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Abstract 

In the ever-changing environment of the digital world one thing remains the same, the 

humans sitting in front of the screen. Today protecting company secrets and information is 

becoming more and more vital and companies invest massive amounts of money on 

technological defenses such as firewalls and antivirus programs, but the threats that the user 

and employees pose for companies go unnoticed by many. However, there are people that 

notice this weakness in companies’ security and try to take advantage of it for their own gain. 

By manipulating the human instead of the technology can a con-artist bypass companies’ 

security by means called social engineering. The threat that social engineering pose is no 

news to many within the field of information security but it’s still happening. The focus of this 

study is to examine why this is still an issue for a lot of companies and why it's so hard to 

counter social engineering. By going over previous research we identified that security 

culture in a company and the awareness of its employees influence the attitudes which a 

person needs to have to be able to fend of social engineering attacks. This study argues that 

attitudes determine if a person processes an incoming message through a central or 

peripheral route. Since a company’s security culture seemed to influence how people could 

counter social engineering we went to a manufacturing company and examined the security 

culture to try and get a better understanding on the complexity of the problem. The study 

concludes that being completely resilient to social engineering attacks is practically 

impossible. If a user will have access to a certain information, a skilled con-artist will have a 

chance to get their hands on that information through the user. However, the study 

emphasize that a company can work with improving resistance towards incoming social 

engineering attacks by focusing on their security culture and their employees’ attitudes and 

awareness concerning the problem. 

Förord 

Vi vill tacka vår handledare Torbjörn Nordström på institutionen för informatik vid Umeå 

Universitet för de åtskilliga handledningstimmar vi fått, för att han varit ett bollplank för våra 

frågor och funderingar samt allt stöd han tillfört under utförandet av denna studie. Vi vill även 

tacka konsultföretaget Atea och de kontaktpersoner som vi haft där, tack för den guidning inom 

området ni gett oss och ert stöd. Avslutningsvis vill vi tacka teknikföretaget för att vi fick 

komma och se hur ni arbetar och alla de respondenter som ställde upp och tog sig tid till att 

medverka på våra intervjuer. Tack!



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ......................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................ 1 

1.2 Problemformulering ............................................................................................................. 2 

1.3 Syfte ...................................................................................................................................... 3 

2. Relaterad forskning ........................................................................................ 4 

2.1 Social manipulation .............................................................................................................. 4 

2.1.1 Hur en bedragare kan använda social manipulation.................................................. 5 

2.1.2 Phishing ...................................................................................................................... 6 

2.1.3 Spear-phishing ........................................................................................................... 7 

2.1.4 Vishing ........................................................................................................................ 7 

2.2 Människan bakom tekniken ................................................................................................. 7 

2.2.1 Övertalningsmodeller ................................................................................................. 8 

2.2.1.1 Elaboration Likelihood Model ............................................................................. 8 

2.2.1.2 Heuristisk-systematisk modell .......................................................................... 10 

2.2.2 Attityder ................................................................................................................... 10 

2.3 Att motverka social manipulation ....................................................................................... 11 

2.3.1 Säkerhetsmedvetenhet .............................................................................................. 11 

2.3.2 Säkerhetspolicy och utbildning.................................................................................12 

2.3.3 Motivation kopplat mot IT-säkerhet ........................................................................ 13 

3. Metod ............................................................................................................ 14 

3.1 Studiens utformning ............................................................................................................14 

3.2 Datainsamling ..................................................................................................................... 15 

3.3 Urval ....................................................................................................................................16 

3.4 Dataanalys ........................................................................................................................... 17 

3.5 Forskningsetik .................................................................................................................... 18 

3.6 Metoddiskussion .................................................................................................................19 

4. Analys av empiri ........................................................................................... 20 

4.1 Människans roll inom IT-säkerheten ................................................................................. 20 

4.2 Medvetenhet och uppfattningar om social manipulation ...................................................21 

4.2.1 Hantering av socialt manipulationsförsök ............................................................... 23 

4.2.2 Uppfattad utsatthet av social manipulation ............................................................ 24 

4.3 Företagets IT-säkerhetskultur............................................................................................ 26 

5. Vidare analys och diskussion ........................................................................ 30 

5.1 Våra attityder spelar roll ..................................................................................................... 30 

5.2 Betydelsen av att vara säkerhetsmedveten ........................................................................ 32 

5.3 Vikten av en bra IT-säkerhetskultur .................................................................................. 33 

5.3.1 Motivations inverkan................................................................................................ 35 

6. Slutsats ......................................................................................................... 37 

7. Referenser .................................................................................................... 39 

Bilaga 1, Intervjuguide ..................................................................................... 43 

Bilaga 2, Scenario 1 Spear-phishing mail .......................................................... 45 



 

Bilaga 3, Scenario 2 Telefonsamtalet ................................................................ 46 

 



1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att informationsteknologi (IT) är en central del av vardagen är troligtvis någonting som alla är 

medvetna om. Vi använder oss av IT för att lagra och bearbeta information och som ett 

kommunikationsverktyg genom bland annat textmeddelande och IP telefoni, både i vardagsliv 

och på jobbet. Med den växande digitaliseringen blir det allt viktigare för företag att skydda sin 

information från de som vill dem illa. Teknikutvecklingen går ständigt framåt och 

säkerhetsteknikerna blir bättre, yttre skydd såsom brandväggar och antivirus gör det svårare 

för brottslingar att utnyttja svagheter i tekniken för att komma åt företagshemligheter eller 

pengar. Kevin Mitnick, en av världens mest kända före detta hackare tillsammans med sin 

medförfattare William Simon menar på att säkerhet i ett företag är en fråga om balans. De 

menar att utmaningen för företag handlar om att hitta en balans mellan säkerhet och 

produktivitet. För lite säkerhet gör att företaget blir sårbart men om en tillämpar för mycket 

säkerhet kan det komma i vägen för själva verksamhetens flöde (Mitnick & Simon, 2002). Det 

Mitnick & Simon belyser att det är svårt för ett företag att skala bort alla de till synes onödiga 

delarna av internetanvändandet, och exakt vilka de anställda ska få ta emot e-mail eller 

telefonsamtal ifrån i hopp om att skydda sig, då det skulle förhindra arbetsflöden och i sig 

skada verksamheten. Ett exempel på hur balansen skulle kunna slå fel är om det skulle finnas 

policys som tvingar anställda att ha långa och invecklade lösenord som samtidigt behöver bytas 

ut flera gånger i månaden. Detta skulle troligtvis leda till att anställda behöver lägga för mycket 

energi på sin lösenordshantering som i slutändan gör mer skada än nytta.  

 De omfattande IT-säkerhetsteknikerna och den öppenhet de anställda har med internet- 

och kommunikationsanvändande har gjort att bedragare utnyttjar de mänskliga svagheterna 

då det är enklare, billigare och innebär mindre risker än att försöka hacka sig igenom en 

brandvägg (Mitnick & Simon, 2002). För att företag ska upprätthålla en säker IT-miljö idag så 

räcker det inte med att bara investera i yttre skydd som till exempel brandväggar då 

människorna inom organisationen drar ner skyddets effektivitet genom att de själva ovetandes 

släpper in bedragare (Ng, Kankanhalli & Xu, 2008; Stanton, Stam, Mastrangelo & Jolton, 

2004; Ögütçü, Testik & Chouseinoglou, 2016). Forskare brukar därför tala om människan som 

den svaga länken i ett företags IT-säkerhetssystem (Arachichilage & Love, 2013, 2014; Ögütçü 

et al., 2016; Gonzalez & Sawicka, 2002; Purkait, 2012: Safa, von Solms & Futcher, 2016).  

 

“The biggest threat to the security of a company is not a computer virus, an 

unpatched hole in a key program or a badly installed firewall. In fact the biggest 

threat could be you.” (Kevin Mitnick, BBC News, 2002, 14 oktober) 

 

Genom alla tider har människor vilselett och utnyttjat varandra för att komma åt information 

eller pengar. Allt från att en person ljuger för människor i deras vardagsliv till stora 

välutvecklade bedrägerier för att utvinna information för till exempel ekonomisk vinning. Ett 

klassiskt exempel på hur människor lurar varandra är historien om hur den grekiska armén 

under antikens tid använde sig av den trojanska hästen för att ta sig in bakom sin fiendes murar 
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och överlistade därmed sin motståndare. En historia som i modern tid har fått namnge en av 

de mest vanliga virustyperna. Inom IT-säkerhetsområdet har det nyligen uppdagats en 

cyberattack kallad för Cloud Hopper (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB], 

2017a). I dessa attacker har det visat sig att bedragare kan få tag på känslig information hos 

företag genom att gå via deras tjänsteleverantörer då mycket information idag ligger på molnet. 

Det som blir extra intressant är att bedragarna har fått denna tillgång genom att få anställda 

hos molntjänstleverantörer att öppna dokument och då omedvetet starta en skadlig 

programkod som möjliggör det för bedragarna att ta sig in i tjänsteleverantörens och dess 

kunders system. Attackerna går därför ut på att lura anställda för att sedan få tillgång till 

information (MSB, 2017a). Att manipulera anställda till att ta ett beslut som är eller inte är av 

deras bästa intresse kallas på engelska för “social engineering” (Hadnagy, 2010) och är ingen 

nyhet inom IT-säkerhetsbranschen. I denna studie har vi valt att använda oss av den svenska 

översättningen social manipulation då det underlättade språkbruket. 

1.2 Problemformulering 

Varför är människan fortfarande den svaga länken i ett IT-säkerhetssystem när man varit 

medveten om det så länge? 

 

Forskning har visat att anställda spelar en stor roll när det kommer till att upprätthålla en hög 

IT-säkerhet. Individer blir fortfarande utsatta för social manipulation och det finns inga 

etablerade ramverk för hur problematiken ska tacklas, det finns ingen så kallad silverkula1. Det 

är just detta som då är intressant att se närmare på, varför det inte finns någon silverkula och 

vad det är som utgör problematiken kring att människan fortfarande är den svaga länken. För 

att kunna se närmare på varför problemet kvarstår efter alla dessa år måste vi bland annat se 

på hur man har försökt tackla det genom tiderna. Undersökningen kommer därför gå in på hur 

människan påverkar och påverkas inom IT-säkerheten. Baserat på tidigare forskning om detta 

kommer fokus ligga på hur attityder påverkar den anställda till att agera rätt eller fel när den 

blir utsatt för social manipulation. Attityder har visat sig efter en överblick över 

forskningsområdet vara en relativt ostuderad aspekt inom problemet jämfört med andra 

mänskliga faktorer. Vi vill därför undersöka ifall attityder kan ha en korrelation kring hur lätt 

människor faller för social manipulation, samt vad som påverkar dessa attityder. Genom vår 

bakgrund i beteendevetenskap samt IT-miljöer hoppas vi kunna tillföra en ny synvinkel på 

människan roll inom företags IT-säkerhet, vilket kan ge en förklaring till varför det fortfarande 

är ett problem. För att kunna tackla det som framställs i problemformulering utformade vi två 

frågeställningar:  

 På vilket sätt kan attityder påverka hur en människa kan motstå social manipulation, 

och vad är det som påverkar dessa attityder?  

 Hur hindrar man människor från att falla offer för social manipulation? 

  

                                                        
1 Den magiska lösningen till ett långvarigt komplext problem (Merriam Webster, 2017) 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en förståelse kring människans utsatta roll inom IT-säkerhet, 

med en grund i beteendevetenskap hoppas vi kunna kasta nytt ljus på ett komplext område 

inom IT-säkerheten. Genom att sammanföra både forskning inom IT men även forskning om 

människors psykologiska faktorer kan denna studie ge en bredare förståelse kring 

problemområdet. Med ett fokus på hur attityder påverkar en individs förmåga att kunna stå 

emot social manipulation är denna studiens syfte att ge en djupare inblick för hur man i 

framtiden kan jobba för att motarbeta människors och företags utsatthet. Syftet är även att 

inspirera till vidare forskning inom området. 
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2. Relaterad forskning 

2.1 Social manipulation 

För att förstå varför människan fortfarande är ett problem för IT-säkerheten krävs en inblick i 

de metoder bedragare använder sig av. Det krävs också en förståelse för varför dessa metoder 

fungerar och en inblick i hur företag idag jobbar mot att motverka dem. 

 Dataintrång på företag och organisationer har länge varit ett problem runt om i världen, 

företag har genom åren spenderat stora mängder resurser på att försöka säkerställa sina 

systems säkerhet. Även om de tekniska säkerhetsåtgärderna kan motstå många av de externa 

hoten från nätet kan det fortfarande inte motverka det som branschen ser som den största 

säkerhetsrisken, oss människor (Winkler & Dealy, 1995). För att utnyttja denna svaga länk i 

säkerhetssystemen så använder sig bedragare av metoder som bygger på att exploatera 

egenskaper i människans psyke (Ögütçü et al, 2016). Symantec som är ett av världens ledande 

IT-säkerhetsföretag, visar i sin årliga säkerhetsrapport från 2016 att social manipulation som 

även kan kallas “head hacking” har blivit en viktig del av bedragares2 arbete för att få tillgång 

till värdefull information (Symantec, 2016). Social manipulation definieras enligt Hadnagy 

(2010) som:  

 

“The act of manipulating a person to take an action that may or may not be in the 

“target’s” best interest. This may include obtaining information, gaining access, 

or getting the target to take certain action” (Hadnagy, 2010, s.10).  

 

Det krävs inte mycket teknisk kunskap för att använda sig av social manipulation, utan kraven 

ligger på sociala färdigheter. För att få ut uppgifter av potentiella offer måste bedragaren få 

förtroende och lyckas övertyga sitt offer till att ge ut känslig information som till exempel 

lösenord (Dolan, 2004). Detta kan liknas med de sätt som en försäljare använder sig av för att 

skapa förtroende mot sina kunder och övertyga dem att köpa något.  

 Winkler och Dealy (1995) visar i en studie hur social manipulering mot anställda på ett 

företag kunde gå till på mitten av nittiotalet, och liknande knep används fortfarande idag. Det 

test av anställdas försvar mot social manipulation som beskrivs i studien utfördes på flera 

företag och hade alla en tidsgräns på fyra arbetsdagar och det var bara företagsledningen som 

visste om att testerna skulle utföras. Personerna som fick i uppgift att testa företagens försvar 

använde sig av telefonen för att ringa runt på företaget och låtsades vara medarbetare och 

frågade efter bland annat både anställningsnummer och lösenord. De som utförde testen 

riktade specifikt in sig på nyanställda som ansågs ha lättare för sig att dela med sig av känslig 

information ovetandes om hur det kunde skada företaget. Efter ca tre dagar hade personerna 

samlat på sig tillräckligt mycket information att de hade kunnat skadat företaget, detta bara 

genom att ringa runt bland de anställda (Winkler & Dealy, 1995). Eftersom social manipulation 

går förbi all teknik som företag har för att försvara sig själva och upptäcka skadlig aktivitet är 

                                                        
2 Med bedragare menar vi alla personer som infiltrerar ett företag på ett olovligt sätt med mål att få tag 
på information eller pengar. Detta kan vara både en person som använder sig av social manipulation 
som tillvägagångssätt samt en mer vanlig datahackare. 
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det ett hot som alltid finns, allt som krävs för en lyckad attack är enligt Dolan (2004) en 

ouppmärksam anställd. 

2.1.1 Hur en bedragare kan använda social manipulation 

När en bedragare siktar in sig på ett företag och offer brukar bedragaren följa några 

förutbestämda steg, dessa steg kan sättas ihop i vad som kan kallas en social manipulations 

attack- eller livs-cykel (Hadnagy, 2010). Det som är speciellt med denna cykel är att om den är 

framgångsrik är offret oftast helt ovetandes om att den ens ägt rum. Attacken som utförts av 

bedragaren kan vara slutförd långt innan att offret upptäcker att attacken ens ägt rum. När en 

bedragare använder social manipulation för att få tag på konfidentiell information eller pengar 

brukar fyra steg följas, informationsinsamling, etablera relationer och förbindelser, 

utnyttjande och sist verkställande. I stegen får bedragaren information som sedan kan 

användas igen i samma steg, eller användas för att gå vidare till nästa steg (Hadnagy, 2010).  

