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English Summary 
 

In this dissertation, I examine how different companies handle the threat of 

phishingmail. This dissertation will contain interviews with industrial organizations 

that address their views of the threat as well as how their policies and guidelines 

address the threat. Due the evolution of computer security, the attackers are using 

different ways to collect information from companies instead of doing a traditional 

hacker attack on the hardware. Phishing is not a new threat but it is something that 

easily can be overlooked and not taken seriously.  

With this study, a snapshot is made of how companies handles and try to solve the 

threat from phishingmail. This will provide an overall picture if there are any actions 

taken in these questions or if it is just an old policy that nobody cares about. 

The method for this study is a qualitative with interviews. The construct of the 

questions will use the prospect theory as a base. The theory will give an understanding 

of why these questions is used and how conclusions can be made of them. 

The goal with this method is to provide a roadmap of how to collect data and answer 

the research question: what challenges are there for companies to reduce the threat of 

social engineering and phishing? 

The method section uses the following headlines: choice of method, milestones, 

conducting interviews, question design and selection. In choice of method a brief 

explanation why the specific methodology is used and compared against other 

methods to explain the pros and cons. 

The milestones section describes the objectives to be achieved before the final goal. 

Conducting interviews is used to explain how the interviews will be implemented, the 

interviews will be semi constructed to give the companies some room for changes and 

a chance to give an accurate image of the company. 

In the question design, a presentation of theories will be made, how the questions will 

be designed and why the questions are needed to answer the research question. The 

questions will use the prospect theory as a base to give the reader an understanding 

and a way to relate. This theory may give an answer to why people act as they do and 

the data can be translated to a more readable result. This section will also mention the 

validity threats and explain different stages and how they could be prevented. 

The analysis of the collected data used labelling inspired from grounded theory, where 

the answers from the interviews got broken down to labels. This method made it 

possible to get an overview for each of the company’s core answer on each question. 

The summary can be found in appendix H. 

  



 

The analysis chapter gives the reader an understanding about how the answers were 

processed, how the transcribed text was shortened into summaries for each company. 

Then combined summery of all the answers divided into the different main groups: 

Action, education and culture. 

The conclusion of this study after analysing the answers from the interviews describes 

how the companies handles the threat from phishing. Companies have action plans on 

how employees should handle mail that themselves would perceive as a “malicious 

mail”. Combined with the plans companies also use technical solutions, such as 

firewalls and spam filters to minimize the threat. What can be read from the analysis 

of the answers is that the measures available are considered to be sufficient. 

The problem with this, is that the companies then have a more reactive plan on how a 

phishingattack would be handled. Instead of a more proactive approach. This is 

because they do not see phishingmail as a direct threat but rely on the technical 

solutions and employees to handle and prevent the threat. At the same time as it is not 

considered a threat, the analysis shows that the companies have been exposed to 

phishing in some way and it appears occasionally. 

Another observation that has been done is not from those interviewed, but from those 

companies that didn’t want to participate in the study. Most told that they had no 

knowledge of the subject or that they had no one who was responsible for the issue at 

the company. This is a problem in itself and a proposal as future work. 

  



 

Sammanfattning 
 

Denna studie kommer undersöka hur företag hanterar phishinghotet. Phishingmail är ett 

angreppssätt som faller in i begreppet social engineering och kan användas för att lura 

människor att uppge information som de inte ska dela med sig av. Ett phishingmail har som 

mål att efterlikna ett vanligt mail som tillexempel en fakturapåminnelse. Men istället för att 

pengarna går till den angivna avsändaren kan attackeraren istället kapa bankuppgifterna.  

Målet med attacken kan vara olika, det kan vara att ta del av information så som 

bankuppgifter och eller lösenord. Det kan också sprida skadlig kod som infekterar 

mottagarens dator med virus. Phishingmail kan se ut på olika sätt och det gör det svårt att ge 

ett exakt exempel på hur ett phishingmail ser ut.  

Målet med denna studie är att ge en uppfattning av hur företag som intervjuas hanterar 

phishingattacker. Studien har som syfte att identifiera problem, för att ge en bild av 

hanteringen av phishingattacker. Bilden kommer besvara frågor som, vilka policys finns för 

att motverka hotet, hur och när utbildas de anställda samt hur ser de själva på phishing som 

hot? Sammanställningen bestå av intervjuer från anställda på olika företag som ansvarar för 

informationssäkerheten.  

Efter att intervjuerna genomförts sammanfattas svaren för att kunna utföra 

sammanställningen. Målet med sammanställningen är att redovisa ett resultat som besvarar 

frågan, vilka åtgärder som finns hos organisationerna för att motverka phishinghotet. 

Sammanställningen har delats upp i tre huvudgrupper: handlingsplan, utbildning och kultur. 

Genom att placera in svaren i rätt huvudgrupp blir det en helhetsbild och ett resultat kan 

presenteras. 

Företagen visar förståelse för i vilka problem phishingmail kan ge ett företag. Det finns i regel 

åtgärder på varje företag för att motverka och förminska hotet. Viss utbildning ges till 

anställda. Men phishing anses inte vara ett så stort hot. Den generella uppfattningen från 

företagen är att phishing inte anses vara ett stort hot. Samtidigt berättar dom om händelser där 

anställda öppnar skadliga mail trotts att det inte finns något hot enligt dom själva.  

Efter genomförda intervjuer och insamling av information kunde en eventuell annan brist 

presenteras. Flera utav de företag som kontaktades ville inte ställa upp på studien på grund av 

olika anledningar. Så som att det inte fanns någon IT-avdelning eller ren okunskap inom 

ämnet. Detta kan visa på att det finns brister hos flera företag där det inte finns en 

helhetslösning på hur informations ska säkras upp och hur informationssäkerheten ska 

utvecklas. 

 

Nyckelord: Phishing, social engineering, phishinghot mot företag. 

  



 

Abstract 
 

This study will investigate how companies handle the phishing threat. Phishing mail is an 

approach that fits into the concept of social engineering and can be used to trick people into 

providing information that they should not share. A phishing mail aims to emulate a regular 

email, such as an invoice reminder. Instead of the money going to the specific sender, the 

attacker hijack the bank details. 

The goal with the attack may differ, such as receiving band details and passwords. It can also 

spread malicious code that infects the recipient’s computer with a virus. Phishing mail may 

look different, making it difficult to provide an exact example of how a phishing mail looks. 

The aim of this study is to provide an overview of how interviewed companies handle 

phishing attacks. The study does not have the purpose of identify the problems but instead 

provide an image of how they handle the threat. Such as what policies are there to counteract 

the threat? how are the employees educated? And how do they look at phishing as a threat? 

By interviewing individuals from different companies that is responsible for the information 

security at the company, a compilation should be made. 

After completed interviews, the answers are summarized to be able to complete a general 

summary. The aim of the summary is to report a result that answers the question of what 

actions exist in the organization to counteract the phishing threat. The summary has been 

divided into three main groups, action plan, education and culture. By placing the answers in 

the correct group, an overall picture is made and a result can be presented. 

The companies show understanding of the issues phishingmail can be to a company. There 

are usually actions on each company to counteract and reduce the threat. Some education is 

given to employees. But phishing is not considered to be such big of a threat. This is the 

general perception of companies, that there are actions against phishingmail and that isn’t a 

threat. At the same time, they tell about events where employees open malicious mail, even 

though there is no threat according to themselves. 

After the interviews and collected information, a possible other shortcoming could be 

presented. Several of the companies that were contacted did not want to postpone the study 

due to various reasons. Such as there was no IT department or pure ignorance on the subject. 

This may indicate that there are shortcomings in several companies where there is no 

comprehensive solution on how information is to be secured and how information security is 

to be developed. 

 

Keywords: Phishing, social engineering, phishing threat against companies. 
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1 Introduktion 
Social engineering är ett hot som fortsätter växa. Enligt Nelson, Lin, Chen, Iglesias, & Li 

(2016) är det inte ovanligt att företag får ta i tu med olika phishingmail som försöker komma 

åt information som de egentligen inte har rätt till. Denna studie kommer belysa hur företag 

behandlar hotet från phishingmail. År 2003 beskrevs phishinghotet som ett sätt att utnyttja 

användares förmåga att kunna se skillnad på legitima webbplatser och falska. Phishingmail 

skickas ut från en falsk mailadress som ser ut att ha skickats ifrån en betrodd källa. Dessa mail 

leder till falska webbplatser som liknar de legitima. Detta lockar människor att avslöja känslig 

information. De som ligger bakom mailen använder informationen för kriminella ändamål 

som ekonomisk bedrägeri och företagsspionage (Kumaraguru, Sheng, Acquisti, Cranor, & 

Hong, 2010). 

Det kan låta som en enkel uppgift i dagens samhälle att urskilja ett falskt mail jämfört med ett 

legitimt, speciellt med tanke på hur phishingmailen har sett ut tidigare. År 2016 rapporterade 

företaget Postnord att det cirkulerar phishingmail som flera kunder har fallit offer för 

(Postnord, 2016). Detta är ett av många fall som visar att folk fortfarande faller för 

phishingmail. 

I denna studie kommer tre företag från Falköpings kommun att intervjuas om hur de ser på 

phishingmail samt om de har åtgärdsprogram på plats för att hantera hotet. Metoden för 

studien är en kvalitativ intervjustudie som med fjorton frågor ska besvara forskningsfrågan  

”Vilka åtgärder används inom organisationen för att motverka phishinghotet?”. 

Resultatet av studien är att företag har tillvägagångssätt att hantera phishinghotet. Hotet anses 

ha låg prioriterat och ses ibland inte ens som ett hot. Trotts att intervjusvaren berättar att de 

har blivit utsatta för olika angrepp som i sin tur har resulterat i olika åtgärder för att det inte 

ska hända igen.  
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2 Bakgrund 
Detta kapitel kommer ta upp vilka risker som finns. Det kommer också förklara vad phishing 

innebär, samt gå igenom tidigare forskning inom ämnet. 

2.1 Företagens aktuella hotbild från phishingattacker 
Användningen av olika uppkopplade enheter är vanligt på företag idag. Mycket av 

kommunikationen mellan olika kontor görs genom att skicka mail, använda IP-telefoni, dela 

filer på moln med mera. Samtidigt som detta öppnar upp nya möjligheter att göra världen 

mindre för företagen, uppstår fler öppningar för en eventuell attack. Genom att utnyttja 

människors välvilja och förtroenden för olika tjänster kan en välriktad phishingattack ge 

förövare information som egentligen inte bör finnas i orätta händer (Krombholz, Hobel, 

Huber, & Weippl, 2013). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver i sin rapport om IT-företag 

som sköter IT-tjänster åt andra företag. Att IT-företag blivit attackerade av skadlig kod som 

spridits genom phishingmail. Angriparna har sedan fått kontroll över systemen och fört 

attacken vidare till deras kunder. Attackerarna har använt så kallade phishingmail för att 

kunna sprida skadlig kod gömd i vad som skulle se ut som trovärdiga dokument. MSB uppger 

att utsträckningen av angreppen är okänt, samtidigt rapporterar andra länder om samma 

angrepp (MSB, 2017). 

Problemet som uppstår för företagen är att det kan vara svårt att veta vem som är den verkliga 

avsändaren av ett mail, då kontor och anställda ofta är utspridda på olika geografiska platser. 

Detta gör att det blir svårt att urskilja om en person verkligen är den personen som den utger 

sig för att vara. Detta kan ge de som sysslar med phishingmail en lucka att kunna tillskansa 

sig information. Då personer inom ett företag oftast endast identifieras med ett namn eller 

mailadress. Det MSBs rapport visar är att phishingmail fortfarande förekommer, tekniken har 

dock förfinats och används för att angripa på nya sätt. Detta gör att de kan kringgå de åtgärder 

som redan finns implementerade på företagen (MSB, 2017). 

2.2 Social Engineering 
Konceptet social engineering är brett. Det kan även kallas people hacking eller folk hackning. 

Genom att använda personers vänlighet och viljan att hjälpa till kan en angripare lurar till sig 

information eller tillgång till platser där de inte har behörighet. Gulati (2003) listar beteenden 

som attackerare försöker utnyttja som förtroende, förmågan att försöka vara hjälpsam, önskan 

att få saker genom att inte göra någonting, nyfikenhet, rädsla, okunnighet och slarv. Inom 

paraplyet social engineering ingår: ”Direkt kontakt”, en attackerare tar personlig kontakt med 

ett offer, för att komma in på ett företag utan rätt behörighet.  

