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With the spread of the COVID-19 pandemic a majority of the workforce were compelled to 

start working from home. In conjunction with this sudden shift, threats concerning infor-

mation security have reportedly increased, which organisations may not have been prepared 

for. To address these threats, there are a variety of organisational and technological best prac-

tices that can prove to be important. Hence, this thesis aims to explore what information secu-

rity best practices are important for large organisations in a work from home (WFH) context 

with respect to the identified threats. Through a qualitative approach, several CISOs and secu-

rity experts were interviewed and participated in an interactive exercise. Contrary to the sug-

gestions from the literature, the findings of this thesis indicate that the organisations that were 

investigated were prepared for their employees to start working from home full time as they 

already had a robust infrastructure in place. Conclusively, this thesis found that IST, ISA, 

IAM, Network, ZTM and Information Classification were important best practices against the 

threats that have increased when employees are working from home. 
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1 Introduction 

The following chapter will initially cover the background of the current compelled WFH sce-

nario in conjunction with information security threats and challenges. It will then move on to 

address the problem area as well as the purpose of this thesis. The chapter will provide the 

reader with a short overview of the fundamentals of the subject area in preparation for the 

theoretical background in the upcoming literature review.  

 Background 

The concept of working from home is not something new (Furnell & Shah, 2020; Grimm, 

2021), it has existed since long before the preindustrial age (Baruch, 2000). However, before 

the outbreak of the COVID-19 pandemic, only a small number of people worked from home 

on a regular basis (Furnell & Shah, 2020; Milasi, González-Vázquez & Fernández-Macías, 

2021). A report conducted by Eurofound (2020) shows that merely 5% of the EU’s working 

population was working from home in 2019. Due to the pandemic, organisations all over the 

world had to close their offices and advise their employees to WFH if possible (Borkovich & 

Skovira, 2020; Furnell & Shah, 2020). This caused a sudden shift in the labour market and re-

sulted in an extraordinary increase in the numbers of people that began working from home 

(Alavi, 2020; Furnell & Shah, 2020; Milasi, González-Vázquez & Fernández-Macías, 2021). 

According to Eurofound’s report (2020), nearly 40% of the people working in the EU had to 

begin to WFH because of the pandemic. The WFH phenomenon is likely to continue after the 

pandemic as well, with companies like Twitter (BBC, 2020) and Facebook (BBC, 2021) al-

ready announcing that they will have a choice of where they prefer to work. McKinsey (2021) 

also found that in the advanced economies, between 20-25 percent of work can be done re-

motely without losing productivity, which is four or five times greater than the remote work-

force before the pandemic.  

 

The literature suggests that there are several challenges with information security in the aspect 

of WFH (e.g., Clarke, Furnell & Talib, 2010; Borkovich & Skovira, 2020; Furnell & Shah, 

2020; Trzupek, 2020). Hence, this study will establish an overview of security best practices 

that organisations adopt in order to address these potential security issues. For instance, ac-

cording to Trzupek (2020), any major alteration to an organisation’s network can cause new 

security risks and possible threats to arise. This implies that the forced and urgent switch of 

workplaces for employees during the pandemic could have made organisations vulnerable to 

new security threats. Furthermore, Trzupek (2020) stresses that the velocity of change can 

pressure organisations to ignore certain steps and circumvent established security policies, 

which further increases the risk for potential security issues to occur. 

Furthermore, the volume and nature of information security threats have evolved over time 

(Clarke, Furnell & Talib, 2010). The constant increase of internet usage poses a growing risk 

of potential threats to an organisation from the outside (Thomson & von Solms, 1998). During 

the COVID-19 pandemic alone, there has been a three to five-fold increase in the number of 

for instance cyber security attacks (Borkovich & Skovira, 2020; Sharton, 2020; Williams, 

Chaturvedi, Chakravarthy, 2020). In relation to this, there exist a variety of security best prac-

tices, but these will only operate successfully if the employees are able to deploy, configure 
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and operate them correctly (Clarke, Furnell & Talib, 2010). Borkovich and Skovira (2020) 

emphasise that it is crucial for organisations to not implement best practices that restrain the 

employees’ productivity, since the employees are likely to find workarounds if security 

measures obstruct the performance of their work activities. In addition to this, they claim that 

well-intentioned but careless employees could pose as much danger to an organisation as 

hackers from the outside do.  

Furnell and Shah (2020) reason that it is not enough to have a few well-educated employees 

working with cyber security in an organisation. Instead, they emphasise that all employees 

within the organisation must possess a certain level of security knowledge. In relation to this, 

Clarke, Furnell and Talib (2010) argue that it is important to develop information security 

measures which are not merely focused on aspects of the office environment, but rather on 

generalisable knowledge such as awareness, which is equally applicable in both an office and 

home environment. With the current work environment, it has become more vital than ever to 

have well established security solutions, to secure corporate data from being disclosed by un-

authorised parties (Alavi, 2020). However, organisations may not have had the opportunity to 

make suitable adjustments to their information security practices, due to the sudden large-

scale transition of employees who started working from home (Alavi, 2020). This is a critical 

issue as information security cannot be stronger than its weakest link (Clarke, Furnell & 

Talib, 2010), and some argue that employees’ homes may have become the new weakest link 

(Benbasat, Bulgurcu & Cavusoglu, 2010; Woon, Tan & Low, 2005).  

 Problem Area 

The COVID-19 pandemic has highly impacted our global society and its implications will 

likely be long lasting (Alavi, 2020; Borkovich & Skovira, 2020). The abrupt changes in the 

world caused by the pandemic have required organisations worldwide to rapidly shift the 

work setting for their employees in order to conform to the new circumstances (Alavi, 2020; 

Borkovich & Skovira, 2020). The vast increase of employees that currently WFH combined 

with the alarming surge of cyber-attacks, makes it more critical than ever for organisations to 

ensure that they and their employees are well protected (Babbs, 2020; Pranggono & Arabo, 

2020). This emphasizes the significance of having thoroughly implemented information secu-

rity measures for the prevention of possible security breaches (Babbs, 2020; Pranggono & 

Arabo, 2020). 

A crucial challenge within cyber security is to motivate employees to undertake and perform 

training within the area, because of cyber security being a requirement but not a primary task 

that employees try to achieve in their everyday work activities (Clarke, Furnell & Talib, 

2010). Similarly, Furnell and Thomson (2009) argue that uninformed and indifferent employ-

ees are often the main obstacle when implementing information security practices. They claim 

that the organisational environment relating to information security must be developed to ad-

dress these issues. Another critical challenge, highlighted by Furnell and Shah (2020), is that a 

majority of organisations are missing explicit information security rules or policies that em-

ployees are expected to follow when performing work activities from home. Furthermore, or-

ganisations that have established security measures, such as secure configuration and network 

security, are likely to have adapted these to satisfy the needs of an office setting (Furnell & 

Shah, 2020). Hence, Furnell and Shah (2020) argue that these procedures might have become 
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less effective because of the fact that more employees work outside of the traditional work-

place, particularly working from home, and rely upon their own facilities.  

As organisations are increasingly collaborating with external parties or sharing information 

outside of their perimeters, Cherdantseva and Hilton (2013) describe that information technol-

ogy (IT) environments are shifting from closed and isolated to open and interconnected envi-

ronments, also referred to as de-perimeterization. As a result, they argue that information as-

surance and security become a challenge as information leaves the protected perimeters of or-

ganisations. In addition to this, Woon, Tan and Low (2005) point out that a shift to WFH may 

change work practices, leading to new threats, weaknesses, or false assumptions about secu-

rity. They claim that information security revolving around the old work patterns and prac-

tices may not be applicable to the new way of WFH. Additionally, Furnell and Shah (2020) 

imply that security issues have not been a priority in the context of WFH. But with statistics 

indicating that the new “normal” workplace has changed and that more people are likely to 

continue working from home in the future (Trzupek, 2020), we argue that this de-prioritiza-

tion must come to an end.  

 Purpose 

Prioritising organisational security practices under work conditions at the WFH context is vi-

tal for organisational security success. Hence, the purpose of this thesis is to explore what best 

practices are important for organisations in regard to information security threats in the WFH 

context. These practices depend on what threats are prevalent, therefore they must be identi-

fied before exploring the best practices.  

 Research Question 

With respect to the purpose, this thesis firstly needs to identify what information security 

threats most commonly affect organisations as well as their impact. Secondly, this thesis ex-

plores the information security best practices that are important measures against these identi-

fied threats. Therefore, the research question of this thesis is: 

With respect to the threats that have increased in relation to employees working from home, 

what information security best practices are important for organisations? 

 Delimitation 

The field of information security is extensive and due to this we have had to make delimita-

tions to create a reasonable scope for this thesis. This includes differentiating between the 

keywords information security and cyber security, to clarify the focus of this thesis. Infor-

mation security is related to protecting information from harm, while cyber security is related 

to protecting cyberspace as well as the functions and assets therein (von Solms & van 

Niekerk, 2013). In this context, although there are overlaps, this thesis aims to focus on 

threats, challenges and best practices relating to information security rather than cyber secu-

rity. Information security tackles not only the digital information, but also physical 
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information, whereas cyber security is solely limited to digital spaces (von Solms & van 

Niekerk, 2013).  

Additionally, this study differentiates “home users” from employees working from home. 

This study will not take private home users into account as they are defined as individuals, 

that are not part of the workforce, acting on the behalf of themselves, who often lack infor-

mation security awareness (Kritzinger & von Solms, 2010). Acar, Lu, Uluagac and Kirda 

(2019) also suggest that home users and enterprise users face different threats due to their us-

age patterns. Hence, this study will merely focus on security measures concerning employees 

who WFH, engaging in work related tasks or activities. In addition to this, the respondents 

that were selected for this study are located in Sweden and work for large Swedish based or-

ganisations. While this was done mainly due to the nature of our professional network, it may 

also make the findings of this thesis mainly relevant within the context of Sweden. 

To further refine the aim and scope of this study with respect to the timeline, the following 

limitations will be implemented. This study will not investigate the physical security of em-

ployees’ home environment, it will mainly focus on information security best practices. In ad-

dition to this, the identification of information security threats and challenges have deliber-

ately been made from a WFH perspective to conform with the study's orientation. Addition-

ally, the practice of risk management will not be covered either.  
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2 Theoretical Background 

The following chapter presents various literature findings for this thesis. The chapter is 

mainly divided into four parts, The Evolution of the Workplace, Information Security, Infor-

mation Security Threats with WFH and Information Security Best Practices (from an organi-

sational and technological perspective). In the end of the chapter, a summary of the literature 

review is presented in a table together with two conceptual matrices to summarise the litera-

ture scope that is available within this thesis’ topic.  

  The Evolution of the Workplace  

Throughout history, workplaces have continuously been transformed or relocated (Eric, 

Sundstrom & Sundstrom, 1986). The revolution of factories and offices reflects the technol-

ogy developments and the effects it has had on organisations (Eric, Sundstrom & Sundstrom, 

1986). For instance, ever since the industrial revolution occurred during the 18th century, 

waves of discontinuous technological innovations have occurred (Carstedt & Senge, 2001). 

Each of these innovative technologies have resulted in creative destructions, where old indus-

tries die and new ones are born (Carstedt & Senge, 2001). However, besides the disappear-

ance or birth of new industries, existing industries could also be reshaped because of these de-

velopments. The continuous digitalization and the infusion of digital technologies into nearly 

all facets of work are not only reshaping markets and industries, but also the workplace 

(Timonen & Vuori, 2018).  

In addition to this, Ferris, Hill and Märtinson (2003) reason that the developed world has 

shifted from an industrial-based economy to a global information-based one through history. 

Today, the amount of digitized data and information is growing at an exponential rate, chang-

ing repetitive work activities into more knowledge based, flexible and adaptive ones (Attaran, 

Attaran & Kirkland, 2019). The widespread integration of digital technologies poses both 

challenges and important benefits for organisations (Hamburg, 2019). A concept related to in-

novative digital technologies is digital transformation and the digitization of the workplace 

(Hamburg, 2019). Hamburg (2019) describes how the change, development, and proliferation 

of information as well as communication technologies have changed the way in which em-

ployees connect, collaborate, and communicate with each other at the workplace. These 

changes within the workplace have accelerated because of trends like an overload of infor-

mation and technology, helping employees to faster find what they need to work in a faster 

speed (Hamburg, 2019). Hamburg (2019) explains trends like this further result and require 

not only a digital transformation but also a reshaping of the existing work environment.  

According to Dery, van der Meulen and Sebastian (2017), the characteristics of the employ-

ees’ working environments in traditional organisations are being described as siloed technolo-

gies, segregated physical spaces and asynchronous email communications. In the digital era, 

behaviours, technologies, and physical constraints in workplaces could result in a fundamental 

disconnect between what employees can accomplish and what companies need them to do 

(Dery, van der Meulen & Sebastian, 2017). The outcomes of initiatives from organisations in 

regard to responding to these mentioned challenges as well as to redesign the workplace are 

described as “digital workplaces” (Dery, van der Meulen & Sebastian, 2017). Timonen and 
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Vuori (2018) further reason that in order to take the advantage of digitalization and the poten-

tial it can offer; companies need to understand how the nature of work and workplaces are 

changing. Digital technologies often change the work of the individual as well as collective 

work practices in significant but sometimes unpredictable ways (Timonen & Vuori, 2018).  

Due to the impact of the ongoing COVID-19 pandemic, the last year resulted in a huge reloca-

tion of workplaces and WFH became a new reality for many (Milasi, González-Vázquez & 

Fernández-Macías, 2021). However, working from home is not a new phenomenon and a 

large amount of people have worked from or close to home long before the industrial revolu-

tion began (Baruch, 2000). As a result of the industrial revolution, the traditional work envi-

ronment was replaced by centralised workplaces such as large factories and offices, which 

naturally moved people away from their homes (Baruch, 2000). This transition has led Ferris, 

Hill and Märtinson (2003) to argue that we have been in the middle of a revolutionary trans-

formation regarding the nature of work and family ever since. 

 Information Security 

Traditionally, information security was merely addressed as a pure technological concern but 

over the last decades with the progression of computers and networks it has extended beyond 

this (von Solms & van Niekerk, 2013). In broad terms, security could be defined as protection 

of assets, and thus Information Security could be defined as protection of data and infor-

mation assets (Andress, 2014). However, there exist several definitions of information secu-

rity in the literature, some of which will be further reviewed in this section. Whitman and 

Mattord (2012) define information security as the process of protecting information as well as 

the systems and hardware which handle the storage, usage or transferring of the information. 

In similarity, US law describe information security as the protection of information and its 

systems from unauthorised access, damage, or alteration (Andress, 2014). According to the 

authors von Solms and van Niekerk (2013), the objective of information security in organisa-

tions is to secure business stability as well as limiting damage impact of potential security is-

sues. In addition to this, they emphasise that information security is a process and not a prod-

uct which can be bought off the shelf. In accordance with this, Whitman and Mattord (2012) 

highlight that information security should be viewed as a process rather than a goal that can 

be attained.  

Despite the variety of information security definitions, the most commonly used one is the 

CIA triad (Baybulatov & Promyslov, 2020; Lundgren & Möller, 2019). It is considered to be 

the industry standard (von Solms & van Niekerk, 2013), and it is the official definition 

adopted by the International Organisation for Standardisations (ISO, 2018). It is also the defi-

nition which we will adopt in this study. The CIA triad defines information security through 

three characteristics of security, which are confidentiality, integrity, and availability (Andress, 

2014; Baybulatov & Promyslov, 2020; Lundgren & Möller, 2019; Monev, 2020; von Solms 

& van Niekerk, 2013; Whitman & Mattord, 2012). These three characteristics are used as a 

baseline for information security; however, it is also possible to include additional security as-

pects if necessary (Lundgren & Möller, 2019; Monev, 2020). There are in fact four comple-

mentary security perspectives proposed in the ISO standard, and those are authenticity, ac-

countability, non-repudiation, and reliability (ISO, 2018). This inclusion of additional proper-

ties of information security makes it adaptable to organisations with both simple and ad-

vanced security measures and thus broadly applicable (Monev, 2020). As a result of this, the 
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traditional CIA triad continues to be relevant and practical to use (Baybulatov & Promyslov, 

2020).  

According to the definition in ISO/IEC 27000:2018, confidentiality represents that “infor-

mation is not made available or disclosed to unauthorised individuals, entities, or processes” 

(ISO, 2018). Thus, the purpose of confidentiality is to protect information through only mak-

ing it accessible to eligible entities (Monev, 2020). This entails that confidentiality is a deci-

sive factor for achieving privacy, as it concerns protection of information from unauthorised 

parties (Andress, 2014). Privacy refers to the individual’s ability to decide what personal in-

formation or data it wants to disclose and with whom (Monev, 2020). Furthermore, the ISO 

standard (2018) defines that integrity signifies that information needs to be accurate and com-

plete in order to be secure. In other words, integrity caters to prevention of unauthorised or 

adverse changes to information (Andress, 2014). Lastly, availability is defined as the ability 

of "being accessible and usable on demand by an authorized entity" in the ISO standard 

(2018). It refers to the capability of having immediate accessibility of information when 

needed (Andress, 2014). Whitman and Mattord (2012) emphasise that it is crucial to have a 

sensible stability between security and access to information, to ensure that one does not un-

dermine the other. 