 I det inledande steget informationsinsamling så börjar bedragaren med att samla in 

nödvändig information. Det kan vara uppgifter såsom telefonnummer, anställningsnummer, 

lösenord och namn på olika personer inom företaget som kan hjälpa bedragaren att i senare 

skeden verka mer trovärdig eller hjälpa bedragaren få tillgång till konfidentiella data. Det finns 

många olika metoder för att samla in information, till exempel sopdykning när en bedragare 

gräver igenom sopor i jakt efter värdefull information (Mitnick & Simon, 2002). Fynd av en 

sopdykning kan bestå av allt från journaler, CVs, information om programvaror, kontoutdrag 

och fakturor och mycket mer (Hadnagy, 2010). Idag tenderar personer att dela med sig av stora 

mängder information offentligt på sociala medier, vilket en bedragare kan använda sig av i sin 

attack (Archichilage & Love, 2014, Alexander 2016). Andra metoder som kan användas för att 

samla in information och samtidigt etablera relationer är omvänd social manipulering där en 

bedragare erbjuder offret sin hjälp till ett fiktivt problem med mål att bygga upp en relation. 

Eftersom offret har fått hjälp av bedragaren tidigare så är det större chans att offret i ett senare 

skede är villig att göra det bedragaren ber om (Dolan, 2004).  

 Ett exempel på detta är att en bedragare tar på sig rollen som internetleverantör och ringer 

offret och säger att de har ett nätverksproblem i offrets område och frågar om hen upplever 

några störningar. Självklart kommer offret egentligen inte ha några problem då störningen är 

fiktivt och påkommet av bedragaren. En tid senare ringer bedragaren upp på nytt och berättar 

att problemet är åtgärdat, och frågar om det fortfarande fungerar som det ska, vilket det gör. 

Med detta har bedragaren börjat bygga upp en relation som den sedan kan dra nytta 

av.  Bedragaren kan vid senare tillfälle återkomma till offret och be den om hjälp om uppgifter 

eller be personen testa ett nytt program som ska installeras på datorn. 

 Etablering av relationer kan även ske på andra sätt, en bedragare kan genom enkla 

telefonsamtal börja kommunicera med en person för att bygga upp en sorts tillit (Hadnagy, 

2010; Mitnick & Simon, 2002). Dessa är bara ett fåtal av alla de tillvägagångssätt en bedragare 

kan utnyttja för att bygga relationer nödvändiga för att ta sin attack till nästa nivå. Lyckas 

bedragaren bygga upp en god relation till offret så kommer personen i större utsträckning gå 

med på det bedragaren frågar efter (Hadnagy et al. 2010). Det är i steget utnyttjande som 

relationerna och den insamlade informationen spelar en roll. I detta steg använder sig 

bedragaren av den information och de relationer den skapat för att utnyttja ett offer (Hadnagy, 

2010). Ett vanligt tillvägagångssätt kan vara att bedragaren skickar ett till synes oskyldigt e-
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mail med en bifogad fil eller länk som offret öppnar utan några misstankar. När offret öppnar 

den bifogade länken eller filen kan till exempel skadlig kod installeras på deras dator, offret 

kan även bli ombedd att ge ut privat information såsom kontonummer och bankkortsnummer 

(Hadnagy et al. 2010).  

 Verkställandet sker när bedragaren lyckats utnyttja personen och fått sin skadliga kod 

installerad, eller lyckats få ut den information den letat efter. Robert Moir på Microsoft 

beskriver skadlig kod som ett samlingsnamn för program som är skapat för att ha skadliga 

effekter på datorn eller skickar konfidentiell information till en bedragare. Olika typer av 

malware är ransomware, rootkits, maskar, spyware och trojaner (Moir, 2003). Efter att 

bedragaren har fått tag på den information den velat genom till exempel skadlig kod tar 

bedragarens sig ur situationen på ett obemärkt sätt (Hadnagy, 2010). Bedragaren raderar 

spåren till den installerade koden och sopar igen sina spår, en lyckad social 

manipulationsattack blir därför oftast osynlig och svår att upptäcka (Mitnick & Simon, 2002). 

Viktigt att anmärka är dock att alla attacker inte går obemärkta förbi, en typ av attack som 

lämnar tydliga spår är när bedragaren genom social manipulation får offret att installera 

ransomware på sin dator. Ransomware är en skadlig kod som krypterar den utsatta datorns 

filer eller låser ner den helt. För att offret ska kunna låsa upp datorn och de filer som blivit 

krypterade måste den betala bedragaren en lösensumma för att få nyckeln som filerna är låsta 

med (Trend Micro, u.å).  

Figur 1. Visualisering över en social manipulations attack-/livscykel. (Enigma, u.å.) 

2.1.2 Phishing 

E-mail är idag det ledande mediet för digital kommunikation, att bedragare använder sig mest 

av e-mail för att genomföra bedrägerier är därför ingen slump (Symantec, 2016). Phishing en 

välkänd metod som använder sig av social manipulation för att stjäla identiteter eller få 

personer att ladda ner och installera skadlig kod (Archchilage & Love, 2014; Hadnagy, 2010). 

Phishing går ut på att e-mail skickas ut med lockande budskap, för att få ta del av budskapet 

måste personen i fråga gå in på en länk och följa instruktionerna eller öppna en bifogad fil. 

(Hadnagy, 2010). Länkarna i phishingmailet leder till sidor som ser ut som att de skulle vara 

legitima men de är skapade av bedragare som sparar de inloggningsuppgifter som offret 

använder för att försöka logga in med på hemsidan (Archchilage & Love, 2014). Öppnar 

personen filer som är bifogade i phishingmailet så finns det chans att personen utan att veta 

installerar skadlig kod. Den vanligaste skadliga koden som sprids via phishing idag är 

ransomwares och IT-säkerhetsföretaget PhishMe pekar i sin rapport från 2016 på att nio av tio 

phishing mail har som mål att infektera offrets dator med ett ransomware (PhishMe, 2016). 

PayPal är en av många företag som har problem med bedragare som skickar e-mail och utsäger 
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sig vara PayPal för att få folk att ge ut sina inloggningsuppgifter. Det kan vara ett mail där 

bedragaren säger att en person har gjort en betalning som den inte gjort, och för att få mer 

information så finns det en länk personen ska följa som hänvisar hen till att logga in på en sida 

och uppger i och med det sina inloggningsuppgifter till bedragaren (PayPal, u.å.).Phishing har 

på senare tid blivit mer och mer sofistikerat och spridit sig bortom e-mail till IP-telefoni, SMS 

och olika typer av online multiplayer spel, för att försöka lura folk att dela med sig av personlig 

information (Hong, 2012; Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet 

[CERT-SE], u.å). Under de senaste åren har den traditionella phishingen minskat i form av 

spam mail, samtidigt som den mer inriktade och sofistikerade phishingen drastiskt ökat 

(Symantec, 2016). 

2.1.3 Spear-phishing 

De mer inriktade phishing attackerna brukar kallas för spear-phishing. Dessa attacker kräver 

att bedragaren har kännedom om offret och anpassar mailet till offret mer än phishing då 

spear-phishingmail är gjorda för att de ska se så legitima ut som möjligt. Spear-phishing till 

fokuserar på en liten grupp av människor istället för stora massan, och attackerna brukar gå i 

vågor vilket gör att det blir svårare att urskilja från den legitima mailtrafiken (Symantec, 2016). 

Ett inriktad spear-phishingmail kan till exempel vara ett mail där bedragaren säger sig vara en 

person inom organisationen och i mailet även nämner andra personer i organisationen för att 

göra att meddelandet ska se mer äkta ut (CERT-SE, u.å). Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB, 2017b) har uppmärksammat en typ av spear-phishing attack kallade VD-

bedrägerier i deras första årsrapport för IT-incidenter. I dessa bedrägerier utger sig bedragaren 

för att vara en högt uppsatt chef inom företaget, och per mail kräver att få en utbetalning gjort 

så snabbt som möjligt. Det finns fall där bedragaren har innan mailet skickats kapat chefens 

mailkonto och skickar från dennes faktiska konto (MSB, 2017b; CERT-SE, 2016). 

2.1.4 Vishing 

Vishing är en sammanslagning av det engelska Voice over IP (VOIP) och phishing, där 

bedragare använder sig av telefoni för att utföra fiske. Det kan vara att en bedragare som ringer 

och uppger sig komma från en telefonbank och hänvisar personen att ringa växeln för att 

hantera ett problem. Bedragaren lämnar sedan ett nummer till en falsk växel i mål att offret 

ska avslöja sina inloggningsuppgifter (Nationalencyklopedin [NE], 2017a). En annan typ av 

vishing är att en person ringer ett företag och frågar till synes oskyldiga frågor för att samla in 

vad som för den anställde verkar vara oskyldig information. Dock kan något som verkar 

oskyldig för den anställde vara viktigt för en bedragare som använder sig av social 

manipulation då denna information kan hjälpa personen att göra sig trovärdig i ett senare 

skede av dess attack. Informationen får i det första samtalet kan göra att ett nästa samtal blir 

möjligt, för att sedan efter ett par samtal senare ha en bra bild och rikligt med information om 

det bedragaren är intresserad av (Mitnick & Simon. 2002). 

2.2 Människan bakom tekniken 

För att förstå hur människan kan vara den svaga punkten i ett IT-system och kan falla offer för 

social manipulation måste en vara medveten om hur det mänskliga psyket fungerar och kan 

utnyttjas. Ett sätt att få människor att göra och tänka på ett visst sätt är genom att övertala 



8 
 

eller övertyga en annan person, någonting en bedragare som använder social manipulation är 

beroende av. Människor använder sig av övertalning hela tiden i sitt vardagliga liv, i stor och 

liten skala. Det kan ske i en liten skala genom att människor till vardags försöker övertyga 

andra människor att diverse historier har hänt, eller i stor skala som till exempel skedde under 

andra världskriget och den övertalning och propaganda som det tyska folket utsattes för 

gällande anti-semitism (Myers, Abell & Sani, 2010). Framgångsrika försäljare använder sig av 

övertalning när de försöker sälja saker till människor och använder då en teknik de kallar för 

“foot in the door”. Vilket innebär att om en person lyckas övertyga en människa att säga ja till 

en liten sak är det troligt att personen kommer säga ja till ytterligare saker i ett senare skede 

(Hogan, 2005). Myers et al. (2010) menar på att det som sägs i ett meddelande3 eller mellan 

personer kan trycka antingen på människors förnuft eller på deras känslor, vad som fungerar 

bäst beror på vem som ska höra eller läsa det. Högutbildade eller analytiska människor är 

oftast mer mottagliga för rationella vädjanden än vad lågutbildade eller mindre analytiska 

människor är (Myers et al., 2010). 

2.2.1 Övertalningsmodeller 

När det kommer till teorier om övertalning så finns det två framträdande etablerade teorier 

som är väldigt lika varandra. Den ena teorin kallas “elaboration likelihood model” (ELM) och 

den andra heter heuristisk-systematisk modell (HSM). 

2.2.1.1 Elaboration Likelihood Model 

Enligt ELM bearbetar en individ information på två sätt. Metoden har använts i forskning som 

rör marknadsföring och telemarketingområden och går ut på att övertala människor att teckna 

avtal och köpa saker (Workman, 2008). De två vägarna till övertalning är enligt ELM den 

centrala och den yttre vägen (Myers et al., 2010). Denna process är någonting som sker inom 

den som blir övertalad men som en bedragare kan utnyttja.  

 Central väg till övertalning sker genom att åhöraren granskar innehållet och relaterar det 

till tidigare erfarenheter och attityder, baserat på detta kan de sedan finna meddelandet som 

övertygande eller inte. Övertalning via den yttre vägen sker genom att åhöraren är 

ouppmärksam och inte granskar själva meddelandet utan blir övertygad av yttre ledtrådar och 

antydningar, till exempel en attraktiv talare eller att den som framför meddelandet framstår 

som en expert. Myers et al. (2010) menar på att en åhörare som är ointresserad och omotiverad 

använder sig ofta av den yttre vägen och påverkas mindre av logiska argument och mer av yttre 

ledtrådar. De menar på att en ointresserad person påverkas mer av hur den som kommunicerar 

ett budskap eller själva meddelandet ser ut, då åhöraren inte är observant på själva innehållet 

i vad som sägs eller skrivs. En sådan person gör därför mer snabba bedömningar än en person 

som analyserar. En person som är analytisk och involverad använder ofta den centrala vägen 

som innebär att de stannar upp, tänker och analyserar det som sägs eller det dom läser och 

lyssnar mer på logiska argument än en person som inte är det. Beroende på om en person 

processar någonting via den centrala eller yttre vägen kommer det att resultera i antingen en 

bestående eller en mer tillfällig attitydförändring. Dessa förändringar leder i sig till beteenden 

eller beteendeförändringar, beteenden som till exempel att en person installerar något skadligt 

                                                        
3 Information som är överbringad i ett sammanhang (NE, 2017b) 
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eller ger ut information till okända. Attityder får därför en viktig roll när det kommer till 

övertalning och hur bedragare kan påverka sina offer. 

 

Figur 2. Den centrala och yttre vägen till övertalning. (Myers et al., 2010, s.267) 

 

För bedragare är det viktigt att påverka potentiella offer så att offren använder sig av den yttre 

vägens övertalning istället för att analysera meddelanden de får. Denna påverkan sker främst 

genom mail och telefonsamtal då en bedragare helst vill undvika att träffa sina offer fysiskt 

(Workman, 2008). Cialdini (2001) lyfter fram sex olika sätt som människor kan bli influerade 

på, vilket bland annat marknadsförare använder sig av när de försöker få människor att köpa 

saker. Workman (2008) argumenterar för att samma sätt även kan användas av bedragare som 

använder sig av social manipulation för att få deras vilja fram. Dessa sätt eller faktorer som 

Cialdini (2001) lyfter fram är; återgäldande, följdriktighet, socialt bevis, omtyckthet, auktoritet 

och upplevd brist. 

1. Återgäldande eller på engelska “reciprocation”, går ut på att människor ofta känner sig 

manade att återgälda en tjänst som har blivit utförd. Detta för att inte stå i skuld till en 

annan person, även om den skulden bara är individuellt upplevd. Viljan att återgälda 

och frigöra sin skuld menar Cialdini (2001) är enormt kraftfull vilket innebär att 

människor ofta följer de önskningar från den andra parten för att fria sig från sin skuld.  

2. Följdriktighet vilken Cialdini kallar “commitment and consistency”, handlar om att när 

en person bestämt sig för något står de ofta fast vid beslutet i tron om att det i slutändan 

kommer löna sig även om personen upplever motgångar på grund av eller i relation till 

sitt beslut. Att vara konsekvent är även något som utifrån ett samhällsperspektiv ses 

som en positiv egenskap vilket uppmuntrar människor att vara det, någonting som 

senare kan utnyttjas. 
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3. Socialt bevis betyder att människor ofta härmar sin omgivning eller personer de ser 

upp till. Ifall människor inte vet hur de ska agera i en situation ser de ofta på sin 

omgivning för att se hur människorna runt omkring dem agerar och tror på.  

4. Omtyckthet, på engelska “liking” är något som används för att skapa tillit mellan 

människor. Människor är ofta benägna att säga ja till personer de känner och tycker 

om. Samt att personer går med på saker som andra människor sagt på grund av att de 

finner personen attraktiv eller trovärdig.  

5. Auktoritet är en faktor som kan användas för att sprida rädsla, människor gör på ett 

visst sätt som uppmuntras av till exempel en auktoritär person för att undvika negativa 

konsekvenser. 