Dumpster diving eller soptunnedykning, har som mål att rota igenom företag eller 

privatpersoners sopor. De kan då ta del av känslig information som har kastats. Spioneri och 

tjuvlyssning, övervaka personer och på det viset ta del av känslig information. Social 

engineering är sammanfattningsvis olika sätt som används för att tillgå känslig information, 

utan att använda någon mer sofistikerad teknisk lösning.  
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Gulati (2003) beskriver social engineering som ett effektivt verktyg för att tillgå känslig 

information från personer och företag, genom att utnyttja felen i den mänskliga faktorn. De 

svagheter som en människa har jämfört med säkerhetssystem som finns för att skydda 

information. Författaren definierar social engineering genom att beskriva det som en typ 

av ”konst” att utnyttja människor utan att offret förstår att hen blivit manipulerad. Phishing är 

en typ av social engineering. Istället för ett fysiskt möte är phishing i regel något som sker 

digitalt eller i vissa fall över telefon. Målet är ofta att dölja attacken genom att få mottagaren 

tro att mailet är legitimt. Genom att lura till sig känslig information som användarnamn, 

lösenord, pengar eller för att sprida virus.  

Enlig Krombholz et al. (2013) kan det vara svårare i ett företag att direkt vara säker på att 

personen på andra sidan verkligen är den hen utgör sig för att vara. Då mycket av 

kommunikationen sker genom datorer, eftersom företag ofta är utspridda på olika geografiska 

platser.  

Något som är viktigt för att kunna minska hoten är att utbilda personal. För på så sätt öka 

medvetenheten om vad som kan hända, samt vad attackerare oftast är ute efter. Författarna    

Gouglidis et al. (2016) förklarar i sin studie att det är viktigt för anställda att känna till vilka 

hot som finns mot system och få en förståelse om ett sammanhang.  

2.3 Attacker och åtgärder 
För att få en uppfattning om hur ett angrepp kan gå till väga, beskriver Nelson et al. (2016) 

stegvis hur en phishingattack skulle kunna se ut. Målet är att infektera mottagarna med 

skadlig kod. Första steget är att attackeraren skickar ut ett mail till ett företag eller användare.  

Användaren öppnar mailet, då det ser ut att komma från en pålitlig källa och öppnar den länk 

eller bifogad fil som mailet hänvisar till. Det är vad som krävs för att få datorn infekterad av 

skadlig kod. Förövaren kan ha olika mål med attacken, det kan vara ren avlyssning av vad 

som skrivs på tangentbordet, få tillgång till hela systemet eller få mottagaren att själv skicka 

eventuell känslig information. Författarna behandlar vissa punkter som kan lindra och 

förhindra angrepp. De tar upp att en brandvägg kan begränsa åtkomsten i nätverket, ha ett 

antivirusprogram installerat, försöka håll privat information privat, samt att använda ökad 

säkerhet för autentisering, där känslig data finns som tillexempel uppgifter för banktjänster. 

Åtgärder som görs mot phishingmail är svårt att ge en enkel lösning på, då en attackerare 

baserar attacken mot personer istället för mot system. Detta gör att det krävs kunskap hos 

personal och att det inte alltid är bra att vara snäll och anta att alla vill väl. Detta tar Beckers 

& Pape (2016) upp i sin artikel, att det bör läggas tid på att utbilda personal i vilka olika hot 

som finns vad det gäller social engineering till exempel. Hur dom kan upptäcka ett dåligt mail 

och hur det ska hanteras. Problemet  som författarna identifierar är att mycket av lösningarna 

som finns idag läggs på individnivå vilket gör att det kan vara svårt att granska om policys 

och regler verkligen efterföljs i verkligheten. 
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2.4 Relaterad forskning 
Social engineering forskas ständigt om som koncept. Bland annat om hur angripare utvecklas 

för att verka mer trovärdiga och lättare kunna lura sina offer. Under denna rubrik kommer 

andra studier som berör samma ämne kortfattat presenteras. 

Holm, Flores, Nohlberg, & Ekstedt (2014) undersöker hur 158 anställda på fem olika företag 

hanterar phishingmail. De använde sig av två olika phishingmetoder, vanligt massutskick och 

riktade mail även kallat spearphishing. Skillnaden är att vid ett vanligt massutsk ick är det inte 

riktat till någon specifik person utan mailet är generellt. I studien innehöll mailet en 

uppmaning till mottagaren att uppdatera en PDF-läsare, där nedladdningslänken var falsk. Det 

andra mailet riktade sig mer mot mottagarens etiska handlingar. De påstod sig i mailet komma 

från det egna företaget och påstod att det spreds ett virus på nätverket. Mottagaren var då 

tvungen att uppdatera virusskyddet genom att klicka på en angiven länk.  

Studiens resultat visade att en riktad attack var mer effektiv än det traditionella massutskicket. 

Genom en enkät som skickades ut till de anställda efteråt kunde författarna fastställa att detta 

berodde på att mailet såg ut att komma från någon bekant inom företaget. De anställda som 

förstod att mailet var falskt var medvetna om att IT-avdelningen skötte alla uppdateringar 

(Holm et al. 2014).  

Kumaraguru et al. (2010) förklarar vikten av att individer utbildas i hur de blir mer medvetna 

om hur hotet fungerar och hur det kan behandlas. Författarna använde sig av ett verktyg som  

simulerade en verklig mailmiljö, där användare har som mål att se skillnad på legitima och 

falska mail. Resultatet av testerna var att personer som testade verktyget blev bättre på att inte 

falla för phishingattacker. Det påvisar vikten med träning och utbildning på individnivå, 

tillsammans med en teknisk säkrare lösning. 

Ferreira & Lenzini (2015) analyserar varför personer faller för denna typ av bedrägerier. De 

ville ta reda på varför just phishing är effektivt. Forskarna visade att det finns företag som 

nyligen fått upp ögonen för denna typ av attack och att de åtgärder som krävs inte alltid 

vidtas. På grund av att hotet inte anses som ett direkt hot. Genom att försöka lista ut vad 

personer faktiskt faller för i ett phishingmail, gör författarna ett experiment för att se vilka 

olika typer av mail som faktiskt funkar för att lura personer. Detta genom att använda olika 

innehåll i mailen. Text som spelar på personens snällhet/ vänlighet, auktoritet, deadlines och 

andra element som kan få personer att inte tänka över vilka konsekvenser faktiskt det kan ha 

att klicka på en länk, eller uppge inloggningsinformation. 
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3 Problemformulering 
Under denna rubrik förklaras syftet med studien. Motiveringen till varför den skrivs och vem 

som kan dra nytta av resultatet. Vilka frågeställningar som ska besvaras, samt det förväntade 

resultatet. 

3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en övergripande bild på hur företag hanterar phishinghotet.  

Resultatet av studien kan användas för att se vilka åtgärder som redan görs samt vilka 

åtgärder som ytterligare krävs för att minska hotet ifrån phishingmail. 

3.2 Frågeställning 
Studien kommer att konstrueras för att besvara följande frågeställning. 

1. Vilka åtgärder används inom organisationer för att motverka phishinghotet? 

Svaret på forskningsfrågan kommer redovisa vilka åtgärder som företag vidtagit för 

phishinghotet. Vilken handlingsplan som finns, vilka utbildningar som hålls för personal och 

vad företagen anser själva om hoten. Sammanfattningen av de tre punkterna ger en 

uppfattning vad som görs inom företaget och hur hotet hanteras. 

3.3 Motivering till studien 
De hot som finns kan ge en betydande påverkan på företag. Istället för att påvisa ett självklart 

hot är det av vikt att se vad som faktiskt görs. Undersökningen vill se hur säkerhetstänket är 

på ett företag ur ett perspektiv som kanske inte alltid förknippas med IT-säkerhet utan lätt kan 

sättas som en lägre prioritering. Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger, & Jonathan 

Margulies (2015) beskriver att en anledning till detta kan vara en felaktig avvägning av hotet. 

Som en felaktig riskanalys där inte social engineering har tagits upp som en risk. Charles P. 

Pfleeger et al. (2015) förklarar, även om tekniken strävar efter att vara snabbare, bättre och 

större. Finns hotet fortfarande kvar om personer som jobbar med det inte förstår sig på 

systemet eller de åtgärder som krävs. 

Efter att ha studerat olika artiklar följt av snowballing visade det sig att studier om hur företag 

faktiskt hanterar hoten inte är vanliga. Ofta handlar det om teknikerna och hur personer och 

företag ska skydda sig. I och med detta är det av intresse att se hur företag verkligen hanterar 

hotet istället för att påvisa att det finns ett problem.  

Tekniken har kommit långt genom att säkra upp system med tyngre krypteringar och täppa till 

säkerhetshål som hackare skulle kunna använda för att komma åt information. Kanske är det 

så att hotet istället vänder mot personer som har tillgång till kritisk information. Denna 

ändring av hotet kan vara svårt att hantera även för en fullt uppdaterad brandvägg. 

Inriktningen bör kanske vändas emot personalen och utveckla kunskapen om hur 

phishingmail ska hanteras. Enligt Gulati (2003) finns det ett behov av ökad förståelse om 

hotet. Artikeln kan ses som gammal men författaren visar att det redan då fanns förståelse om 

problematiken och att det fanns behov av utbildning för att hantera hotet. Författaren tar även 
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upp att det är svårt att fullständigt förhindra hotet men istället bör arbetas emot en 

förminskning. 

Resultatet av denna studie kan användas för att påvisa ett behov av utbildning inom området 

till personal. Även att det fortfarande finns ett behov utav utbildning när denna studie görs. 

Genom att analysera med utomstående ögon kan eventuella nya brister upptäckas och ge 

förslag till åtgärder. Det kan också vara till hjälp vid utveckling av nya policyers eller 

uppdatera befintliga som tidigare utvecklats. Hotet utvecklas ständigt och arbetet med att 

försvara sig mot det behöver följa efter och inte förlita sig på gammal information om hotet. 

3.4 Avgränsningar 

Avgränsningar som görs är att intervjua företag med en IT-ansvarig alternativt en person som 

ansvarar för informationssäkerheten. Med andra ord, en som ansvarar för hanteringen av 

skydd mot hotet. Företaget ska finnas inom Falköpings kommun. Anledningen till denna 

avgränsning är på grund av det geografiska läget som har flera stora industrier som tillverkar 

produkter till kunder i hela världen. Avgränsningarna görs för att kunna intervjua personer 

med kunskap om området och vet hur hotet hanteras inom företaget. 

Företag som intervjuas ska vara så kallade mellanstora och stora företag. EUR-LEx (2016) 

förklarar begreppet medelstora företaget ska ha mindre 250 anställda, en årsomsättning på 

mindre än på 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överskrider 43 miljoner 

euro. Gränsen för små företag är företag med förre än 50 anställda och en årsomsättning som 

inte överstiger 10 miljoner euro. För att kalla sig ett stort företag måste dessa siffror 

överskridas.  

Antalet intervjuer styrs av intresse från företag. En gräns på minimum tre företag och 

maximalt fem sätts, detta för att kunna utlova så god anonymitet som möjligt till företagen. 

Genom att eliminera möjligheten att med hjälp av uteslutning förstå vilka företag som ställt 

upp i studien. 

3.5 Koppling till studieprogram 
Hanteringen och policys avseende informationssäkerhet är av intresse för utbildningen. 

Resultatet från denna studie kan användas av systemadministratörer och IT ansvariga för att 

utveckla ett mer heltäckande skydd. Genom att granska informationssäkerhetsarbetet som 

utförs kan förslag ges för att bidra till utveckling och förbättring. Studien kan också ligga som 

underlag för att påvisa eventuella förbättringsåtgärder för system- och 

nätverksadministratörer.  
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3.6 Förväntat resultat 
Målet med studien är att undersöka hur företagen hanterar hoten från just phishing. Detta 

resulterar i en bild av hur det ser ut bland företag i Falköpings kommun vad det gäller vilka 

åtgärder som görs för att minimera hotet. Genom att redovisa en bild på hur nuläget ser ut kan 

eventuella andra studier använda sig av resultatet som grund för att påvisa eventuella åtgärder 

som kan behövas. 

Det förväntade resultatet är att det finns brister inom hanteringen av 

phishinghotet. Att det finns grundläggande policys men att mycket ansvar läggs 

på individnivå.  

4 Metod 
Under rubriken metod kommer upplägget presenteras för att visa vilka tillvägagångsätt som 

används för att komma fram till frågor och struktur av intervju. 

4.1 Metodval 
För denna studie kommer en kvalitativ studie genomföras. Med hjälp av intervjufrågor kan en 

kartläggning göras hur företag hanterar phishinghotet. Anledningen till en kvalitativ studie är 

för att ge en nulägesbild från företag. För att se hur de hanterar hot som finns, vilka åtgärder 

som görs och hur deras framtida arbeten ser ut.  