 Information Security Threats with WFH 

As explained in previous section, information security can be defined with the CIA triad, 

hence, threats towards the CIA triad can be interpreted as threats to information security. 

Aminzade (2018) also suggests that the CIA triad is commonly used to assess IT risks and re-

flects upon the challenges of creating a balance between confidentiality, integrity, and availa-

bility. Furthermore, organisations and their information become vulnerable to various types of 

threats through for instance the accessibility to the internet resulting in them being exposed to 

cyber-attacks and their resulting damages (Jouini, Rabai & Aissa, 2014). In this context, a 

threat can be defined as something that potentially may damage assets and come frome differ-

ent sources, like employees’ activities or hacker’s attacks (Andress, 2014; Jouini, Rabai & 

Aissa, 2014).  

Acar et al. (2019) state that attackers who seek to attain information from users often make 

use of recent exploits. Since COVID-19 was declared as a pandemic and the majority of the 

workforce started working from home (Borkovich & Skovira, 2020), the usage patterns of the 

enterprise users may also have changed, subjecting them to new threats that attackers may ex-

ploit (Microsoft, 2020). Some of these threats exploit the employees’ need to use digital solu-

tions when working from home (Europol, 2020). While some aspects of cybercrime remain 

the same as before, the attackers have been noted to change their approach and narrative to 

adjust to the latest situation, namely COVID-19 (Europol, 2020). Several challenges that were 

raised in Microsoft’s report (2020) are shown below in Figure 1, where we have marked the 

challenges that are mainly covered further in this thesis. This figure is “based on 506 re-

sponses from U.S. security decision makers, representing organisations of 1,000+ employees 

(April–May 2020)“ (Microsoft, 2020, p.58). Additionally, throughout this thesis, we refer 

both to threats and challenges interchangeably. We do not distinguish them from each other, 

as they appear almost synonymously in the literature. 
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Figure 1: Challenges with a remote workforce, adapted from Microsoft (2020, p.58) 

Furthermore, Clarke, Furnell and Talib (2010) describe cyber security threats at first as being 

performed by technical and savvy hackers demonstrating their skills, later performed by or-

ganised and well-established groups of people aiming for financial rewards after their efforts 

and damage. The attackers are knowledgeable about the principles of information security and 

know how to leverage it to intercept assets (Aminzade, 2018). They are also knowledgeable 

of potential loopholes with software or devices, allowing them to exploit unpatched systems, 

which raises the importance of patching and updating them (Microsoft, 2020). As Whitman 

(2003; 2004) suggests, knowing and understanding the threats that pose a risk to an organisa-

tion’s systems comes prior to strengthening its measures against them. Since the list of threats 

to an organisation’s information security may face is extensive, the most mentioned ones that 

are associated or have become more prevalent with WFH or COVID-19 are prioritised in this 

thesis and are explained below. 

2.3.1 Ransomware 

Ransomware is mentioned as being among the most common threats in terms of malware 

types (Lallie, Shepherd, Nurse, Erola, Epiphaniou, Maple, & Bellekens, 2021). According to 

Verizon’s report (2020), 27 percent of malware attacks were ransomware. Ransomware is a 

type of malware often involving human actors that encrypts files or systems, rendering them 

unusable unless they are decrypted by the attacker, which is often conditional on the attackers 

receiving a payment, yet there are no guarantees that the attackers will comply, or not retain a 

backdoor for future attacks (Microsoft, 2020). With the credentials of an account with high 

privileges, a ransomware attack can be deployed organisation wide (Microsoft, 2020). 
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Ransomware attacks have increased further since the start of the COVID-19 pandemic (Mi-

crosoft, 2020), and payments to ransomware increased by 60 percent in the second quarter of 

2020 compared with the first quarter (Lallie et al. 2021). This has been attributed to organisa-

tions’ systems becoming more vulnerable, and certain services within for instance the public 

sector, such as healthcare, are becoming more crucial, where downtime may not be an option 

(Lallie et al. 2021; Microsoft, 2020).  

2.3.2 Distributed Denial of Service (DDoS)  

Sinha, kumar Rai and Bhushan (2019) define DDoS as an attack that is carried out by multiple 

systems, sending a high load of traffic to a targeted system to make it inaccessible for regular 

users. They also state that it is often used to target the web servers of large organisations and 

can cost the companies in terms of time and money to handle. Microsoft (2020) reports that 

DDoS attacks are often used to hide other malicious attacks by misleading the IT staff to rem-

edy the denied service while another part of the system is targeted. According to the report, 

DDoS attacks can target any public endpoint on the internet, and are simple as well as cheap 

for attackers to setup, which encourages frequent DDoS attacks. Furthermore, as employees 

are working from home and are more reliant and increase the traffic on organisational sys-

tems, carrying out DDoS attacks has become simpler (Microsoft, 2020). 

2.3.3 Insider Threat 

Insider threat can be classified into two categories: malicious and unintentional insider threats 

(Chapman, 2021; Jouini, Rabai & Aissa, 2014). Malicious insider threat can lead to serious 

consequences, as the insider is knowledgeable about the organisation and may have the neces-

sary permissions to carry out an attack (Colwill, 2009). On the other hand, Chapman (2021) 

mentions that the majority of insider threats are unintentional. Unintentional insider threats 

could revolve around accidentally losing information, infecting systems with malware or 

bringing the organisation into disrepute (Colwill, 2009). Crossler, Johnston, Lowry, Hu, War-

kentin and Baskerville (2013) state that almost half of security breaches take place within or-

ganisations by insiders. However, Jouini, Rabai and Aissa (2014) indicate that a majority of 

security controls still check for external threats. In an environment of constant change, organi-

sations may face difficulties with managing insider threats (Chapman, 2021; Jouini, Rabai & 

Aissa, 2014).  

There is a risk that employees may be laxer and more careless with security when their work 

and home environment merges (Colwill, 2009). Chapman (2021) argues that when employees 

shifted their work environment to start to WFH due to COVID-19, insider threat became a 

more vital threat. According to him this was mainly due to new vulnerabilities that arose as a 

result of the use of personal devices, connecting to the organisation’s systems through inse-

cure networks or falling victim to phishing attacks became more prevalent. He indicates that 

this is a result of employees’ lack of awareness and skills, unintentionally risking the infor-

mation security of the company, making them the weakest link. Chapman (2021) and Colwill 

(2009) further suggest that to mitigate the risks of insider threats, more training would be nec-

essary to raise the awareness of employees and enforce policies. In addition, an emerging 

field with-in the concept of securing information and systems reflects an additional recogni-

tion of the end-user’s critical role in regard to information security (Flowerday & Renaud, 

2017). 
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Employees present a threat to information security as their individual behaviour is a signifi-

cant factor regarding organisations ability to comply with information security (Hwang, 

Wakefield, Kim & Kim, 2019). The consequences of employee’s ignorance of information se-

curity policies are one of most internal information security incidents (Hwang et al. 2019). 

Furthermore, Hwang et al. (2019) argue that such ignorance is difficult to deter or prevent be-

cause an organisation cannot easily monitor or control employee behaviour. In addition to 

this, Benbasat, Bulgurcu and Cavusoglu (2010) importantly describe that authorized employ-

ees to particular systems or facilities pose an organisational challenge because of their igno-

rance, mistakes, and deliberate acts could jeopardize information security. Furthermore, Bro-

din, Rose & Åhlfeldt (2015) imply that people have inadequate security habits, as they for ex-

ample do not complete software updates on their devices consistently. 

2.3.4 Social Engineering 

The human factor is just as important in social engineering as it is in insider threats (Mi-

crosoft, 2020). Social engineering could be described as “an external information security 

threat that includes exploiting human weaknesses by manipulating people into performing ac-

tions that benefit an attacker” (Flores & Ekstedt, 2016, p.28). Even the strongest technological 

and protective best practices are useless if any attacker can successfully influence the employ-

ees (Grassegger & Nedbal, 2021). Andress (2014) states that phishing is a form of social engi-

neering, where an attacker sends a message, often in the form of an email, persuading the re-

cipient to click a link. This link may lead to a site that was created by the attacker to gather 

information about the user, such as their credentials or other sensitive information that may be 

used for future attacks. Andress (2014) further states that these phishing attacks can be realis-

tic in nature, especially when the attacker performs spear phishing, which is tailored to a spe-

cific organisation or person.  

Aloul, Zahidi and El-Hajj (2009) indicate that weak passwords is a common threat across 

multiple areas and industries. They, as well as Vaithyasubramanian, Christy and Saravanan 

(2016), highlight that having identical passwords for various accounts, which may be easy to 

guess, or stored on their personal computers make them more susceptible to attacks such as 

social engineering or phishing. Verizon (2020) has also identified stolen credentials as a result 

of hacking as being among the primary antecedents behind data breaches.  

According to Microsoft’s report (2020), 90 percent of attacks are initiated through emails, and 

attackers have recently shifted their focus from malware attacks to ransomware and phishing 

attacks, seeking the credentials of users. Europol (2020) and Microsoft (2020) report that 

there has been a significant increase in the number of phishing incidents in association with 

the outbreak of COVID-19. The reports also suggest that the recent phishing attacks have fol-

lowed a COVID-19 theme, such as mentioning vaccines, disease prevention or health, aiming 

to exploit the state of crisis to steal users’ credentials or fulfil other malicious intents. Chap-

man (2021) implies that training is essential to teach employees not to click on untrusted links 

or attachments, and that a security culture and policy where clear guidelines are provided to-

gether with consequences in the event of continuously failing to comply with them. 
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2.3.5 Bring Your Own Device (BYOD) 

BYOD can be described as a phenomenon where employees connect their personal devices to 

the organisation’s network in order to access information and conduct their work (Eslahi, 

Nasen, Hashim, Tahir & Saad, 2014). BYOD brings some benefits such as reduced cost for 

organisations as the devices are purchased and owned by employees while they also train 

themselves of their usage (Garba, Armarego, Murray & Kenworthy, 2015; Hovav & Putri, 

2016; Miller, Voas & Hurlburt, 2012); greater flexibility, productivity, and efficiency for em-

ployees (Brodin, Rose & Åhlfeldt, 2015; Chen, Li, Chen & Yin, 2019; Eslahi et al. 2014; 

Garba et al. 2015); as well as organisations becoming a more attractive workplace (Thomson, 

2012).  

In conjunction with the benefits, BYOD brings several threats with it. Consumer or personal 

devices were not designed with organisational needs in mind; therefore, they lag behind in 

their inherent security level (Hovav & Putri, 2016). Attacks towards mobile devices have also 

become advanced (Eslahi et al. 2014). Garba et al. (2015) argue that the privately owned de-

vices are twice more likely to be affected by malware or viruses compared to devices owned 

by organisations. If a personal device that is compromised with a malware or virus is con-

nected to the organisational network or systems, there is a threat that it may spread and infect 

within the organisation (Garba et al. 2015; Miller, Voas & Hurlburt, 2012). Moreover, the 

personal devices are prone to being stolen or lost, which may result in confidential infor-

mation being exposed (Brodin, Rose & Åhlfeldt, 2015; Garba et al. 2015). Hence, according 

to Brodin, Rose and Åhlfeldt (2015), the most critical BYOD issues concern device protection 

and control of corporate data. They explain that control of data can be especially challenging 

when an employee stops working for a company. As the former employee naturally will bring 

their private device with them, the company will want to confirm that all sensitive data has 

been deleted from it first (Brodin, Rose & Åhlfeldt, 2015).  

Beyond the organisational confidential information, personal devices often contain private in-

formation about the user as well, raising privacy concerns as these devices often are moni-

tored when interacting with organisational systems (Garba et al. 2015; Miller, Voas & Hurl-

burt, 2012). There is also the concern of security policies not being enforced or followed 

when using personal devices, as organisations have less control over them (Miller, Voas & 

Hurlburt, 2012), and employees may even be inclined to break the rules unless they are ac-

ceptable use policies (Thomson, 2012).  

While BYOD has been a growing trend (Brodin, Rose & Åhlfeldt, 2015; Chen et al. 2019; 

Garba et al. 2015), with employees working from home in a remote environment, there is a 

greater probability that they use a greater number of personal devices with their work (Mi-

crosoft, 2020), thereby arguably making the threats more prevalent. Furthermore, employees 

are often unaware of, or underestimate the threats that may arise from the use of personal de-

vices (Hovav & Putri, 2016). Traditionally, security awareness, or SETA programs are used to 

encourage employees to be compliant with the security policies by clarifying their necessity 

and consequences that may arise if they are not followed (Hovav & Putri, 2016). The policies 

that are created should also be realistic, and take security, privacy, as well as usability into 

consideration to improve the odds of employees following them (Chen et al. 2019; Thomson, 

2012) without creating conflicts and negative emotions towards information security (Chen et 

al. 2019). Fehér-Polgár and Michelberger (2019) mention that prohibiting personal devices 

may be a simple way to deal with personal devices, but employees still may use them without 

the IT department’s consent, in other words, it may lead to employees using shadow IT.  
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2.3.6 Home Network 

One challenge that arises with employees working from home is related to protecting infor-

mation not only within the organisation’s network, but also outside its regular boundaries, 

which is a phenomenon Cherdantseya and Hilton (2013) call de-perimeterisation. Abukari 

and Bankas (2020) imply that off-premise network devices such as routers or modems may be 

unsecure or misconfigured, creating new threats where attackers may exploit the weaknesses 

of the home network devices and infiltrate organisations. As an example, they argue that a 

Virtual Private Network (VPN) may not be secure enough if attackers have infiltrated the 

home network, allowing them to access the same information as the employee. Puthal, Mo-

hanty, Nanda and Choppali (2017) also mention the inadequacy of protection focused on the 

perimeter network, as connected devices may be located outside of the perimeter. While Abu-

kari and Bankas (2020) highlight the importance of training, education, and policies, Puthal et 

al. (2017) argue that zero trust or software defined perimeters may help with securing remote 

networks. 

2.3.7 Social Learning 

Social learning is a concept that refers to the employee’s behaviour being influenced even 

though they are not being a part of the main process (Thomson & von Solms, 1998). Thomson 

and von Solms (1998) further explain social learning where employees see how their col-

league’s behaviour is rewarded and therefore tend to behave in the same way. This is applied 

to the concept of information security, where employees will see how other colleagues per-

form various tasks that help to ensure information security; tasks such as ensuring a confiden-

tial password or keeping backups of organisational data and information (Thomson & von 

Solms, 1998). Consequently, social learning could result in an instillment of similar infor-

mation security behaviours between employee’s despite of their usage of computers (Thom-

son & von Solms, 1998). Thomson and von Solms (1998) further reason that this instillment 

also would result in employees becoming aware of information security as well as fostering 

an information security culture.  

In addition to what is described in the previous paragraph, in order to reach a mutual under-

standing among employees regarding information security risks, effective interactions and 

communications are required (Werlinger, Hawkey & Beznosov, 2008).  

2.3.8 Lack of Explicit WFH Policies 

A critical challenge highlighted by Furnell and Shah (2020), is that a majority of organisations 

are missing explicit information security rules or policies that employees are expected to fol-

low when performing work activities from home. Robust and comprehensive WFH policies is 

necessary to protect data as well as prevent attacks and could include only use organisational-

approved video and audio conference lines, avoiding holding sensitive work conversations in 

public, recovery plan and backup strategy (Pranggono & Arabo, 2020). Furthermore, Ahmad 

(2020) argue that organisations should update their cybersecurity policy and include remote 

but especially home working, thus ensuring that the policy is adequate as organisation’s tran-

sition towards having more employees working outside the office. In addition to Pranggono 

and Arabo (2020), Ahmad (2020) further reason that policies also targeting a WFH-environ-

ment should include remote-working access management, the use of personal devices, and 
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updated data privacy considerations for employee access to documents as well as other im-

portant information. In conclusion, employees with a lack of knowledge about various infor-

mation security threats and challenges are amongst the largest risk within an organisation 

(Grassegger & Nedbal, 2021).  

 Information Security Best Practices  

Information security as a complex issue that involves both technological and human factors is 

acknowledged by both public and private organisations (Ma & Pearson, 2005). To manage 

threats related to information security, Kearney and Kruger (2006) reason that a combination 

of technological and organisational best practices is required. However, organisations often 

rely on technological best practices to manage and reduce information security threats (Ben-

basat, Bulgurcu & Cavusoglu, 2010). Technological best practices could be easy to develop, 

implement and support an organisation to improve their overall work with information secu-

rity aspects (Benbasat, Bulgurcu & Cavusoglu, 2010; Ma, Johnston & Pearson, 2008), such as 

information security threats. However, these solutions should not be relied upon exclusively 

or excessively to alleviate, mitigate, or avoid any information security threats but also to con-

tribute to an organisation’s work of achieving the CIA-triad of confidentiality, integrity, and 

availability (Benbasat, Bulgurcu & Cavusoglu, 2010; Ma, Johnston & Pearson, 2008).  