6. Upplevd brist handlar om att få människor att placera in ett större psykologiskt värde 

på saker som det verkar finnas lite av. Ju färre det finns av något desto större värde kan 

människor uppleva att det har (Cialdini, 2001). 

2.2.1.2 Heuristisk-systematisk modell 

HSM är väldigt lik ELM, modellen visar på att vid ett övertalningsförsök så försöker individen 

först validera om det den blir tillsagd är sant eller ej. Denna validering menar HSM sker via 

heuristiskt eller systematisk bearbetning eller i en kombination av de båda (Zhang, Luo, Burd 

& Seazzu, 2012). Inom psykologin är heuristisk en metod människan använder sig av för att 

snabbt fatta beslut genom mentala genvägar, tumregler och tidigare erfarenheter för att dra 

egna slutsatser (Myers et al, 2010). Den heuristiska metoden är densamma som den yttre 

vägen som finns representerad i ELM, teorierna är därför väldigt lika varandra. Vid den 

heuristiska bearbetningen så ser individen på format, längd och ämne för att snabbt försöka 

validera om det är riktigt. Vid den systematiska bearbetningen så analyseras informationen 

noggrant för att sedan fatta ett mer övertygande beslut. Den systematiska bearbetningen kan 

innefatta att individen letar upp information för att ha en bredare grund att ta ett beslut från. 

Individer tenderar att först använda sig av den heuristiska bearbetningen då den kräver mindre 

energi än den systematiska för att genomföra. HSM modellen har använts i flera studier som 

behandlar förtroende och trovärdighet i IT sammanhang (Zhang et al, 2012). 

 Individer som är uttråkade och med monotona arbete tenderar att gå in i en form av 

autopilot läge där de inte tänker på hur de agerar. Ett sådant läge kan lätt göra att individen 

blir ouppmärksam. Då en person är ouppmärksam så tenderar den att ta beslut utifrån en 

heuristisk bearbetning. Det är just detta en bedragare eller social manipulatör eftersträvar, att 

personen i fråga inte ska vara uppmärksam och inte ta ett rationellt beslut (Brody, Brizzee & 

Cano, 2012). 

2.2.2 Attityder 

Eftersom övertalning går ut på att påverka människors attityder blir attityder centralt när en 

tittar på problematik med social manipulation. Det finns olika definitioner på attityder, inom 

socialpsykologin är forskare dock eniga om att det handlar om värderingar (Myers et al., 2010). 

Nationalencyklopedin förklarar begreppet inom socialpsykologin som en individs inställning 

till ett objekt, händelse eller fenomen. Huruvida en individ är för eller emot någonting baseras 

på ens attityder, det kan vara allt från samhällsfrågor, andra människor, till specifika ting (NE, 

2017c). Relationen mellan attityder och beteenden är komplext, och forskningsfältet kring 
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attityders påverkan på beteenden är delvis splittrad. Vissa studier har visat på att attityder 

påverkar beteendet starkt, medan några andra studier menar på att det inte finns något 

samband mellan de två, utan att det istället är beteenden som påverkar attityder (Myers et al, 

2010). Dock har de flesta forskare inom området enats om att attityder har en inverkan på en 

persons handlingar, mer specifikt en persons intention till en handling (Pattison, Parsons, 

Bustavicius, McCormac & Calic, 2016) vilket är ställningstagandet vi utgår ifrån i denna studie.  

 Flores och Ekstedt (2016) fann i sin studie att anställdas attityder till att motarbeta social 

manipulation var den starkaste indikationen på om individen har en intention till att faktiskt 

göra det. De menar även att anställdas attityder bygger dels på deras generella medvetenhet 

om IT-säkerhet men även den IT-säkerhetskultur som finns bland anställda i organisationen. 

Den generella medvetenheten om IT-säkerhet i sig är baserad på individens egna generella 

uppfattningar kring fenomenet IT-säkerhet samt individens uppfattning och kännedom om de 

policys som finns i organisationen (Flores & Ekstedt, 2016). 

2.3 Att motverka social manipulation 

Att människor är en del av företags IT-säkerhet har tidigare i arbetet påpekats och Gonzalez 

och Sawicka (2002) pekade på att den mänskliga faktorn står för mellan 80-90% av alla 

säkerhetsincidenter som kan uppstå. Eftersom att många bedrägerier är beroende av dåliga 

IT-säkerhetsvanor bland människor trycker Symantec i deras säkerhetsrapport från 2016 på 

att det är dags att alla börjar ta sitt ansvar när det kommer till att förhindra bedrägerier genom 

social manipulation (Symantec, 2016). Redan 2003 konstaterade Payne att majoriteten av 

säkerhetsbrister inifrån företaget inte är orsakade av missnöjda anställda utan bygger 

vanligtvis på okunskap eller ett attitydproblem. Källan till säkerhetsbristen är ofta de som inte 

är medveten om säkerhetshoten, de som förlitar sig på att någon annan ska ta hand om 

problemen, personer som inte är tillräckligt insatta på hur de ska adressera hoten eller helt 

enkelt känner att de har viktigare saker att göra (Payne, 2003). Företag måste rikta in sig på 

säkerhet genom utbildning, policy, säkerhetsmedvetenhet och vad Symantec kallar god digital 

hygien, detta gäller både företag som individer (Symantec, 2016). Symantec menar på att 

organisationer och individer måste inse att även om de inte tror att de är ett uppenbart mål för 

bedragare så betyder det inte att de inte är det. CIO:s och IT-chefer måste bli medvetna om 

vilka risker som finns emot och förebyggande övervaka efter hot innan de sätter sin egen och 

sina kunders data samt information för risker (Symantec, 2016). 

2.3.1 Säkerhetsmedvetenhet 

Symantec visar i sin årliga säkerhetsrapport från 2016 att IT-säkerhet inte bara handlar om att 

använda sig av rätt typ av teknologi utan det även krävs god digital hygien både hemma som 

på arbetsplatsen. Enligt rapporten krävs det utbildning och en utökad säkerhetsmedvetenhet 

för att människor ska kunna bli mer säkra (Symantec, 2016). Det är varje enskild individs 

uppgift att vara medveten om hot mot sina personuppgifter och hur de ska skydda dessa, dåligt 

teknikanvändande och dålig medvetenhet gör att säkerheten blir låg och stora mängder 

information kan utnyttjas (Ögütçü et al., 2016). Det har visat sig att medvetenheten och med 

den en individs uppfattade risk om hot från social manipulation kan minska över tid om inte 

rätt åtgärder sätts in. Har ett företag en gemensam medvetenhet där de anställda har en 
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likvärdig medvetenhet om samma problem, blir det viktigt att försöka bibehålla denna 

(Gonzalez & Sawicka, 2002).  

 Stanton et als. (2004) visar på att en högre grad av träning och medvetenhet påvisade bättre 

säkerhetsrelaterade beteenden. Ett bra sätt till att minska säkerhetsrisker görs lättast genom 

att en person blir medveten om vilka risker som finns och lär sig hur de kan upptäckas innan 

det utsätter företags och kunders information för fara (Symantec, 2016). För att öka 

medvetenheten säger Manjak (2006) att många som jobbar med informationssystem gör 

misstaget och tror att problemet är ett tekniskt problem. Medvetenheten sitter inte bara i 

träning utan också i att få medarbetarna att förstå att de alla har en del av ansvaret för 

företagets IT-säkerhet. Det första steget som IT-chefer och CIO:s måste göra för att öka 

medvetenheten är att visa för de anställda vilka hot som finns och hur dessa hot kan påverka, 

samt att visa vilken roll de anställda har för att avvärja hot som företaget kan utsättas för 

(Manjak, 2006). 

2.3.2 Säkerhetspolicy och utbildning 

Eftersom sociala manipulationsattacker utnyttjar människors brist på medvetenhet är det 

viktigt att ha en välutbildad och medveten personal som vet vilka tekniker bedragare använder 

sig av, det är även viktigt att företaget har en bra säkerhetspolicy som följs (Dolan, 2004). Att 

få anställda att samtycka med företagens säkerhetspolicys ska vara ett effektivt sätt att minsta 

säkerhetsintrång (Ifinedo, 2014). Mitnick och Simon (2002) menar att utöver att säkra känslig 

information på oåtkomliga ställen så måste företagen påminna sina anställda om saker som 

egentligen faller under sunt förnuft. Till exempel att ha en policy som tydligt förklarar 

återkommande att de inte ska dela med sig av lösenord eller användarnamn. (Mitnick & Simon, 

2002).  

 Grundläggande säkerhetshygien måste trängas in djup i anställdas attityder genom policys 

på samma sätt som människor i allmänhet blir manade att till exempel täcka sina munnar när 

de hostar eller tvätta händerna när en är i ett sjukhus (Symantec, 2016). Utöver en tydlig 

säkerhetspolicy för att motverka hot från social manipulation menar Manjak (2006) att det 

behövs utbildningar för att minska riskerna, utan en IT-säkerhetsutbildning är organisationers 

information hotad (Manjak, 2006).  

 

“Security awareness training could mean the difference between a social 

awareness attack being successful or not.” (Dolan, 2004, s.14) 

 

Problemet med säkerhetspolicys och utbildningar är att få anställda att vara motiverade att 

följa dem, för att de ska kunna bli motiverade så måste de förstå varför det måste ske en 

förändring (Manjak, 2006). I Paynes artikel (2003) identifierar hon tre attityder som 

förhindrar att en lyckad säkerhetsutbildning kan skapas. Dessa tre attityder som enligt henne 

motarbetar säkerhetsutbildningar i en organisation är att:  

 Inte många anställda menar att IT-säkerheten ligger i deras händer 

 Många anser att problemet är för komplext för dem 
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 De bestämmande inom organisationen ser ofta inte konsekvenserna med dålig säkerhet 

hos de anställda, vilket kan resultera i en för låg budget för att kunna adressera 

problemet (Payne, 2003). 

2.3.3 Motivation kopplat mot IT-säkerhet 

Ifall företag har en policy eller utbildning som de anställda ska gå eller förhålla sig till är det 

centralt att personalen har rätt attityd mot det och är motiverade. Företag måste även bli 

medvetna om vad som kan uppfattas som brist på motivation från de anställdas sida egentligen 

är något annat. Till exempel att de väljer dåliga lösenord eller inte är uppmärksamma kan 

egentligen komma från att de saknar förmågan att göra det på rätt sätt (Robinson, 2013). 

Robinson (2013) menar på att teknikerna som behövs för att upptäcka phishing mail eller välja 

bra lösenord bara är enkla ifall människorna har fått lära sig teknikerna som behövs för att 

utföra rätt handlingar och beslut. I en studie av Herath och Rao (2009) visade det sig att 

människors säkerhetsbeteenden kunde påverkas av yttre och inre motivationsfaktorer. 

Motivationsökande faktorer var bland annat ifall den anställde känner att deras 

säkerhetsbeteende hade en positiv inverkan på företaget. Ifall det fanns socialt tryck från 

medarbetare motiverade också anställda att bli mer säkerhetsmedvetna. Det som i studien 

visade sig ha störst inverkan på de anställdas motivation var de normer som fanns inom 

företaget, ifall normerna inom företaget tryckte på att det var viktigt att vara 

säkerhetsmedveten och anställda kunde se sina chefer och kollegor följa säkerhetspolicys, så 

var sannolikheten större att den anställde också skulle göra det (Herath & Rao, 2009). Ifall 

företaget lyckas skapa en effektiv säkerhetsorganisation och kultur med tydlig fördelning av 

roller och ansvar samt visa positivt ledarskap inom säkerhet skulle det driva på anställdas 

motivation. Motivation som i slutändan skulle förbättra företagens säkerhetsstatus (Stanton et 

al., 2004). 

 En annan faktor som kan vara drivande i människors motivation att följa ett företags IT-

säkerhetspolicy är ifall de är rädda för att bli påkommen att bryta policyn (Herath & Rao, 

2009). Andra sätt som ett företag kan använda sig av för att motivera anställda att följa policys 

är “fear appeals”. Fear appeals används för att skrämma upp människor genom att på ett 

övertygande sätt förklara vilka hemska saker som kan hända ifall en inte följer policyn eller 

inte är uppmärksam på hot från bland annat då social manipulation (Johnston & Warkentin, 

2010). Dock menar Herath och Rao (2009) att för stränga straff och påföljder inte hjälper till 

att öka anställdas motivation och kan till och med ha negativa effekter på deras 

säkerhetsbeteende och intentioner. 
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3. Metod 

3.1 Studiens utformning 

En metod är ett redskap för att komma fram till en lösning på ett problem. Genom att använda 

sig av en metod får man grunden till ett systematiskt och planlagt arbete till frågor såsom för 

vem någonting rör, vad det rör, hur och varför någonting sker. För att kunna arbeta efter en 

metod måste det först ske en utredning av problemet som resulterar i en klar och tydlig väg 

som kan följas för att kunna besvara de frågeställningar som presenteras i studien. En metod 

är alltså inte ett val som görs utan det är det mest lämpliga sättet att besvara studiens 

frågeställningar på (Holme & Solvang, 1997).  

 Relaterad forskning visar att attityder, medvetenhet och IT-säkerhetskulturen kan ha en 

påverkan på hur människor agerar mot social manipulation, detta tillsammans med det faktum 

att människan efter alla dessa år fortsätter vara ett problem inom företags IT-säkerhetssystem 

gör det komplicerat hur frågan ska tacklas. Människor har ofta olika uppfattningar om vad IT-

säkerhet innebär vilket kan leda till att de själva har svårt att definiera sin egen medvetenhet. 

Eftersom problemet med människan som hot mot IT-säkerheten har starka anknytningar till 

medvetenhet är det någonting som är centralt inom studien att kartlägga. Det blir även relevant 

att se hur denna medvetenhet är kopplad till en viss kontext såsom IT-säkerhetskulturen, vilket 

innebär att problemet måste undersökas inom ramarna av denna specifika kontext för att 

kunna se hur det sitter ihop.  

 För att kunna skapa en förståelse om medvetenhet och ett företags IT-säkerhetskultur är 

det mest logiska sättet att åka till ett företag och undersöka hur de hanterar IT-säkerhet, hur 

de ser på människans roll inom IT-säkerhet samt hur de uppfattar sin egna utsatthet mot social 

manipulation. Genom en dialog med människor kan en utöver deras raka svar även se hur de 

processar och tänker kring frågorna, kommer svaren snabbt eller analyseras de, vilket kan vara 

talande för hur deras medvetenhet faktiskt ser ut. För att få en ännu djupare förståelse för 

deras medvetenhet samt attityd eller uppfattning relaterat till problemet blir det viktigt att 

själva se kontexten ifrån vilket deras svar kommer, genom att faktiskt vara på plats i deras 

miljö. Kontexten blir därför talande för hur en IT-säkerhetskultur på ett företag kan se ut. Att 

vår studie är kvalitativ blev därför självklart, då den kvalitativa metoden lägger en tyngdvikt 

på ord istället för siffror (Bryman, 2o11) och dess syfte har främst ett fokus på förståelse (Holme 

& Solvang, 1997).  

