bara att använda sin nyckel-tag och sen är man inne.”	

Vad är det för nyckeltag?	

”Det är en digital nyckel som scannas mot en grej som sitter på dörren och så kommer man 
in.”	

Finns det några riktlinjer hur dessa fungerar?	

”Nej inte direkt, men än att man såklart inte få lämna vidare den och slarvar man bort den så 
tar vi depositionen de betalar när de hämtar ut den första gången. Och skulle den försvinna 
så kontaktar vi hyresvärden så den spärras och inte kan användas mer.”	

Finns det några riktlinjer på hur obehöriga ska hanteras?	

”Vi har inga rutiner för det. Men det logiska blir väll att fråga vem personen är och varför 
den befinner sig där. Och är det så att personen inte har någon rätt att befinna sig där så får 
man förklara för personen att den måste gå ut och lämna platsen. Angående obehöriga så 
har vi det problemet att det är uppdelat på två våningar och det sitter totalt fyra olika företag 
på dessa två våningar. Alla har sina egna delar på de här två våningarna men i och med att 
det är fyra företag som är blandade och har gemensamt kök så stöter man på människor som 
man inte känner jätteväl och då är det mycket möjligt att person som man tror jobbar på ett 
annat företag inte alls jobbar där. ” 

Har du någon säkerhetspolicy?	

”Nej det har vi inte, vi har en intern policy på hur vi ska hantera personuppgifter. Vi har 
ingen intern policy som säger till oss vad vi ska göra om det sker ett intrång eller så. ”	

Vid en eventuell attack har du någon plan på hur denna ska hanteras?	

”Nej, men som VD så skulle min första reaktion vara att ta kontakt med exempelvis styrelsen 
som är dem jag bollar mina problem med. Så får man se hur vi ska lösa det därifrån. ”	

Har du tydliga riktlinjer för lösenord?	

”Eftersom vi har privat utrustning i vårt arbete så har vi inga riktlinjer för det. De får en 
arbetsmail av oss men vi har inte sagt till dem hur de får hantera sitt lösenord eller några 
riktlinjer för hur de väljer sitt lösenord till mailen.”	

 

Respondentens reslutat på quizen: 6/8 
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13 Appendix C 
Bild på det phishing-mail som skickades till företaget där respondent 8 arbetar. För att 
behålla anonymiteten på personen och företaget har delar med information som kan användas 
för att respondenten företaget maskerats. 

 

Bild 1. Bild på email innehållande ett phishing-försök mot företaget där respondent 8 
arbetar. 
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