Furthermore, Benbasat, Bulgurcu and Cavusoglu (2010) describe existing evidence indicating 

an increase in information security incidents even as organisations invest in various techno-

logical best practices. As employees make decisions and bear responsibility within an organi-

sation, they are being important resources and contributions to the aspect of information secu-

rity (Grassegger & Nedbal. 2021). However, this importance depends on each employee’s 

ability to make decisive information security decisions when the need arises (Amankwa, 

Kritzinger & Loock, 2014). Therefore, for an organisation to succeed within information se-

curity, thus reducing and managing related threats, a combination and investment of both 

technological and organisational best practices should be performed (Benbasat, Bulgurcu & 

Cavusoglu, 2010). 

Amankwa, Kritzinger and Loock (2014) argue the explanation of concerns within information 

security being related to both technological and organisational information security threats. 

However, Ma, Johnston, and Pearson (2008) further reason that such threats are more of an 

organisational- rather than a technological problem. In despite of this, disciplinary studies 

have focused largely on technological threats instead of organisational-related ones, where a 

distribution of attention towards both issues should be equally acknowledged (Amankwa, 

Kritzinger & Loock, 2014). Each organisational related problem is associated to all levels of 

the organisations, from uninformed end-users to ambivalent upper management (Ma, John-

ston & Pearson, 2008). On the contrary of what previous studies and authors state, Amankwa, 

Kritzinger and Loock (2014) reason that employees are arguably not the weakest link of the 

organisational, but still the key part that is being overlooked while attempting to secure infor-

mation. Consequently, although organisations deploy various and technological best practices 

to protect their information resources, they should also rely upon their employees (Benbasat, 

Bulgurcu & Cavusoglu, 2010).  

Continuously, as Aminzade (2018) implies, there are many frameworks that can be used for 

information security and organisations must find approaches that can combine or cherry-pick 
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from them in order to create and apply a suitable solution. The main frameworks, best prac-

tices, and measures promoting information security with respect to the threats and challenges 

raised previously will be covered below, to better understand the approaches organisations 

may take. Similar to Fenz, Heurix, Neubauer and Pechstein (2013), the best practices have 

been divided into technological and organisational measures. 

2.4.1 Organisational Best Practices 

Work within information security has traditionally been based on best practices where the pri-

mary goal is not only to prevent, detect, and contain security breaches, but also to restore af-

fected data to its previous state (Lee & Chang, 2007). According to Benbasat, Bulgurcu and 

Cavusoglu (2010), the focus on information security continues to shift towards the individual 

and organisational perspective, where for instance employees’ compliance with for instance 

information security policies (ISPs) is an important organisational resource.  

Besides ISPs, organisations could use and follow an existing variety of frameworks, stand-

ards, and procedures to protect their information from both internal and external attacks (Ma 

& Pearson, 2005; Ma, Johnston & Pearson, 2008), examples of information security threats. 

Information security frameworks provide both authoritative statements as well as necessary 

procedures in relation to achieving information security within organisations (Ma & Pearson, 

2005). These frameworks are proposed and developed by researchers, practitioners, consult-

ants, and professional organisations within the area of information security, aiming at achiev-

ing confidentiality, integrity, and availability of information security (Ma & Pearson, 2005; 

Ma, Johnston & Pearson, 2008). 

In relation to ISPs and frameworks, Flowerday and Renaud (2017) reason that the information 

security industry primarily relies on awareness-raising activities resulting in an improvement 

of employee’ resilience to information security threats. Furthermore, Wilson and Hash (2003) 

argue that a learning independent of any area starts with awareness, builds to training and 

evolves into education, hence making these three important components and best practices 

within the work of information security. On the contrary to this, Hwang et al. (2019) explain 

noticing starting a learning process, where employees experience of information security edu-

cation (ISE), based on information security training (IST) activities, later results in developing 

information security awareness (ISA). Although the given order of ISE, IST and ISA may 

vary, the value and importance of these concepts cannot be overemphasized in today’s com-

petitive business environment for organisations (Amankwa, Kritzinger & Loock, 2014).  

Consequently, employees are a part of the security solution of the organisational best prac-

tices ISE, IST, and ISA (Amankwa, Kritzinger & Loock, 2014). As information security has 

become an issue that no organisation can disregard, it is important that threats within infor-

mation security receive attention; an achievement that can be reached through the work of 

ISE, IST, and ISA (Amankwa, Kritzinger & Loock, 2014). However, Amankwa, Kritzinger 

and Loock (2014) argue the differences between ISE, IST, and ISA to not always be clear and 

existing literature often use these concepts interchangeably. The definitions and differences 

between these components are therefore required to be clear in order to identify the focus of 

each as well as for organisations to understand what is expected for their employees 

(Amankwa, Kritzinger & Loock, 2014). In order to provide a clear differentiation between the 

concepts in this thesis, ISE, IST, and ISA are presented in detail within the sections below.  
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Information Security Education 

According to Amankwa, Kritzinger and Loock (2014), ISE could be described as an effort to 

provide insights and understanding of information security related documents as well as ISPs 

in order to protect organisational information. An information security policy (ISP) is a direc-

tion-giving document containing several concepts of information security within an organisa-

tion (Höne & Eloff, 2002). ISPs are created for organisations to provide employees with 

guidelines that concern how to ensure information security while utilizing information sys-

tems and performing their work activities (Benbasat, Bulgurcu & Cavusoglu, 2010). For in-

stance, and ISP-document could indicate management’s support and commitment to infor-

mation security, as well as contain different statements regarding roles and responsibilities of 

an organisation’s employees to safeguard information as well as technological resources 

(Benbasat, Bulgurcu & Cavusoglu, 2010; Höne & Eloff, 2002). The different roles and re-

sponsibilities are one of the important components of an ISP-document since it explicitly de-

scribes the expectations of each employee in terms of information security (Höne & Eloff, 

2002). Furthermore, an ISP should complement the organisation’s business objectives to oper-

ate the organisation in a controlled and secure manner (Höne & Eloff, 2002).  

To ensure that employees within an all levels of an organisation are equipped with the essential 

and necessary information security skills and knowledges, ISE through academic, instructional, 

and theoretical methods could be applied as a best practice (Amankwa, Kritzinger & Loock, 

2014). ISE is often demonstrated through a combination of formal programs or events intended 

to emphasise and develop information security knowledge and awareness (Hwang et al. 2019). 

Such programs or events may include a total of training opportunities like seminars, workshops, 

and drills to provide and educate employees regarding organisations for instance information 

security environment, policies, and rules (Hwang et al. 2019).  

Furthermore, Johnson and Goetz (2017) explain a requirement of education within information 

security to origin from the top-level within an organisation. Top executives and managers, es-

pecially at large organisations, must for instance understand the threats within information se-

curity (Johnson & Goetz, 2017). On the other hand, senior management is not often perceived 

as the biggest hindrance to a better security within an organisation, but middle management is 

because of their daily impact throughout the organisation at all levels (Johnson & Goetz, 2017). 

A workforce within an organisation that is both educated and aware of various of security areas 

could be similar to an expansion of the information security department into the whole organi-

sation (Hight, 2005). Hight (2005) describes that instead of educating a minor part of the or-

ganisation to protect against threats and challenges, every educated employee that looks out for 

security interest of the organisation will together create a human firewall. This “human firewall” 

can be more powerful than properly configured firewalls and intrusion detection systems 

(Hight, 2005). Technology alone cannot solve the problem of a security network, and the term 

“human firewall” refers to the idea that the appropriate educated and information security aware 

employees within an organisation will support information security efforts and form a layer of 

protection (Hight, 2005). 

In addition to this, Wilson and Hash (2003) like Hassanzadeh, Jahangiri and Brewster (2014) 

describe the educational level of an organisation integrating all security skills and competencies 

of various functional specialties into a common body of knowledge. This adds a multidiscipli-

nary study of concepts, issues and technological as well as organisational principles, but is also 

providing IT security specialists and professionals to be capable of vision and perform proactive 

responses regarding information security (Hassanzadeh, Jahangiri & Brewster, 2014; Wilson & 
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Hash, 2003). Additionally, Hassanzadeh, Jahangiri and Brewster (2014) describe education to 

be an essential aspect of employees within an organisation that influences the work and man-

agement of information security. Technological best practices have little impact on the man-

agement of information security if education is not being considered in relation to the employ-

ees (Hassanzadeh, Jahangiri & Brewster, 2014).  

Regarding ISE and information security threats presented in this thesis, ISE and included 

training opportunities can provide employees with knowledge and skills to for instance iden-

tify ransomware payloads as well as to respond to related vulnerabilities (Manjezi & Botha, 

2019). Furthermore, ISE is being the main countermeasure, in other words best practice, 

against ransomware as adequate education that reduces the attack surface as well as the proba-

bility of employees being a victim (Gallegos-Segovia, Bravo-Torres, Larios-Rosillo, Vinti-

milla-Tapia, Yuquilima-Albarado & Jara-Saltos, 2017). In relation to this, employee’s educa-

tion regarding information security is a fundamental pillar, resulting in a focus on the efforts 

that strengthens the knowledge of employees being such potential victims, thus minimizing 

the largest vector that can initiate an infection process within an organisation (Gallegos-Sego-

via et al. 2017).  

According to Applegate (2009), a defence against social engineering attacks starts with the 

best practice education, where the more employees that understands this type of threat and its 

different techniques, the more likely they will become resistant and report such activities.  

Similar to this, Aldawood and Skinner (2018) also argues employees with education being the 

part of the solution towards social engineering, where the implementation of an ISE program 

is an effective way to increase an employee’s consciousness, hopefully preventing and reduc-

ing such potential attacks. However, it is also important for organisations to understand that 

although there exist established policies and procedures together with ISE as the foundations 

for employee’s insights and understandings, compromises as well as subjective and personal 

judgements may exist towards such policies (Silowash, Cappelli, Moore, Trzeciak, Shimeall 

& Flynn, 2012), which may include directions towards for instance social engineering attacks.  

Information Security Training 

IST is described as a compulsory program with undertaken activities to produce and ensure 

that employees are provided with specific as well as relevant information security skills, 

knowledges, and competencies regarding their assigned work roles and responsibilities 

(Amankwa, Kritzinger & Loock, 2014; Hassanzadeh, Jahangiri & Brewster, 2014). These 

skills and knowledges allow an employee to enhance job performance in everyday work activ-

ities in relation to information security (Hassanzadeh, Jahangiri & Brewster, 2014). Because 

of the different roles and responsibilities among employees within organisations regarding se-

curing organisational information assets, organisations must have a variety of IST programs 

targeting these differences (Amankwa, Kritzinger & Loock, 2014).  

Furthermore, an ISP can for instance only be effective if employees know, understand, and 

accept the necessary precautions, hence resulting in the requirement of appropriate ISTs 

within an organisation (Furnell, Gennatou & Dowland 2002). Hassanzadeh, Jahangiri and 

Brewster (2014) also reason that there are various activities available regarding training and 

awareness related to the “human factors”, hence the employees within an organisation. Solely 

technological security training is not considered to be sufficient anymore, thus resulting in 

mandatory IST as well as ISA campaigns for employees within organisations (Hassanzadeh, 

Jahangiri & Brewster, 2014). In addition to this, Hassanzadeh, Jahangiri and Brewster (2014) 
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describe employees’ participations in IST activities resulting in an impact of employee aware-

ness of managing information security, regardless of an organisation’s size, location, culture, 

or type of business.  

Similar to ISE, IST activities could be performed by using instructional methods like seminars 

and workshops but with more of a practical manner focusing information security skills and 

knowledges related to employee’s roles and responsibilities (Amankwa, Kritzinger & Loock, 

2014). Additionally, Furnell, Gennatou and Dowland (2002) argue there being numerous re-

sources available to provide information security advice and guidance such as books, web 

sites, newsgroups, and e-mail lists. However, these resources do not offer the ability to test 

and train an employee’s understanding of information security in practice (Furnell, Gennatou 

& Dowland, 2002). It is therefore more advantageous to perform such testing and training be-

fore being faced with the need of applying an information security best practice in a real situa-

tion within an organisation (Furnell, Gennatou & Dowland, 2002). Therefore, an environment 

where employees can make mistakes is required, where each employee can learn by doing 

without for instance incurring any expense and leaving a system at risk (Furnell, Gennatou & 

Dowland, 2002). Furnell, Gennatou and Dowland (2002) propose IST that enables the investi-

gation of available best practices combined with scenario-based testing and reinforcements.  

It is important to ensure that employees receive up-to-date training regarding threats like ran-

somware in order to prevent and detect malware (Pope, 2016). Al-Daeef, Basir and Saudi 

(2017) also addresses IST to be an important protection by security standards like ISO and 

NIST. Puhakainen and Siponen (2010) argue that training is a useful method to encourage 

employees to comply with security policies. Furthermore, it is important for managers within 

an organisation to focus on the practical side of malware for employees to comply with for in-

stance security policies including prevention and detection of such threats (Wipawayangkool 

& Villafranca, 2015). Aldawood and Skinner (2018) also reason that effective training pro-

vides an opportunity for employees to become familiar and regularly practice the content of 

threats and challenges such as social engineering, hence making an ongoing and constant ac-

tivity. Organisations today have a responsibility of ensuring that their employees are cautious 

of the consequences that may arise through a social engineering attack (Aldawood & Skinner, 

2018). Furthermore, IST can for instance consider employees within an organisation and draw 

upon behaviours that social engineer’s tent to exploit in real-word situation, hence resulting in 

IST to be an effective training experience (Aldawood & Skinner, 2018).  

Furthermore, Yayla (2011) describe training to have a positive effect on threats like uninten-

tional insider threats, where this can be categorised into two groups. Firstly, training can in-

crease employees’ abilities to interact with available software programs, where employees’ 

skills and knowledges are highlighted as important determinants of intentions and behaviours 

(Yayla, 2011). Furthermore, the importance of performing trainings become clearer in order 

to possess employees with adequate skills regarding security tools (Yayla, 2011), such as 

technological best practices. Sarkar (2010) argues that a non-technological recommendation is 

to provide employees with regular training on technological developments within information 

security. Secondly, Yayla (2011) describes trainings opportunities to provide employees with 

the opportunity to replicate behaviours in trial-and-error activities. Besides employees, it is 

also important for managers to be trained to recognise criminal social networking within an 

organisation where insiders could engage other employees to join in order to steal of modify 

information that is of financial gain as an example (Silowash et al. 2012). Silowash et al. 

(2012) address that warning employees through training of such possibility and consequences 
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could make them more alert to manipulations, more likely to report such networking to man-

agement.  

Information Security Awareness 

ISA is an important concept in the overall level of an organisation’s information security, be-

ing a term referred to an organisations state where employees are aware and ideally commit-

ted to their security mission expressed in existing guidelines (Amankwa, Kritzinger & Loock: 

2014; Siponen, 2000). Although literature describe ISE, IST, and ISA as interchangeably con-

cepts, ISE and IST seek to equip employees regarding information security, later evolving 

into ISA and for instance employees knowing their roles and responsibilities in protecting in-

formation (Amankwa, Kritzinger & Loock, 2014). In addition to this, ISA could be further de-

fined as the extent to which employees have knowledge and understanding regarding the im-

portance of extensive areas of information security such as the level of information security 

required by their organisation, information security objectives, guidelines, as well as their in-

dividual acts (Grassegger & Nedbal, 2021; Hwang et al. 2019; Jaeger, 2018; Kearney & Kru-

ger, 2006; Wipawayangkool & Villafranca, 2015).  

Furthermore, ISA is most importantly considered an employee’s attention as well as 

knowledge and understanding of information security threats, hence becoming a crucial prac-

tice required for influencing security behaviour at the individual level to protect an organisa-

tion’s informational assets and profitability, as well as employee’s responsibilities towards 

this protection (Amankwa, Kritzinger & Loock, 2014; Hwang et al. 2019; Jaeger, 2018; 

Kearney & Kruger, 2006). Therefore, organisations have mainly established and applied ISA 

as a best practice to ensure that their employees are aware and informed about current and fu-

ture information security threats and challenges that could target the organisation (Grassegger 

& Nedbal, 2021; Kearney & Kruger, 2006; Thomson & von Solms, 1998). In addition to this, 

as employees are believed to be the essential assets within an organisation, their abilities to 

make decisive information security decisions when the need arises are of utter importance 

(Amankwa, Kritzinger & Loock, 2014). In relation to this, ISA could be a practice focusing 

on employees’ ability to recognize security concerns and to respond appropriately (Hassanza-

deh, Jahangiri & Brewster, 2014; Hwang et al. 2019). Amankwa, Kritzinger and Loock 

(2014) and Hwang et al. (2019) reason that this ability can be developed through applying 

ISA as a practice.  