 Utifrån våra frågeställningar reflekterade vi över hur vi kunde fånga den data vi behövde för 

att kunna bygga en analys. Vi insåg att för att kunna besvara dem behövde vi i empirin ta reda 

på respondenternas åsikter om människans roll inom IT-säkerheten, deras medvetenhet om 

problematiken med social manipulation, hur företaget såg på problemet samt hur deras IT-

säkerhetskultur såg ut på företaget. Med detta i åtanke var det viktigt att vi behövde 

respondenter från ett och samma företag för att kunna bilda oss en uppfattning om den IT-

säkerhetskultur som fanns bland de anställda. Det blev även självklart med tanke på den 

tidsram vi arbetat utifrån i detta arbete att vi skulle besöka ett företag och inte flera. En annan 

anledning att bara fokusera på ett och samma företag förutom tidsramen är det faktum att det 

inte skulle ge oss något att se på flera. Detta baserat på den problematik som attacker via social 

manipulation innebär i och med att många av dem är tänka att förbli osynliga vilket gör det 
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svårt att se när det går bra eller om ett företag gör rätt. Den enda gången det syns är när 

företaget blir utsatt, vilket kan vara svårt att veta ifall de blivit. Ifall studien skulle gjorts på två 

eller flera företag för att jämföra skulle detta kunnat bidra till en sned bild av problemet. Detta 

då om ett företag spenderar mycket resurser på att utbilda sina anställda men fortfarande falla 

offer för social manipulation attacker, och ett företag som inte spenderar några resurser alls 

inte blir offer eller att det inte syns att de blivit utsatta och därför verkar säkra. Att framgång 

inte syns gör att en studie över flera företag troligtvis skulle få samma resultat, eller ett resultat 

som presenteras skulle kunna ge en fel bild över problematiken. Genom frågeställning och 

tidsram begränsat oss till att undersöka ett företag, och studera ett specifikt fenomen inom en 

social grupp blir denna studie en fallstudie (Merriam, 1994). Det resultat vi vill kunna 

presentera ur intervjuerna är en omfattande och bokstavlig beskrivning av hur social 

manipulation uppfattas och hanteras inom företaget. Även detta är ett kännetecken på att 

studien är en fallstudie (Merriam, 1994). 

 För att på bästa sätt skapa en förståelse för det vi undersöker kom vi fram till att vi skulle 

utföra ganska öppna intervjuer för att låta respondenterna prata relativt fritt kring de frågor vi 

ställer. Detta för att vi sedan ska kunna analysera deras svar för att bilda en helhetsbild om 

deras medvetenhet, attityder och företagskultur kring social manipulation och dess 

problematik. Utöver detta ville vi få reda på vad företaget gör för att hantera problematiken 

och hur det kan påverka de andra faktorerna. Att föra intervjuer underlättade även 

presentationen av de scenarier vi förberett, där de svaren vi fick på scenarierna tillsammans 

med intervjufrågorna skulle komplettera varandra för att ge oss en så trogen bild som möjligt 

om hur läget på företaget faktiskt såg ut. Mer om intervjuer och våra ihopsatta scenarios 

beskriv under senare i datainsamling. Studiens utformning landade därför i en kvalitativ 

fallstudie där insamling av data sker genom intervjuer. Genom intervjuer får vi en större 

flexibilitet på svar och den bild vi får uppmålad framför oss, än om vi skulle använt oss av 

enkäter och en kvantitativ studie. Att intervjuerna skedde enskilt och inte i grupp eller 

fokusgrupper blev uppenbart då IT-säkerhet och ens egen utsatthet kan vara ett känsligt ämne 

för många.  

 För att skapa en förståelse för människans roll inom IT-säkerheten krävs en djupgående 

analys både av empiri men även forskning som gjorts tidigare. Analysen delades därför upp i 

två delar. Vår insamlade data måste inledningsvis analyseras för att få en bild över hur det 

faktiskt ser ut på vårt fallföretag. Sedan kommer studien slutligen landa i en vidare analys där 

vi diskuterar både empiri insamlad genom intervjuer samt relaterad forskning för att kunna 

måla upp en tydlig bild av varför människans roll inom IT-säkerheten är ett fortsatt problem. 

3.2 Datainsamling 

I denna studie har vi intervjuat sex personer från ett företag vi kommer kalla Teknik AB, alla 

respondenter arbetade dagligen via datorn och kunde därför ha en uppfattning om IT-

säkerhetsrisker kopplade till datoranvändande. Innan intervjuerna genomfördes 

sammanställdes en intervjuguide med frågor och område vi ville beröra under intervjuerna. 

Intervjuguiden innehöll även två fiktiva scenarion som berörde social manipulation på olika 

sätt, se bilaga 1. En intervjuguide är inte ett strukturerat frågeformulär utan mer av en 

minneslista forskaren kan använda sig av under intervjun. Det är inte viktigt att intervjuguiden 
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följs från till punkt och pricka så länge alla önskade områden en vill undersöka berörs (Holme 

& Solvang, 1996). Intervjuguiden med det två scenarierna testades i en pilotintervju för att se 

hur formuleringar och disposition fungerade. I ett försök att fånga upp underliggande 

uppfattningar kring social manipulation och för att på ett enkelt sätt försöka identifiera 

respondenternas medvetenhet och attityder verkade scenarios som ett bra alternativ där 

respondenterna fick tänka fritt kring ett presenterat problem. Scenarion var även någonting 

som var uppskattat av många av respondenterna då det hjälpte dem att sätta in sig i 

problematiken.  

 Scenario ett handlade om ett spear-phishing mail som fiktivt skickades till respondenternas 

jobbmail och innehöll en mailadress som skulle verka misstänksam samt en webbadress i 

mailet som om en person var medvetna om webbadressens uppbyggnad skulle kunna upptäcka 

var felskriven. Vi formulerade själva mailet och skrev sedan ut det på papper som 

respondenterna fick granska under intervjun, se bilaga 2. Respondenten fick sedan prata fritt 

om vad hen reagerade på ifall detta hade kommit till deras mail. Scenario två handlade om ett 

vishing samtal där en förvirrad person ringer fel och ber om ett nummer och namn till 

projektledaren för projekt X. Samtalet hände inte egentligen utan vi målade bara upp scenariot 

för respondenterna, sen fick de svara fritt kring hur de skulle reagera och hantera ett sådant 

samtal, se bilaga 3.  

 Under intervjuerna turades vi om att vara den som huvudsakligen ställde frågorna och den 

som förde anteckningar, för att dela upp ansvaret så jämnt som möjligt. Alla intervjuer 

spelades in vilket i ett senare skede innebär att de kan användas till transkribering (Holme och 

Solvang, 1996). Under intervjuns gång så fick vi många gånger modifiera vår intervjuguide 

genom att ändra ordningen på våra frågor samt lägga till frågor vi upptäckte var viktiga, 

någonting som den kvalitativa intervjuns flexibilitet gör möjligt. Den flexibla intervjuguiden 

gör det möjligt att om frågor glömts bort eller blivit felformulerade, är det lätt åtgärdat på 

samma sätt som att ordningsföljden kan ändras i och med att respondenterna kan komma in 

på andra frågor i och med att de får prata relativt fritt (Holme & Solvang, 1996). I utformningen 

av intervjuguiden togs det även tillvara på att ämnet vi berör i vår studie kan vara känsligt för 

vissa människor. Det var därför viktigt att frågorna inte blev vinklade eller kunde uppfattas 

som anklagande. Under intervjuerna var vi försiktiga med att driva följdfrågor hårt då vi inte 

ville göra våra respondenter obekväma, vilket kan ske ifall de blir medvetna om misstag som 

kan ha gjorts relaterad till säkerheten för ens företag. Vårt mål med intervjuerna var att försöka 

få en förståelse för attityderna, medvetenhet och IT-säkerhetskultur kopplat mot social 

manipulation och inte anklaga våra respondenter att inte vara IT-säkra. Därför var vi väldigt 

tydliga i inledningen av varje intervju att förklara syftet med studien samt att intervjuerna var 

helt frivilliga och att de inte var tvungna att svara på en fråga om de inte ville. 

3.3 Urval 

Vi kom i kontakt med Teknik AB genom ett konsultföretag som vi inledningsvis tagit kontakt 

med gällande studien och problemformuleringen. Efter diskussion med konsultföretaget kom 

vi fram till att det mest intressanta för vår studie var ifall vi skulle intervjua någon av deras 

kunder som de hade hjälp med bland annat IT-säkerhetsproblem. Med hjälp av 

konsultföretaget kom vi fram till att vi var mer intresserade av att undersöka en IT-
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säkerhetskultur på ett företag som inte har IT som sitt huvudsakliga affärsområde. Efter denna 

specifikation fick vi kontakt med en person på det medelstora teknikföretaget Teknik AB.  

 Urvalet av intervjupersonerna skedde genom ett snöbollsurval vilket också kan kallas 

bekvämlighetsurval som innebär att vi initialt fick kontakt med en eller några människor som 

är relevanta till studien och att genom dem få kontakt med ytterligare personer vi kunde 

intervjua (Bryman, 2011). I vårt fall skedde detta genom först en kontaktperson på 

konsultföretaget som sedan gav oss kontaktuppgifter till Teknik AB där sedan snöbollsurvalet 

skedde. Vi tog inledningsvis kontakt med IT-chefen på Teknik AB genom mail varav hen sedan 

samlade ihop 6 personer med olika positioner inklusive sig själv som hen uppfattade kunde 

vara intressanta för oss att prata med. Vårt enda önskemål på intervjupersoner var att det på 

något sätt hade ett litet intresse av IT, jobbade dagligen med datorer och att vi ville prata med 

dem om deras egna uppfattningar och attityder om IT-säkerhet och social manipulation. Det 

var inte ett krav från oss att personen skulle ha tidigare kunskaper eller egna upplevelser av 

social manipulation då vi ansåg att även det skulle kunna vara talande för vår studie. 

Respondenterna vi intervjuade hade alla olika roller på företaget som kunde representera olika 

upplevelser och uppfattningar om IT-säkerhet, deras roller var, IT-chef, IT-tekniker, 

verksamhetsutvecklare, underhållstekniker, orderplanerare och konstruktör. 

3.4 Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberade vi för att underlätta den analysen av materialet. 

Detta gjorde vi för att vi vill få en beskrivande bild av hur respondenternas upplevelser är kring 

de frågor vi ställde och vi ansåg det viktigt att inte missa detaljer såsom hur de framförde sitt 

budskap. I transkriberingarna la vi inte någon vikt vid att transkribera extraljud såsom 

nysningar eller hostningar, de enda ljud vi valde att transkribera var skratt. Vi ansåg att 

onödiga ljud inte skulle ha någon betydelse på den analys vi använder oss av för att utföra 

studien.  

 När vi transkriberat intervjuerna så började vi med att läsa igenom de transkriberade 

texterna flera gånger, detta för att ge oss en känsla om den data vi samlat in (Bryman, 2011). 

Efteråt gjorde vi en så kallad kvalitativ innehållsanalys, där vi systematiskt bildade oss en bild 

av den data vi samlat in genom våra intervjuer. I en kvalitativ innehållsanalys så läggs det 

större vikt på innebörden i vad som sägs, inte bara vilka ord som sägs (Bryman, 

2011).  Användandet av kvalitativ innehållsanalys karaktäriseras av att leta efter kunskaper och 

insikter, där tyngdvikt läggs på bland annat situationer, miljöer och innebörder (Merriam, 

1994). Vår transkriberade data sorterades efter kategorier vi utformat utifrån vår 

intervjuguide, samt som framkommit vid transkribering av intervjuerna. Kategorierna och 

respondenternas olika uppfattningar fördes in i ett Excel-dokument vilket underlättade 

översikten hur de olika respondenterna hade tacklat samma fråga. Detta gav oss en bra 

överblick över vad vi faktiskt sett i empirin. 

 I empiri analysen kommer vi lyfta upp citat från de transkriberingar vi har gjort, i kvalitativa 

studier är det bra att lyfta fram den data studien behandlar genom citat. Utöver att hjälpa till 

att förmedla information så blir citaten som en dokumentation av de uppfattningar vi sedan 

diskuterar (Holme & Solvang, 1996). Under intervjuerna fick vi flera gånger samma svar av 

olika respondenter, då valde vi det citat som passar bäst och utelämnade de resterande då det 
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kan uppfattas som upprepande och göra att flytet i texten försämras (Holme & Solvang, 1996). 

Den analyserade empirin kommer slutligen diskuteras i relation till tidigare forskning detta är 

viktigt för att skapa en helhetsbild och djupare förståelse om den presenterade 

problemformuleringen.  

3.5 Forskningsetik 

I en humanistisk-samhällsvetenskaplig studie är de ofta människor som står i fokus och agerar 

som respondent. För att säkerställa att forskning som utförs sker på ett etiskt sätt har 

Vetenskapsrådet (2002) tagit fram fyra huvudkrav som måste uppfyllas. Däremot är dessa krav 

inte specifika för fall till fall därav är de inte till för att ersätta forskarens sunda förnuft och 

egna ansvar (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra krav som presenteras är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet belyser att forskaren har som ansvar att informera de som medverkande 

i studien och klargöra vilket syfte studien har. Informationen som presenteras måste innefatta 

den ansvarige för projektets namn och vilken institution som är inblandad. Till vilket syfte 

studien strävar efter ska även det klarläggas. Innehåller studien delar som den inblandade kan 

finna som obehagliga så är det även viktigt att presentera, samt att tydliggöra att deltagandet i 

studien är frivilligt och går att avbryta vilken minut som helst (Vetenskapsrådet, 2002).  

 I början av intervjuerna så presenterade vi tydligt vilka vi var, vad vi undersöker och att det 

är helt och hållet frivilligt att delta i studien samt att vi kunde avbryta när som helst om det 

skulle önskas. Samtyckeskravet menar att deltagandet i studien skall vara helt frivilligt samt 

deltagaren skall kunna avbryta medverkandet om så skulle önskas. Kravet förtydligar även att 

avbruten medverkan inte skall medföra personen i fråga några negativa konsekvenser 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 Det tredje kravet är kravet på konfidentialitet. Detta krav menar att forskarna, och annan 

inblandad personal ska bevara information insamlat till studien på ett sådant sätt att 

utomstående och icke inblandade inte skall kunna få tag på den informationen. I en studie där 

mer känsliga ämnen hanteras är kravet på konfidentialitet extra viktigt. Deltagaren skall även 

inte vara på något sätt möjliga att identifiera med den information som lämnas i rapporten 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att hantera detta valde vi att göra företaget och respondenterna 

anonyma i uppsatsen. Vi har vid ett fåtal ställen i studien valt att nämna vilken arbetstitel en 

respondent har, då vi anser att det är av betydelse för budskapet. De inspelade intervjuerna la 

vi över på våra datorer för att bara ge oss två som utför studien tillgång till datamaterialet.  

 Det sista kravet, nyttjandekravet förtydligar att den data som samlas in till en studie får 

enbart användas i forskningssammanhang. Informationen som samlats in får alltså inte lånas 

ut eller användas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Skulle en deltagare vara 

intresserad av att ta del av studiens resultat så rekommenderar Vetenskapsrådet (2002) att de 

ska ges den möjlighet. Både från ett kunskaps och forskningsperspektiv är det bra att de 

involverade får ta del av den information studien har behandlat och genererat 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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3.6 Metoddiskussion 

Alla tillvägagångssätt måste ifrågasättas, även om ett metodval kan verka självklart. Hade vår 

problemformulering varit annorlunda skulle således en annan metodik än den vi använde oss 

av varit aktuell.  I datainsamlingen letade vi efter respondenternas uppfattningar kring de 

frågor vi hade. Även om kvalitativa metoder har egenskaper för att bäst fånga uppfattningar så 

uttrycks ofta inte uppfattningar ordagrant, vilket gör att det blir forskarens ansvar att till bästa 

mån lyfta fram de uppfattningar de ser (Holme & Solvang, 1996). Detta resulterar i att de 

uppfattningar vi presenterar i studien kan vara något skilt mot de respondenterna faktiskt har.  

 Någonting vi upptäckte i efterhand med de scenarier vi höll var hur givande dessa var i form 

av att föra ett samtal samt att försöka läsa av hur respondenternas tankegångar gick. Ett av 

våra scenarios märkte vi däremot under intervjuernas gång var mindre bra utformat då flera 

respondenter började diskutera någonting att vi inte hade tänkt oss. Om vi skulle hållit en 

omgång till med intervjuer hade vi valt att omarbeta vårt ena scenario och även ha fler 

scenarier då vi upptäckte användbarheten av den data de genererade. Genom att vi var där och 

hade hållit halva intervjun före vi presenterade scenarierna så kan det ha påverkat hur de 

tänkte kring dem. Detta kan ha lett till att vi redan innan scenarierna höjt deras medvetenhet 

och fått dem att reflektera över problemet med social manipulation. Vilket kan innebära att 

när vi gav dem scenarierna var de redan medvetna om att det skulle vara någonting som var 

fel och därför analyserade extra noggrant än om samma mail skulle ramlat in i deras inkorg en 

vanlig arbetsdag, eller om en okänd ringt dem på riktigt.  