Wohlin et al. (2012) beskriver kvantitativ datainsamling som ofta används för att ta fram 

resultat i form av statistik. Kvalitativ datainsamling förklaras istället som ett sätt att få fram 

resultatet ifrån data som samlats in och där ifrån kan slutsatserna göras. Meningen är då att all 

data presenteras så slutsatser går att motivera. Detta gör att studien kan få ett mer ”varför” 

som studien är ute efter. Målet med studien är att få en verklighetsuppfattning på hur det kan 

se ut på företag på en mindre ort. Det krävs en kontakt med olika företag för att få en rättvis 

rapport. Detta gör att det blir svårt att utföra studien kvantitativ genom ett mätbart resultat 

som inte kan ge en rättvis bild på hur det faktiskt ser ut. Samt det blir svårt att täcka allt med 

en enkätundersökning. Om studien skulle ha en mer kvantitativ vinkling skulle det krävas en 

större front-loading innan arbetet kan börja för att kunna formulera frågor på ett sätt som ofta 

går att förklara med ja och nej. Det blir också svårare att peka på varför. En kvantitativ studie 

ger en bredare överblick av hur en större massa tycker, jämfört med en kvalitativ studie där 

det intressanta ligger i vilka utmaningar som finns. 

Därför är valet en kvalitativ studie med intervjufrågor som ger en bild som visar vad 

företagen som intervjuas faktiskt gör och kan redovisas på ett sätt som är mer relevant. 

Kontakten med företaget är direkt så frågor som uppfattas som oklara kan utvecklas på plats. 

Det ger personen som intervjuas en bättre chans att förstå och ge ett korrekt svar på frågan.  
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4.2 Metodsteg 
Under denna rubrik beskrivs de metodsteg som kommer behövas för att uppnå resultatet. 

Metodstegen skrivs i den ordning som de kommer prioriteras och utföras. 

1. Utforma intervjufrågor 

Målet är att utforma frågorna på ett sätt som är otvetydiga och ger en klar bild på hur 

nuläget ser ut. Vikt på utformning för att ha en bra validite t och trovärdighet. 

2. Hantera validitetshot 

Undersök vad som kan misstolkas och använd metoder för att styrka val som görs i 

studien. 

3. Sammanställa intervjusvar 

Analysera och sammanställa den data som har samlats in. 

4. Genomföra analys och färdigställ dokument 

Validera data och sammanställ en analys om svaren på studien. 

Metodstegen kommer användas som milstolpar för att kunna slutföra studien. Efter att 

samtliga punkter är uppfyllda kommer ett slutresultat presenteras. När samtliga steg är 

uppnådda kan ett färdigt resultat på studien anses som klart. 

4.3 Planering och genomförande av intervju 

Denna studie kommer inte jämföra företag, utan istället ge en bild på hur hotet hanteras av 

företag inom kommunen. Wohlin et al. (2012) förklarar att det finns tre olika sätt att 

konstruera en intervju på; ostrukturerad, semistrukturerad och helt strukturerad. Med 

ostrukturerade frågor utformas frågorna utifrån hur personen som intervjuas upplever dem 

och vilka olika intressen som finns mellan de båda parterna. I en helt strukturerad intervju kan 

frågorna liknas med hur en enkätundersökning går till. Frågorna ställs i en bestämd ordning 

och den som intervjuas får svara. En semistrukturerad intervju tar från båda delarna. Frågorna 

är bestämda sen tidigare men behöver inte alltid ställas i samma ordning utan kan ändras efter 

hur situationen är.  

Vid genomförandet av intervjuerna kommer använda en semistrukturerad konstruktion för att 

kunna anpassas efter företagen och den person som svarar på frågorna, då det kan variera om 

kunskap inom området. För att intervjun ska vara lika för alla som blir intervjuade används 

samma struktur och upplägg. Intervjun börjar med en genomgång av målet med frågorna, följt 

av några introduktionsfrågor om bakgrunden av ämnet. Sen ställs huvudfrågorna som tar upp 

större delen utav intervjun. Trost (1997) förklarar att rätt sätt att inleda en intervju är att inleda 

med en fråga där den som intervjuas berättar fritt om ämnesområdet, som företagets egna 

erfarenheter och hur området uppfattas. Det ska även finnas en strävan efter att få svar på 

frågan hur framför varför. Data som samlas in från intervjuerna är intervjusvaren och 

eventuella företagsdokument. Det som sägs på intervjuerna skrivs ner i ett svarsdokument och 

vid överenskommelse kommer samtalet även spelas in för att säkert få med allt som sägs. 
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För att säkerställa att frågorna som ställs är kompletta ställdes de upp emot olika aspekter, (Se 

Bilaga B). Genom att checka av de aspekter som frågan uppfyller kan de utvärderas efter om 

de fyller en funktion eller ej. 

4.4 Frågekonstruktion 
För att få ut så mycket som möjligt av en intervju skall frågor konstrueras öppna. Med det 

menas att svaren inte är låsta till ja eller nej, utan kan följas upp med ett varför för att skapa en 

större förståelse. I bilaga A finns intervjufrågorna men frågeställningen ”varför” skrivs inte ut 

då det endast ställs vid behov under intervjun. Frågorna baseras på prospektteorin, detta för att 

få med relevanta frågor som till slut genererar svar som kan användas för att besvara 

forskningsfrågan.  

4.4.1 Prospektteori 

Att använda prospektteorin förklaras av Tversky & Kahneman (1992) att processen delas in i 

två faser: inramning och värdering. I inramningsfasen framställs en uppfattning av situationen 

och hur resultatet skulle kunna se ut. I värderingsfasen utvärderas värdet och gör ett val efter 

det. Tanken är att visa på hur beslut påverkas av chansen att vinna jämnt emot risken att 

förlora. Författarna nämner som exempel en person får $25, ett val är att ta de $25 ett annat är 

att försöka vinna $50 alternativt förlora $25. Resultatet av detta är att personer oftast tar de 

$25 utan att försöka vinna mer istället för att riskera att betala. Om situationen ändras och 

personen har $0 men kan riskera att betala $25 blir valet svårare. Detta går att applicera på 

ämnet genom att istället mäta värdet i pengar, mäts det i anseende och vad som kan gå förlorat 

eller gå med vinning. 

Författarna vill förtydliga att många av valen som görs är i form av ett spel. Genom att se hur 

olika phishingmail ser ut kan en koppling göras till just det undermedvetna spelandet som 

personer faktiskt gör när de klickar på en länk i ett mail. Ta som exempel om en person skulle 

få ett mail där det står att de kan vinna en stor summa pengar. Valen som görs är att personen 

tar risken och försöker vinna pengarna, eller struntar i mailet och riskerar ingenting men har 

heller inte någon chans på den påstådda vinsten. Skulle ett phishingmail skrivas på ett annat 

sätt med två negativa svar,  som exempel: En person får ett mail om att det finns en faktura att 

betala, då finns valen att antingen betala och då slippa en eventuell straffavgift. Eller att 

personen inte betalar då mailet kan vara en bluff men då riskerar att få betala en straffavgift. 

4.4.2 Utformning av frågor 

Trost (1997) nämner i sin bok kvalitativa intervjuer vad man ska fråga om. Författaren 

beskriver det som att problemformuleringen tillsammans med det teoretiska perspektivet 

nästan genererar frågorna automatiskt. Det vill säga att utforma frågor ifrån problemet och 

den bakgrund samt teorin tar upp. Författaren tar även upp att frågorna ska vara raka och 

ärliga för att intervjun inte ska uppfattas på fel sätt eller riskera att någon part kan ta illa upp. 

Genom att använda prospektteorin kommer frågorna kretsa runt tre huvudgrupper; 

handlingsplan, utbildning och kultur. Anledningen att använda dessa är att se vart ett problem 

kan ligga, om det är i hur policys skrivs, hur personal är utbildad eller om det ligger i kulturen 

för hur åtgärder och hantering ska ske. Från huvudgrupperna kommer frågor utformas, för att 
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forma heltäckande svar som besvarar forskningsfrågan. Frågornas betydelse förklaras i  

Bilaga B. Genom att samtliga tre grupper tas upp av frågor kan slutsatsen dras att frågorna 

som ställs täcker de svar som behövs för att svara på forskningsfrågan.  

De tre grupperna baseras på vad som kan ha betydelse om hur anställda på ett företag väljer 

att öppna ett phishingmail eller inte. Om företaget har en stark handlingsplan och olika 

policys mot hotet kan hotet förminskas. Samtidigt om de anställda inte är utbildade om hotet 

kan även bra handlingsplaner vara en för liten åtgärd. Slutligen tas även företagets 

företagskultur med i frågorna, för att se hur företaget själva ser på hotet. Som om tillexempel 

företaget inte riktigt skulle tycka att det finns något att skydda kan hanteringen av mail vara 

bristfällig enbart för att inställningen bland anställda inte ser det som ett problem. 

 

Figur 1 -Prospektteori checkruta 

I bilaga B redovisas hur frågorna tagits fram och granskats ifall frågorna är heltäckande och 

kan ge svar på frågan. Konstruktionen är att olika frågeställningar ställs inom huvudgrupperna 

mot varje fråga som representeras av i detta fall 1.1 som översätts till fråga 1.1 i bilaga A. Om 

en fråga uppfyller de krav som ställs från varje huvudgrupp anges ett kryss för att identifiera 

att kraven uppfyllts. Så som 1.1 som frågar företagen om informationssäkerhet, svaret kan bli 

att det finns ingen handlingsplan, det finns en introduktion i utbildningen men kulturen är ad 

hoc. Där med kan en slutsats dras att frågan är relevant och kan bidra med ett svar. 

4.4.3 Validitet 

För att få ett trovärdigt resultat krävs det att kunna göra korrekta slutsatser om förhållandet 

mellan behandling och resultatet av experimentet (Wohlin et al. 2012). Uppmärksamma 

validitetshot är viktigt för att visa vad studien har tagit hänsyn till. Genom lista olika punkter 

och på så sätt ge en förklaring om varför vad som har uppnåtts och eventuellt varför några 

punkter inte har det. Validitetshoten delas in i grupper, intern validitet, extern validitet, 

konstruerad validitet och sammanfattnings validitet. Varje grupp fyller en funktion för att 

uppnå en trovärdig undersökning. 

Internvaliditet, 

hur forskaren kan bli påverkad av olika faktorer under studien som resulterar i att resultatet 

undermedvetet påverkas finns det hot för den interna validiteten. 

Extern  validitet,  

ett sätt att ta hänsyn till risken att resultatet är i viss mån generaliserad. Om det finns en annan 

part som skulle kunna dra nytta av resultatet och på så vis påverka det.  

Handlingsplan Utbildning Kultur 1.1

Finns ej Finns ej Ad hoc

Finns ej Finns ej Finns

Finns ej Finns ej Finns med säkerhet

Finns ej Introduktion Ad hoc x
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Konstruerad validitet,  

hur den som konstruerar frågorna inte tolkar svaren på ett korrekt sätt och istället använder fel 

information för studien. 

Sammanfattning validitet,  

hot mot hur sammanfattningen av studien görs och om det görs på rätt sätt. Identifierade 

validitetshot se Bilaga C. 

4.4.4 Etiska aspekter 

Hantering av svaren från intervjuer som skulle kunna klassas som känsliga. Till exempel om 

svaret skulle kunna skada företagets rykte bör det inte användas i arbetet. I studien kommer 

man inte kunna knyta något till en specifik individ och respektera eventuella policys och 

regler från företaget. Antalet företag som intervjuas anpassas efter hur många företag som 

faller in inom avgränsningarna och där efter lämnar plats så det inte går att urskilja vilka 

företag som varit delaktiga i studien. Företag ges möjlighet att dra sig ur studien när som helst 

samt att varje företag erbjuds att verifiera den data som samlats in. Det ska finnas samtycke 

vad det gäller ljudupptagning och förklara vad materialet ska användas till. Företagen 

kommer att upplysas om vad svaren kommer användas till, samtidigt ge information om att 

företagen kommer namnges efter etiketter, som Företag A, Företag B och så vidare. Vid 

transkribering kan viss redigering ske för att plocka bort uttal som kan äventyra anonymiteten 

som utlovas. Vid redigering förklaras det i texten för att förtydliga. 

4.5 Urval 
Trost (1997) skriver att i samband med en kvalitativ studie har urvalet av personer inte samma 

tyngd som i en statistisk undersökning, men det betyder inte att det är onödigt. Författaren 

beskriver att det är bra att ha variation på de personer som intervjuas men samtidigt ska 

variationen inte vara för stor utan kunna finna sig inom en given ram som förklaras under 

rubrik 3.4 Avgränsningar.  