Consequently, Jaeger (2018) as well as Amankwa, Kritzinger and Loock (2014) further ad-

dresses employees’ ISA to be a critical role in determining security-related behaviour in an 

organisational context for protection information systems (IS) and organisational assets. In 

addition to this, Thomson and von Solms (1998) like Peltier (2005) describe the objectives of 

ISA to change the ideas and behaviours of the employees as well as to convey the information 

security message within an organisation. Generally, as information security focuses on pro-

tecting the CIA-triad of confidentiality, integrity, and availability, ISA deals with the use of 

for instance an awareness program to create and maintain security-positive behaviour as a 

critical element in an effective information security environment (Kearney & Kruger, 2006).  

The goal of an ISA program is to amplify the importance of information security and clarify 

the possible negative effects that a security breach or incident could cause (Kearney & Kru-

ger, 2006), caused by a threat or challenge. For instance, organisations should conduct ISA to 

instruct employees about threats and challenges like the dangers of ransomware attacks and 

how to prevent as well as mitigate these (Manjezi & Botha, 2019). Training and mainly 
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awareness among employees are being recognized as the main preventive steps against ran-

somware attacks and will lead to an intention of compliance against such threats (Al-Daeef, 

Basir & Saudi, 2017; Wipawayangkool & Villafranca, 2015).  

Moreover, it is critical for employees to be aware of information security threats and chal-

lenges in order to recognize and react to common techniques and strategies within social engi-

neering that is used by attackers to influence employees (Aldawood & Skinner, 2018; Flores 

& Ekstedt, 2016). Hence, ISA is highlighted to be a critical outcome for organisations regard-

ing social engineering within information security threats (Flores & Ekstedt, 2016). In addi-

tion to this, Aldawood and Skinner (2018) argue it being impossible to eliminate social engi-

neering breaching without improving the awareness level among all employees, hence consid-

ered as one of the best preventive best practices. Also, a higher level of obtained awareness 

among employees should encourage them to identify malicious insider threats within an or-

ganisation by recognising such behaviours (Silowash et al. 2012). Security awareness pro-

grams should be conducted on a regular basis for all employees within an organisation be-

cause of awareness reducing the risk of accidental breaches (Sarkar, 2010).  

Furthermore, Hwang et al. (2019) reason that although organisations provide a variety of op-

portunities and workplace experiences to stimulate employee’s awareness of information se-

curity, individual experiences are subjective which results in individual interpretations regard-

ing awareness experiences. Security-related exposure such as awareness programs may be 

identical and provided to employees, whereas the gained level of security awareness still may 

differ (Hwang et al. 2019). Also, employee’s attention towards security-related best practices 

such as education or training could affect the obtained awareness and its depth (Hwang et al. 

2019).  

2.4.2 Technological Best Practices 

As Schneier (2016) implies, while security threats could be mitigated with user awareness, the 

inherent issues lie with the systems, not the users. He argues that users will always be prone to 

making an error in one way or another, and that the security systems should be improved ra-

ther than blaming the users. He states that we have seen many improvements, such as auto-

matically updating systems, opening documents in an environment isolated from users’ sys-

tems, or running programs in sandboxes, yet we still have a long way ahead of us. To reduce 

the burden and responsibilities laid on users in terms of information security, technological 

measures or best practices play a vital role. There are many technological best practices that 

can be adopted, as seen from the figure below. While none of them can address all threats 

alone, some of the most common and effective technological best practices with respect to the 

literature are presented in the subsections below.  
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Figure 2: "Defences in each layer", adopted from Andress (2014, p.20) 

 

Identity and Access Management 

Identity and Access Management (IAM) revolves around assigning authorizations for users on 

an organisation’s devices and systems and authenticating them (Gunter, Liebovitz & Malin, 

2011), dictating whether they have access. To give users access to resources, they must be as-

signed permissions. Traditionally, the permissions assigned to users have been all or nothing 

(John, Sural, Atluri & Vaidya, 2012). They either have permission to the resource, or they do 

not. However, there are a multitude of access models that can be implemented (Andress, 

2014). One of the commonly mentioned approaches is to use Role Based Access Control 

(RBAC) to specify what level of access is assigned to users who are granted with permissions 

(Gunter, Liebovitz & Malin, 2011; John et al. 2012) such as Read, Write or Admin permis-

sions. While RBAC is not a new model, it has been mentioned as being helpful with follow-

ing security policies and simplifying security administration (Ferraiolo, Sandhu, Gavrila, 

Kuhn, & Chandramouli, 2001; John et al. 2012). 

According to Andress (2014) the principle of least privilege is a security measure that is easy 

to implement, but failure to implement it properly could have critical consequences as it has a 

central role in information security. The principle suggests that users and services should only 

be granted the minimum level of access rights that is necessary for them to fulfil their duties 

(Andress, 2014). He gives an example of how a Windows user with excessive privileges can 

more significantly be affected by malware, compared to a user with lower privileges where 

the malware may not be able to make the anticipated changes to the user’s computer that are 

necessary to fulfil its malicious purposes. 

Multi Factor Authentication (MFA), which may also be regarded as a part of IAM, is one of 

the proposed best practices to counteract weak credentials. MFA is based on using more than 

a single factor of authentication, by combining something you know (e.g. password), some-

thing you have (e.g. phone, card), or something you are (e.g. biometrics) (Dmitrienko, Lieb-

chen, Rossow & Sadeghi 2014). Combining two of these factors, to establishing a two-factor 
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authentication, can improve security compared to the traditional one factor authentication 

with passwords (Aloul, Zahidi & El-Hajj 2009; Dmitrienko et al. 2014). They also imply that 

while there are costs and usability concerns associated with MFA, using a mobile phone to 

generate a token in the form of a One Time Password (OTP) through a connection-less, or a 

SMS-based authentication system, in combination with a password, can be a feasible option to 

improve security. Microsoft’s report (2020) indicates that most of the compromised Microsoft 

enterprise accounts did not have MFA enabled. 

Although MFA may improve security, implementing it faces some challenges. The research-

ers Das, Dingman and Camp (2018) imply that even if MFA solutions may be well designed 

in terms of usability, it does not guarantee that it will be welcomed by users unless they un-

derstand the benefits it brings and the risks that are associated with not using it. To address 

this, organisations with MFA policies that are obligatory should strategically communicate 

the risks and benefits with it, clarifying the reasons of adopting it for the users (Das, Wang & 

Camp, 2019; Das, Kim & Camp, 2021), going in line with aforementioned organisational best 

practices with SETA programs. However, even when MFA is implemented, Schneier (2005) 

suggests that it is not fail-safe, mentioning man-in-the-middle and trojan attacks as examples 

of its vulnerabilities. He implies that while MFA may initially deviate attackers from targeting 

users in favor of simpler targets, eventually as MFA becomes the norm, the number of attacks 

may return to the same levels.  

BYOD Management 

Organisations that allow BYOD may choose to adopt a mobile device management (MDM) 

approach, where certain policies can be enforced on all devices that are connected to the 

MDM solution, such as making configurations, wiping the devices, or remotely locking them 

(Eslahi et al. 2014; Garba et al. 2015). However, MDM is not effective at preventing malware 

from spreading, as can have some limitations with such as prohibiting certain apps for exam-

ple (Garba et al. 2015). Besides MDM which can control a device’s hardware, Mobile Appli-

cation Management (MAM) for monitoring and controlling apps, or Mobile Information Man-

agement (MIM) for securing organisational information by containing it in specific locations 

such as the cloud are also viable alternatives (Eslahi et al. 2014). However, MDM, MAM and 

MIM are reactive security measures, meaning that they can somewhat mitigate the impact of 

threats if they occur, but they are not preventative measures (Downer & Bhattacharya, 2015). 

Another approach that mitigates some of the risks is virtualisation, which implies that the per-

sonal devices are only used to connect to remote applications, desktops, or servers, where all 

information reside and processes are executed and controlled (Garba et al. 2015; Hovav & Pu-

tri, 2016). Virtualisation is mentioned to be effective at preventing malware from infecting 

servers through the personal devices. However, this may have a negative impact on usability, 

as connections are often slower and may have high system requirements from the connecting 

device, rendering computers more suitable than phones for virtualisation (Garba et al. 2015). 

Additionally, virtualisation cannot prevent users with access from malicious intents, who may 

cause data leakage (Downer & Bhattacharya, 2015). 

Network 

When employeesWFH, away from the office and network premises, using a Virtual Private 

Network (VPN) has become the norm to extend the organisation’s network (Singh & Gupta, 

2016). VPN is a low-cost architecture that can be used to establish a connection over the 



Work from Home – Information Security Threats and Best Practices Carlsten, Hultman & Nilsson 

 

33 

 

internet, enabling communication between the office and a remote network while also sup-

porting privacy and encryption (Singh & Gupta, 2016). Thus, VPN is regarded as a tool that 

can help with protecting the confidentiality and integrity of the information that is sent 

through it and can help with enforcing security policies even outside the office perimeters 

(Pranggono & Arabo, 2020).  

While VPN can help with creating a secure connection to the internal office network re-

motely, network segmentation can be used to create a more secure network. Network segmen-

tation revolves around dividing the network into sections or zones to reduce the risk of com-

promising other assets in the network (Pranggono & Arabo, 2020). Mhaskar, Alabbad and 

Khedri (2021) mention Demilitarized Zones (DMZ) as an example of network segmentation, 

where the inner and outer network is separated by creating a subnetwork called DMZ, which 

often contains publicly accessible services or systems while confidential assets are reserved 

for the inner, internal network. They further imply that similar segmentations could be made 

in the internal network, separating departments or resources to enable the placement and con-

figuration of more precise policies and network firewalls with respect to the business opera-

tions. For example, they suggest that in a scenario where a web server, an email server and 

engineering or finance department assets are all in the same network, creating specific poli-

cies or network firewall for the engineering department without network segmentation may 

become challenging as it would also affect the other assets in the network. Through network 

segmentation, Microsoft (2020) indicates that it becomes more challenging for attackers to 

reach their malicious goals as it may inhibit the spread of their attacks. 

Zero Trust Model 

The best practices mentioned above are in one way or another included in the Zero Trust 

Model (ZTM). Although ZTM may vary depending on the organisation and the adopted tech-

nologies (Microsoft, n.d.) ZTM encompasses several best practices, some of which were men-

tioned above. The ZTM or framework can be used when granting users access to resources 

(DeCusatis, Liengtiraphan, Sager & Pinelli, 2016). Traditionally, network perimeters are se-

cured through DMZ (DeCusatis et al. 2016) separating the internal and external network (Ah-

med, Nahar, Urmi, & Taher, 2020). However, with this approach, identifying trusted inter-

faces is difficult, and insider threats may arise from trusted positions (Ahmed et al. 2020). 

DeCusatis et al. (2016) also raise the inadequacy of traditional approaches in the modern envi-

ronment where remote working, mobile devices and cloud computing is more abundant. ZTM 

is proposed to address such shortcomings, to create a stronger information security architec-

ture (Ahmed et al. 2020; DeCusatis et al. 2016). Some of the advantages with the architecture 

created through ZTM are: Preventing malware from spreading in the organisation, improving 

awareness and understanding of data, preventing data breaches as well as exfiltration of data, 

and more (Ahmed et al. 2020). One thing that leads to these advantages is that ZTM handles 

all access requests as if they come from untrusted sources, regardless of which user it comes 

from, whether it is from an internal or external network, managed or unmanaged device (Ah-

med et al. 2020; DeCusatis et al. 2016). Thus, the authors suggest that ZTM strives to ensure 

that the access given to the resources is secure, with a “trust nothing - verify everything” ap-

proach. Among others, ZTM is adopted by Google (Ahmed et al. 2020) and Microsoft (Mi-

crosoft, 2020).  
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 Summary of Literature Review 

The literature review chapter addresses several different concepts and aspects within the con-

text of WFH and information security. These concepts have been briefly summarised in Table 

1 where they are presented alongside their references. In addition to this, the literature has 

been grouped into four major categories which are Foundational Concepts, Information Secu-

rity Threats and Challenges, Organisational Best Practices and Technological Best Practices. 

During the literature review, four additional subthemes characterised by their different weak-

nesses were prominent within the category of Information Security Threats and Challenges. 

These themes are Malware, Attacks (includes both technological and organisational attacks), 

Technological- and Organisational Threats and Challenges. These four subthemes within the 

category are also adopted in Conceptual Matrices in order to simplify the literature findings 

and to create a more comprehensive overlook.  

 

Table 1: Summary of literature review 

Concept Aspects References 

Foundational Concepts 

Work from 

Home (WFH) 
• Technology developments 

• Relocation of workplaces 

• Digitisation  

• Digital workplace  

• WFH  

• COVID-19 pandemic 

(Attaran, Attaran & Kirkland, 2019),  

(Baruch, 2000), (Carstedt & Senge, 

2001), (Dery, van der Meulen & Se-

bastian, 2017), (Eric, Sundstrom & 

Sundstrom, 1986), (Ferris, Hill & 

Märtinson, 2003), (Hamburg, 2019),  

(Milasi, González-Vázquez & Fer-

nández-Macías, 2021),  

(Timonen & Vuori, 2018) 

Information 

Security  
• It has traditionally only been ad-

dressed as a purely technological 

concern. 

• CIA triad - Industry standard: 

o Confidentiality  

o Integrity 

o Availability 

(Andress, 2014), (Baybulatov & 

Promyslov, 2020), (ISO, 2018),  

(Lundgren & Möller, 2019), (Monev, 

2020), (von Solms & van Niekerk, 

2013), (Whitman & Mattord, 2012) 

Information Security Threats with WFH 

Malware 

  

Ransomware 

• Malware that encrypts files or sys-

tems rendering them unusable as a 

form of extortion. 

• Services have become more vulnera-

ble and crucial since the start of the 

pandemic. 

(Lallie et al. 2021), (Microsoft, 

2020), (Verizon, 2020) 
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Attacks 

Distributed  

Denial of  

Service (DDoS) 

• An attack by multiple parties, carried 

out through sending a high traffic 

load to a targeted system to make it 

inaccessible. 

• DDoS attacks are often used as a 

smokescreen to hide other malicious 

attacks. 

(Microsoft, 2020), (Sinha, kumar Rai 

& Bhushan, 2019) 

Intentional  

Insider Threats 
• Has inside knowledge and may hold 

required permissions to carry out an 

attack on the organisation. 

(Benbasat, Bulgurcu and Cavusoglu 

2010), (Brodin, Rose & Åhl-

feldt 2015), (Chapman, 2021),  

(Colwill, 2009), (Crossler et al. 

2013), (Flowerday & Renaud, 2017), 

(Hwang et al. 2019), (Jouini, Rabai 

& Aissa, 2014) 

Social  

Engineering 
• Aim to exploit people's gullibility or 

fear to steal credentials or fulfil other 

malicious intents. 

• Phishing is a common form of social 

engineering 

• The human factor is vital 

(Aloul, Zahidi & El-Hajj, 2009), 

(Andress, 2014), (Chapman, 2021), 

(Europol, 2020), (Flores & Ekstedt, 

2016), (Grassegger & Nedbal, 2021), 

(Microsoft, 2020), (Vaithyasubrama-

nian, Christy & Saravanan, 2016), 

(Verizon, 2020) 

Technological Threats 

 
Bring Your 

Own Device 

(BYOD) 

• Employees’ private devices are used 

to conduct work. 

• Personal devices are not as secure as 

devices owned by organisations: 

o They are twice as likely to be af-

fected by malware or viruses.  

o They are more prone to be stolen 

or lost, which could lead to confi-

dential data being exposed. 

(Brodin, Rose & Åhlfeldt, 2015), 

(Chen et al. 2019), (Eslahi et al. 

2014), (Fehér-Polgár & Michel-

berger, 2019), (Garba et al. 2015),  

(Hovav & Putri, 2016), (Microsoft, 

2020), (Miller, Voas & Hurlburt, 

2012), (Thomson, 2012) 

Home Network  • With information leaving the office 

premises, also known as de-perime-

terisation, information security be-

comes a greater challenge. 

• Off-premises network devices may 

be unsecure or misconfigured. 

(Abukari & Bankas, 2020), 

(Cherdantseya & Hilton, 2013), 

(Puthal et al. 2017) 

Organisational Threats 

 
Social  

Learning  
• Limited possibilities to learn from 

colleagues in a WFH environment. 

• Risk of employees becoming igno-

rant, indifferent, and unaware of in-

formation security threats when 

WFH. 

(Thomson & von Solms, 1998), 

(Werlinger, Hawkey & Bezno-

sov, 2008). 
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Unintentional 

Insider Threats 
• Accidentally losing information.  

• Accidentally infecting systems with 

malware 

• Employees might become more care-

less with security when WFH. 

(Benbasat, Bulgurcu and Cavusoglu 

2010), (Brodin, Rose & Åhl-

feldt 2015), (Chapman, 2021),  

(Colwill, 2009), (Crossler et al. 

2013), (Flowerday & Renaud, 2017), 

(Hwang et al. 2019), (Jouini, Rabai 

& Aissa, 2014) 

Lack of  

Explicit WFH 

Policies 

• Missing in the majority of organisa-

tions 

• Should be adequate to the transmis-

sion of more employees WFH 

(Ahmad, 2020), (Furnell & Shah, 

2020), (Pranggono & Arabo, 2020) 

 

Organisational Best Practices 

Information 

Security  

Education 

(ISE) 

• An effort to provide insight and un-

derstanding of ISPs. 