 Urvalet till studien hade även det kunnat se ut på ett annat sätt. I studien så intervjuade vi 

sex respondenter med olika arbetsroller. Hade studien inkluderat ett större antal respondenter 

från företaget så skulle det kunnat bidra till en mer detaljerad bild av den IT-säkerhetskultur 

som finns. Någonting som hade varit intressant att se är hur ett företag som faktiskt haft 

problem med sociala manipulationsattacker som fått konsekvenser för företaget agerat efteråt 

och hur deras IT-säkerhetskultur såg ut på grund av dessa händelser. Hur de hanterat 

problemet samt hur de anställdas uppfattningar till problemet skiljer sig mot ett företag som 

aldrig fått några konsekvenser av den typ av bedrägerier. Som tidigare argumenterat för, hade 

det däremot inte haft någon stor påverkan med den frågeställning som denna studie har med 

att skapa en förståelse varför människan fortfarande är den svaga länken i företags IT-

säkerhet. En studie för att kartlägga flera stycken företagskulturer, de anställdas medvetenhet 

där och de resulterade attityder var inte heller ett alternativ i mån av tid och omfång för 

studien.  
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4. Analys av empiri 

I detta avsnitt av studien är det dags att presentera de resultat som vi har kunnat identifiera i 

våra respondentintervjuer, som vi sedan kommer diskutera i en analys diskussion i nästa 

avsnitt. Empirin är en sammanställning av svaren vi har fått från intervjufrågorna samt 

scenarierna vi höll. Utifrån en innehållsanalys av intervjuerna har vi kunnat plocka fram fem 

stycken kategorier som fångar upp respondenternas attityder, medvetenhet samt den IT-

säkerhetskultur som finns på Teknik AB och som alla är talande för hur problemet hanteras 

hos dem.  

 Dessa fem kategorier är respondenternas attityder om människans roll inom IT-säkerhet, 

respondenternas medvetenhet om social manipulation, hur de hanterar att bli utsatt för social 

manipulation, deras uppfattade utsatthet och företags IT-säkerhetskultur. Efter att vi 

presenterat och analyserat det som uppenbarat sig i våra intervjuer kommer vi gå in i en vidare 

analys och diskussion om deras medvetenhet, IT-säkerhetskultur och attityder kopplat till 

relaterad forskning i nästa avsnitt av studien. Vi kommer även diskutera hur den nuvarande 

situationen som framställs på företaget verkar skapa motivation för sina anställda att agera IT-

säkert då motivation har visat sig vara en viktig komponent i relaterad forskning. 

4.1 Människans roll inom IT-säkerheten 

För att få en förståelse för hur respondenternas attityder kring IT-säkerhet ser ut är det viktigt 

att inledningsvis redogöra för hur de ser på människans roll inom IT-säkerheten. Detta är 

viktigt för att skapa en förståelse för hur respondenterna sedan tänker kring hot från social 

manipulation och deras attityder angående människan som den svaga länken. Alla 

respondenter blev tillfrågade på vilket sätt de såg på människans roll i relation till IT-säkerhet 

och respondenterna hade relativt eniga svar och uppfattningar. Alla respondenter ansåg att 

människan på något sätt spelade en stor roll inom IT-säkerheten för företag.  

 

“A och O, datorn gör exakt vad den blir tillsagd, du kan bygga ett hur bra system 

som helst, men det spelar ingen roll när vi har människa med i.”  

 

“Jag tror väl ganska mycket på att mänskliga faktorn är den svaga punkten...”  

 

En respondent stack ut i sitt svar genom att säga att det är människan som sätter upp ett IT-

system med regler, vilket gör att människan i den bemärkelsen har en påverkan på IT-

säkerheten.  

 

“Det är ju väl den som till styrande i största del egentligen, är det ju. Sedan är det 

ju systemet i sig som ska ta hand om allt. Men det är alltid någon som sätter upp 

regler och allting sånt där. Det går väl alltid att kringgå. Lite så, så då är 

människan en ganska stor del.”  

 

En respondent som arbetar som IT-tekniker nämner i samband med människans roll inom IT 

att den mänskliga faktorn och dess problem är någonting som är väldigt svårt att bygga bort 

då människan kan påverka på två olika sätt. 
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“Jag tror att människan har väldigt mycket påverkan på det [IT-säkerheten]. Det 

är ju jättesvårt att bygga system som bygger bort den mänskliga faktorn. Dels 

den mänskliga faktorn i form av misstag men också okunskap eller mot bättre 

vetande. Så att jag tror att människan har nästan störst del i det egentligen.”  

 

IT-chefen som var väldigt övertygad om den roll och påverkan människor har på IT-

säkerheten, hen uttryckte även en förvåning att det inte händer mer kring IT-säkerheten än 

vad det gör idag. 

 

“Det är människor som luras att göra saker […] alltså egentligen förvånar det 

mig att man inte går på mer faktiskt...”  

 

Intervjuerna har visat att Teknik AB en medvetenhet bland sina anställda om att människan 

är en del av IT-säkerheten, men det är viktigt att påpeka att de har olika synsätt på hur denna 

roll kan se ut. På vilket sätt människan är med och påverkar IT-säkerheten skiljdes åt mellan 

de olika respondenterna där några lägger större vikt vid de tekniska aspekterna och andra vid 

mänskliga beteendet. Respondenterna tar upp många olika exempel på hur människor kan 

ställa till det eller agera på ett riskfyllt sätt gentemot företag. Till exempel att någon råkar ta 

med sig ett skadligt USB-minne eller läckt information när de jobbat hemifrån. En respondent 

tar upp att det är viktigt att ha ett säkerhetsmedvetet beteende. Hen tog som exempel när en 

person ska hålla en redovisning och ska skriva in ett lösenord bör personen släcka skärmen 

när den skriver in sitt lösenord för att undvika av misstag skriva lösenordet i fel ruta. 

Respondenterna menar på att människor lätt kan bli lurade, göra misstag och ta fel beslut på 

grund av okunskap. 

4.2 Medvetenhet och uppfattningar om social manipulation 

För att få en förståelse till om respondenterna hade en uppfattad utsatthet mot attacker som 

sker genom social manipulation började vi med att undersöka hur många av respondenterna 

som faktiskt hade hört talas om begreppet tidigare, och i så fall hur de hade hört talats om det. 

De flesta av respondenterna hade redan hört talas om begreppet social manipulation och hade 

antingen egna erfarenheter av det eller hört historier om när social manipulation hade utövats 

mot Teknik AB eller andra företag.  

 

“Joo, det [social manipulation] är när man blir lurad att ge ut till exempel 

lösenord.”  

 

De respondenter som inte hade hört talas om social manipulation tidigare fick under intervjun 

en snabb förklaring för vad social manipulation var, efter att vi förklarat vad det var, var det 

många som själva drog kopplingen mellan social manipulation och phishing som de gav egna 

exempel på.  

 Många av respondenterna hade egna upplevelser eller hade hört historier om sociala 

manipulationsattacker som utförts mot företaget eller andra företag, vilket målar upp en bild 
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om deras medvetenhet kring ämnet. De mest förekommande historierna var phishing, där alla 

hade erfarenhet av att få phishing i inkorgen som ville att de skulle följa instruktioner som till 

exempel klicka på en länk och fylla i något. En respondent som tidigare inte hade hört talas om 

social manipulation svarade vid en fråga om hen varit med om phishing tidigare. 

 

“Ja men tänker du på sånna här dom som ska ha kontonummer och så sånna 

grejer?”  

 

Vi instämde och hen fortsätter. 

 

“Ja! det är väskor och det är guda, ja, Men det går hemskt i vågor det där också, 

men det är lite hur ens e-mail klient uppdaterar sina grejjer. Det verkar funka att 

hamna i skräp(posten) i alla fall. Det har jag väl ganska koll på själv kan jag väl 

tycka. Att man inte blir så lurad på sånna grejjer.” 

 

Alla respondenterna var medvetna om phishing, men det var bara ett fåtal som berättade 

historier om spear-phishing. De historierna som tas upp gällande spear-phishing är VD-

bedrägerier som enligt en respondent hade skett mot Teknik AB under de senaste månaderna. 

En annan respondent berättade att ett företag i närheten hade råkat ut för någonting liknande 

men tog inte upp eller var inte medveten om att det hade hänt på Teknik AB. Ingen av dessa 

situationer verkar ha fått några negativa konsekvenser för företagen då den önskade 

betalningen aldrig blev utförd.  

 

“Jag var inte då, faktiskt inte då direkt inblandad i det, utan jag har...den här, 

skulle väl kunna tänkas vara, det är efter årskiftet så det är nu Q1 17 där man 

med ett spoofat, spoofat mail skickat till, ja mest troligt då adresser som finns på 

hemsidan...och där man utger sig för att va våran VD. Och liksom att man vill 

att, pengar ska behöva flyttas.”  

 

“Det har ju varit ett företag här i grannkommunen som höll på att göra en jättestor 

utbetalning på grund att de trodde att VDn hade beordrat det. Men det var ogjort, hon som 

skulle klicka på utbetalningen tänkte ”stämmer verkligen det här?” så hon ringde upp chefen 

så satt han och drack en grogg i fjällen och sa att ”jag har inte mailat det här till dig” och det 

var typ 10 mille eller någon sånt där. Hade hon då ringt banken och sagt verkställ så, alltså 

det är ett stort hot då där hade de skickat mail, kapat mailservern och sådana grejer.”  

 Respondentens berättelse om hur företaget utsatts för VD-bedrägeri genom spear-phishing 

blir anmärkningsvärt då flera respondenter inte visade någon medvetenhet om att någonting 

skulle ha hänt på företaget förutom några vanliga phishing mail. När en respondent fick frågan 

om företaget någonsin utsatts för social manipulation svarade hen.  

 

“Nej, inte som jag vet om faktiskt... andra företag vet jag men inte vi.”  

 

Vid följdfråga om vilka händelser hen hade hört talats om på andra företag blev svaret. 
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“Ne men det är väl egentligen… det är väl egentligen… alltså det är lite av varje, 

och det är inte så specifikt heller… för de flesta vill faktiskt inte tala om exakt så 

att... men som sagt vi har inte gjort det vad vi vet...”  

 

Detta svar är talande för att social manipulering och dess konsekvenser är någonting som kan 

vara jobbigt för företag och anställda att prata om, vi måste därför vara reserverade för att det 

kan ha hänt händelser på företaget som inte blev återberättade för oss. Dock pekar de olika 

exemplen som respondenterna tar upp på att det kan finnas en brist på informationsflöde inom 

företaget angående social manipulations-attacker som sker mot Teknik AB. Enligt några 

respondenter har Teknik AB varit utsatt för försök till social manipulations attacker, medan 

andra menar på att företaget inte har varit utsatt och vet bara om situationer från omvärlden. 

Inga av de försök till bedrägeri mot Teknik AB som vi fick återberättade har varit lyckade och 

fått några konsekvenser. Respondenterna visar dock på en medvetenhet kring phishing och 

dess hot men det verkar finnas en brist på kunskap om de andra metoderna en bedragare kan 

använda sig av till exempel spear-phishing eller vishing. 

4.2.1 Hantering av socialt manipulationsförsök 

Genom scenarierna som presenterades under intervjuerna (se bilaga 2 och 3) visade 

respondenterna deras uppfattningar kring två situationer där en bedragare kan använda sig av 

social manipulation. Med dessa ville vi se hur respondenterna tänker kring situationer där de 

blev utsatta för social manipulation samt vad de skulle reagera på, vilket kunde vara talande 

för hur deras medvetenhet och attityd ser ut. Det vi såg vid spear-phishing scenariot var att 

respondenter reagerade på att mailet kom till deras jobbmail, då de aldrig skulle använt sin 

jobbmail utanför jobbsammanhang.  

 

“Den där är riktigt bra, den är riktigt bra...men, det som det skulle falla på för 

min del, det är ju om jag får den till jobbmailen och att jag beställt, asså jag 

beställer ju, jag använder ju jobbmailen till jobbmail. Så det skulle få mig att dra 

öronen åt mig... Hade jag fått den till min privata mail så då, mm, då vette fan.”  

 

Flera personer reagerade även på att mailadressen mailet var skickat från såg skum ut. I 

scenariot stod det fjallraven@produkt-recension.se vilket de flesta av respondenterna tyckte 

såg skumt ut då fjällräven stod före snabel-a. Många av respondenterna visade även en allmän 

misstänksamhet mot att klicka på länkar bifogade i mail. En respondent berättade att hen 

brukade hålla över webbadresser för att se vart de leder. Ingen av respondenterna reagerade 

på att webbadressen vi skrivit i mailet egentligen inte tillhörde fjällräven utan att den tillhörde 

det fiktiva domännamnet www.fjallraven.produkt-recension.se/. Att produkt-recension står 

innan “.se/” betyder att det är huvuddomänen och den som äger hemsidan, alltså inte 

fjällräven. Detta är dock överkurs och ingenting vi förväntade oss att våra respondenter skulle 

reagera på i första hand, då det kräver kunskaper om hur domäner är uppbyggda. 

 I och med att Teknik AB är ett så pass litet företag där alla känner alla så visade det sig i 

telefonscenariot att många var kritiska om någon de inte känner sedan tidigare ringer och ber 

om information. Det var bara en av respondenterna som sa att hen hade gett ut de uppgifter 

som personen i scenariot frågade efter direkt. Många av respondenterna menade att om 
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situationen eller personen verkade suspekt skulle de ställa följdfrågor för att försöka validera 

att personen är den han säger sig vara. En respondent som tidigare jobbat inom växeln 

berättade att hen aldrig gav ut telefonnummer till någon, utan vidarekopplade istället. 

 

“Men när det gäller sånna där projektstyrningar då ger jag aldrig ut nummer 

utan då vidarekopplar man till den personen. Så att då får han välja själv om han 

vill ge ut sitt nummer.”  

 

En respondent som visade en hög medvetenhet kring problematiken kring okända som ringer 

tog även upp att hen utifrån tidigare erfarenheter skulle använda sig av motringning eller 

Google för att validera att personen var den de utgav sig att vara. Denna erfarenhet hade 

personen lärt sig vid en tidigare anställning. Det var några av respondenterna som antingen 

hade svårt att säga hur de skulle hantera situationen ifall de hänvisat till växeln eller om de 

faktiskt skulle kunnat hjälpa personen även om de velat. 

 

“Jag vet inte ens om jag skulle kunna hjälpa personen, om det skulle kunna falla 

på det. Men det, det är jag faktiskt osäker på eller om jag skulle hänvisa till 

växeln, det är ju det som är risken. Eller asså det är ju, det är ju inte bättre det. 

Utan att varna för det är ju liksom, jag borde ju…[lite längre paus] Jag tror nog 

ändå att jag inte skulle kunna, jag tror inte att jag skulle kunna hjälpa personen 

men sen som sagt skulle jag försöka...Nää, jag kan faktiskt inte ge ett rakt svar, 

jag kan inte säga, jag kan inte säga nej. […] Så det kanske mer nog så viktigt 

svar.” 

 

Respondenternas hanterande av de två scenarier visar på en varierande hantering av både 

mailet samt telefonsamtalet vilket tyder på att det inte råder konsensus över hur sådana 

situationer ska behandlas på företaget. Detta kan tolkas som att medvetenheten om social 

manipulering är skiftande bland de anställda. Många av respondenterna hanterade situationen 

baserat på tidigare händelser de varit med om, eller utifrån egen förmåga att hantera dem. 