Kriterierna som finns är att företaget ska finnas inom Falköpings kommun och ha tillgång till 

en IT-avdelning alternativt en eller flera personer som hanterar och jobbar med 

informationssäkerhet inom företaget. Målet är att frågor ska ställas till personer som har 

kunskap om området och då svara på frågorna på ett sätt som ger en rättvis bild av företaget 

som representeras. Behovet av antalet deltagande företag är mellan tre till fem och minst en 

intervju för varje företag. Antalet intervjuer på företagen kan variera beroende på hur 

företaget hanterar IT-säkerheten. 
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5 Resultat 
Kapitlet kommer beröra hur analysen av resultaten genomfördes. Förloppet kommer börja 

med att beskriva vilken typ av analys som ska göras sen senare sammanfattas analysen för att 

tydligt visa vad analysen har kommit fram till. 

5.1 Metod för analys av resultat 
Den metod som ska användas för att utvärdera och analysera resultaten är inspirerat från 

grundad teori. Analys av intervjusvar kommer använda kodningen från hur grundad teori 

granskar och analyserar svar. Hartman (2001) förklarar att för att generera en teori utav de 

insamlade textmaterialen kan analysering och kodning utföras. Kodning av textmaterial 

innebär att arbeta fram begrepp som kan kategoriseras och hitta relationer. För att förtydliga, 

används inte denna metod för hela arbetet utan enbart för analysdelen då det är ett vanligt och 

beprövat sätt inom en kvalitativ studie. Den del av grundad teori som ska användas är 

analysdelen där den insamlade data kodas om och granskas.  

5.2 Kodning 
Med kodning innebär det att intervjusvaren kommer bearbetas och omvandlas till begrepp 

som används för att kunna se vilka delar som svaren täcker upp. De begrepp som tagits fram 

presenteras i Bilaga H. Kodningen kommer användas för att kunna göra en resultatanalys och 

göra en sammanfattning över de tre företagens intervjusvar. Hartman (2001) förklarar denna 

del av analysen som ett sätt att hitta skillnader och jämföra olika fenomen.  

5.3 Sammanfattning av intervjuer 
Intervjusvaren har kodats om till begrepp (Bilaga H) och nedan kommer en sammanfattning 

av intervjusvaren redovisas. Detta ger en bild på hur företagen svarat och samtidigt ge en 

uppfattning om hur hotet från phishingmail hanteras. 

5.3.1 Företag A 

Företag A har en förståelse om vad phishing innebär och vilka det är som utsätts för hotet. 

Utbildning görs men inte specifikt om phishing, utan som en del av information om vad en 

anställd får göra och inte göra. Genom att använda intranätet informeras de anställda om ett 

eventuellt hot som skulle kunna ske och då är förhoppningarna att inga phishingmail ska 

öppnas. Trotts detta berättar företaget att användare öppnar mailen efter att de blivit varnade. 

Företaget anser att det finns policys och riktlinjer om hur användare ska hantera mail som 

eventuellt är ett phishingmail.  

Åtgärder för att motverka phishing är att använda ett spamfilter för att förhindra mailen från 

att komma fram till mottagaren. De förklarar samtidigt att den lösningen inte är 

hundraprocentig utan de berättar att de anställda också är informerade om hotet. Företaget har 

inte gjort någon penetrationstest där phishing har testats och inte heller explicit utbildat 

användare om hotet.  

Utbildning görs endast vid nyanställning där de informerar på en generell nivå om olika hot 

och hantering av systemen. Personer från IT-avdelningen rör sig ute bland anställda och pratar 
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om olika händelser. På så vis kan de informera och sprida informationen utan att ha specifika 

utbildningar. Företaget anser att phishing inte är ett direkt hot mot företaget utan att de har 

fokus på andra attacker som ransomware. De berättar att när de blev utsatta för olika phishing 

försök över telefon hanterades det enskilt av användare genom att svartlista telefonnumren 

som ringde. Anställda anmäler phishingmail till och från, ”det kommer i vågor”, vilket 

innebär att det beror på vilken person som får mailen som avgör om detta faktiskt är ett hot. 

Övrigt ser företaget att det utvecklar sin kunskap om hur skyddet av företaget ska se ut genom 

att utvecklas tillsammans med ett säkerhetsföretag. Byta ut erfarenheter med andra liknande 

företag samt att de ändrar säkerheten utefter hur företaget utvecklas. 

5.3.2 Företag B 

Företag B sammanfattar informationssäkerhet med att förklara vilka områden av information 

som de försöker skydda. Samt att företaget har en förståelse om hur olika social engineering 

angrepp ser ut och med det visar en medvetenhet. Företaget har riktlinjer hur de anställda ska 

hantera kunders information och har en generell IT-policy som tar upp hot om hur 

phishingmail ska hanteras, trotts det nämns inte phishing explicit. Företaget använder deras 

egna intranät för att meddela användare om något phishingmail skulle cirkulera. 

Företaget nämner att det finns policys som berör ämnet, men inga andra åtgärder har gjorts för 

att minska hotet från phishing. Företaget tillhandahåller inga direkta utbildningar om phishing 

utan kan ge vidare information internt till anställda om det skulle finnas intresse. Utbildningen 

sker när den anställde skriver sitt anställningskontrakt och denne får då ett häfte med 

information regler om hur mail ska hanteras. Detta följs inte upp på något sätt för att 

verkligen se att användaren läst igenom och förstått vad reglerna innebär. 

Företaget berättar att de inte kan peka direkt på en incident med phishing som har hänt, men 

däremot kan företaget se att en incident skulle kunna ske. Då det finns grupper inom företaget 

som genom arbetet ska vara trevliga och snälla mot alla människor, vilket kan vara ett mål för 

ett angrepp. Inga anpassningar har gjorts för att minska hotet från phishing. 

Anmälningar om phishing görs till IT-avdelningen, de mail som kommer fram brukar 

anmälas. Det förekommer att någon öppnar ett mail som har resulterat i krypterade mappar. 

Det är då IT-avdelningen upplyser de anställda genom intranätet om att det kretsar skadliga 

mail som inte ska öppnas.  

Företag B har segregerat nätverket där endast godkända enheter kommer åt företagsnätverket, 

medans på det andra nätverket används ett så kallat ”Bring your own device” (BYOB) tänk. 

Dom låter också användare använda företagsmailen på personliga enheter som inte 

nödvändigtvis behöver vara godkända av företaget. Företaget kan inte peka på något direkt 

som de känner är extra bra på vad det gäller hantering av phishingmail. 
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5.3.3 Företag C 

Företag C erkänner själva att detta område är nytt då de nyligen har öppnat upp mer mot 

internet. De sammanfattar informationssäkerhet med att information skyddas genom 

lösenordspolicys och olika godkännandeprocesser. Företaget hanterar phishinghotet genom att 

använda spamfilter, brandväggar som justeras av deras lokala helpdesk. Samt att medarbetare 

pratar med varandra och helpdesk vid misstanke av ett phishingmail. 

Handlingsplaner för phishing och hur anställda ska hantera hotet finns inte explicit i nuläget. 

Enbart generella policys i hur information ska behandlas, men inte för alla anställda. Endast 

de som anses behöva riktlinjer ligger under dessa policyers. Övriga anställda har inte 

rättigheter att använda till exempel USB-minnen samt använda molntjänster för att lagra 

dokument. Företaget håller på att ta fram nya policys för anställda i och med den nya 

exponeringen mot internet då de har skapat konton på olika sociala medier. 

Företaget kan ge utbildningar inom ämnet om det skulle finnas intresse från de anställda. Då 

köps utbildningen in från ett annat företag. Annars gör ingen utbildning utan företaget 

informerar den gruppen som anses behöva informationen. Informeringen sker vid 

nyanställning, alternativt samtidigt som ett nytt projekt startar. Phishing anses inte som ett 

problem. Företaget ser att det kan bli ett hot nu när de börjat synas på sociala medier.  

Varje anställd får en egen företagsmail som får användas på personliga enheter. Företaget 

anser att de har en god kommunikation mellan användare och helpdesk som i sin tur kan ta i 

tu med hotet när det väl skulle komma. Men företaget ser samtidigt att det kan krävas mer 

utbildning i framtiden då de inte informerat alla användare explicit om att sekretessreglerna 

även gäller på sociala medier. 

6 Resultatanalys 
Under denna rubrik kommer en samanställning utav intervjuerna presenteras. Resultaten 

kommer att presenteras med hjälp utav huvudgrupperna. Detta för att ge en sammanställning 

av vad som görs för att minska hotet från phishingmail. 

6.1 Handlingsplan 
Företagen har upprättade policys för hur information skall hanteras inom företaget, men inget 

explicit om hur phishingmail ska hanteras. Det som används tillsammans med policys och 

handlingsplaner är interninformation. Detta för att sprida händelser ut till anställda om ett hot 

skulle inträffa. Spamfilter och brandväggar används av företagen för att skydda användare. 

Företagen tar även upp att det inte är ett heltäckande skydd utan hotet är enbart förminskat. 

Ingen av företagen hade använt någon typ av penetrationstest där en phishingattack testades.  

6.2 Utbildning 
Hur viktigt företagen anser att utbildning om phishinghotet varierar. Vanligtvis informeras en 

anställd vid nyanställning och där efter görs ingen mer utbildning eller informering om hur 

phishingmail ska hanteras. Utbildningen är generell där det finns information om hur 

företagsmail ska behandlas, men inte explicit hur phishingmail ska hanteras. 

Vidareutbildningar inom ämnet hanteras ofta internt av IT-avdelningen, som går ut och 
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informerar de anställda om hot som finns och hur de ska agera ifall de blir utsatta för 

phishingmail.  

6.3 Kultur 
Företagen ser inte phishing som ett direkt hot, utan förlitar sig på att de anställda ska 

rapportera ett phishingmail som skulle komma igenom spamfiltret. Företagen berättar att 

anställda rapporterar de mail som uppfattas som eventuella phishingmail. Det finns anställda 

som företagen identifierar som en riskgrupp, där det krävs mer informering och utbildningar. 

Hanteringen av hur företaget tillåter sina anställda att använda företagsmailen på personliga 

enheter varierar.  

6.4 Företag som inte ställde upp på studien 
Ett bifynd som gjorts av studien är mot de som inte ville ställa upp på intervjuer. Företag som 

inte ställde upp var ofta tydliga redan vid första kontakt att de inte själva kunde svara på några 

frågor. Orsakerna var olika, IT-tjänster köptes in eller öppet erkände okunskap inom ämnet. 

Kontakten till de olika företagen var mellan mig och IT-ansvarig eller en person som har hand 

om företagets informationssäkerhet. Av tio företag var det endast tre som ställde upp på att 

vara med i studien. Fem företag berättade redan i telefon att de inte var intresserade på grund 

av att de inte hade någon IT-avdelning i huset utan istället köpte in det från ett annat företag. 

Samt två företag där IT-ansvariga berättade att kunskapen var för liten för att kunna svara på 

mina frågor. 

7 Jämförelse med relaterad forskning 
Holm et al. (2014) visar experimentet att det finns varierade beteenden i hur personer agerar i 

hur ett phishingmail ska hanteras. Det forskarna ger som förslag för att få ett bättre skydd mot 

phishingmail är att öka medvetenheten om hur angreppet går till och hur lätt det är att 

tillexempel förfalska en mailadress. Kumaraguru et al. (2010) redovisar att det finns ett 

problem i hur olika personer hanterar phishingmail och vill öka medvetenheten om vilka 

konsekvenser som finns när ett phishingmail öppnas. Genom att utbilda en grupp människor i 

hur de inte ska falla för phishingmail så visar studien på en ökad förståelse och att de som 

genomgått utbildningen har lättare att urskilja falska mail och hemsideadresser mot legitima. 

De jämförelser som går att göra med resultatet från studierna och denna studie. Är att forskare 

har identifierat att det finns brister i den mänskliga faktorn. Med det resultat som studien 

visar, är utbildning något som inte anses vara lika självklart som en robust brandvägg. Holm 

et al. (2014) berättar i sin diskussion att personer fortsatte klicka på deras utskickade 

phishingmail trotts att de blivit informerade om att inte göra det. Detta visar att enbart 

fingervisningar genom ett intranät till anställda inte kan garantera att informationen följs. 

Resultaten visar också att företagen inte ser phishing som ett direkt hot och där med ges inte 

några direkta utbildningar om hur phishing ska hanteras. Utbildningar och informering om 

phishing nämns av Ferreira & Lenzini (2015), Holm et al. (2014) och Kumaraguru et al. 

(2010) vara en lösning till att motverka phishinghotet. Slutsatsen som kan dras av detta är att 

utbildning och information behövs till personalen som blir utsatta för phishingmailen. 
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8 Diskussion 
Denna intervjustudie har varit beroende av företag som kan svara på frågor inom ämnet. Ett 

problem har varit att komma i kontakt med ansvarig personal som vill ställa upp på en 

intervju. Om intresset varit större hos företagen hade fler intervjuer gjorts, men ett maxantal 

på fem och minimum på tre verkade rimligt. Att överskrida maxantalet kan bidra till att 

riskera företagens anonymitet. Studien hade haft högre extern validitet om fler företag hade 

deltagit i studien. För att få en ökad extern validitet från intervjuerna har avsiktliga val av 

företag gjorts. Företagen som valdes levererar till olika kundgrupper och har internationella 

kontakter. Detta bidrar till en spridning i hur företagen hanterar sin information. Kunder kan 

kräva olika åtgärder för hanteringen av information, för att en produkt ska kunna tillverkas. 