• Can include a combination of pro-

grams within information security. 

• ISPs are direction-given documents 

containing different statements in 

terms of information security within 

an organisation. 

(Aldawood & Skinner, 2018), 

(Amankwa, Kritzinger & Loock, 

2014), (Applegate, 2009), (Benba-

sat, Bulgurcu & Cavusoglu, 2010), 

(Gallegos-Segovia et al. 2017), (Has-

sanzadeh, Jahangiri & Brewster, 

2014), Hight, 2005), (Hwang et al. 

2019), (Höne & Eloff, 2002), (John-

son & Goetz, 2017), (Manjezi & Bo-

tha, 2019), (Gallegos-Segovia et al. 

2017), (Silowash et al. 2012), 

(Wilson & Hash, 2003) 

Information 

Security Train-

ing (IST) 

• A compulsory program to employees 

within an organisation. 

• Provided to ensure employees with 

relevant information security skills 

in relation to their work. 

• Performed by using instructional 

methods of a practical manner. 

(Al-Daeef, Basir & Saudi, 2017), 

(Aldawood and Skinner, 2018), 

(Amankwa, Kritzinger & Loock, 

2014), (Furnell, Gennatou & Dow-

land, 2002), (Hassanzadeh, Jahangiri 

& Brewster, 2014), (Pope, 2016), 

(Puhakainen and Siponen, 2010) 

(Sarkar, 2010), (Silowash et al. 

2012), (Yayla, 2011), (Wipawa-

yangkool & Villafranca, 2015) 

Information 

Security 

Awareness 

(ISA) 

• A state where employees are aware 

and committed to various aspects of 

information security. 

•  Ensures that employees are aware 

and informed about current and fu-

ture information security threats. 

 

(Al-Daeef, Basir & Saudi, 2017), 

(Aldawood & Skinner, 2018), 

(Amankwa, Kritzinger & Loock, 

2014), (Flores & Ekstedt, 2016), 

(Grassegger & Nedbal, 2021),  

(Hassanzadeh, Jahangiri & Brewster, 

2014), (Hwang et al. 2019), (Jaeger, 

2018), (Kearney & Kruger, 2006), 

(Manjezi & Botha, 2019), (Peltier, 

2005), (Thomson & von Solms, 

1998), (Sarkar, 2010), (Silowash et 

al. 2012), (Siponen, 2000), (Wipawa-

yangkool & Villafranca, 2015) 
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Technological Best Practices 

Information 

and Access 

Management 

(IAM) 

• Principle of least privilege 

• Role Based Access Control (RBAC) 

• Multifactor Authentication (MFA), 

using more than a password to au-

thenticate users. Using something 

you know, something you are, some-

thing you have. 

(Aloul, Zahidi & El-Hajj, 2009), 

(Andress, 2014), (Das, Dingman and 

Camp, 2018), (Das, Wang & Camp, 

2019), (Das, Kim & Camp, 2021), 

(Dmitrienko et al. 2014), 

(Ferraiolo et al. 2001), (Gun-

ter,Liebovitz & Malin, 2011), 

(John et al. 2012), (Microsoft, 

2020), (Schneier, 2005) 

BYOD  

Management 
• Mobile Device Management 

• Enforcing policies 

• Virtualisation, remote access to ap-

plications or information 

(Downer & Bhattacharya, 2015), 

(Eslahi et al. 2014), (Garba et al. 

2015), (Hovav & Putri, 2016) 

Network • VPN establishes a secure and private 

communication channel between a 

remote and office network. 

• Network segmentation mitigates the 

risks of hackers reaching their mali-

cious goals and spreading malware 

in a network. 

(Mhaskar, Alabbad & Khedri, 2021),  

(Microsoft, 2020), (Pranggono & 

Arabo, 2020), bn(Singh & Gupta, 

2016) 

Zero Trust 

Model (ZTM) 
• Trust nothing, verify everything ap-

proach 

• Stronger information security archi-

tecture 

(Ahmed et al. 2020), (DeCusatis et 

al. 2016), (Microsoft, n.d.), (Micro-

soft, 2020) 

 Conceptual Matrices  

Two conceptual matrices were constructed to address the research question of this thesis, 

which concerns what best practices are of importance in the WFH context in relation to the 

threats and challenges identified in the literature. The purpose with the matrices was therefore 

to grade each best practice’s level of impact according to the reviewed literature. Thus, Figure 

3 and Figure 4 below are representations of what the literature, presented in this thesis, have 

stated regarding the best practices' influence on the found threats and challenges. In these fig-

ures the best practices are addressed individually – as seen from the rows, while the threats 

and challenges are grouped into the four subthemes introduced above in the literature sum-

mary – as seen from the columns. However, for clarity and additional context, the identified 

threats and challenges which the themes consist of are listed next to them in the figures. The 

themes are based on our interpretation of the threats and challenges described in the literature, 

and they have been adopted in the matrices to create a comprehensive outline. The same ma-

trices outlines have also been implemented in the Miro exercise for the empirical data collec-

tion, to facilitate the comparison between findings in the literature and reality.  
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The impact level of each best practice was measured by a four-point scale, consisting of the 

classifications No impact, Low impact, Medium impact and High impact. There was no post-

it note created for No impact, as this level was instead represented by an empty cell. However, 

after reviewing the literature and completing the matrices, it became clear that this option was 

never used since all the best practices were deemed to have at least a low level of impact on 

the given threats and challenges.  

 

 

Figure 3: Impact of organisational best practices on identified threats and challenges 

Information Security Education  

ISA has medium impact on malware, for instance ransomware, because it is a best practice 

that could include a total of training opportunities that provides employees with knowledge 

and skills for identifying or responding to such vulnerabilities (Manjezi & Botha, 2019). In 

addition to this, an adequate ISE could also result in reducing the possible attack opportunities 

as well as the probability of employees to become a victim within such threats (Gallegos-Se-

govia et al. 2017). However, within malware and ransomware attacks, employees are still con-

sidered being the largest vector of an organisation according to Gallegos-Segovia et al. 

(2017). 

Furthermore, ISE has a medium impact on attacks such as social engineering. This because 

Appelgate (2009) argue ISE being a defence that starts with ISE as a best practice where em-

ployees can understand techniques related to social engineering and eventually becoming re-

sistant. Furthermore, ISE is an effective program that increases employee’s consciousness 

against such threats (Aldawood & Skinner, 2018). However, as policies within organisations 
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may include information regarding social engineering, one shall consider an employee’s com-

promises and subjectivities (Silowash et al. 2012).  

Furthermore, ISE has a low impact on technological threats and challenges because policies 

may not be followed when personal devices are involved (Thomson, 2012) and enforcing 

them can be challenging (Hovav & Putri, 2016; Miller, Voas & Hurlburt, 2012). Similar to at-

tacks, ISE has a medium impact on organisational threats because of employee’s understand-

ings towards existing policies and procedures that can be reached through the work of apply-

ing ISE as a practice, organisations must consider compromises, subjectivities, and personal 

judgments among employees may exist towards for instance polices (Silowash et al. 2012).  

Information Security Training  

IST has a high impact of malware because it covers practical activities (Source that says 

this), where it for instance is important for managers within organisations to focus the practi-

cal side in order to prevent and detect such information security threats (Wipawayangkool & 

Villafranca, 2015). It is also essential to ensure that employees received up-to-date training 

regarding ransomware (Pope, 2016), that is categorized as a malware threat in this thesis, 

hence implying it being an important best practice that needs to be applied frequently within 

organisations.  

In addition to this, IST has a high impact on attacks because effective training provides an 

opportunity for employees to become familiar and regularly practice the content of for in-

stance social engineering (Aldawood & Skinner, 2018). It is also a responsibility within or-

ganisations to ensure that their employees are cautious of consequence that may arise after a 

social engineering attack, as well as to provide them with ISTs in order to generate experience 

regarding behaviours that social engineers tend to exploit (Aldawood & Skinner, 2018).  

Furthermore, IST has low impact on technological threats and challenges because training 

can be used to encourage employees to understand and comply with ISPs (Puhakainen & 

Siponen, 2010), but even then, enforcing them when personal devices are involved remains a 

challenge (Hovav & Putri, 2016). Continuously, IST has a high impact on organisational in-

formation security threats because it can increase employee’s abilities in interacting with for 

instance available software programs as this is being determinants of intentions and behav-

iours (Yayla, 2011), like unintentional insider threats. Besides this, it is important for employ-

ees to be trained in recognizing behaviours of insider criminal networking that could feasibly 

result in engaging other employees to join a criminal network (Silowash et al. 2012), which 

could possibly have an effect on an organisation when they least expect it.  

Information Security Awareness  

ISA has medium impact on malware because organisations should conduct such best practice 

to instruct employees about information security threats like ransomware, as well as how to 

prevent and mitigate these (Manjezi & Botha, 2019). ISA is recognized as a preventive step 

against for instance ransomware attacks and will result in an intention of compliance against 

such threats (Al-Daeef, Basir & Saudi, 2017; Wipawayangkool & Villafranca, 2015). How-

ever, individual interpretations among employees regarding awareness is important to 

acknowledge (Hwang et al. 2019), which may be a factor affecting an employee’s compliance 

towards such information security threats.  
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Furthermore, ISA has a high impact on attacks because it is critical for employees to be 

aware and recognize common techniques used by social engineers to influence employees 

(Aldawood & Skinner, 2018; Flores & Ekstedt, 2016). ISA is considered a best practice to-

wards social engineering attacks as it is impossible for organisations to eliminate these with-

out involving this as a best practice (Flores & Ekstedt, 2016). Besides social engineering, ISA 

could also result in employees recognising and identifying malicious insider threats among 

employees that could occur within an organisation (Silowash et al. 2012).  

In addition to this, ISA has medium impact on technological information security threats be-

cause employees often underestimate or are unaware of threats that may arise with personal 

devices (Hovav & Putri, 2016). Therefore, raising their awareness is necessary for them to 

make better decisions and take precautions (Amankwa, Kritzinger & Loock, 2014). Further-

more, ISA has medium impact on organisational information security threats because alt-

hough organisations provide opportunities and experiences to provide and stimulate aware-

ness among employees, such experiences for may result in individual interpretations (Hwang 

et al. 2019). Employee’s gained level of awareness may differ although organisations provide 

awareness programs (Hwang et al. 2019).  
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Figure 4: Impact of technological best practices on identified threats and challenges 

Identity and Access Management  

IAM has a medium impact on malware because if a user has restricted privileges, the mal-

ware might not have the ability to conduct the necessary changes for completing its malicious 

intent (Andress, 2014). Hence, ransomware is more likely to spread and be deployed organi-

sation wide if the users have excessive privileges (Andress, 2014; Microsoft, 2020). Further-

more, MFA can mitigate the impact of users having their credentials compromised in the first 

place (Microsoft, 2020) as it helps improve the validation security by combining multiple au-

thentication factors (Aloul, Zahidi & El-Hajj 2009; Dmitrienko et al. 2014).  

In similarity, it has a medium impact on attacks since IAM revolves around access con-

straints which can help diminish the impact of an attack (Gunter, Liebovitz & Malin, 2011). 

For instance, if the principle of least privilege is implemented, it will limit a threat actor’s ac-

cess rights, thus reducing the risk of accessing sensitive data or resources (Andress, 2014). 

Furthermore, by adopting RBAC, the risk of fraud and intentional insider threat can also be 

minimised (Ferraiolo et al. 2001). In addition to this, MFA acts as a first line of defence in 

protection of accounts to avoid compromises (Microsoft, 2020). However, MFA is not an in-

fallible guarantee, it is for instance still susceptible to trojan and man-in-the-middle attacks 

(Schneier, 2005).  

IAM has a medium impact on technological threats and challenges since authorisation per-

missions to systems can be assigned for both users and devices (Gunter, Liebovitz & Malin, 

2011). Furthermore, lower user privileges can restrict what a potential threat actor can access 

(Andress, 2014) once a device or network has been compromised. Moreover, according to 

Microsoft (2020), numerous organisations have adopted MFA as an extended security meas-

ure for their employees working from home, as they are no longer protected by the organisa-

tions network. Although, as highlighted above MFA is still vulnerable towards man-in-the-

middle attacks (Schneier, 2005), which for instance could be deployed through a poorly se-

cured WiFi. 

Furthermore, IAM has a medium impact on organisational threats and challenges since MFA 

is an effective counteract for weak credentials (Microsoft, 2020). However, MFA solutions is 

dependent upon the compliance from employees for it to be useful and enhance protection 

(Das, Dingman & Champ, 2018). In order to receive the employees’ approval, it is crucial that 

they understand the benefits it can provide (Das, Dingman & Champ, 2018). In addition to 

this, the RBAC model is considered to facilitate compliance with security policies for em-

ployees (Ferraiolo et al. 2001; John et al. 2012). Furthermore, if the RBAC approach is 

adopted, it will help prevent employees from executing critical errors in the systems (Fer-

raiolo et al. 2001). 

BYOD Management  

BYOD management has a medium impact on malware because although MDM allows or-

ganisations to manage the devices, it is ineffective at preventing malware from spreading to 

other devices due to limitations, such as blacklisting certain apps (Garba et al. 2015). How-

ever, if apps or data which are located on servers are used or accessed through virtualisation, 

malware cannot spread from the devices to the servers (Garba et al. 2015). However, BYOD 

management has a low impact on attacks because MDM, MIM and MAM are reactive rather 

than proactive measures (Downer & Bhattacharya, 2015), meaning that they can somewhat 
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reduce the impact of attack if actively done so, but it will not prevent attacks. Furthermore, 

virtualisation does not prevent data leakage if a user with permissions had malicious intents 

(Downer & Bhattacharya, 2015).  

Furthermore, BYOD management has a medium impact on technological threats and chal-

lenge because through MDM, MIM or MAM, organisations can enforce policies and manage 

devices to mitigate threats (Eslahi et al. 2014; Garba et al. 2015). BYOD management also 

has a medium impact on organisational threats and challenges because if personal devices 

are managed by the organisation through MDM, unintentional user threats can be mitigated 

when a mistake is made, by managing the device remotely to configure, lock, or wipe the de-

vice as Eslahi et al. (2014) and Garba et al. (2015) suggest. Moreover, both through virtualisa-

tion and through MDM, organisations have more control over how employees can interact 

with organisational assets (Garba et al. 2015), mitigating the possible threats and challenges 

that may arise. 

 

Network  

High has a medium impact on malware because network segmentation can prevent malware 

to spread between devices by placing them in separate networks (Microsoft, 2020; Pranggono 

& Arabo, 2020). Similarly, the network best practice has a medium impact on attacks be-

cause network segmentation makes it more difficult for attackers to reach their malicious 

goals by inhibiting the spread of attacks (Microsoft, 2020). Furthermore, network has a high 

impact on technological threats and challenges because segmenting the home network, sepa-

rating all personal devices from the work devices can reduce the threats that may otherwise 

spread between them (Mhaskar, Alabbad & Khedri 2021; Pranggono & Arabo, 2020). On the 

other hand, network has a low impact on organisational threats and challenges because VPN 

can merely allow organisations to enforce certain policies even when employeesWFH (Prang-

gono & Arabo, 2020), but may still not have a significant impact on employee ignorance, un-

intentional insider threats.  

Zero Trust Model 

ZTM has a high impact on malware because ZTM prevents malware from propagating, 

mainly in the same way as the network best practice, namely through segmenting the network 

(Ahmed et al. 2020). However, ZTM has a medium impact on attacks because ZTM can help 

with detecting and mitigating attacks, especially those that could result in data breaches (Ah-

med et al. 2020) but may not be invulnerable against social engineering. ZTM also has a high 

impact on technological threats and challenges because as Puthal et al. (2017) states, ZTM 

can secure remote networks in a similar way as network segmentation. Moreover, ZTM han-

dles all requests as coming from untrusted sources, hence access requests from unmanaged 

personal devices would also be more secure (Ahmed et al. 2020; DeCusatis et al. 2016). 

Lastly, ZTM has a medium impact on organisational threats and challenges because ZTM 

can increase awareness regarding data and make it difficult to exfiltrate it for the wrong rea-

sons (Ahmed et al. 2020), which arguably can reduce unintentional insider threats. 
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3 Research Methodology  

The following chapter addresses the research methodology for this thesis, which according to 

Recker (2013) presents the chosen strategy for answering the research question. It will begin 

with describing the overall research approach, including a description of how the literature 

review was conducted. Secondly, it will cover the whole data collection process and thirdly, it 

will convey the data analysis. Lastly, the ethical considerations and the scientific quality of 

the thesis will be presented.  