Bland annat påpekade många i telefonscenariot att de mest troligt inte hade kunnat hjälpa 

personen eller att de inte hade tid att leta fram nummer vilket resulterade i att de skulle 

avslutat samtalet utan att ha gett personen det hen önskat. Viktigt att anmärka på här är ändå 

att nästan alla respondenterna agerade på ett sätt så att både spear-phishing mailet samt 

vishingen hade misslyckats för bedragaren. Det är viktigt att vara medveten om att deras svar 

kan ha påverkats av att vi var där och höjde deras uppmärksamhet vilket resulterade i en 

djupare analys av mailet och samtalet. 

4.2.2 Uppfattad utsatthet av social manipulation 

För att få ytterligare förståelse för hur respondenternas medvetenhet och attityder ser ut, krävs 

en analys av deras uppfattade utsatthet. Från empirin kunde vi identifiera två former av 

uppfattad utsatthet, respondenternas egna individuella utsatthet och deras uppfattningar om 

företagets utsatthet. Svaren gällande personligt uppfattad utsatthet var väldigt varierande och 

verkade för några vara kopplade till deras arbetsroll med de system de arbetar med, 

behörigheter eller ifall de var beslutsfattare inom viktiga frågor. Därför kommer vi här 
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presentera respondenternas yrkestitel i samband med några av deras svar då detta ger en 

tydligare bild om hur utsattheten uppfattas olika utifrån vilken yrkesroll anställda kan ha.  

 

“Aa, det det handlar väl egentligen mest om vilken yrkesroll som jag har. Jag 

tillhör ju dom på företaget som har mest möjlighet till mest rättigheter i systemen 

så det är ju självklart att på nått vis så får man ju va lite försiktig vars man har 

sina, bara en sån sak som kontaktuppgifter. Ja, amen jag känner, det känner jag, 

det är väl nått som man kanske inte tänker på dagligen men, nästan ändå. ” IT-

tekniker 

 

“Den tror jag är ganska stor. Alltså att folk försöker uhm för det, vi har ju två 

mailadresser som är våran huvudsakliga inputs och det är ju min och det är 

marknadsavdelningens, de är dom huvudsakliga info-adresserna dit folk... det är 

den lättaste mailadressen att hitta och den jag skulle gissa på att folk skulle satsa 

på i så fall. Så att jag tror att den risken är ganska stor.” Orderplanerare  

 

En av respondenterna såg sig själva som utsatt men visade en medvetenhet om att andra roller 

inom företaget troligtvis kunde uppleva en högre utsatthet. 

 

“...jag är ingen ekonomisk beslutsfattande. Dock kan jag bli påverkad då jag har 

så mycket att säga till om. [...] En som sitter och hanterar fakturor och sådant 

där, är betydligt mer utsatt än kanske jag är. Men visst det finns säkert folk som 

vill påverka mig, så jag tar rätt beslut.” Verksamhetsutvecklare 

 

Några av respondenterna uppfattade sin utsatthet som liten och verkade visa en stor 

tilltro till att tekniken i deras system minskade deras utsatthet, några upplevde ingen 

utsatthet alls.   

 

“Jag tror den är ganska minimal, det är nog min känsla iallafall.” 

Underhållstekniker 

 

“Nej [skratt] nej, så det säger väl en del om att man är alldeles för naiv på något 

sätt. Sen är det ju såklart såhär att jag menar, även fast vi har en hel del olika 

filter så man får ändå mycket konstiga mail ändå liksom.[...] Och det får vi 

ganska mycket, sen är våra system ganska duktiga på att sortera ut det också. 

Men aa, nej men jag upplever nog inte att jag är så utsatt.” IT-chef 

 

Respondenternas uppfattning om företaget Teknik AB:s utsatthet var även den varierande. 

Några respondenter kan tänka sig att företaget har en relativt stor hotbild mot sig då de är 

ledande inom sitt område med mycket export och exponerade sig mot andra länder. Andra 

menar att de inte ser vem som skulle vilja komma åt dem, och att de inte har något speciellt att 

dölja. De respondenterna som gav detta svar menade att det är lättare att köpa en produkt för 

att sedan skanna den för att ta reda på dess komponenter än att ta till olagliga metoder.    
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“Så tror jag att vi är i alla fall i den högre risk-klassen om man ser till bolag i 

samma storlekar, just med att, eftersom vi är internationella.”   

 

“Nej, det skulle jag inte vilja säga, vi har normal eller kanske lite lägre än normal 

hotbild när det gäller företagsspionage. Plus att dom konkurrenter vi har dom 

kanske inte har resurser att attackera oss på rätt sätt.”  

 

“Att skada varumärke och ekonomiskt bedrägeri är väl de stora riskerna. Sedan 

finns det ju en risk att någon vill åt våran affärsinformation, vilka våra kunder 

är, vilka våra leverantörer är, vad har vi för teknisk dokumentation och sånt. 

Den tror jag är mindre än dem två andra. Det klassiska industri spionaget, det 

är ett hot men inte så stort.”  

 

En respondent menar att företaget måste se på omvärlden, för att se vilken hotbild som faktiskt 

finns mot dem.  

 

“Sen kan vi kanske säga att vi har väldigt mycket här på Teknik AB som vi 

behöver göra. Men vi måste titta i omvärlden vilken hotbild har vi egentligen mot 

oss. Vi är ett litet företag vi omsätter inte så mycket, vi är ganska nischade. Det 

hade varit en helt annan säkerhetsnivå om vi hade arbetat i en annan bransch, 

till exempel tillverka något högteknologiskt och sånt. Då hade vi haft andra 

utmaningar. “  

 

Teknik AB har aldrig blivit offer till en attack som de vet om som har fått några konsekvenser 

för företaget som förlorad data eller ekonomisk förlust, vilket kan vara en faktor till att varför 

det inte är fler som uppfattar sig själv under något hot. Däremot så belyser IT-chefen att enligt 

statistik brukar det ta väldigt lång tid innan ett intrång upptäcks och att man därför egentligen 

inte alltid kan veta ifall man varit utsatt eller inte. 

 

“Sen är man ödmjuk nog att veta att man har ju sett statistik på hur lång tid det 

tar innan man upptäcker typ att man har blivit hackad och sådana här grejer, 

det är ju jättelänge. Så att man ska aldrig säga att man inte har blivit, man ska 

säga att man inte vet att man har blivit.” 

4.3 Företagets IT-säkerhetskultur 

IT-säkerhetskulturen på ett företag har forskning visat på är en av de faktorer som påverkar en 

anställds attityder och i och med det ville vi se hur den såg ut på Teknik AB. För att få en 

förståelse och inblick i IT-säkerhetskulturen blev respondenterna frågade om hur policys, 

utbildning och allmänt prat om IT-säkerhet såg ut på företaget. Den bild som respondenterna 

målade upp visade inte på en stark IT-säkerhetskultur som influerat deras säkerhetsbeteenden 

utan medvetenheten och respondenternas attityder verkar mest vara baserade på deras egna 

erfarenheter. En respondent lyfte dock fram att de inom hens avdelning brukade tillsammans 
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diskutera sinsemellan varje gång det kom in skumma mail och hur de skulle hanteras. Hen 

berättade att hen aldrig klickade på några skumma mail utan att prata med någon kollega först. 

Detta visar på att företaget har avdelningar som själva skapat egna normer kring hur säkerhet 

ska hanteras. På frågan om det fanns en IT-säkerhetspolicy på företaget var det många av 

respondenterna som inte visste eller var osäkra på vad den innehöll, av några respondenter 

kom det fram att det finns en policy men att den är väldigt gammal. Vi vill tillägga att vi inte 

har sett Teknik AB:s IT-policy utan går på det vi fått återberättat från respondenterna.  

 

“…det är gamla grejjer vår IT-policy.”  

 

“Det finns en IT-policy som definitivt behöver uppdateras som egentligen mer 

handlar om att man som anställd inte får sprida data till andra och ska ha den 

typen av medvetenhet.”   

 

“...upptäcker vi att någonting händer på datorn då har vi en instruktion att vi 

bara ska slita ut den från nätet, som [IT-chefen] sa, knäcka den över knäet.”  

 

Även om många visade sig vara osäkra på den mer allmänna IT-policyn så införde Teknik AB 

under andra halvan av 2016 en ny lösenordspolicy som alla respondenter var väl medvetna om. 

Den nya lösenordspolicyn innebar att de gick från i princip inga lösenordskrav till krav på 

längd och schemalagt efter ett visst antal månader. 

 

“Före det hade jag haft mitt lösenord sedan 2005 tror jag det var, vi bytte aldrig. 

Vi fick ett lösenord tilldelat, 2004 var det, för att lösenordet var dina initialer och 

när lösenordet skapades år och månad. Nu har vi ett krav att det ska vara minst 

[X] tecken, det ska både vara både siffror och bokstäver...Så vi har åkt ett par 

våningar i hiss läge där.”  

 

En respondent menar att hen saknar en anledning till varför det kom en ny lösenordspolicy, 

och menar att det skulle gjort skillnad vid implementeringen av den nya policyn.  

 

“Ja men alltså vi eftersom vi aldrig gjort det förut så blir det helt plötsligt varför. 

Och det har dom väl inte heller riktigt gått ut med och sagt jamen “nu gör vi såhär 

för att…” 

 

Förutom lösenordspolicyn fanns det en säkerhetspolicy på företaget som inte är direkt kopplad 

till IT men som nästan alla respondenter nämnde i samband med frågan om IT-policys på 

företaget.  Det är företagets policy om fotoförbud inne på verkstaden någonting företaget även 

hade affischer om i korridorerna. Denna påminnelse som affischerna tillför kan hjälpa de 

anställdas medvetenhet om hur de ska bete sig kring det. Det visade sig även att företaget sakta 

har börjat bemöta andra säkerhetsproblem också genom att de nyligen infört en 

sekretesspappers hanteringspolicy som innebär att de anställda ska slänga känsliga papper i 

en sekretesspapperskorg och annat i övrig pappersåtervinning. Dock menade en respondent 
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att många av de anställda gjorde det lätt för sig själv och slängde alla papper i sekretesslådorna, 

men att det ändå var bättre än det andra alternativet och ingenting som de kommer åtgärda. 

Detta visar på att det finns en mer allmän säkerhetskultur om vissa grejer men ingen specifik 

IT-säkerhetskultur. 

 Vid frågan om det pratades någonting om IT-säkerhet på företaget så var det vanligaste 

svaret att det var just i samband med lösenordsbyten där anställda visade frustration eller svor 

i korridorerna med saker som “Åh inte nu igen!”. Denna frustration kan även vara kopplad till 

det en respondent nämnde tidigare med att företaget inte gått ut med varför den nya policyn 

tillkommit. Att inte förklara varför någonting sker kan skapa omotiverade anställda då de inte 

förstår vad som händer. Denna motivation blir då kopplad till deras medvetenhet om hur 

problemet ser ut. Ifall de anställda inte vet om problemet är de svårt för dem att prata om det 

emellan varandra också. IT-chefen var också medveten om vikten av att förklara varför 

någonting sker till sina anställda för att motivera dem, även om en av respondenternas tidigare 

svar kan visa på att det missats lite. Detta var hens svar när vi frågade hur den nya 

lösenordspolicyn hade tagits emot av de anställda. 

 

“Det var ju inga klackarna i taket [skratt]. Ehhm, ne men jag tror det är såhär att 

som med så mycket annat så måste man förklara varför man gör det, då får man 

med sig, alltså jag vet inte, alltså man får med sig menar jag att folk accepterar 

det, kanske hälften faktiskt, ganska många.” 

 

Utöver att det pratades om IT-säkerhet i samband med lösenordsbyten menade respondenter 

att de trodde att IT-säkerhet i så fall var någonting de på IT-avdelningen pratade om. Detta 

visar på en IT-säkerhetskultur som inte är tydligt representerad hos de anställda då IT-

säkerhet inte verkar pratas om. En respondent menade att hen hört att det faktiskt talats om 

IT-säkerhet mellan de anställda, men då om incidenter som tagits upp i media.  

 

“Ja, ja det gör det, och det [diskussionerna] är mycket kopplat till det som händer 

i världen. Om det skrivs i massmedia eller något sånt, att det pratas om Facebook 

konton som blir kapade, och folk som blir lurade och sånt. Mycket är styrt av sånt 

som finns i media. Sen sker kanske inte de [diskussionerna] riktat mot vårat 

företag utan mer allmänt. Det är många som tycker att privatlivet är mer utsatt 

än här.” 

 

Utöver policy och allmänt prat frågade vi respondenterna hur situationen med utbildning om 

IT-säkerhet såg ut på Teknik AB. Företaget har hitintills inte hållit någon storskalig utbildning 

om IT-säkerhet eller social manipulation. Det som gjorts är att de ordnat en första 

pilotutbildning där ett fåtal anställda fick medverka för att se om det var någonting de skulle 

satsa vidare på senare. Dock hade pilotutbildningen, som utfördes via datorn, vid några 

tillfällen varit svår för de anställda med liten datorvana. Detta menade IT-chefen är någonting 

de måste tänka på i framtidens utformning av utbildningar. En respondent som själv hade gått 

pilotutbildningen menar att företaget lägger stor vikt vid att de anställda ska veta mycket 

själva, och vara kritiskt tänkande.  
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“Vi har kört en liten webbutbildning, som egentligen inte tog upp det, men jag är 

ganska in-nördad på de här frågorna så att jag är fullt medveten om det. Men 

jag anser inte företaget har någon struktur att informera och ta hand om sådana 

problem. Så det är mycket upp till användarna att veta, och ha det här kritiska 

tänkandet.” 

 

En annan respondent menar att det ligger på de anställda att använda sitt egna sunda förnuft.  

 

“och sen att man ska, tänker sig för vad man klickar på för länkar, det är  lite mer 

sunt förnuft tror jag. Jag har inte, men nu är jag ju ganska nybörjare men jag 

har inte fått någon uttalad [utbildning], och andra sidan har jag jobbat i 

dotterbolaget eller i systerbolaget i fyra år och det är väl lite samma sunt förnuft 

tänk på vad du gör.”  

 

IT-chefen berättar att hen är medveten om att det finns mycket som fortfarande behöver göras 

för att öka medvetenheten om social manipulation hos deras anställda. Innan den nya IT-

chefen blev tillsatt på Teknik AB så hade det inte gjorts några förändringar IT-mässigt på en 

längre tid. Den nya IT-chefen har gjort stora förändringar inom IT infrastrukturen hos 

företaget. IT-avdelningens arbete går till stor del ut på förbättringar vilket leder till att de 

arbetar mycket med prioriteringar. Hen målar upp problematiken med att de inte har ett 

faktiskt fall som fått några konsekvenser som hen kan peka på för att öka prioriteringen för 

den mänskliga delen av IT-säkerheten. IT-chefen tror att det skulle vara bra om Teknik AB 

skulle vara med om en fiktiv incident för att kunna visa sina anställda att det faktiskt kan 

hända.  

 

“Jag tror att vi, alltså det som hade varit perfekt det är om vi skulle haft någon 

incident helst som inte gav några konsekvenser, men där vi på något sätt kunde 

peka på att nu var det nära att det här hände eller så att det på något sätt, ah.” 

  



30 
 

5. Vidare analys och diskussion 

I detta avsnitt sammanför vi vår empiriska data med forskning presenterad tidigare i studien 

för att skapa en förståelse och tränga djupare i problematiken med att människan fortfarande 

är den svaga länken i ett företags IT-säkerhetssystem. Vi har tidigare visat att attacker som 

använder social manipulation brukar vara utformade att de försöker få människor att undvika 

den centrala vägen och mer använda sig av den yttre vägen. Om ett meddelande blir bearbetat 

centralt innebär det en mindre chans att försöket till social manipulation lyckas. Därför blir 

det viktigt att identifiera vad som påverkar vilken väg som tas så att individer kan ta den 

centrala vägen till så stor utsträckning som möjligt. Faktorer som influerar attityder mot social 

manipulation har vi kunnat fastställa är säkerhetsmedvetenhet, IT-säkerhetskultur samt 

motivation. 