Detta kan inte ge en generaliserad bild på hur företagen hanterar phishing utan endast på de 

företag som intervjuas. Det som studien visar är att även större företag kan ha problem i hur 

phishing hanteras och att det finns rum för utveckling. 

Intervjuerna har försökt att genomföras på ett rättvist sätt. Företagen får frågan vid första 

kontakt om de vill se frågeformuläret innan, för att kunna ge bra svar till undersökningen. 

Frågorna har ställts på liknande sätt till alla företag och frågorna har inte varit ledande för att 

få ut något specifikt svar. Svaren från de olika företagen har varit liknande där de berättar att 

de inte upplevt något direkt hot från phishingmail och att de inte har ändrat skydden efter 

någon  incident. Det berättas om att personal har blivit mer informerade vid olika attacker och 

några har fått gå på utbildningar. 

Bifynd i 6.4 visar på att det kan finnas brister i riskhantering och 

informationssäkerhetsklassificering. Detta är ett problem då det bör finnas en handlingsplan 

inom företag hur hot från tillexempel phishingmail hanteras. Åhlfeldt et al. (2015) förklarar i 

sin studie att det finns brister i företagens kompetens vad det gäller att hantera 

informationssäkerhet. De nämner också att informationsklassificering, riskhantering och 

kontinuitetsplanering som områden där det finns punkter att åtgärda. En slutsats som kan dras 

av detta är att företagen som inte ställde upp på studien kan ha brister i 

informationshanteringen. Det hade varit av intresse att föra en diskussion om vilka krav som 

ställs mellan företagen och de inköpta IT-tjänsterna. Detta för att se om det brister i 

kravspecifikationer om hur phishingattacker och informationssäkerhet sköts om. Detta går 

även att applicera på de företag som intervjuats. Uppfattningen om vad informationssäkerhet 

är skiljer sig mellan företagen så visar intervjusvaren på att det kan finnas brister i 

hanteringen. 

Studiens förväntade resultat överensstämmer med vad företagen berättar. Det finns policys 

och planer på hur phishingmail ska hanteras. Men för att få ett heltäckande skydd krävs det 

mer än en brandvägg och spamfilter. Som den relaterade forskningen visar, kan ökad 

utbildning till personal bidra till mer medvetenhet om ämnet och på så vis ge ett ökat skydd. 

Utbildningar till anställda och information om phishingmail är inget som explicit görs, utan 

det nämns vid nyanställning. De anställda spelar en stor roll i skyddet mot phishinghotet.  

Det studien visar är att företagen inte har någon exakt systematisk utveckling av utbildning av 

personal vad det gäller hanteringen av phishingmail. Då phishinghotet är en del av vad som 
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behöver behandlas inom informationssäkerheten. Kan detta visa på att det inte finns ett 

helhetstänk i hur företaget ska skydda sin information. Detta gör sig mer uppenbart på de 

företag som valt att inte ställa upp på studien. Den slutsats som kan dras är att den relaterade 

forskningen visar på att det finns ett hot och för att skydda företag och personer så bör 

medvetenheten öka. En viktig del är att fortfarande se phishingmail som ett hot som företagen 

som intervjuades inte gjorde. 

8.1 Etiska och samhälleliga aspekter 
Studien har använt riktlinjer från Wohlin et.al (2012) där författarna nämnt fyra punkter som 

bör följas för att kunna vidta etiska och samhälleliga aspekter i arbetet. Personer som deltar i 

studien ska ha tillgång till relevant information om studien innan de kan gå med på att delta. 

Beslutet ska vara av egen vilja och inte påtvingat. Studien som utförs ska inneha vetenskapligt 

värde och exponera de eventuella risker som finns i att utföra den. Forskaren måste vidta 

nödvändiga medel för att hålla uppgifter konfidentiella. Även ifall det är i konflikt med 

publikationens värde. En avvägning av risker, skador och fördelar ska göras. Inte bara för det 

enskilda ämnet utan också för gemensamma grupper och organisationer (Wohlin et.al. 2012). 

För att uppfylla dessa krav har studien från början byggts upp på ett sätt som bidrar till största 

möjliga konfidentialitet och anonymitet till de företag som ställt upp och kontaktats. Vid 

första kontakt har företagen blivit erbjudna att ta del av frågorna och även en kort summering 

av studiens bakgrund och mål. Inga krav på att fullfölja intervjuerna har ställts utan istället 

gett en möjlighet att dra sig ur närsomhelst under studien. Företagen har också blivit erbjudna 

att läsa igenom studien innan publicering. Information som direkt eller indirekt kan skada 

företaget plockas bort och resultatet granskas för att ge en korrekt bild på vad studien har 

kommit fram till. Detta för att om resultatet av studien skulle användas för att utnyttja de 

brister som finns så är de inte kopplat till ett specifikt företag eller organisation. 

9 Slutsats 
Studien har haft som mål att kartlägga och ge en uppskattande bild på hur företag  hanterar 

hotet från phishingmail. Den har genomförts på ett kvalitativt sätt där tre företag har 

intervjuats för att kunna samla in data. Intervjusvaren studerades för att få en överblick och 

förståelse hur hanteringen sker. Den data som hämtades kodades om för att få en tydlig tabell 

på vilka åtgärder som finns och vad som inte behandlas. Målet med dessa steg är att besvara 

forskningsfrågan Vilka åtgärder används inom organisationen för att motverka 

phishinghotet? 

Det intervjuerna visar är att det görs åtgärder för att phishingmail inte ska komma in i 

företaget och fram till de anställda. I form av någon typ av filter, så som spamfilter och 

brandväggar för att förminska hotet. De anställda informeras om hur mail ska hanteras på 

korrekt sätt och ska i sin tur rapportera till IT-avdelningar om misstänkta phishingmail. 

Studien visar på att det finns problem, eftersom mycket ansvar läggs på att användare 

rapporterar phishingmail och att företagen inte ser att phishingmail är ett direkt hot. 

Ingen av företagen har en explicit utbildning om phishinghotet och hur de anställda ska 

hantera det. De informeras oftast i samband med nyanställning och får en generell genomgång 
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om IT-säkerhet. Ingen uppföljning görs ifall den anställde verkligen läst igenom eller förstått 

vad som stått i informationen. 

Det tekniska skyddet som företag använder varierar. Av de tre företag som intervjuades 

användes tre olika sätt att limitera och säkra upp nätverken. Företag A tillät inga anställda att 

använda företagsmailen på personliga enheter, de fick inte heller ansluta dem på nätverket. 

Företag B delade in nätverket i ett ”säkert” nätverk där endast godkända enheter fick anslutas. 

Samt ett ”osäkert” nätverk där personliga enheter fick kopplas in. De anställda kan använda 

företagsmailen på både personliga och godkända enheter. Företag C limiterar användandet av 

funktioner i systemet utefter vad den anställde behöver i sin tjänst. Så som blockera sidor som 

kan vara skadliga för företaget, inte ha möjlighet att använda USB-minnen eller använda 

molnlagringstjänster.  

Slutsatsen som går att dra av detta är att verkligheten är som tidigare studier visar att fokusen 

ligger på en teknisk lösning istället för att utbilda personal om att ha högre medvetenhet inom 

ämnet. En observation av företagens skillnader är att företag som tycker att de har ett 

tillräckligt skydd mot phishinghotet har en reaktiv syn på hur hotet ska hanteras. Som att 

anpassningar görs ifall det skulle bli aktuellt. Medan företag som ser att det fortfarande finns 

en risk är villiga att använda en mer proaktiv metod. 

10 Bidrag 
Det denna studie bidrar till är att ge en bild på hur företag hanterar hotet från phishingmail. 

Resultatet kan användas som underlag för att påvisa vad som kan göra företagen säkrare. För 

nätverk och systemadministratörer visar studien på att uppföljande utbildningar till anställda, 

kan vara en del i informationssäkerhetsarbetet. 

Denna studie har som mål att granska företags hantering utav phishingattacker. Detta genom 

att både visa hur det faktiskt ser ut på företagen och vad som eventuellt skulle kunna 

förbättras. Detta kan vara användbart på flera sätt av andra framtida studier. 

11 Framtida arbeten 
Denna studie har varit kvalitativ och utfört intervjuer mot företag. Resultatet visar på att det 

finns i viss mån sätt att hantera phishingmail. Samtidigt så finns det företag som inte ville 

ställa upp på intervjuer på grund av olika anledningar. Denna grupp kan vara intressant att 

undersöka i en kvantitativ studie, för att se hur stor utsträckningen är runt om i landet där 

detta ämne inte tas om hand på något sätt. 

Man skulle även kunna göra en liknande studie på ett annat geografiskt område med 

eventuellt fler företag som deltar. Genom att jämföra svaren mellan studierna kan resultaten 

visa ifall det finns några skillnader i hur hanteringen mot phishingmail är på olika delar i 

landet. 
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Bilaga A Intervjufrågor 

1 Introduktionsfrågor: 

1.1 Vad är informationssäkerhet för ert företag? 

1.2 Vad vet ni om Social Engineering? 

Social Engineering är ett sätt att angripa information så som lösenord, 

bankuppgifter med mera. Genom att utnyttja personers vänlighet och vilja och 

hjälpa till finns det en möjlighet att känslig information kan läcka ut till 

obehöriga utan att ens vara medvetna om att det händer. 

2 Handlingsplan: 

2.1 Har erat företag policys eller riktlinjer som hanterar phishing? 

2.2 Om ni inte har policys upprättade för social engineering och phishing, är det något ni 

jobbar mot? I så fall hur? 

2.3 Har företaget upprättat andra åtgärder för att motverka phishing? 

2.4 Har företaget använt sig av någon typ av penetrations test där phishing har testats? 

3 Utbildning: 

3.1 Utbildas anställda om hoten från phishing? 

3.2 När utbildas den anställde? 

3.3 Ges det en introduktion om informationssäkerhet vid nyanställning? 

3.4 Ges frivilliga utbildningar för ökad kompetens inom informationssäkerhet? 

4 Kultur: 

4.1 Ser ni social engineering som ett problem? 

4.2 Har en eventuell incident ändrat hur ni hanterar hotet? 

4.3 Är det vanligt att personal anmäler phishingmail? 

4.4 Är det tillåtet att använda personliga enheter på nätverket samt använda företagsmailen? 

5 Övrigt: 

5.1 Vad anser du att ert företag är extra bra på inom ämnet? 
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Bilaga C Validitetshot 

Validitetshot Hantering 

Påverkan på resultat Följa teorier samt använda en neutral syn på 

svaren. 

Pålitlighet av intervju Ge varje företag samma försättningar vad 
det gäller frågor och tid. 

Tillförlitlighet av resultat Följa teorierna för att styrka resultat. 

Fiskat fram resultat Följa angiven metod. 

Urval Val av personer som intervjuas görs efter 
vad som nämns i texten. 

Tvetydighet i intervjufrågor Frågorna som ställs i intervjuerna ska inte 
kunna tolkas på flera sätt. Annars förklaras 

och förtydligas frågan. 

Ej tillräcklig representation av företag Planera vilka företag som ska intervjuas. 

  

  



 

Bilaga D Tidsplan och Utvärdering 

 

Vecka 8 Skriva klart problemformuleringen och bakgrunden. Studera ämnet och 

läsa artiklar. 

Vecka 9 Förbereda inför seminarie. 

Mars Strukturera modell för metod, jobba fram intervjufrågor, kontakta företag. 

April Intervjua företag. Sammanställa data som samlats in. Strukturera arbetet för 

att få ett bra resultat som är användbart. Färdigställa inför Seminarie. 

Maj Klar med den sista intervjun. Analysera sammanfatta och  färdigställ för att 

redovisa. 

Juni Färdigställ arbetet efter kommentarerna. 

 

Utvärdering av arbetet 
Hade studien gjorts om hade intervjuerna inte limiterats till Falköpings kommun utan istället 
expandera till flera kommuner i Sverige. Detta hade förhoppningsvis resulterat i fler deltagare 

och styrkt den externa validiteten. Metoden för studien hade varit den samma, då upplägget 
har fungerat bra och det har gått att följa hela vägen. Tidsplanen som används har följts så 
gott som möjligt. Det har varit relativt stora glapp mellan varje del som ska  vara klar men det 

är enbart för att inte behöva känna en övergripande stress för att inte uppnå uppskattade mål. 
 