 Research Approach 

A qualitative research approach has been used in this thesis in order to answer our exploratory 

research question. Recker (2013) describes a qualitative research approach and methods to be 

designed to assist researchers in understanding phenomena in context. Within our study and 

thesis, the phenomena of interest concerns information security threats and best practices 

within organisations in a WFH context, making the approach of a qualitative method the ap-

propriate one. While performing our prerequisite work for this thesis, we noticed a gap in lit-

erature regarding information security best practices in a WFH environment. Consequently, 

qualitative methods are well suited for exploratory research where for instance a phenomenon 

is not well researched (Recker, 2013), which corresponds with our interpreted gap in the liter-

ature in the beginning of this thesis work. Furthermore, this thesis takes a deductive approach, 

as it investigates the literature and past works relating to information security before conduct-

ing an empirical research to verify what is derived from the literature review (Alvehus, 2019; 

Jacobsen, 2002). Although deductive approaches are criticized for focusing on a specific pre-

defined scope which may omit the most important information (Jacobsen, 2002), it was pre-

ferred over an inductive approach as some portion of the literature was already reviewed from 

the prerequisite work for this thesis.  

Furthermore, considering that this study will focus on attempting to identify best practices 

that are adopted by large Swedish based organisations against information security threats, 

which is a field that we have limited experience in, subscribing to an interpretive philosophy 

can be argued to be viable and methodologically appropriate. As Klein and Myers (1999) and 

Mingers (2004) suggest, interpretive information systems research is based on attaining 

knowledge about social constructs and shared meanings. We argue that some aspects of infor-

mation security best practices that are important when employees WFH are built on social 

constructs, such as organisational processes, policies, or the human factor. Additionally, 

Recker (2013) characterizes interpretive research by the focus on developing data through in-

terpretations of individuals. Therefore, to explore what information security best practices are 

important when employees WFH, gaining insight through knowledgeable individuals playing 

a central role in these social worlds is important for the purpose of this thesis, hence it follows 

a qualitative approach. 

Silverman (2020) explains that the purpose of qualitative research is to understand the human 

experience. Therefore, information security officers or employees responsible for information 

security should be able to contribute to an explanation of not only what measures are being 

used, but also give why they are being used. These types of answers are more appropriate if 
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the information security officers get the opportunity to answer and express themselves di-

rectly in a conversational manner through a qualitative approach, thus getting the opportunity 

of generating nuanced and contextual accounts of their experiences and interpretations 

(Schultze & Avital, 2010) relating to information security.  

3.1.1 Approach for Literature Review 

As we chose to take a deductive approach with this thesis, we have conducted a literature re-

view before conducting an empirical study, since it would be based on the findings from the 

literature review. The literature review is based on foundational concepts such as the evolu-

tion of the workplace and information security. Through the literature review, we aimed to 

understand the field of information security and become aware of previous work that had been 

done. We strived to identify concepts that could be further explored through empirical re-

search, in this case information security threats and best practices. These aims also go in line 

with what Oates (2006) suggests accomplishing with a literature review. 

To find related literature to the mentioned concepts, various search engines were used. In ad-

dition to Google and Google Scholar, we made use of the resources provided from Lunds uni-

versity LUBSearch, LUBCat and associated databases such as Aisel, IEEE and AIS Digital 

Library. Through the search engines, filters were used to find more recent or more cited re-

sources. Publications from conferences such as ECIS, ICIS, or International Conference on 

Financial Cryptography and Data Security were also investigated, as conference proceedings 

often contain the latest information within the field (Oates, 2006). Furthermore, suggestions 

of authors or articles by our supervisor and reviewers were also taken into consideration. 

The articles that were used in the study were chosen with respect to a series of factors, such as 

publishing year, authors, journals, covered topics, number of citations etc. The priority order 

of these factors has varied, but they were all taken into consideration. We strived to find re-

cent articles that were related to information systems or information security journals, with 

acknowledged authors. These efforts were made to ensure that the information we find from 

the literature review would be true and relevant for this thesis. Some of the keywords that 

were used in different combinations when searching for resources are: “Information security”, 

“Best practices”, “Measures”, “Challenges”, “Technological”, “Organisational”, “Work from 

home”, “MFA”, “Zero trust” etc. 

 Data Collection  

3.2.1 Pilot Study 

Before conducting the main interviews in the empirical study, we decided to carry out an un-

structured pilot study that was intended for us to prepare and ensure that our ideas regarding 

information security threats and best practices would work in practice (Kim, 2011). To re-

ceive insights regarding information security threats that may have arose in association with 

the COVID-19 and employees working from home, as well as best practices in relation to 

these, we interviewed an IT Security Specialist at the Swedish Police Authority. Our pilot 

study helped us with confirming whether the information security best practices and threats 

that were identified in the literature review were representative of the reality, or if there was 
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anything that was omitted. Therefore, the answers that are given in the pilot study interview 

may alter the questions or focus of the main interviews. The Swedish interview protocol used 

for the pilot study can be found in Appendix 2. This is in line with Kim’s (2011) explanation 

of the principal benefit of conducting a pilot study as it provides researchers with an oppor-

tunity to alter and revision the main study.  

3.2.2 Main Interviews 

In qualitative methods, the most prominent method for gathering empirical data is interview-

ing (Recker, 2013). The data collection for this thesis was conducted by semi-structured inter-

views, which is one of the most common interview techniques according to Recker (2013). 

This approach provided us with a flexible process without compromising the consistency or 

reproducibility of the study. This is possible since it is based on an interview outline with pre-

defined questions, but nonetheless it allows the interviewer to deviate and improvise from this 

outline to ask follow-up questions when necessary (Myers & Newman, 2007; Recker, 2013). 

Throughout the progression of our work, as we gained more knowledge in relation to the 

topic, the possibility of deviating from the interview outline provided us with further possibil-

ities of gathering valuable data. In addition to this, Recker (2013) describe that semi-struc-

tured interviews encourages a two-way communication between the interviewer and the inter-

viewee. He implies that this will facilitate a more natural conversational environment that 

could be beneficial when addressing delicate issues and help generate more comprehensive 

detail rich answers. Since our thesis addresses information security, which can be regarded a 

sensitive subject, we wanted to adopt this approach for our interviews. Semi-structured inter-

views also give the interviewers the possibility to ask follow-up questions in different orders 

based on the answers from the respondent and the flow of the interview (Oates, 2006), which 

we have done to get a deeper understanding of specific topics which the respondents were 

more specialized in or keen to explain. 

Furthermore, due to the current circumstances with the ongoing pandemic, all interviews were 

conducted remotely through digital meetings. According to Jacobsen (2002), a challenge with 

conducting this kind of remote interviews is that it can cause the interviewer to miss details 

such as facial expressions and general body language of the interviewee. To ensure that this 

will not happen, we proposed for our participants to conduct the interview through video 

calls, preferably on the digital meeting platforms Zoom or Microsoft Teams. Jacobsen (2002) 

also argues that the surrounding environment can affect the interviewee and that it is im-

portant that the person feels at ease. Hence, he suggests that it could be beneficial if the inter-

view is set in a familiar environment. Although we did not have the opportunity of conducting 

interviews in a physical setting, we still argue this being an advantage for the study since the 

interviewees will take part in the interview from a familiar location at their homes. Jacobsen 

(2002) also suggests that conducting interviews in the participant’s main language can be fa-

vourable, as it can help with providing more nuanced answers without facing a possible lan-

guage barrier. Therefore, with respect to the participants, the interviews in this thesis were 

conducted in Swedish. Hence, the transcriptions of the interviews are also written in Swedish. 

However, the respondents’ answers will be translated into English when presenting or quoting 

them in the Findings chapter.  
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3.2.3 Selection of Participants 

In order to answer this thesis' research question with the help of empirical data, it was of great 

importance to identify appropriate interview participants. In qualitative research participants 

are selected by purposive sampling, meaning that they satisfy characteristics or requirements 

of interest (Recker, 2013). We aimed to interview people who could be deemed experts in the 

field through their experience working with information and cyber security. Hence, we first 

and foremost intended to contact people working in roles such as CISO and CSO, or manag-

ers in similar roles that had relevant experience of information security. We chose to contact 

people working at large organisations, since compared to small businesses, they tend to have 

the means to establish an information security programme and have dedicated security per-

sonnel (Kotulic & Clark, 2004). With respect to PwC’s (2014) categorisation of large compa-

nies, we contacted organisations that had more than 250 employees. Although the industry in 

which the organisation operates is also a factor that affects their information security (Kotulic 

& Clark, 2004), we decided not to limit this thesis to a specific industry. However, all partici-

pants work at organisations that can be considered information intensive. While this decision 

may have consequences on the generalisability of the thesis, we believe it has allowed us to 

focus more on the general WFH perspective. Furthermore, it has facilitated the search for ap-

propriate interview candidates and allowed us to conduct more interviews within our limited 

timespan. It has also introduced us to different perspectives and interesting insights about in-

formation security while conducting the interviews. Table 2 provides a summary with anony-

mised information about all the participants we interviewed.  

Table 2: Respondent details 

Respondent  Organisation Industry Role  Experience  

R1 The Swedish Police 

Authority 

Public Sector  IT Security Specialist 4 years 

R2 IT Consultant  

Company 1 

IT CSO  6 years 

R3 Swedish University Public Sector CISO 9 years 

R4 Construction company Construction  CISO 12 years 

R5 IT Consultant Com-

pany 1 

IT  Security Consultant  5 years 

R6 Process Automation 

company 

OT (Operational 

Technology) 

Cybersecurity Tech 

Lead Sweden 

7 years 

R7 Food Retail Company Retail CISO 6 years 

R8 Accounting Company Accounting Risk Advisory 5 years 

 

When contacting the interview candidates, we sent them a short description of our thesis to 

notify them about its purpose. In addition to this, we sent out the interview outline to all inter-

viewees in advance, to allow them to briefly go over and prepare for the main questions that 
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would be asked. This practice is consistent with Patton’s (2015) suggestion that interviewees 

should be informed about the study through a statement of purpose on beforehand. He implies 

that this can be done through either sending an explanation of the topics that will be covered 

or by providing the interview questions (2015). 

3.2.4 Empirical Data Collection Process 

The interviews were conducted with a semi-structured approach and the main interview out-

line is therefore not absolute, as follow up questions are not included. This corresponds well 

with what Recker (2013) states in regard to semi-structured interviews. All questions in the 

main interview outline are grounded upon concepts identified in the literature review, which 

can be seen bellow as the concept is written to the left of each question. The only exception 

being the question number five, which we chose to add as a result of our pilot interview, 

where the importance of information classification was emphasised by the respondent. All in-

terviews in the main study were divided into three parts, with two interview sessions and one 

exercise. We began with asking general questions about the WFH conditions at the organisa-

tions, before addressing open questions regarding information security threats as well as best 

practices from a WFH context. During the interviews, the words threat and challenge were 

used interchangeably in the questions. This was done purposely in order to demonstrate for 

the interviewees that neither the questions nor the answers were limited to a particular defini-

tion of threat or challenge. Once this part was finished, we conducted an exercise where the 

participants were asked to grade the impact level of certain best practices in relation to catego-

ries with threats. The threats categories used for the exercise had previously been identified in 

the literature review. After the grading exercise was completed, we moved on to ask the final 

questions about information classification. Down below in Table 3 is the English interview 

outline, the original Swedish version can be found in Appendix 2.  

 
Table 3: Main interview outline 

Concept Question 
 Question 

Number 

  What is your work profession and what experience do you 

have with Information Security? 

1 

Work from Home Have employees had the possibility to work from home as 

a consequence of the COVID-19 pandemic?  

2 

When were employees in your organisation allowed to 

start working from home?  

2.1 

Have employees had the possibility to work at the office 

during the pandemic?  

2.2 

Have employees had the possibility to work from home 

before the pandemic?  

2.3 

What percentage of employees would you estimate work 

from home today? 

2.4 
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What percentage of employees would you estimate 

worked from home before the pandemic?  

2.5 

Will employees be allowed to work from home after the 

pandemic and if so, to what extent?  

2.6 

Information Security 

Threats with WFH 

Have you noticed any increase in information security 

threats and challenges in relation to the increase of em-

ployees that are working from home? 

3 

Do you believe there are different information security 

threats when employees work from home compared to 

when they work in an office environment?  

3.1 

What would you consider the most critical threat or chal-

lenge with working from home?  

3.2 

Information Security 

Best Practices  

Do you have any specific information security policies 

that employees are expected to follow when they work 

from home? 

4 

Have there been any changes in the best practices adopted 

by your organisation regarding information security when 

employees work from home?  

4.1 

What best practices have you adopted with respect to the 

aforementioned threats? 

4.2 

How do you work with employee education, training, and 

awareness in regard to information security?  

4.3 

Do you place more importance on organisational or tech-

nological best practices?  

Organisational best practices impact employee behaviour 

and knowledge, as well as policies.  

While technological best practices impact the adopted 

hardware and software infrastructure and architecture. 

4.4 

 --- Grading exercise ---  

Information  

Classification  
(Based on pilot  

interview) 

Do different information classifications impact how criti-

cally you view specific threats and challenges?  

Information classification concern categorising infor-

mation into different sensitivity levels, for example open, 

semi-open and confidential information.  

5  

 Is there anything else you would like to add or something 

you would like to clarify further?  

6 
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After transcribing the interviews, we sent the transcripts to the participants for revision and 

approval, to ensure that nothing has been misrepresented and so that possible confidential 

matters that may have arisen could be removed upon request. This goes in line with Patton’s 

(2015) recommendations about allowing respondents to review the transcript in order to im-

prove the transparency of the study. Table 4 below presents the interview date and duration 

with each of the participants.  

 
Table 4: Summary of interview details 

Respondent  Interview Date Duration 
Interview Tool / 

Platform 

R1 2021-04-21 48 minutes Zoom 

R2 2021-04-28 46 minutes Microsoft Teams 

R3 2021-05-03 87 minutes Zoom 

R4 2021-05-03 51 minutes Zoom 

R5 2021-05-04 62 minutes  Microsoft Teams 

R6 2021-05-06 47 minutes Microsoft Teams 

R7 2021-05-13 82 minutes  Zoom 

R8 2021-05-18 73 minutes Microsoft Teams 

 

The grading exercise was executed by using the website Miro, where you can create digital 

boards with moveable post-it notes which can be seen in Figure 5 and 6. We created an ac-

count for the respondents in advance in order to facilitate the process of accessing the boards 

on the website. Furthermore, we did not want to pressure anyone to sign up on the website 

and create an account they did not desire to have. Hence, we provided the respondents with a 

link and credentials for our pre-registered interviewee account before the exercise. However, 

the credentials were only temporary for each respondent, as the password was changed be-

tween all interviews. The impact levels that the respondents could choose between was no im-

pact, low impact, medium impact and high impact. Where no impact is represented by an 

empty cell, which is equivalent to the structure for the concept in concert matrices. However, 

there is always a risk that grading levels can be perceived differently depending on the re-

spondent interpretations. While this could potentially make it difficult to draw any substantial 

generalisations from the overall joint grading results, that is not the objective of the exercise. 

As Miles and Huberman (1994) describes it, matrices can be used either to describe, or to ex-

plain a phenomenon. As we aim to get a better understanding of what best practices are im-

portant, our matrices intended to motivate the respondents to explain their thoughts. Miles and 

Huberman (1994) further imply that field notes that are taken contain much more information 

than dense matrices. By asking the interviewees to explain their thoughts while working on 

the matrices, we acquire the mentioned field notes with large amounts of data, more than what 
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can be seen only from the matrices. Hence, the purpose of this exercise was to let the respond-

ents talk more openly in regard to the best practices and threats that had been identified in the 

literature review. An interactive exercise in this manner was preferred over asking individual 

questions about each best practice in conjunction to each of the threat categories in a repeti-

tive fashion, since it reasonably would have taken significantly longer time. During the exer-

cise, the respondents were asked to think out loud when considering which impact level a best 

practice had on a given category with threats. As Miles and Huberman (1994) suggest, matri-

ces can be used to cross two variables and their sub-variables to see in what way they interact. 

In our case, the two main variables, namely threats and best practices were crossed to explore 

how they may interact. Due to subjective factors of interpretation in grading exercises, the 

main focus was not on what impact level was chosen, but rather on the respondents reasoning 

and thoughts about the different practices. The interviewees were therefore continuously 

asked to motivate why they chose certain impact levels or to express their thought process, 

which follows the semi-structured approach that this qualitative study has.  

 

Figure 5: Miro Exercise - Organisational Best Practices 
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Figure 6: Miro Exercise - Technological Best Practices 

 Data Analysis  

Bailey (2008) and Bhattacherjee (2012) describe qualitative analysis to be the analysis of 

qualitative data from recordings of interviews, later to become transcripts, which has been the 

foundation for our data analysis process. As expressed in previous sections within the meth-

odology chapter, the data collection phase of this thesis contained one pilot interview and 

seven main interviews, demonstrated in appendix 4-10. Consequently, this contributed to a 

large amount of qualitative data for us to analyse iteratively and thoroughly throughout our 

empirical work. Recker (2013) explains this to be one of the key attributes of analyses within 

qualitative research and highlights the sheer amount of data that usually must be analysed. 

Furthermore, although Recker (2013) describe analysis within qualitative research often being 

done without a clear understanding of what parts to be relevant or not for the final outcome, 

our interview guide based on concepts derived from our literature work helped us link rele-

vant answers already during the first main interview. In addition to this, Recker (2013) also 

explains data collection and analysis within qualitative research to be highly interconnected or 

dependent on another. 