5.1 Våra attityder spelar roll 

För att börja reda ut varför människan fortfarande faller för sociala manipulationsattacker och 

således fortfarande framstår i forskning som den svaga länken i ett företags IT-

säkerhetssystem vill vi börja med att reda ut hur en individs attityder spelar in i det hela. För 

att visualisera hur vi tänker har vi utformat en figur (se figur 3) som visar nyckelrelationerna 

vi har identifierat genom studiens gång. I figuren har vi utgått ifrån ELMs modell för 

övertalning, för att sedan argumentera för att en individs attityder är den bestämmande 

faktorn till vilken av den yttre eller den centrala vägen av bearbetning individen kommer att 

gå. Således betyder detta att vilken väg individen tar är inte ett medvetet val utan baseras på 

individens attityder mot objektet. 

Figur 3. Hur människors attityder mot social manipulation påverkar och påverkas. 
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När vi diskuterar attityder menar vi likt Flores och Ekstedt (2016) att en individs 

säkerhetsmedvetenhet samt företagets IT-säkerhetskultur tillsammans influerar individens 

attityder. Attityder är i sin tur den faktor som starkast förutspår vilken intention individen har 

till att motarbeta social manipulation vid utsatthet (Flores & Ekstedt, 2016). Enligt Herath och 

Rao (2009) kan normer inom företaget påverka en individs motivation, dessa normer finns 

inom företagets IT-säkerhetskultur. Motivation blir därför en viktig komponent kopplad till 

både IT-säkerhetskultur och i sin tur en individs attityder då Myers et al. (2010) menar att en 

omotiverad eller icke involverad person oftare tar den yttre vägen. 

 När en individ blir utsatt för till exempel ett phishing mail så visar modellen att personen 

kommer att antingen ta den yttre vägen till övertalning, där den bara ser på de yttre faktorerna 

som att företagets logga finns med eller “det ser ut att komma från X, då måste det vara X”. 

Bara för ett mail ser ut att komma från PayPal och säger att 50$ har blivit insatt på kontot så 

betyder det inte att det är sant. Går individen istället den centrala vägen och tänker efter, så 

förstår en ganska snabbt att få 50$ spontant insatt på sitt konto är lite skumt, eller märker att 

länken i mailet leder någon helt annanstans än till PayPals hemsida. I och med att personen 

bearbetar på olika sätt kan personen få olika åsikter om mailet. Skulle individen få en åsikt att 

mailet verkar legitimt, så väljer individen att följa de instruktioner som står, alternativt om 

individen tycker mailet verkar vara skumt så kasseras det. Åsikterna som bildas av antingen 

den centrala eller yttre vägen kommer avgöra vilken handling som en person tillslut utför. 

Dessa åsikter skapar därför ett beslut om hur saker ska behandlas.  

 En person måste alltid gå någon av de två vägarna varje gång den stöter på ett nytt slags 

hot, dock kommer en person som ständigt använder den yttre vägen att göra det.  Om en 

person en gång har analyserat ett mail via den centrala vägen och förstått att det är någonting 

konstigt med det och tagit beslutet “jag ska inte klicka på länken i detta mailet” kommer 

personen få en varaktig åsikt som innebär att nästa gång personen får ett likadant mail kommer 

hen veta om att inte klicka på länken. Har en person en gång fått en åsikt till att mail från 

postombudet som ser ut på ett visst sätt och kommer från en viss mailadress är oärligt så 

kommer personen troligtvis alltid avfärda det. Ifall personen går den yttre vägen och går på 

mentala genvägar eller tumregler så kommer personen bara få en tillfällig åsikt vilket innebär 

att nästa gång personen får samma mail är det inte säkert att hen kommer hantera det på 

samma sätt vilket till slut kan leda till att en person till slut faller för bedrägeriet. Det är därför 

ingenting som sker varje gång en person stöter på samma hot utan bara nya. Dock är det viktigt 

att poängtera att en person kommer behöva analysera och utvärdera igen när ett nytt mail, 

telefonsamtal eller hot uppstår för att skapa sig en åsikt om hur det nya mailet ska hanteras. 

Det är därför är viktigt att påverka sina anställda så att de så ofta som möjligt analyserar 

centralt. För att kunna hjälpa de anställda att gå den centrala vägen måste företag påverka de 

anställdas attityder vilket görs genom att influera deras medvetenhet och IT-säkerhetskulturen 

de rör sig inom. 

 För att få en förståelse för varför människan fortfarande kan ses som den svaga länken hos 

ett företags IT-säkerhet och hur vårt resonemang passar in detta komplexa problem måste vi 

gå igenom några av figurens nyckelrelationer var för sig. För att göra detta kommer vi ta hjälp 

av vår empiriska data för att se hur det faktiskt kan se ut på ett medelstort teknikföretag idag. 
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5.2 Betydelsen av att vara säkerhetsmedveten 

Att veta om att människor och deras beteende är en viktig del av IT-säkerheten är en bra start 

för en individ för att upprätthålla ett säkert beteende (Stanton et al., 2004). Om individen inte 

anser att människan faktiskt spelar en roll så lägger den över ansvaret på någon annan (Payne, 

2003). Vi såg i analysen av vår empiriska data att de allra flesta av våra respondenter ansåg att 

människan faktiskt spelade en stor roll. Samtidigt var det några som la över ansvaret på 

personen som konfigurerar IT-säkerhetssystemet och mindre på människans beteende, ett 

problem som Payne (2003) påvisade i sin studie om svårigheter kring att utforma utbildningar 

kring IT-säkerhet. Alla respondenter visade inte heller på en medvetenhet om vilken roll den 

som anställd har i företagets IT-säkerhetssystem. Det är viktigt att IT-chefer visar sina 

anställda vilka hot som finns och vilken roll de anställda faktiskt har för att avvärja hoten 

(Manjak, 2006). För att ha en medvetenhet om problemet måste individen först veta hur den 

passar in i helheten. Finner personen att människan inte spelar en roll inom IT-säkerheten 

kommer den heller inte ha förståelse om de skyddsåtgärder de kan göra själv för att skydda 

sina personuppgifter (Ögütçü et al., 2016).  

 För att en person ska kunna motarbeta social manipulation är det viktigt att den är 

medveten om de tillvägagångssätt en bedragare kan använda sig av. Har en person inte 

kunskap om de sätt bedragare använder sig av kan den inte på förhand ha attityder för hur hen 

ska reagera eller bemöta hotet. Således, vet individen inte om att bedragare kan använda sig 

av phishing, eller spear-phishing för att begå bedrägerier, kan individen inte ha en förutfattad 

attityd om att till exempel bifogade filer och länkar kan vara skadligt för ens dator. Symantec 

(2016) stärker detta genom att säga att om bara individen har en medvetenhet om vilka hot 

som finns, och hur en kan upptäcka dessa, så kan det i sin tur minska chansen att hoten blir 

till en incident som får konsekvenser. 

 Det framkom i intervjuerna att respondenterna visar på en medvetenhet kring phishing och 

dess hot men det verkar finnas en brist på kunskap om de andra mer sofistikerade metoderna 

en bedragare kan använda sig av till exempel spear-phishing eller vishing. Att veta om de olika 

metoderna som bedragare kan använda sig av när de försöker övertala en människa att utföra 

vissa handlingar såsom att klicka på länkar eller ge ut information är som tidigare påpekats av 

bland annat Symantec (2016) någonting företag måste lära sina anställda. Om företag inte 

jobbar mot att skapa en gemensam medvetenhet bland sina anställda kan företaget aldrig vara 

säker på att deras anställda kommer hantera hot och sociala manipulationsförsök på ett säkert 

sätt. Genom utbildning, eller som Dolan (2004) benämner det, “security-awareness training” 

kan företag skapa en gemensam medvetenhet, eller höja individens egna medvetenhet om de 

hot som finns. Teknik AB har som visats i empirin, inte haft någon storskalig utbildning än, så 

den medvetenhet vi ser hos respondenterna är baserat på deras egna tidigare erfarenheter och 

personliga intresse inom ämnet.  

 Alla respondenter hanterade de fiktiva scenarion vi satt ihop på ett säkert sätt, det var bara 

några enstaka vid vishingscenariot som var osäkra på hur det skulle gått tillväga men annars 

var resultaten av scenarion bra då majoriteten inte följde de instruktioner som “bedragaren” 

ville. Några av respondenterna valde också bort att svara på mailet eftersom att de inte föll i 

deras intresse att lämna kundrecensioner. Detta visar på att ett socialt manipulationsförsök 

kan misslyckas ifall de inte trycker på rätt punkter hos offret, eller faller utanför offrets 
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intressen. I dessa fall kan alltså en person motarbeta ett försök även fast personen inte 

analyserar det centralt. 

 Det är dock oklart ifall respondenterna skulle hanterat spear-phishingscenariot på samma 

sätt och gett samma resultat om samma mail dykt upp i deras inkorg en vanlig arbetsdag. Att 

resultaten blev bra kan vara på grund av att vi var där och pratade med respondenterna om 

hotet från social manipulation. Detta kan ha ökat deras medvetenhet som i sin tur påverkade 

deras attityder när de skulle förklara hur de skulle hantera scenarierna. Många av 

respondenterna analyserade både mailet och telefonsamtalet noggrant och drog inga slutsatser 

bara baserat på yttre ledtrådar även ifall de först uppmärksammade dem. Att många då 

analyserade via den centrala vägen kan vara på grund av att vi var där. Detta visar på en trend 

att så länge människor är medvetna och har rätt attityd så kommer de agera mer säkert. Vi kan 

även under intervjuerna ha påverkat respondenterna så att de gav oss svar de trodde att vi ville 

höra. De vill inte verka som ett säkerhetshot i våra ögon och analyserar därför mailet och 

telefonsamtalet mer centralt än om vi inte varit där. Detta skulle i så fall bara tala tydligare för 

hur medvetenheten faktiskt påverkar deras attityder som är viktiga att ha när de bemöter social 

manipulation.  

 Den förhöjda medvetenheten som vi kan ha tillfört kan dock minska över allt eftersom tiden 

går. Gonzalez och Sawicka (2002) har visat på att medvetenhet om utsatthet sjunker över tid, 

om det inte införs insatser för att upprätthålla den. Detta är någonting som företag måste vara 

införstådda med, och kartlägga när de bör sätta in medvetenhetshöjande resurser. Det svåra 

med detta är dock att upprepa ett och samma budskap kontinuerligt utan att det blir tjatigt 

vilket då kan göra de anställda omotiverade. 

 För att minska chansen att attacker som använder sig av social manipulation blir lyckade 

måste företag ge sina anställda medvetenhet för de ska kunna skapa sig en attityd om att vara 

misstänksam mot bland annat mail och telefonsamtal, samt att ge dem verktygen de behöver 

för att upptäcka och motarbeta hoten. Om företag ger de anställda dessa verktyg blir det 

enklare för dem att upptäcka till exempel phishing mail eller agera mer IT-säkert någonting 

som Robinsson (2013) även lyfter i sin studie. Har den anställde kunskapen hur den hanterar 

attacker och hot på rätt sätt så är det mindre troligt att den gör fel. 

5.3 Vikten av en bra IT-säkerhetskultur 

Förutom säkerhetsmedvetenhet argumenterar vi för att IT-säkerhetskulturen på ett företag 

också påverkar individens attityder, vilka är avgörande när en person ska ha en intention till 

att motverka attacker som sker genom social manipulation. Den IT-säkerhetskultur som 

uppenbarade sig på Teknik AB var svag, i korridorerna pratades det inte om IT-säkerhet, 

speciellt inte för hot som kan utföras mot företaget. Det fanns inte heller en tydlig kunskap om 

de IT-säkerhetspolicys företaget har, samt att den IT-säkerhetspolicy som fanns, fick vi 

förklarat för oss var utdaterad och inte innehöll säkerhetsaspekter. Företaget erbjöd som 

tidigare poängterats än så länge inte någon utbildning inom ämnet som skulle kunna bidra till 

en IT-säkerhetskultur och säkerhetsfrågor som kan diskuteras i korridorerna.  

 Syftet med ett företags policy är att förmedla företagets medvetenhet och attityder om ett 

ämne till sina anställda. Vill företaget att dess anställda ska ha ett visst beteende så måste de 

först och främst ändra den anställdes attityd så den överensstämmer med företagets. Om IT-
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policyn är otydlig eller många inte vet om den har den ingen inverkan på IT-säkerhetskulturen 

som senare kan påverka anställdas attityder gentemot social manipulation. Detta blir tydligt 

på Teknik AB då attityder, medvetenhet och hantering av social manipulationsförsök skiljde 

sig åt mellan respondenterna. Även om resultatet av till exempel scenarion inte innebar en 

direkt fara för företaget visade respondenternas spridda svar och resonemang på en bristfällig 

IT-säkerhetskultur de kunde luta sig tillbaka på. Detta är någonting Teknik AB och säkert 

många andra företag måste arbeta med, att som Symantec (2016) skriver i sin årsrapport att 

ett företag måste tränga in i djupet på anställdas attityder så att bete sig säkert kopplat mot IT-

säkerheten blir en sådan självklarhet som att täcka för munnen när en hostar.  

 Teknik AB:s avsaknad av IT-säkerhetspolicy eller säkerhetskultur i helhet har visat sig i 

empirin genom att några respondenter menar att det ligger på individen med att ha ett kritiskt 

tänkande eller att förlita sig på sitt sunda förnuft. Mitnick & Simon (2002) menar att även om 

många beteenden egentligen kan ses som sunt förnuft, är det viktigt att påminna sina anställda 

om dem. För att gå ifrån att ansvaret ligger på individen visar forskning att säkerhetspolicys är 

ett effektivt sätt för att minska säkerhetsintrång, när de anställda förhåller sig till policyn 

(Ifinedo, 2014).  

 Värt att anmärka är att företaget har en bra säkerhetskultur gällande andra saker, företaget 

har diverse olika policys som verkar följas flitigt av personalen, till exempel den nya 

sekretesspolicyn och fotograferingsförbjudet inne i verkstaden. En respondent berättade även 

att de brukade diskutera i grupp om hur man skulle agera när det kom in ett konstigt mail, hen 

menade på att hen aldrig klickade på någon länk i vad som verkade vara ett skumt mail utan 

att rådfråga sina närmaste kollegor. Detta är ett tydligt exempel på en norm eller oskriven regel 

som finns inom respondentens arbetsgrupp och dessa normer inom avdelningar kan visa på 

att det finns en form av IT-säkerhetskultur på vissa avdelningar men som inte är heltäckande 

över hela företaget. Detta kan vara talande för att om IT-policyn skulle uppdateras så har 

företaget en bra grund till att anställda faktiskt kommer följa den, så länge de är motiverade 

och har en förståelse för varför. Att få de anställda att samtycka med policyn och på det sättet 

även företagets attityd mot någonting är enligt oss därför viktigt för att öka säkerheten, 

någonting som även stärks av bland annat Ifinedo (2014).  

 I Teknik AB:s fall upptäckte vi vad som kan verka vara en brist på informationsflöde då 

respondenterna hade väldigt spridda upplevelser kring tillfällen då Teknik AB hade kunnat 

vara, eller hade varit utsatta för sociala manipulationsförsök. Till exempel var det bara en 

respondent som tog upp att det faktiskt hade skett ett försök till VD-bedrägeri mot företaget 

de senaste månaderna. Detta är information som skulle ha gynnat alla respondenter att vara 

medveten om när de pratade om företagets utsatthet. För att kunna bedöma de hot ens företag 

och en själv står inför måste en person vara medveten om de hot som faktiskt finns, detta är 

problematiskt då många kan se området som känsligt och ingenting man gärna pratar öppet 

om. IT-chefen visade på hur känsligt området kan vara då hen inte kunde berätta om en 

incident som hade hänt på ett annat företag. Men att börja prata om problemet, särskilt inom 

företaget är någonting som måste våga börjas göra för att ta ett steg i rätt riktning. Vi menar 

inte att företaget borde hänga ut personer om de skulle bli utsatta, utan att berätta om de försök 

eller attacker som sker mot företaget så att hela personalen får samma information och är 

uppdaterade på hur läget ser ut. Men för att kunna göra detta är det viktigt att var individ som 
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upplever bedrägeriförsök måste rapportera detta till, till exempel IT-avdelningen, även om 

försöket var misslyckat.  