Varje steg i tidsplanen är i stort sett efter varje deadline som gjorts. Där efter har arbetet varit 
fritt och kunnat anpassas efter vilka dagar och tider företagen har kunnat ställa upp på 
intervjuer samt att det fanns plats för ändringar. En ändring som gjorts är att lägga till 

slutinlämningen i Juni. 
 

  



 

Bilaga E Intervju Företag A 

Transkribering av intervju med Företag A, den 12.4 2017. 

A1 = Företag A – Person 1 

A2 = Företag A – Person 2 

PM = Patrik Magnusson (Intervjuare) 

PM: Jag börjar med introduktionsfrågor, vad är just informationssäkerhet för er som företag? 

A2: Det är klassificering av både applikationer och dokument. Som hur klassificeras det och 

hur delar man det. Det är egentligen vad som är informationssäkerhet.  

A1: Och dom delas in i klassificeringar av standarder, det flesta görs på samma sätt. 

PM: OK, vad vet ni om social engineering och vad tänker ni på när ni hör det? 

A2: Det är när någon ringer eller nått och utgörs sig för att vara någon annan, går mot 

godtrogna stackas användare som glatt delar med sig. Utan att tänka sig för. Det är väll 

egentligen det man tänker på. 

PM: Har ert företag policys eller riktlinjer som hanterar social engineering och phishing?  

A2: Inte specifikt och så men vi har en IT-säkerhet policy där det liksom ingår den allmänna 

konkursen kan man säga. Men inte ett specifikt specifikt namn och så. 

PM: Inget som ni direkt pekar på? Som folk vet om och så? 

A2: Nej egentligen inte, den informationen kommer när vi ser sånt. Vi har ett intranät där vi 

skickar ut om det är aktuellt. Ser vi mycket sånt så drar vi ut det där. 

A1: Vi försöker liksom fortlöpande hålla användare informerade om då. Vad det är som 

händer och nu dyker dom här grejerna upp och så. Sen kan man väll säga också att vissa 

användare har en ganska hög mognadsgrad åt saker och ting som dyker upp och sånt. Dom 

liksom ställer frågorna, ja ganska omgående mot 8400. Vi har en central liksom en service 

desk där man kan ringa och ställa frågor om det är så att, så det finns ganska många 

människor som utnyttjar det då. Liksom blir lite oroliga och så, säkra före det osäkra. Vi har 

liksom haft lite kryptolocker och lite sånt. Då är det klart att det då har det varit några vändor 

kryptolocker här då blir folk väldigt misstänksamma och emellanåt ganska uppmärksamma 

också faktiskt. 

A2: Ganska brett spektra, vissa anmäler och vissa inte. 

A1:  Nej det är så att det händer dom som är tvungna att titta på saker, Dom har inte beställt 

några prylar på de senaste sex åren. Men ändå så,  

A2: Men ändå ska dom kolla på en faktura. I en sån här stor organisation så har man liksom 

alla här. 



 

PM: Andra frågan är ifall ni inte skulle ha några policys, men ni har redan gått igenom hur ni 

hanterar det hela. 

A1, A2: Ja. 

PM: Har ni upprättat några åtgärder för att motverka social engineering och phishing. 

A2: Ja det är ju egentligen. De är informerade,  men phishing och sånt är ju mail oftast och vi 

har spamfilter och sånt. Det är väll egentligen det, Men det har ju alla. Men det kommer alltid 

igenom, det finns inget spamfilter som är hundra procent, så man får räkna med att något 

kommer igenom. 

PM: Har ni används någon typ av penetrationstest där social engineering har testats. 

A2: Nej, ingenting egentligen. 

PM: Vi går vidare till utbildning. Utbildas anställda om hotet från social engineering och 

phishing? 

A1: Inte specifikt, däremot om man är nyanställd här spå får man en introduktionsutbildning 

på typ en vecka. Där har it en stående punkt då. Då är det egentligen hela spektrart från att 

använda grejerna till det här ska du tänka på. 

A2: Informationssäkerhet, allmänt så det är inget specifikt sådär. 

A1: Och då sägs det i allmänna ordalag, det tas lite exempel på vad det är som händer och 

såna saker. Då brukar folk bli lite extra uppmärksamma egentligen. 

PM: När utbildas den anställda? Vid introduktion då? 

A1, A2: Ja. 

PM: Och det ges till nyanställda, ges frivilliga utbildningar för att utöka kompetens inom 

informationssäkerhet? 

A2: Inte något färdigt, ingen mall har vi egentligen inte. 

PM: Kultur, det är mer hur ni som förtag hur ni tänker internt och hur det hanteras. Ser ni 

social engineering som ett problem? 

A2: Inte hittills, som vi är medvetna om i alla fall. 

A1: Vi ser lite bredare på säkerhetsfrågan, man kan säga som såhär man har inte grottat in sig 

på det här. Man gör egentligen, hela spektrat av säkerhetsproblem. Det varierar ju över tid. 

Det är ju här man sätter in sina stötar då egentligen. Och man tar tillexempelt, när vi har 

mycket kryptolocker och det dyker upp, det gör ju det med jämna mellanrum. Då försöker vi 

informera så mycket som möjlig. Ut på intranätet och flagga för detta och sen är det väll lite 

så, vi rör oss runt i verksamheten det är klart att man förmedlar ju lite saker. 



 

A2: Social engineering, det som har vart egentligen har vart mer inriktat mot it. Har ju vart att 

det ringer nummer från USA och grejer. Dom är ju ganska harmlösa, vi ska hjälpa dig med 

din Microsoft dator, den har fått virus. Vi kopplar upp oss, såna grejer är ju väldigt lätt. 

A1: Emellanåt är det liksom, det går ju lite i perioder. Emellanåt är det ju, det var ju nån 

vecka eller någonting. Då hade vi väldigt många samtal från Amerika. Och då, det var ju helt 

galet. 

A2: Jag har inte haft några, men har dom de numren så ringer dom garanterat. 

A1: Man får gå in i telefonen och liksom spärra det numret så man slipper att se det då. Det är 

ju någonstans har dom ju liksom kommit in och sen börjar dom att gå runt också. Det ska ju 

vara liksom, det är några utvalda stackare som fick detta då. Det är samma här, det kommer 

Afrika nummer, Sydafrika tror jag att jag har haft. Kommer och ringer om olika saker. Det 

gäller bara att, man behöver inte svara. Jag har ju inget otalt med Sydafrika så det.  

PM: Har dom incidenterna ändrat hur ni hanterar hotet? 

A2: Egentligen inte, dom har varit så obvious liksom, det är bara stänga av och så. 

PM: Större blacklist på telefonen? 

A1: Ja, det är så man gör. 

PM: Är det vanligt att personal anmäler phishingmail? 

A2: Det går också i vågor, men det är inte speciellt vanligt nuförtiden. Det var lite mer för 

några årsen. Men det går lite i vågor men nu är det ganska lugnt. Alla hackers är fullt 

upptagna med att gör ransomeware. 

A1: Det misstänker jag nog faktiskt. 

A2: Sen så har vi haft lite längre tillbaka i tiden så hade vi lite spearphishing. Det ser ut som 

att det kommer från vd:n till ekonomichefen. Men det var också några årsen. Men där har de 

ändå fått till det lite trovärdigare. 

A1: Kvalitén ökar på den faktiskt. Rätt hyfsad svenska, lite logotyper och lite såna saker. När 

de började dyka upp, nej men dom ser bättre och bättre ut, men första gången det dyker upp 

egentligen så gjorde vi, då var detta ganska nytt överhuvudtaget. Då gjorde vi en ordentlig 

utredning och försökte liksom reda ut dom här och läsa på, såhär funkar det och lite såna 

saker. Vi förstod nog att det var det, men sen var användarna ganska uppmärksamma och 

misstänkte relativt omgående, jag har läst om företag som faktiskt skickat pengarna och sån. 

Dom ligger ju någonstans i nått så där. Det är inte för lite pengar och inte för mycket pengar 

utan det är något som att detta skulle man kunna tänka sig att det här är då. Någon har ju suttit 

och funderat. 

PM: Det är inga prinsar längre som skriver, utan det har hänt lite. 



 

PM: Är det tillåtet att använda egna personliga enheter på nätverket, samt använda 

företagsmailet på dom? 

A2: Det är inte tillåtet 

PM: Har ni något som ni vill fylla på med? Vad är ni extra duktiga på? 

A2: Vi är något slags medel, det som egentligen alla företag är ju ransomware som har varit, 

det typ två åren kanske. Och även inom säkerhetsindustrin, alla som bygger, bygger ju mot 

det. 

A1: Det är ju det som börjar att kosta pengar egentligen kan man säga då. För det är ju dom 

sakerna som, vi måste ju alltid liksom vad heter det. Fundera över de behoven och de hoten 

som finns då. Man tar tillbaka liksom fem tio år eller någonting, då handlar det mer om att nu 

ska vi se till att varje klient har en virus klient. Då var ju allting frid och fröjd, men så är det 

inte riktigt nu då utan nu är det helt annorlunda egentligen. Eftersom att det dels är högra 

kvalitet på det och dels så är det, ja det är lite såna saker. Jag tror att vi, om vi kollar lokalt på 

oss här som företag, så tror jag att vad heter det, vi har jobbar, liksom, vi valde en produkt för 

ganska längesen, så vi har ju lärt oss dom grejerna, det gjorde vi ett ganska kvalitativt urval i 

alla fall då. det har vi försökt att leva med och liksom utveckla det, så vi har inte hoppat från 

den ena stenen till den andra. Utan vi tog ett ganska strategiskt beslut som vi jobbar med. I 

detta fallet är det paloaltos grejer, dom har vi jobbat med och vi har jobbat med det företaget 

som i Sverige hanterar de grejorna. Där har vi ett väldigt bra samarbete, det är ju också en vad 

heter det en viktig del i detta, att man har tillgång till den djupaste expertisen. Som också kan 

utveckla oss då, folk har varit iväg på iväg och diskuterat såna här frågor, erfarenheter från 

andra företag, hur har ni gjort och såna saker?  Det är det enda sättet vi kan försöka vara i 

framkant heltiden och liksom vara medvetna om det. 

A2: Och traditionellt sett så har det alltid varit perimeterskydd, skydda insidan och grejer, nu 

är det mera att man bygger klienterna att den ska klara sig själv, för dom är alltid mobila fast 

att dom har vpn in och greker så ska dom ändå utrustas så att dom skulle kunna klara sig själv. 

Så att alla liksom har skydd. Det går mer åt det hållet. 

A1: Det är ju så, här är det ett paradigm skiftet, det är ju liksom då att arbetet har alltid har 

alltid sagt att det är stället du åker till. Så är det inte längre utan nu arbetet är där jag öppnar 

min dator och där jag jobbar. Och det kan vara i praktiken vartsomhelst. Det är lite så vi 

tänker. Och vi har folk som reser hela världen, där är det inga konstigheter, vi har kontor kina 

tillexempel och har den problematiken som är där med de grejerna som ska flöda mellan dom 

kontinenterna. 

  



 

Bilaga F Intervju Företag B 

Transkribering av intervju med Företag B, den 13.4 2017. 

B = Företag B 

PM = Patrik Magnusson (Intervjuare) 

PM: Vad är informationssäkerhet för ert företag? 

B: Ganska vid frågeställning men det är mycket kring, information som vi har kring våra 

kunder och deras, våra åtaganden kring dom. Eller kring dom kunderna det är mycket som är 

personliga och känsliga uppgifterna som behandlar dom här. Familjejuridik och sånt, mycket 

kring klienternas material. En del av informationssäkerheten för oss då, sen även hur 

ekonomiska siffror och sånt där kring våra ekonomisystem är en annan del också. Ekonomi 

kopplad till företaget, en typ av information som vi försöker skydda på olika sätt. Sen så är 

det, till det så är det ju kopplat, om man tittar på den rätta bemärkelsen kan jag tycka är det 

informationen som vi hanterar som är den viktigaste, sen är det mycket som kopplas till det. 

Hur hanterar vi systemen, systemen, vår IT-utrustning som de anställda arbetar med allt ifrån 

telefoner till datorer och sånt också. Det är ju mer redskap som vi hanterar informationen 

med, men den är ju också till viss del, det är en säkerhet kring dom också som är kopplat till 

informationen också. Man kan gå bort sig lite bland vad är egentligen informationssäkerhet 

och IT-säkerhet.  Dom kan vara det samma ibland kan jag tycka. 

PM: Nej det är inte alltid det lättaste. 

PM: Vad vet du om social engineering? Och vad tänker du på när du hör det? 