Once a main interview was performed and recorded, we began to transform these into tran-

scripts. This goes in line with Kvale’s (1996) explanation of a transcript being the transfor-

mation from one narrative mode to another, such as an oral to a written discourse, which was 

the case in our data collection. The recordings of our data were transcribed into written form 

for us to study our findings in detail as well as to apply different coding, an important process 
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according to Bailey (2008). As transcriptions need to be detailed, we transformed our rec-

orded interviews to transcripts manually without any transcription tools but with the use of In-

qScribe. InqScribe allowed us with the use of shortcuts to lower the speed, pause or rewind 

sections that were difficult to interpret and understand because of recording quality, such as 

overlaps in speech or low volume (Bailey, 2008).  

Furthermore, before we started with transforming our recordings into transcripts, we decided 

on the level of details regarding the features of interactions to transform into a transcript. Bai-

ley (2008) describes this being important to consider in order to have a balance between read-

ability and accuracy of each transcript, but also because of collected data requiring to be inev-

itably reduced since interaction is hugely complex. Hence, words such as “ehm…” were re-

duced from the answers to the general questions that were asked before the Miro exercise. 

When transforming the answers and interactive comments from the Miro exercise, we decided 

upon explaining interactive features within square brackets, such as “[grades high impact on 

X to Y]” or “[long pause]” if the respondent took time to answer. We also considered the pre-

sented decisions and balances for the findings in our fourth chapter, where we argue it being 

of no relevance to demonstrate if the respondent said “ehm” before giving an answer, as we 

found this naturally occurring while we were communicating and interacting. As representa-

tion of audible data into written forms is an iterative process resulting in being the first step of 

analysing data (Bailey, 2008), this gave us a foundation before initiating our main analytical 

process.  

Furthermore, to track our analytical insight that occur during the data collection phase and be-

ing the beginning of qualitative analysis (Patton, 2014), we performed meetings after each 

conducted interview. During these meetings, everyone described individual interpretations of 

what have been said during the interview. This is in accordance with one of Patton’s (2014) 

twelve tips for ensuring a strong foundation for qualitative analysis. While researchers are still 

being in the data collection process, noting and recording emergent patterns and possible 

themes results in confirming cases to a deepen analysis (Patton, 2014), which were performed 

throughout our whole analysis work. Patton (2014) further describe the steps for a strong 

foundation within qualitative analysis to be an analysis journal where the authors can docu-

ment analysis decisions and emergent ideas that can occur throughout the analysis phase. 

Throughout out empirical work of data collecting and analysis, we kept an “Empirical diary” 

with arguments and reasonings to be later used within these sections.  

Additionally, after each transformation process from a recording into a transcript, we used the 

technique of coding to define what our collected data covered (Gibbs, 2007). Recker (2013) 

further explain coding to be one of the appreciated and useful techniques for reducing qualita-

tive data into meaningful information. Gibbs (2007) also reason coding to be easiest using 

transcripts as well as the way of categorising the text into thematic ideas. The categorising 

process of our findings as well as the names of the different categories were based on con-

structs that we developed from our literature review, which is explained by Bhattacherjee 

(2012). To make the analysis process of our findings an easy process despite the amount of 

data, we used a colour theme to mark our main concept categories from our literature review. 

Hence, this is in line with Gibbs (2007) explanation of coding usually being represented with 

different colours, where the different categories may come from researched literature. This is 

demonstrated in the “Colour” column in Table 5. Besides this, as our literature review con-

tains of aspects within our concepts, we decided upon having a specific code instead of addi-

tional colours because it was visually appealing and easier for us to differentiate further. This 

can be demonstrated in the “Code” column of Table 5. Also, in some cases within the 
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marking process, sections were only applied with a colour and not a code. This represented 

that the finding did not belong to a specific coding category within the coloured one, as it for 

instance could be respondents generally talking about threats and challenges, organisational 

best practices or technological best practices. The applied colours and coding can be viewed 

in each transcript of our interview recordings, attached in appendix 4-10.  

Table 5: Interview analysis and coding 

Concept Colour Aspect Code 

Work from Home    

Threats and challenges 

 Malware  M 

Attacks  At 

Technological  Te 

Organisational  O 

Organisational Best Practices 

 Education Ed 

Training Tr 

Awareness Aw 

Technological Best Practices 

 Identity and Access Manage-

ment 

IAM 

BYOD Management  BYODM 

Network N 

Zero Trust Model ZTM 

Information Classification    

 Ethical Considerations  

Ethics plays an important role in all forms of research and sciences to be moral and be able to 

differentiate right from wrong, regardless of which research methodologies are chosen for the 

study (Recker, 2013). Within the field of information systems, there are certain rules or best 

practices to conduct an ethical study defined and debated by various authors (Hassan, Mingers 

& Stahl, 2018). Recker (2013) suggests four rules for ethical consideration: responsibility, ac-

countability, liability, and due process. These rules advise researchers to prepare and plan for 

possible costs, obligations, consequences of decisions made and to ensure that the empirical 

study abides by the law. Recker (2013) further suggests that all participants must explicitly 

accept being a part of the study and their privacy must be protected by the researchers. He 

also implies that the collected data must be used honestly to analyse and draw results from 

them without altering the data. Lastly, he also mentions that the data from the empirical stud-

ies must be securely stored. 
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We understand the implications of not following these rules and guidelines suggested by 

Recker (2013) and have strived to conduct an ethical study by these standards. Due to the cur-

rent state with COVID-19, we conducted our empirical studies digitally, thereby no great 

costs have incurred. As we have investigated organisations’ approach to information security, 

which can be regarded as a sensitive subject, upon the respondent’ request, we kept them and 

their organisations anonymous, for their confidentiality. Both via email and before starting 

each interview, the respondents were informed about the purpose of the study, how we will 

use their answers and how they have the right to remain anonymous and withdraw their par-

ticipation from the study if desired. Their participation has also been voluntary which is in ac-

cordance with Bhattarajee’s (2012) explanation of voluntary participation and harmlessness as 

well as Jacobsen’s (2002) description of informed consent. The collected data was securely 

stored in Lund University’s cloud environment, with the use of Microsoft Teams, where we 

temporarily stored interview recordings and transcripts. The interviews were transcribed as-is 

and sent to the respondents for confirmation and approval to use in our thesis, which Alvehus 

(2019) mentions can also improve the authenticity of the study as well since the respondents 

get the chance to correct certain aspects. Some of the respondents made requests to remove 

certain sections from the transcripts that could have revealed their identity or organisation. 

Some sections that we identified ourselves as revealing were also pseudonymised, for exam-

ple by replacing the name of the organisation or a policy by “the organisation” or “the pol-

icy”, as Jacobsen (2002) also advised for the sake of the respondents’ confidentiality. Aside 

from that, the transcriptions were analysed without changing or hiding any data. We have 

strived to follow these guiding principles to make our study as transparent as possible, both 

for the readers and the respondents, to not violate any ethical concerns in the search for empir-

ical data. 

 Scientific Quality 

There are several factors that influence the scientific quality of a study, such as reliability, va-

lidity, or generalisability. These factors are often affected by the methods that are used to con-

duct a study. Reliability is the degree to which the measure of a construct is consistent or de-

pendable (Bhattacherjee, 2012). Bhattacharjee’s (2012) further exemplifies reliability in his 

research with the questioning if one would get the same result while measuring the same con-

struct multiple times. We believe that the repeatability of this study also is benefited by the 

use of the matrices and predefined interview outline. In addition to this, Recker (2013) and 

further describe reliability to be dependent on how precise and consistent the measurements 

are. Therefore, to improve the reliability of this study, we strive to be as transparent with the 

empirical study as possible by describing the whole process in detail and providing the full 

transcripts from interviews and raw data from the survey results. Furthermore, as one of the 

sources of unreliability is providing interviewees with questions and issues that respondents 

are not familiar or care about (Bhattacherjee, 2012), we aimed for interviewing CISOs or se-

curity specialists for this study, as explained in section 3.2.3 in this thesis. In addition to this, 

we have also sent each interviewee the interview questions beforehand with a brief explana-

tion of the process within our data collection with interview questions and a Miro exercise for 

them to become familiar with the aim of this study, hence influencing the reliability. 

Furthermore, a study’s validity is dictated by how well and to what the extent the researched 

theoretical construct is adequately measured (Bhattacherjee, 2012; Patton, 2015; Recker, 

2013). Jacobsen (2002) further states that the internal validity of a study relates to whether it 
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succeeds in researching what was intended, while external validity concerns whether the find-

ings can be generalised. As validity ideally should be measured by addressing a combination 

of theoretical and empirical approaches (Bhattacherjee, 2012), we conducted a literature re-

view for this study where the findings, summarised in 2.5, functioned as the foundation for 

our interview guide in our empirical data collection. This provided us with the combination of 

adequately measuring and drawing conclusions upon two approaches containing two different 

data sources for assuring the internal validity of our study. Additionally, in line with Myers 

and Newman (2007), we began each interview session with introducing ourselves, the pur-

pose of the study, but most importantly asking about each respondent’s background and expe-

rience in relation to information security in order to further assess the validity of this study.  

Within generalisability or external validity, there is a consensus that quantitative methods are 

often better at generalisation compared to qualitative methods (Patton, 2015; Recker, 2013). 

Although the generalisability of our qualitative findings may not be substantial, it will provide 

more detail rich and nuanced answers than a quantitative study would, which will help create 

a more comprehensive understanding of what information security best practises are adopted 

in relation to WFH. Gregor (2006) on the other hand argues that the generalisability of a study 

also depends on the boundaries of the theory in which it is applicable. Since this study aimed 

to focus on mainly large Swedish based organisations, it could be argued that the findings will 

only be generalisable for organisations that fit in the same category. Certain aspects of our 

findings about important information security best practices in a WFH context may not re-

main as valid or generalisable with time, in regard to change of work environment and tech-

nological advancements, yet we believe the current state of affairs has been important to ex-

plore, for historical validity if nothing else as Patton (2015) also argues. 
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4 Findings 

The following chapter presents the findings from our empirical data collection for this thesis. 

Firstly, the results from the pilot interview will be addressed with the intention of creating a 

more robust foundation for the subject area. Secondly, the findings from our main interviews, 

which are divided into six sections, will be presented. Each section is characterised by a com-

mon theme identified in either the literature or the data analysis process. Those sections are 

Work Frome Home, Threats and Challenges, Organisational Best Practices, Technological 

Best Practices, Information Classification and Summary of Miro Exercise.  

 Pilot Interview 

Through the pilot interview, we hoped to learn more about the trends of information security 

threats and challenges, whether there have been any changes in association with employees 

working from home. However, since R1 (41, 55) was not working closely with these kinds of 

questions, it was difficult to give an answer that is representative of the Police Authority. 

Nonetheless, R1 was able to share insights about WFH threats and challenges based on expe-

riences and perceptions as an IT security expert. Some of the challenges mentioned by R1 

was, confidential information and work computers being accessed by family members (68), 

using devices that are unauthorized by the organisation such as keyboards or USB (71), or 

how encouraging people to click on links have become easier (91, 93), which often is the first 

step into an attack (97). 

R1 (47, 63, 103) also noted that the prior IT infrastructure of an organisation may play an im-

portant role in how prepared they were for possible attack vectors that may have risen in con-

junction with employees working from home. On the other hand, R1 emphasizes the im-

portance of policies (117) as well as continuous training to remind employees of the existing 

threats and challenges (99). In terms of technological best practices that organisations may 

adopt, R1 mentions VPN (117), firewalls and logging (108). However, to identify which best 

practices or measures should be adopted, R1 suggests that information classification could be 

used to identify which information is public or confidential (108). Thereafter, various 

measures can be identified with respect to the information classification (122).  

Upon conducting the pilot interview, we came to several insights that has affected how we de-

cided to carry out our main interviews. First and foremost, the respondent at our pilot inter-

view, R1, wanted to clarify what definition of information security is used for the thesis. R1 

(13, 17, 19, 143) implied that in his definition, IT security relates to technical measures, while 

information security relates to organisational measures against risks. Since in our thesis we 

aim to cover both aspects, we realized that a concise definition of information security with 

respect to this thesis ought to be provided to the respondents in the main interviews. The same 

applies to definitions of technological and organisational best practices. Additionally, with re-

spect to R1’s responses, the concept of information classification seemed to be important to 

identify best practices. Although it has not been covered in the literature review, we decided 

to add related questions to our main interview outline. 

Furthermore, we do not find it feasible to try to differentiate COVID-19 threats from WFH 

threats, since as R1 (87, 134, 136) suggests, the one has an influence on the other. R1 (132) 
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also implies that certain threats and challenges were on the rise before the pandemic as well, 

such as ransomware. R1 (132) implies that ransomware may have continued to rise even with-

out the pandemic or WFH as well. Finding the root cause for the increase in threats is thus dif-

ficult, and not the intention with our thesis. We instead aim to identify which threats have in-

creased, and what best practices can be taken against them. With these insights in mind, we 

carried out our main interviews, and the results are provided in the coming sections 

 Work from Home 

To get a better understanding of their work environment before, during and after the COVID-

19 pandemic, the respondents were asked a series of questions relating to how many employ-

ees approximately WFH. These questions are meant to provide a context to understand the 

importance of information security best practices that may be taken when WFH, which will be 

discussed in the next chapter. 

All respondents except R3, who could not estimate (R3:12), answered that employees have 

had the possibility to WFH before the COVID-19 pandemic (R2:6; R4:8; R5:16; R6:11; 

R7:14; R8:6, 8). R8 states that working from home has been possible mainly due to the ma-

ture IT infrastructure that they have. However, the possibility of employees working from 

home mostly depends on the responsibilities or tasks of the employees (R2:6; R3:4, 14; 

R4:10, 12; R6:13; R7:12). For example, R2 (6) indicates that it may depend on the customer 

contracts for the IT consultants while R3 (4, 14) and R7 (12) suggest that it may depend on 

the roles. For example, administrators conducting traditional work may not have the same op-

portunity to WFH as students or researchers (R3:4, 14). It may also depend on the nature of 

the job, as R4 (10) describes, 80% of their employees cannot carry out their work from a dis-

tance, as they are in the construction industry. However, as shown in Table 6, there is a drastic 

difference in the percentage of employees working from home before, compared to during the 

pandemic.  

Table 6: Estimated percentage of employees working from home 

Respondent Organisation Before COVID-19 During COVID-19 

R2 & R5 IT Consultancy organisa-

tion 

10% (R2:14; R5:24) 90% (R2:12; R5:18) 

R3 A Swedish University Unknown (R3:12) 85% (R3:10) 

R4 Construction organisation “A few percent” 

(R4:18) 

20% (R4:10) 

R6 Process Automation or-

ganisation 

“Sporadically WFH 

20% of the time” 

(R6:13) 

100% (R6:13) 

R7 Food Retail organisation 5% (R7:18) 85-90% (R7:16) 

R8 Consultancy organisation 5% (R8:16) 100% (R8:14) 
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All of the respondents also believe that the percentage of people working from home after the 

pandemic will be higher than the levels that were observed before it (R2:16; 18; R3:14; 

R4:22; R5:22; R6:15; R7:22; R8:20). Although it will still be dependent on the mentioned 

factors such as customer contracts, role or nature of the job, some respondents noted that 

many tasks that traditionally were carried out in person can also be done digitally, from home 

(R2:16; R3:4, 14; R4:10; R6:60). R8 (20) suggests that employees will want to continue to 

WFH several days in a work week, especially since they have performed equally as well from 

home as they did from the office.  

 Information Security Threats 

The majority of the respondents point out that their vulnerabilities and attack vectors have ei-

ther increased or changed, as a result of employees working from home (R2:25; R3:21, 23; 

R4:27, 29; R5:27, 39; R7:26, 28, 34). According to R3 (23, 167), the vulnerabilities were al-

ready known on beforehand, but they have become more exploited by attackers now. Further-

more, R4 (27) notes that they previously have been feeling safe behind the office walls, indi-

cating that they are more vulnerable being outside of those walls now. This is also acknowl-

edged by R5 (27), who expresses that the security levels in peoples’ homes are lower than 

they are at an office, implying that you are more exposed working from home (R5:39). In ad-

dition, R7 (34) states that they have more control over the attack vectors in the office environ-

ment than they have in employees’ homes. However, the respondent also emphasises that you 

are not necessarily safe merely because you are in an office environment as an intrusion can 

always happen. Although, due to the extended security measures at the office the probability 

of it succeeding is lower (R7:34).  

4.3.1 Attacks 

Over half of the respondents imply that the external threats experienced in the WFH environ-

ment is the same as before (R2:25, 29; R3:25; R6:18; R7:26, 28, 34). According to R2 (29) it 

is the same old phishing and malware threatening organisations, but the issue is that they are 

not able to protect employees to the same extent as before. This is also recognized by R7, who 

expresses that “The threats as such are the same, but I would say that the attack vectors are 

different because more people work from home” (R7:26). In addition to this, four out of the 

seven respondents announce that the external threats have increased over the last year (R3:17, 

19, 23, 25, 165, 167; R5:27; R6:18; R7:26, 27). For instance, R3 (19) claims that "external 

threats from mainly cybercriminals have increased sharply due to the pandemic". Further-

more, R7 (26) stresses that there has been an increase in the volume of intrusion attempts to 

access corporate data and to disrupt the business. 