5.3.1 Motivations inverkan 

När IT-säkerhetskultur diskuteras är det viktigt att ta upp den motivation den kan skapa för 

de anställda på företaget. En bra IT-säkerhetskultur kan skapa faktorer som kan vara 

motivationsdrivande, faktorer såsom att följa normer eller att följa det ens kollegor och chefer 

gör (Herath & Rao, 2009). Vad vi kan se utifrån empirin är att motivation är viktigt men inte 

helt avgörande i alla situationer kopplat till IT-säkerhet. Det är möjligt att få anställda att följa 

policys genom tvång utan att de är motiverade till det, även om detta inte är det mest optimala 

scenariot. Ett exempel på detta är företagets lösenordspolicy vilket respondenter menade att 

det fanns en frustration kring. Samtidigt hade de anställda inget val då det inte kom in i datorn 

om de inte ändrade lösenord när policyn slog in. Därför menar vi på att motivation inte alltid 

är avgörande för att en människa ska utföra en handling på rätt sätt men det kan vara en 

bidragande faktor till att det går bättre. Motivationen är därför viktig vid de tillfällen där 

tekniken inte kan tvinga individen att utföra en viss handling. Det kan vara en policy som säger 

att individer ska vara kritiska till mail eller telefonsamtal de får. Ingen teknik kan reglera detta 

så att det är viktigt att individen har motivationen till att lägga den extra orken för att analysera 

via den centrala vägen.  

 Är en anställd motiverad så kommer den med större sannolikhet att skapa sig en attityd som 

lägger vikt vid att analysera när den är osäker på ett meddelande. Myers et al. (2010) menar 

att en omotiverad person troligen kommer att föredra att gå den yttre vägen vid prövning. 

Således menar Myers et al. (2010) att motivationen har en koppling till vilken av de två vägarna 

som tas. Därför är det viktigt för företag att även om motivationen inte är den enda faktorn 

som i slutändan kommer avgöra hur de anställda kommer bete sig, så är den viktig för att skapa 

konsekventa attityder bland sina anställda. IT-chefen på Teknik AB visade en medvetenhet om 

hur viktigt det var att motivera sina anställda vid en lansering av en ny policy. Att 

medvetenheten finns hos IT-chefen tyder på att det är någonting som hen kommer arbeta 

vidare med i framtiden.  

 Det finns ett antal saker ett företag kan göra för att skapa en så bra miljö som möjligt för 

motivation, det som har störst inverkan på motivation bland anställda enligt Herath och Rao 

(2009) är just de normer som de anställda ska hålla sig till inom företaget. Detta är ännu ett 

tecken på hur viktig IT-säkerhetskulturen är då normerna är en del av kulturen. Företag måste 

därför jobba med att införa policys och få anställda att ta följa dem. Detta görs genom att få 

anställda att förstå varför policyn är viktig, samt ge dem en medvetenhet om problemet och 

varför problemet är viktigt att adressera. Företag kan förutom att använda sig av policys och 

policyaccepterade metoder också använda sig av “fear appeals” (Johnston & Warkentin, 2010). 

Med “fear appeals” försöker ansvariga skrämma sin personal genom att förklara vilka 

konsekvenser det kan bli om en frångår från de policys som finns och faller offer för en social 

manipulationsattack. 

 Att tydligt visa på de konsekvenser som kan hända om en policy bryts kan få en anställd mer 

motiverad att följa den. “Fear appeals” kan också vara att utsätta eller visa för de anställda en 

incident som skulle kunnat resultera i en förlust på något sätt för företaget ifall den gått 

igenom, detta var även någonting som plockades fram av IT-chefen på företaget när det kom 
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till att göra anställda medveten om problemet. Att testa de anställda och i sin mån företaget 

med ett försök till social manipulation menar Winkler och Dealy (1995) är det enda sättet att 

egentligen kunna se hur svagheterna bland de anställda faktiskt ser ut och vad företagen 

behöver arbeta med. Att skapa en effektiv säkerhetsorganisation och kultur med tydlig 

fördelning av roller och ansvar måste enligt oss därför vara ett av företagens mål ifall de vill 

skydda sig själva. De måste även coacha de anställda genom att ha hängivna ledare inom 

företaget som förespråkar god IT-säkerhet, någonting Stanton et al. (2004) lyfter fram i sin 

studie som en viktig faktor inom IT-säkerhet. De anställda kan då följa de goda rutinerna 

ledaren har vilket kan påverka deras motivation som i slutändan skulle förbättra de anställdas 

motstånd mot social manipulation och i och med det förbättra företagets säkerhet. 
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6. Slutsats 

Att människan är den svaga länken i företags IT-säkerhet har forskning entydigt visat sedan 

länge, det vi i denna studie har gjort är att redogöra för varför det fortfarande är ett problem. I 

studien har vi presenterat forskning inom området hur människan fungerar och olika sätt man 

kan jobba med för att motverka social manipulation. Utöver det har vi undersökt hur det 

faktiskt kan se ut på ett företag idag och analyserat detta i relation till etablerad forskning, vad 

fungerar, vad fungerar inte med ett fokus på varför. Företaget vi besökte hade aldrig blivit offer 

för en attack som de är medvetna om har skapat några konsekvenser, vilket till synes kan se ut 

som att det därför inte är ett problem för dem.  Varför ska man lägga resurser på ett problem 

som inte företaget upplevt eller när det väl sker så verkar de anställda kunna hantera det själva? 

Faktum är att det är svårt att argumentera för, men att det ändå är att en person aldrig är så 

säker som när den aktivt motarbetar det. Det kan vara en av de faktorer som gör att det faktiskt 

fortfarande är ett problem idag. Bedragarna lever på de företag som inte prioriterar och 

avsätter resurser för att motarbeta problemet och utbilda sin personal. För att koppla tillbaka 

till den balanspunkt som framställdes av Mitnick och Simon (2002) i introduktionen till detta 

arbete krävs det att företag hittar en balans mellan säkerhet och produktivitet. Företag måste 

undersöka vart deras balanspunkt ligger genom att se på de hot som finns mot företaget samt 

det försvar företaget har att skydda sig med, både det tekniska och mänskliga. Detta för att 

kunna avgöra om deras balanspunkt mellan produktivitet och säkerhet är på rätt nivå. 

 Studien har visat att attityder har en stor påverkan på vilken väg en individ tar vid 

bearbetning av information. Dessa vägar är viktiga att förstå när man pratar om hur människor 

blir utnyttjade genom social manipulation. Det är däremot svårt att påverka andra människors 

attityder, även om de kan bli influerade av faktorer såsom medvetenhet, motivation och IT-

säkerhetskultur. Att skapa det bästa förutsättningarna för dessa faktorer är inte heller lätt. För 

att påverka IT-säkerhetskulturen krävs det att en lyckas få flera personer att ha samma 

säkerhetsvärderingar och normer, samt motivera dem att följa dessa. En del av problematiken 

med att motarbeta social manipulation är därför svårigheten att påverka människors attityder 

och sedan upprätthålla dem.  

 Att få en människa att alltid analysera meddelande via den centrala vägen är praktiskt taget 

omöjligt, då man inte alltid har kapaciteten att stanna upp och analysera. Människor tenderar 

att hålla sin medvetenhet uppe en tid, vilket innebär att de i en större grad använder sig av den 

centrala vägen. Allt eftersom tiden går och de inte blir utsatta så har de en benägenhet att bli 

mer bekväma och återgår till att använda sig av den yttre vägen. Därför är det viktigt att jobba 

med och få människor att hålla kvar den medvetenhet de skapat eller fått hjälp att skapa. Även 

om den yttre vägen är den som bedragare vill att människor ska använda sig av betyder det att 

inte att en individ som går den yttre vägen alltid kommer följa de instruktioner bedragaren 

önskar. Däremot är det en större chans än om individen skulle analyserat meddelandet centralt 

och stannat upp och tänkt efter. Således kan en person motarbeta social manipulation utan att 

den är speciellt uppmärksam eller medveten om det, detta då om försöket inte trycker på rätt 

punkter för just den individen. Det är även viktigt att poängtera att den centrala vägen inte 

heller alltid innebär att en person lyckas undvika att gå på det en bedragare vill. Om ett socialt 

manipulationsförsök är tillräckligt skickligt utfört och bedragaren gjort tillräckligt med 

informationsinsamling så finns det en chans att ett offer tycker att det verkar legitimt. Detta 
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även fast personen analyserat det centralt, då bedrägeriet kan vara så pass välgjort att den inte 

kan avgöra om det är skadligt eller oäkta. Att detta kan hända visar på hur komplext problemet 

är, en person kan göra allting rätt, men ändå blir det fel. Samtidigt som en annan kan göra fel, 

men det blir ändå rätt. Framgång inom området är därför svårt att se vilket gör det svårt att 

argumentera för de resurser som behövs för att öka framgången. 

 Trots att företag lägger resurser på att öka de anställdas medvetenhet och att skapa en IT-

säkerhetskultur så finns det problem som kvarstår. Människor kan alltid göra fel, även om de 

har fått lära sig hur en kan motverka social manipulation kan de alltid göra misstag. Dessa 

misstag är omöjliga att förutspå, en kan inte veta om när en annan person kommer göra ett 

misstag och det är därför svårt att motarbeta. Ett annat problem är att människor alltid genom 

alla tider har försökt lura varandra, och människor har gått på dessa bedrägerier, ett klassiskt 

exempel av detta är den trojanska hästen vi nämnde i inledningen. Bedragare hittar alltid nya 

sätt att komma åt det de vill ha och det är svårt för företag att ligga steget före. På grund av 

detta måste företag ständigt utvärdera deras balanspunkt så att den ständigt ligger på en säker 

nivå. Dock kvarstår det faktum att så länge en människa ska kunna komma åt information så 

kommer det alltid finnas en möjlighet för en bedragare att också komma åt informationen via 

människan. Faktorerna presenterade i vår slutsats samt att sociala manipulationsattacker kan 

gå obemärkta förbi gör det enormt svårt att motarbeta. Det finns faktorer som inte går att 

eliminera vilket gör att det inte går att hindra människor helt och hållet från att falla offer för 

social manipulation. Detta är anledningen till att problemet med människan som den svaga 

länken inom IT-säkerhet fortfarande finns kvar. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 

TEMAN  

Bakgrund  

IT-säkerhet mer allmänt  

Social manipulation  

Individuell utsatthet/medvetenhet kring ämnet  

Övriga frågor  

 

Inledning/bakgrund  

 Vilken är din befattning, och vad har du för arbetsuppgifter?  

 Vilka befogenheter ingår i befattningen - Vad får du göra? Kanske tänk admin etc 

 Vad har du arbetat med tidigare? Har du jobbat med något annat innan? 

 Hur länge har du jobbat på företaget/inom organisationen?  

 Har du haft någon annan roll inom företaget/organisationen?  

 Vilken/vilka? 

 Kan du beskriva hur ni arbetar på företaget/organisationen? 

 Kan du ge exempel på en vanlig arbetsdag vad den innefattar, uppdrag etc. 

 

IT-säkerhet och social manipulation 

 När du hör begreppet IT-säkerhet vad tänker du då?  

 Vad tror du är viktigt för att vara IT-säker?  

 

 Vet du vad social engineering eller även kallat social manipulation är för något?  

 Har du hört talats om det tidigare? Vet du vad det handlar om?  

 Om nej: Förklara kort vad social engineering är, phishing, tailgating, 

“telefonhackning”.  

 Kan du beskriva hur ni på företaget jobbar för att motverka IT-säkerhetshot främst då 

kopplat till sådana händelser som kan ske genom social engineering? Finns det några 

rutiner/policy? 

 Finns någon policy som specifikt förklarar hur ni ska bete er/förhålla er? 

 

 Ifall någonting verkar skumt, vem kontaktar man då?  

 Har ni någon på företaget som jobbar med dessa frågor?  

 

 Vet du om företaget erbjuder utbildning kring ämnet social manipulation eller bara IT-

säkerhet i allmänhet?  

 Har du gått en sådan utbildning?  

Om ja: Vad var bra/dåligt med den i så fall? 

 Om nej: Skulle du vara intresserad av att gå en sådan utbildning?  

 Hur ofta får ni erbjudande att gå någon utbildning kring ämnet? En gång om året? Har 

man gått en gång så går man inte mer? 
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 Har du kunnat reflektera någonting över ditt eget säkerhetsbeteende efter en sådan 

utbildning? Eller bara allmänt? Har det förändrats något? 

 Har arbetet blivit krångligare/lättare? 

 

 Har du uppfattat eller sett någon förändring i beteenden eller värderingar hos dina 

medarbetare efter utbildning? (Om det varit någon).  

 Pratas det någonting om IT-säkerhet emellan medarbetare på företaget?  

 Vad pratas det om då? 

 Hur ser lösenordshantering ut på företaget?  

 Hur ofta uppmanas ni att byta ut lösenord och hur säkra krävs lösenorden att vara? 

 

 Har du hört talats om någon situation där företaget blivit utsatt för social manipulation? 

 När, var och hur i så fall? 

 

Mer personliga frågor  

 På vilket sätt tror du att människan påverkar IT-säkerheten hos företag? Hur relevant 

är den och är den stor/liten? (Hur stor är påverkan?) Den mänskliga faktorn.  

 Hur skulle du klassa dig själv? Som en tillbakadragen eller öppen person? 

 Om vi tänker kring banorna om IT-säkerhet, hur stor tror du chansen är att du skulle 

bli utsatt för hot? Skulle du säga att du har en uppfattad utsatthet? 

 Skulle du vilja berätta om någon händelse som skulle kunna klassas som social 

manipulation som du själv varit med om? Eller när du har misstänkt att någonting inte 

stämde? 

 Till exempel phishing mail, skumma personer vid dörren eller liknande? Någon person 

som ringt och bett om information via telefon? tex anställningsnummer eller 

mailadresser. 

 Hur har du hanterat det? 

 Presentera de två olika scenarierna.  

 En följdfråga här kan vara om företaget har någon policy eller regler om hur sociala 

medier får användas. Vilken informations får man dela med sig av?  

 Till sist en svår fråga: Vilka utmaningar ser du med att jobba mot att människan inte 

ska vara den svaga länken i ett IT-säkerhetssystem?  

 

Övrigt 

 Finns det någonting mer du skulle vilja berätta som du kommit på under intervjuns 

gång? Eller har du några funderingar kring ämnet som du skulle vilja ta upp?  

 Är det okej om vi kontaktar dig om det skulle dyka upp ytterligare frågor? 
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Bilaga 2, Scenario 1 Spear-phishing mail 

Du har för någon vecka sedan beställt hem en jacka från fjallraven.se, när du äntligen får hem 

den lägger du upp en bild på Facebook när du är på utflykt en solig lördag, “inviger helgen i 

min nyfinjacka”. En vecka senare får du ett mail till din jobbmail från fjallraven@produkt-

recension.se som ser ut så här: 
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Bilaga 3, Scenario 2 Telefonsamtalet 

Peter från produktion-avdelningen från ett samarbetsbolag ringer dig och det framkommer att 

han ringt fel, han är nyanställd och skulle ringa till projektledaren för projekt X men verkar ha 

fått fel nummer och nu har han i stunden glömt bort vad hen hette. Han frågar dig om du kan 

ge numret till projektledaren när du ändå är på tråden då han inte kommer in på intranätet för 

tillfället. Vad gör du? 