B: Det är väll, om jag vill tillskansa mig information som finns på ett företag så kan jag 

använda social engineering för att komma åt den, genom att ringa och fråga om uppgifter från 

inloggnings uppgifter till att leta i sopor för att komma åt informationen, till att låtsas vara 

anställd som smiter med in i dörren som står öppen, eller följa med en annan kollega in eller 

något sånt där. Genom att bara vara trevlig och låtsas som att jag är anställd, medarbetare eller 

leverantör och besökare så jag kan smita med. Men då i syfte att få tillgång till information 

som jag kanske inte är behörig till att ha. Det är väll ganska, jag har tidigare erfarenheter har 

jobbat på en immaterialrättsbyrå som hanterar patent, varumärken och ansökningar. Där var 

det här väldigt aktuella områden, då behandlade vi ännu viktigare information kring för våra 

kunders räkningar. Det är jag personligen ganska väl insatt, den organisationen jag jobbar i 

idag så kanske medvetenheten kring detta är lite lägre också, men på IT avdelningen har vi 

bra koll sen är det svårt att vi försöker sprida kunskaper om det. 

PM: Ja precis, det är ju bra. 

PM: Om vi går vidare till företagets handlingsplaner om ämnet. Hur hanterar företaget policys 

eller riktlinjer om social engineering och phishing? 

B: Dom har en kallet och med den som heter, riktlinjer och instruktioner och där i försöker vi 

beskriva i olika avsnitt att dom har ett ägarskap kring den information man hanterar och hur 



 

man ska förhålla sig till den och att det är företaget som äger informationen och att det är en 

viktig del i att, inom företaget. Försöker ge riktlinjer och instruktioner om hur personalen ska 

arbeta med den. För då blir det väll ett mer övergripande plan för man tar omnämner väll inte 

social engineering och phishing explicit på det sättet gör vi inte utan vi försöker får en mer 

övergriplig bild om hur dom ska hantera informationen. Viktiga är att man behandlar allt ifrån 

att man låser sin dator, sin telefon, lösenordspolicys och kryptering och dom bitarna. Så där är 

det någonting, utbildas? Nej, dom nyanställda får information att ta del av de här riktlinjerna 

och policys när dom börjar på företaget när man får sitt anställningskontrakt. Så kommer det 

med det här dokumentet, så man får läsa igenom sen får man skriva sin kråka på det. Där av 

så, om man har förstått och om man har läst gör vi ingen kontroll av. 

PM: Dom får ett kompendie att läsa igenom och sen skriver dom under att dom har läst i stort 

sett? 

B: Sen har vi inte tyvärr något, hur ska man säga. Sen har vi ett introduktionsprogram med 

medarbetare också där är vi med och tar upp den här frågeställningen, vilket ansvar man har 

som medarbetare kring att skydda den information man jobbar med. Sen så är det ingen 

vidareutbildning, så har man väl kommit in om man säger så har vi ingen uppföljande 

genomgång. Utan då är det mer, när vi ser att vi får phishingmail och sånt där då går vi väll ut 

i vårt intranät och varnar om att det nu är det omlopp med mail som kan innehålla dom här 

bitarna och att man ska vara extra uppmärksam och inte öppna mail som man inte känner 

igen, som man inte förväntar sig att fått från någon. Om man är osäker så ska man ta kontakt 

med oss innan, då är det mer fortlöpande information på det sättet. 

PM: Vad bra. 

PM: Vi går vidare till frågan under, har företaget upprättat några åtgärder för att motverka 

phishing? Mer än bara policys? Som spamfilter eller liknande? 

B: Nej, det kan jag väll inte. Nej.. Nej. Inte just vad det gäller social engineering på det sättet.  

PM: Har ni använt någon typ av penetrationstest där social engineering testas? 

B: Nej. 

PM: Anställda blir utbildade sa du? 

B: Utbildade om just det ämnet, nej inte direkt. 

PM: Du sa att den anställde får en genomgång i början av anställningen? 

B: Dom får ny genomgång när dom anställs, vi har en sån där introduktion där kommer alla 

anställda, eller vi har ett uppsamlingsheat någon gång per år och då är IT med och pratar om 

de här bitarna. 

PM: Ges frivilliga utbildningar för att utöka kompetens inom informationssäkerhet? 



 

B: Inte på ett organiserat sätt gör vi inte, nej det kan jag inte säga. Finns det dom som är 

intresserade så kommer vi gärna ut och pratar med dom. Men det är inte mer organiserat än 

så. 

PM:  Vi kan gå vidare till kultur, då är det mer inom företaget hur ni hanterar olika aspekter. 

Ser ni phishing som ett problem? 

B: Vi kan ju svara såhär, så att du kan använda det. Lite med hänsyn till generell ytligkunskap 

kring många medarbetare och speciellt i vårt fall är det i stor andel äldre medarbetare så kan 

jag se att det kan finnas ett problem. Om jag tillskaffa mig information så hade det här varit 

ett bra sätt att använda det mot den äldre generationen. Beroende på att man kan vara lite inte 

så insatt i själva ämnet, så det kan vara ett problem ja. Men sen så har vi inte sett att det har 

förekommit, skulle det förekomma på ett effektivt sätt så tror jag att det kan bli problem ja. 

Långt svar men… 

PM: Ja jag förstår, det kan vara svårt att få de äldre att hänga med. 

B: Ja, och samtidigt så ska man inte säga så, men om vi inte ger dom förutsättningarna heller, 

men där tycker jag i min position så kan jag se en skillnad. Vi har många, yngre som är 

medvetna om företeelsen och då kanske mer uppmärksamma på den. Än va vissa äldre gör. 

Och sen så är det väll en del, inom företaget så jobbar det många, om man tittar på en viss 

sida av företaget så är det många som är humanister, då har man ofta en välvillighet till folk. 

Till de medmänniskor, detta kan ju vara en utmaning också. 

PM: Med tanke på att det är precis det som en attackerare spelar på. 

B: Precis, men då när vi hanterar många människor så är man i denna utsatta situationen kring 

val. Man är just denna humanisten, då kan det kanske finnas inte problem men utmaningar 

med det. Om vi tittar på det, som juridikverksamhet inom företaget så är det helt annan 

inställning till det här om korrektheten och den här biten. Så dom är lite mer insatta, dom är 

en helt annan människotyp om man säger så, lite mer formellt och så. Där kanske man är lite 

mer rätt från början.  

PM: Har en eventuell incident ändrat hur ni hanterar phishinghotet? 

B: Just, om vi säger som såhär. Än så länge har vi inte, vad vi vet om har det varit en incident 

som vi kan hänföra till. I alla fall inom social engineering. 

PM: Får hoppas på att det håller sig så också. 

B: Det är som vanlig det här med IT-säkerhet att man det är många bolag som är mer reaktiv 

än proaktiv. 

PM: Är det vanligt att personal anmäler phishingmail? 

B: Det förekommer absolut. Om det är vanligt? Det förekommer, det är mycket som vi lyckas 

att stoppa i våra ”trappar” men det kommer ju fram vissa som är duktigare än andra, som 

slinker igenom. Samtidigt händer det att vi får personal som har öppnat mail också och det har 



 

krypterat foldrar och sånt där och det händer och har hänt också. Men vi får, det händer att 

folk anmäler. Så det är ju bra och det är då vi går ut och varnar ock för att det förekommer att 

ett malware eller så, det är upplagt på våra intranät att dom ska vara extra uppmärksamma och 

vaksamma. 

PM: Sista frågan, är det tillåtet att använda privata enheter på nätverket samt använda 

företagsmailen på dom? 

B: Nej, vi har segmenterat nätverk vi har vad man säger ett företagsnätverk. Där får man bara 

ansluta enheter som är godkända av företaget. Sen så har vi, vad ska man säga ett nätverk som 

man kan koppla upp sig mot internet, ett lite mer ”bring your own devices” tänk. Men där 

kommer man inte åt grundnätverket så att säga, om du förstår vad jag menar. Sen så 

företagsmailen har dom inloggningsuppgifter sin privata eller till sin personliga företagsmail 

så kan dom ansluta sina privata enheter till det. Det kan vi inte hindra dom om för att göra. 

Det andra företaget jag tidigare jobbade på, där så följde vi aktivt upp vilka det var som anslöt 

där hade vi kontroll på om folk anslöt privata enheter så vi viste om det. Här har vi inte 

samma möjligheter om man tittar på det änså länge. 

PM: Vi kan ta en extra övrigfråga. Vad tycker ni att ni är extra bra på om hur ni hanterar 

phishing? I allmänhet? 

B: Om vi är extra bra på något? 

PM: Finns det något du direkt kan peka på? 

B: Nej, det kan jag inte göra tyvärr. Hade du där emot frågat mig från den tidigare 

arbetsgivaren där hade jag kunnat säga det med rent samvete. Men nu när jag jobbat i båda 

miljöerna så kan jag inte säga det. Nej inte där jag jobbar just nu. Eller inte just för detta 

företaget. 

  



 

Bilaga G Intervju Företag C 

Transkribering av intervju med Företag C, den 25.4 2017. 

C = Företag C 

PM = Patrik Magnusson (Intervjuare) 

PM: Om vi börjar med första frågan. Vad är informationssäkerhet för ert företag? 

C: Ja, först och främst så tänker vi på en… ja, den tekniska biten. Vi har en väldefinierad 

lösenordspolicy tillexpemel, att det ska bytas beroende på system då. Antingen 30 upp till 90 

dagar då. Vi har en ganska tydlig godkännandeprocess när man behöver ha tillgång till både 

system och data. Vi är organiserade kan man säga. Vi har ingen lokal IT avdelning, utan vi 

har en central IT funktion i Tyskland som råder under tyska lagar. Dom har anpassat en del 

till svensklagstiftning efter ett organisationsskifte [Redigerat på grund av att vidhålla 

anonymitet], så att vi har blivit inkorporerade i deras IT miljö. Så dom har en Account 

Security Officer, som står för alla policys och guidelines och sånt och säkerställer att våra 

godkännandeprocesser uppfyller dom krav som finns. Så det är väll vad jag tänker då om 

informationssäkerhet. 

PM: Om du hör social engineering och just phishing. Vad tänker du på då? 

C: Mail. Vi får lite sånna mail ibland. Vi har likadant där centralt så har vi ett filter som 

sorterar bort väldigt mycket. Ibland så slinker det dock igenom lite mail som vill att man ska 

klicka på något eller samla uppgifter om något, gör det. Då brukar det faktisk. Vi kan ju säga, 

alla har mail i företaget och alla har åtkomst till internet med en, vi har en brandvägg då så det 

finns fem olika klasser vad man får komma åt. En chef får komma åt lite mer än en 

medarbetare. HR har ännu lite mer och sen finns det då en klass som heter media. Som 

kommer åt väldigt mycket. Ja, video, musik och sånt. Sen så har vi en klass som heter IT, 

dom kommer åt siter som har IT relaterad information. Den köper vi den filtreringstjänsten i 

brandväggen. Tillhör du en viss kategori så kommer du tillexempel inte åt fildelningssiter 

eller ja. Det kan även vara legala siter som du inte kommer åt, bara för att man inte ska kunna 

spara filer ifrån företaget på google drive tillexempel så är den spärrad för en normal 

användare. För en chef så kan den vara upplås eftersom att man kan vara delaktig i projekt, 

där man delar filer på google drive. Men då finns det, chefen har i regel en annan kunskap 

kring vad man får och inte får och då regleras det i ansvars lojalitets principen mot företaget 

så att säga. 

PM: Då går vi vidare till handlingsplaner då. Har företaget policys eller riktlinjer som 

hanterar phishing? 

C: Egentligen inte, jag har letat lite efter det och vi har egentligen inte uttryckligen skrivit 

något om detta. Vilket jag tänkte mig det att det behöver vi nog göra, det var endel frågor som 

väcktes här. Framförallt, tidigare så har vi inte, vi har inte haft någon access mot sociala 

medier överhuvudtaget men nu har vi etablerat oss och satt upp en egen facebooksida. Men vi 

har inte implementerat riktlinjer kring detta. Men det borde vi ha gjort såhär i efterhand kan 



 

jag tycka. Så den frågan har jag väckt i övriga ledningen att vi behöver fundera på detta i hur 

vi ska hantera detta fält. Vi har riktlinjer till dom som ansvarar för våran facebooksida, men vi 

har inte riktlinjer till våra övriga anställda kring detta. Utan det ligger i anställningskontraktet 

ligger det lite i hur man ska förhålla sig till företaget och hur man får representera företaget. 

Men inte så uttryckligt som det skulle behövas. Så vi hänger nog kvar lite i det gamla, att man 

får inte prata med tidningar och lite sånt där. Men den nya som instagram och facebook och 

allt är liksom det explodera bara. Linkedin också en plattform som det kan komma ut väldigt 

mycket saker väldigt fort på och man behöver vara vaksam för helt enkelt. Det har vi nog inte 

vart, kanske jättetydliga. Inte för den stora hela massan utan det är väll mer mot dom som 

jobbar på sales och inköp och våra mer administrativa funktioner dom har mera riktlinjer, 

men inga skrivna. Men dom förstår det. 

PM: Du svarade i stort sätt på frågan under, om ni inte hade några policys. Men ni jobbar för 

fullt med det? 

C: Ja, det gör vi faktiskt. Det var en bra tanke. När man får frågebatteriet så detta har vi nog 

inte tänkt på riktigt. Det finns mycket som ska tas hänsyn till. Det är givet. 

PM: Har ni upprättat några åtgärder för att motverka phishing? Så som spamfilter 

tillexpemel? 

C: Vi har ju filter. På mailen så har vi filter och det tar det mesta. Vi har antivirus och sen så 

har vi brandvägg. Så att jag tror att vi har haft ett utbrett phishing ett eller två ärenden under 

andra halvan 2016. Annars så har vi inte slunkit igenom speciellt mycket. Många gånger beror 

det på att det är något helt nytt som verkar legitimt. Som filtret släpper igenom, eftersom vi 

lägger undantag i filtret då. Det fastnar ju för mycket ifrån början så det är kundordrar och 

sånt där som kanske borde ha kommit igenom som har fastnat. Sen när man öppnar upp och 

gör undantag så rasslar det in många gånger när det står invoice eller något sånt där så släpper 

filtret igenom det och då hamnar det brett. Då brukar vi göra som så att det hamnar hos vår 

lokala helpdesk som får en fråga; ”de här har fått den här frågan. Kan det stämma? ” Då 

granskar helpdesk och ”nej, dethär är ett dåligt. Släng utan åtgärd”. Sen så går det ut ett 

meddelande då, kommer det med den här texten så släng utan åtgärd. Där har vi en process 

som om det bara blir känt så att det kommer till helpdesk så får vi ut det i organisationen och 

undvik det här. 

PM: Det är ju bra, kompletterar tekniken. 

C: Ja det är ju det. De flesta är ganska vaksamma. ”Det här verkar konstigt, jag frågar någon”. 

Då blir det en undersökning gjort. Bara det kommer dit så blir det ju känt om man säger så för 

då kommer det ut ett informationsmeddelande om det då. 

PM: Har ni använt någon typ av penetrationstest där man testat phishing? 

C: Nej det tror jag inte. Det är inget jag känner till. 

PM: Utbildas anställda om hotet från phishing? 



 

C: Nej, inte alla. Där emot dom som har ansvar för sociala medier får en sån utbildning. Eller 

ja, det är en information så att säga inte utbildning. 

PM: När utbildas de anställda? 

C: Under introduktionen. Eftersom vi började mitt i så har var de anställda, så det blev i 

samband när vi launchade projektet med att sätta upp, hemsida och sociala medier och det 

här. Men det ligger normalt sett i introduktionen för befattningen. Så vi har ett 

introduktionsprogram för alla anställda som är gemensamt och i det kan jag tänka mig nu sen 

vi kommer så att vi blir lite moderna här vårt industriföretag. Så skulle jag kunna tänka mig 

att det ligger som en del i introduktionen där, våran helpdesk har en genomgång kring detta 

plus regler för lösenordsbyte, datasäkerhet, USB-minnen. Ja, alla policys som finns. Då skulle 

naturligtvis väva in det här för detta är ju ett nytt hot.  

PM: Om jag frågar, ges det en introduktionsutbildning, om just informationssäkerhet vid en 

nyaställning? 

C: Jo men det gör vi. 

PM: Kan en anställd ta frivilliga utbildningar för att komplettera… 

C: Ja. 

PM: Är det något ni sköter internt eller är det något ni skickar iväg? 

C: Vi skickar iväg. Vi brukar samla ihop om det är något område och det gäller alla områden. 

Men om det är ett område som är intressant och det blir ett tiotal personer så klumpar vi ihop 

det och köper det ”på stan”. Nu har vi inte gjort det på det här området men på andra områden 

så gör vi det. 

PM: Ser ni phishing som ett problem? 

C: Nej, egentligen inte just nu. Men det kan bli. 

PM: Har en eventuell incident ändrat hur ni hanterar phishing hotet? 

C: Egentligen inte, utan det är nog att vi har blivit medvetna om att det är mer vanligt. Det är 

vanligare nu än förr, så risken har väll ökat har gjort oss att vi vill kanske jobba vidare med 

detta. Ditt frågeformulär gav mig mer grejer att kolla upp. Så det är ju bra. 

PM: Så en utav de övriga frågorna. Är det tillåtet för anställda att använda egna enheter på 

nätverket? 

C: Nej. 

PM: Och du sa att man har tillgång till sin företagsmail. Kan man koppla upp den på sin egen 

telefon eller liknande? 

C: Ja. 



 

PM: Sen en extra fråga, vad känner du att företaget är extra bra på inom detta område? 

C: Jag vet inte om det är extra bra, men jag känner att vi. Jag tror överlag så är vi ganska 

försiktiga med saker som kommer in som vi inte känner igen.  

PM: Det är en rätt bra egenskap. 

C: Ja det tycker jag. Jag tror som individ så är man osäker på vad det handlar om och inte 

känner igen det så frågar man någon. Antingen någon kollega som man har kring sig om man 

har sett det här förut. Eller så ringer man till helpdesken ”Jag har fått dethär, kan du komma 

och kolla?”. Det tror jag att vi är ganska bra på. Vi är ganska försiktiga när vi anar oråd, det 

tror jag och det är, ta i trä är nog därför vi inte har haft någon incident som har stört. Nej vi 

har nog inte haft något på länge som har stört. För det får ju endel konsekvenser, det jag är 

mest orolig för är ju och som jag tror är svårast att komma åt är just på sociala medier att man 

kan säga lite för mycket. Träffa på någon som du tror är liksom ”den här kan jag nog dela en 

viss information med”, för den utger sig för att vara någon som den inte är. Det tror jag är den 

största risken framöver. Det är faktiskt lite lurigt. Sen är det inte helt lagligt att göra så och 

speciellt inte om det är en konkurrent eller så, men risken finns ju faktiskt. Eller att du har, 

mellan en kompis som du kanske, ja! En facebookvän som du inte vet riktigt vad det är för en 

person. Då finns det absolut en överhängande risk att du babblar ut lite förmycket och det 

försöker vi ju att reglera i sekretessavtalet om man säger så och det gäller ju allting, det gäller 

tidningar, hemma, vänner och facebook vad det nu är. Att man håller saker på huvudet och 

det är likadant med filer. Du får inte ta med filer på USB. Vi har ju likadant där, du kan inte 

koppla upp ett USB-minne om du inte har behörighet till det. Det är rätt uppstyrt. Har du inte 

behov av det i ditt arbete så ska du inte behöva det. 

PM: Det är faktiskt helt rätt. 

C: Ja, det försöker vi ha koll på. 

PM: Det var väll allt, om inte du känner att du vill lägga till något? 

C: Jag har nog sagt det som vi ser framöver, risker och så och det här. För det är ju ett område 

som jag tror, framförallt tillverkande industri har halkat lite efter. Jag tror IT företag eller dom 

tjänsteföretagen som jobbar väldigt mycket med marknadsföring och använder IT plattformar 

för att verka. Dom har nog haft det här med sig en längre tid. Mest här så är det liksom, vi 

använder IT mer i tillverkningsprocessen än vad vi gjorde tidigare. Så vi har nog halkat lite 

efter i vad som vi ska vara vaksamma på. Att det finns risker som vi inte känner till helt och 

hållet. Vi kanske är lite naiva i risker eller i hotbilden, så kan det vara och vi kan ju inte detta 

riktigt. Vi kan tillverka grejer. Här är det viktigt att ha en partner eller IT, om man köper IT 

tjänster någon gång som kan hjälpa oss med, att sätta upp filter eller någon policy. Lite sådär 

då, vi har en policy från ett mer företagsperspektiv. Vi vill ju säkra informationen men sätten 

att få tag på informationen har ändras under tid. Så tror jag det är, det behöver vi lära oss. Jag 

kanske skulle kanske läsa lite mer om det här faktiskt. 

  



 

Bilaga H Begrepp 

 

Företag A Företag B Företag C 

1.1 Vad är informationssäkerhet för ert företag? 

Klassificering av 
applikationer och 
dokument. 
Klassificering av 
standarder. 

Hantering av 
information om 
kunder och företaget. 
Hur anställda 
använder IT-
utrustningen. Lösenordspolicys. 

1.2 Vad vet ni om Social Engineering? 

 När någon utgör sig 
för att vara någon 
annan. 
 Använder 
användare. 

Ett sätta att tillskansa 
sig information på 
olika sätt. 
Utgöra sig för att vara 
någon annan 
Spelar på anställdas 
snällhet. Skadliga mail. 

 

  



 

 

Företag A Företag B Företag C 

2.1 Har erat företag policys eller riktlinjer som  
hanterar phishing? 

Generell IT-Policy. 
Ingen specifik för 
phishing. 
Använder intranätet 
för att informera 
användare. 
Har användare som 
anses vara duktiga på 
att upptäcka hotet. 
Har användare som 
anses vara sämre på 
att upptäcka hotet. 

Generell information 
om IT-policy.  
Riktlinjer om hur 
informationen ska 
hanteras. 
Nämner inte phishing 
explicit. 
Använder intranät för 
att informera 
användare. 

Ingen specifik för  
phisihng. 
Policys finns för 
berörda grupper. 

2.2 Om ni inte har policys upprättade för social engineering och 
phishing, är det något ni jobbar mot? 
I så fall hur? 

Finns policys som  
berör området 

Finns policys som  
berör området 

Stävar efter att alla  
ska vara informerade 

2.3 Har företaget upprättat andra åtgärder för att motverka 
phishing? 

Användare är 
informerade om 
hotet 
Använder ett 
spamfilter, vet om att 
det inte eliminerar 
hotet 

Inga speciella 
åtgärder för  
att hantera phishing 

Spamfilter 
Brandväggar med 
justering från 
helpdesk 

2.4 Har företaget använt sig av någon typ av penetrations test där 
phishing har testats? 

Ingen 
penetrationstest  
med phishing är gjord 

Ingen 
penetrationstest  
med phishing är gjord 

Ingen 
penetrationstest  
med phishing är gjord 

 

  



 

 

Företag A Företag B Företag C 

3.1 Utbildas anställda om hoten från phishing? 

Ingen egen utbildning  
om phishing som 
ämne 

Ingen egen utbildning  
om phishing som 
ämne 

Endast vissa  
anställda 

3.2 När utbildas den anställde? 

Vid nyanställning. 
Rör sig i 
verksamheten och 
informerar de 
anställda. 

Utbildningen sker vid 
nyanställning. 
Utbildningar sker då 
och då för att 
uppdatera de 
anställda. 

Vid nyanställning. 
Vid nytt projekt. 

3.3 Ges det en introduktion om informationssäkerhet vid 
nyanställning? 

En generell utbildning  
görs vid nyanställning 

En generell utbildning  
görs vid nyanställning 

En generell 
informering 
görs vid nyanställning 

3.4 Ges frivilliga utbildningar för ökad kompetens inom 
informationssäkerhet? 

Ingen strukturerad  
utbildning ges 

Inte på en 
organiserad nivå. 
Eventuell utbildning 
sköts internt av IT-
avdelningen. 

Kan ges om  
intresse finns. 
Utbildningen  
köps in. 

 

  



 

 

Företag A Företag B Företag C 

4.1 Ser ni social engineering som ett problem? 

Ser inte phishing som 
ett problem. 
Anpassar 
säkerhetsfokusen 
efter vad som anses 
vara det största hotet 

Kan se att det finns 
en grupp 
medarbetare  
där phishing kan vara 
ett problem 

Kan se att det finns 
ett hot 

4.2 Har en eventuell incident ändrat hur ni hanterar hotet? 

Vid incidenter 
hanterar den 
anställde problemet. 
Inte ändrat 
hanteringen av hotet 

Ingen incident har  
ändrat hanteringen 

Anställda har blivit 
mer medvetna. 
Jobbar för att bli 
bättre. 

4.3 Är det vanligt att personal anmäler phishingmail? 

Anmälningar görs Anmälningar görs Anmälningar görs 

4.4 Är det tillåtet att använda personliga enheter  
på nätverket samt använda företagsmailen? 

Inga personliga 
enheter 
 på nätverket 

Använder segregerat 
nätverk. 
Enbart godkända 
enheter får anslutas 
på företagsnätet. 
Anställda får använda 
egna enheter på ett 
annat avsett nätverk. 
Företagsmailen får 
användas på alla 
enheter. 

Anställda får  
använda egna 
enheter till  
företagsmailen 

 