However, R4 (25) argues that the increase of threats could be a truth with modification. The 

respondent found it hard to prove that there had been an increase in the volume of phishing 

attacks, based on the organisation’s own statistics as it fluctuated very much. Although, the 

respondent states that the perception among management and employees is that the risks has 

increased (R4:25). In accordance with R4’s argument, R5 (33) asserts that general phishing 

attacks are continuously around the same level and that it will never stop as it is far too easy 



Work from Home – Information Security Threats and Best Practices Carlsten, Hultman & Nilsson 

 

59 

 

for attackers to conduct. However, R5 (33) does emphasise that spear-phishing attempts, 

which have been targeting individuals who have access to sensitive information has increased 

significantly during the pandemic. Furthermore, without specifying any particular target ori-

entation, R7 and R8 imply that attempted phishing attacks have increased in their experience. 

In addition to this, R2 (21) reasons that “considering the pandemic, we really see phishing 

campaigns based on different Corona stuff have gone up quite dramatically”. However, R2 

does not confirm an actual increase in the attacks, but rather a change in their approach.  

Considering other types of growing external threats, R5 (27) emphasises that there has been a 

substantial increase in attacks targeting employees working with OT and RDP from home. 

Reflecting on this, R5 (27) insinuates that “… it is a very effective way to get into the compa-

nies. So, the hackers know what they are doing, they saw their opportunity when the majority 

of the IT departments started working at home.”. Furthermore, R5 (141) infer that RDP at-

tacks have become a much more common threat than DDoS attacks during the previous year, 

stating that it has become one of the main concerns in relation to how their IT department 

WFH. 

4.3.2 Malware (Ransomware) 

Another critical threat discussed by the respondents was ransomware. Almost all respondents 

highlight the critical risk and increase of ransomware (R3:149, 161, 165; R4:31; R5:37; 

R7:26; R8:73). According to R5 (37) ransomware is the threat that has increased the most 

during the last year. The respondent underlines this statement by referring to Europol’s web-

site saying, “It's on Europol's front page now if you go in there, they warn about ransomware 

on the front page and that you should be extra careful in these times.” (R5:37). Furthermore, 

both R5 (79) and R8 (73) reason that ransomware has increased remarkably ever since the 

NotPetya attack in 2017. In addition, R3 (165) points out that ”… attacks and ransomware, it 

is a greatly increased external threat… Not only against universities, but against companies in 

general and organisations”. 

4.3.3 Network  

Another threat in relation to WFH that was brought up by the majority of the respond was em-

ployees’ home networks. Five of seven respondents make remarks about the lack of control 

the organisation has in regard to the home network of their employees (R2:21, 123, R3:200, 

R5:104, R7:26, 30, 38, R8:100). Furthermore, more than half of the respondents argue that the 

home networks can be insecure and that they pose the potential risk of becoming an attack 

vector (R2:25, 123; R3:19, 167, 200; R5:35, 39; R7:26, 38). According to R7, the threat ac-

tors target individuals’ home networks which the organisations do not have the ability to pro-

tect. In line with this, R2 (25, 123) emphasises that it is easy to conduct a man-in-the-middle 

attack on a home network as many people use poor routers from their internet providers. As a 

result of this, an employee could be the subject of a targeted attack where someone listens to 

network traffic or tries to intrude on data, and that could cause information leakage (R7:38). 

In addition to this, R6 (26) mention that while VPN is used when working from home, it may 

be a challenge for certain employees who have difficulties with managing them. On the same 

note, R8 (110) implies that people do not really understand how networks and VPN work.  
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4.3.4 BYOD  

A challenge related to both network and BYOD is employees that have Internet of Things 

(IoT) products in their homes connected to their home network (R2:31, 85, 123; R5:145). R2 

(31) express that it is problematic if employees have “a lot of other rubbish [referring to IoT] 

that we do not control” on their networks, there might be a risk of it affecting the organisa-

tion’s environment. According to R5 (145), for every IoT product we bring into our home, we 

open up to a potential attack, since it is a real weak spot and a very easy target. In agreement 

with this, R2 (31) state that they would never allow IoT products in an office environment. 

Furthermore, R5 (145) recommends segmenting the home network in order to isolate the IoT 

products and hindering them from speaking to something else. Additionally, R2 (123) states 

that the most critical factors when working from home is “BYOD, bring your own disaster 

and then the network parts”. R2 (21) gives prominence to the fact that more employees work 

from their private devices that the organisation do not control. However, while they have seen 

some increase it is not a significant one, but nevertheless it is still a challenge (R2:21). Fur-

thermore, R5 (98) and R7 (178) also acknowledge R2’s argument regarding lack of control 

with the use of BYOD. In addition to this, when discussing the use of devices R6 (24) points 

out the risk of having the work computer being used more as a private device. It makes it dif-

ficult to set boundaries between private and working life at home and that could cause new 

risks, coming from both directions (R6:24).  

4.3.5 Employee Ignorance  

According to both R3 (25) and R6 (20), a challenge with working from home is that much 

more responsibility fall on the individual employee. This is also recognised by R5 (27), who 

further asserts that the human factor and employees’ adaptability to WFH, are the biggest 

threats. Furthermore, R3 (171) infers that it is the individual employee who is the weakest 

link, hence making them the target point for threat actors. In accordance with this, R8 (27) 

points out that employees’ skills shortage within the security area has become more prominent 

due to WFH. The challenge with skill shortage is also acknowledged by R6 (26), who contin-

ues with expressing that the human factor is a bigger issue than the technological aspects 

when working from home.  

More than half of the respondents consider the relaxed attitude that people adopt at home as a 

potential risk with WFH (R2:31; R3:23; R5:152; R6:20, 24). For instance, R5 (152) implies 

that people think less of the sensitivity of information in their work, when they are working in 

the comfort of their homes. Both R5 (152) and R6 (20) state that this behaviour and approach 

towards information security is extremely dangerous. R6 (20) further addresses this by rea-

soning that:  

It is a big difference to sit in an office and be active and have colleagues 

around you, as opposed to sitting a little half-relaxed at home and working 

in sweatpants and generally feeling good. So, you lower the guard in gen-

eral, I would say, when you sit at home and work. So, you may not be as 

aware of any phishing emails or similar security risks that arise. (R6:20)  
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4.3.6 Unintentional Insider Threat  

Three of the respondents had specific remarks on the risk of unintentional insider threats 

(R2:107; R7:126, R8:33). R7 (126) emphasises that while employees are aware of the risk of 

potential errors, they might still make mistakes. This is also recognised by R2 (107), who 

claims that if people have the possibility to commit errors there will always be someone who 

do. Additionally, R8 (33) describes this as the biggest threat when working from home. Fur-

thermore, R8 (33) underlines that it is of great importance that employees cannot perform 

tasks that they should not be allowed to execute. However, the respondent does not blame the 

human factor for this, but rather the access roles in IT-systems that make it harder for the user 

to do right (R8:35).  

 Organisational Best Practices 

4.4.1 Information Security Policies 

Six of the seven respondents describe that they are not using specific information security pol-

icies today when there has been an increase in employees working from home (R2:34, 82; 

R4:47; R5:48; R6:33; R7:43; R8:40). Among these respondents, R4 (47), R6 (33) and R7 (43) 

also claim that no updates have been made within their existing information security policies 

although the increase of more employees working from home. R6 (33) and R7 (43) especially 

refer to their policies being an extension of their already existing ones. Furthermore, R2 (34) 

and R6 (33) imply that their information security policies already are suitable for an WFH en-

vironment, hence resulting in not requiring any updates. R8 (40, 48) especially addresses their 

remote working policies because of his/her organisation’s flexibility with remote working 

since before and additionally believes that their information security policies work for WFH 

as well as office work. 

R5 (50) emphasises the importance of using the same policies regardless of work environment 

and employees having the same respect and routines regarding information. Furthermore, R2 

(41) believes that they cannot control or assume that employees work at one of their offices, 

thus creating adaptable organisational and technological best practices. Applying the same 

policies independent of work conditions is required in order to become certified within secu-

rity aspects (R5:55). R5 (55, 58) presents his/her concern with the existing policies which ra-

ther focus on how they work and lacks information security aspects together with WFH. 

He/she hopes for future changes in relation to employees working remotely or at clients re-

garding their existing information security policies (R5:55, 58), and expresses himself/herself 

regarding this concern:  

How have we not considered [how to handle information security and] work 

from home in such a policy? How do we lack that you actually have to pro-

tect yourself, in order for such a policy to be sustainable? (R5:55) 

Furthermore, R7 (43) and R8 (40) refers to educations and guidelines regarding specific 

COVID-19 policies and working from home, pointing at existing information security and 

policies. R6 (33, 35) also reason that their existing policies are circulating more today and that 

there has been an increase in ensuring that employees read these policies. R8 (41) presents 



Work from Home – Information Security Threats and Best Practices Carlsten, Hultman & Nilsson 

 

62 

 

that the attention towards their existing information security policies have changed rather than 

the policies themselves. On the contrary to previous respondents, one of the respondents re-

fers to a website managed by them containing updated information regarding information se-

curity policies, COVID-19 and working from home (R3:10, 39, 41). R5 (120) claims that the 

more policies an organisation is having, the larger the effects. The more descriptive an infor-

mation security policy is, the better employees will become in handling different areas within 

information security (R5:120).  

R7 (88) argues that information security awareness, education, and training could overlap in 

their definitions. For an organisation to become educated, this will require a specific educa-

tion and training where R8 (133) differentiates the knowledges among employees within the 

IT-department and newly employed ones. He/she also states that it is impossible to give a cor-

rect answer, and that the order of awareness, training, and education depends upon each or-

ganisation with respect to their situation and overall threats (R8:133).  

4.4.2 Information Security Education 

ISE available for employees within organisations could contain different themes of infor-

mation security, target different aspects of information security, how to handle information, 

how to protect the organisation as well as information about threats such as link analyses or 

ransomware examples (R3:44; R5: 68; R7:51). R8 (122) states ISE to provide an explanation 

regarding why employees should care about ISPs and documents. An important aspect to con-

sider regarding ISE is to balance the amount and type of information addressed to employees, 

where if employees to not rush through the content of ISEs, they require to be updated contin-

uously (R7:53). A possible scenario within organisations is employees not reading the exist-

ing policies (R4:110).  

R7 (108) further emphasises tailormade ISEs and perceives this as the appropriate alternative 

regarding education and information security. Tailormade ISEs be a risk because it could have 

an effect on employees to may know what to do but not why they are doing it out of a holistic 

perspective (R7:108). R8 (135) implies it is important to ensure that employees understand 

the content of ISPs in order for them to become effective. 

R7 (118) describes a metric for success is employees with appropriate knowledge related to 

information security. R3 (137) further implies that general knowledge, understanding and 

awareness among employees are related to ISE and especially highlights the act of employees 

among each other. For instance, employees arguing that attackers could target their computer 

because of the lack of important information stored on that device further highlights the im-

portance of knowledge because similar attack situations that could happen to devices contain-

ing important information (R3:133). Also, employees will become more confident in risk de-

cisions if they have received similar information regarding such risks through adopted ISEs 

(R4:112). 

According to R2 (43), educating employees that do not work with IT-operations results in an 

increase of awareness regarding organisational best practices and information security. For 

instance, he/she exemplifies that they educate area managers with how information security 

works and what to think of in practice, where this approach could result in managers spread-

ing awareness to their employees (R2:45). Similarly, R4 (33) describes that they are taking 

the same approach as R2, not only for managers spreading the information within the 
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organisation but also because of them being the main targets for attacks. R4 (53) also argues 

educations exist for supervising key persons that possess large administrative roles within the 

organisation.  

Furthermore, performed ISEs within organisations could vary depending upon respective or-

ganisational context. For example, R2 (51) and R6 (51) present ISEs to be performed either 

all the time, yearly or within a two- or three-years interval, whereas R5 (60) and R7 (51) de-

scribe them having micro-educations being performed every other month or being sent out pe-

riodically. R3 (147) and R8 (135) exemplifies that it is not enough to inform about infor-

mation and security policies through ISEs once a year, where R8 (46, 135) especially believes 

that its continuity and availability are important. R5 (66) also highlights his/her wish to per-

form ISEs once a week within his/her organisation because of its importance and contribution. 

It is essential to educate and inform employees often enough to ensure that they have security 

topics in mind and not lose any focus (R7:53). R2 (71, 77) also argues that ISE could have a 

lower impact on information security threats and challenges because of an employee’s inter-

ests being the determinant, where the contents of ISEs covering information security could be 

too theoretical and perceived as bothering. 

In addition to this, R3 (147) further states that ISE is not a protection in urgent situations that 

may arise but creates a foundational protection through the resulting understanding and re-

sponsibility among employees. On the other hand, R5 (83) argues that educating employees 

could result in an effect directly after performance. Besides this, it is also important to 

acknowledge and clearly state the different roles and responsibilities within an organisation in 

an existing policy that is to be understood within ISE (R3: 147, 149, 153, 198). Additionally, 

R3 (112, 114) further reasons that if policies include a clear definition of employees and their 

different roles, such policies will result in mitigating attacks.  

4.4.3 Information Security Training 

Practices within information security training such as e-learning could cover privacy rules, 

risks, and threats within information security (R2:45). IST is mandatory when employees 

work with different clients, products, or projects in different organisations (R6:51). R5 (70) 

states the importance of practical exercises within their information security training. In rela-

tion to this, R2 (73) further implies that ISTs consisting of practical elements also provides 

opportunities of creating your own attack simulations thus having a high impact as an organi-

sational best practice towards threats and challenges. On the other hand, he/she believes IST 

targeting how to handle technological threats and challenges such as BYOD and home net-

work could be estimated to have a lower impact, because it could be questioned whether em-

ployees follow such trainings (R2:81).  

R5 (39, 41) presents their information security training to consist of phishing e-mails for test-

ing employees if they report such e-mails or not, hence being an opportunity to acknowledge 

if employees are aware. R8 (55) exemplifies a similar situation where his/her organisation 

have internal phishing campaigns employees are being exposed at. In such situations, if em-

ployees are insecure about an email, they can utilise an email function that is called “Phish 

me” for employees to use (R5:55).  

Practical exercises within their information security training could include alternatives to 

“frighten” or “scare” employees within different situations, where this effective because 
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employees become more aware and starting to think after being exploited to such situation 

(R2:81 R5:70). Also, R5 (50) believes it being beneficial to get caught within a spear-phish-

ing attack in a controlled environment such as at work, compared to when an outside attacker 

sends an e-mail and subsequently hijacks a digital appearance (R5:70). Furthermore, R5 (124) 

implies that the more trainings employees receive, the more aware they become regarding up-

dates of additional threats and challenges that is currently existing within their context. How-

ever, R7 (108) argues that information security training will never stop certain information se-

curity threats because of their quality, where the knowledges of employees do not matter in 

relation to clever malware threats as well as Zero Days. Additionally, like tailormade educa-

tion, R7 (128) presents targeted training that includes informing employees of rules is a solu-

tion for threats within the organisational aspect.  

Furthermore, R8 (55) describes that they use a formal learning management system with man-

datory information security trainings that must be performed at least once a year, being a re-

sponsibility for an employee within the organisation. Besides this, R8 (61) believes that 

through training, employers can ensure their employees have the right prerequisites and are 

prepared within situations where lack of knowledge regarding different information security 

perspectives would be obvious. To educate and provide concrete examples that employees can 

relate to is to educate and develop employees in such questions (R8:61). Additionally, R8 

(158) highlights the importance of working with training and awareness in an WFH context. 

Technological best practices have been around for a long time and are good enough, where it 

also is easier in a WFH context to notice employees that are not comfortable with available 

practices and therefore cannot perform their jobs using the IT-systems (R8:158). Hence, or-

ganisations must educate their employees with trainings to increase the overall awareness 

(R8:158).  

4.4.4 Information Security Awareness 

ISA is a fundamental issue, practice, protection, and preparedness for employees regarding 

information security threats (R5:37, 60; R8:128). R3 (27) and R8 (46) implies ISA including 

ISE as a foundational best practice within organisations which contain general information of 

employees’ roles and what to consider when working with processes, systems, or IT-services. 

R8 (46) especially highlights ISA to be available in a work- and private setting because of the 

unclear lines between those. R8 (68) believes there has been an increase in employees’ inter-

est towards ISA because of working from home has created a larger interest in private security 

and how to apply this into work.  

The overall work with ISA could be intense using different approaches within an organisation 

(R3:27). R7 (51) implies that micro-educations are the alternatives that increase an overall 

foundation of information security, especially awareness. R6 (53) describes their approach to 

be using their intranet to spread awareness among employees by continuously informing 

about ongoing or previous threats. He/she further exemplifies endeavours to raise ISA to be 

webinars and small activities on a monthly basis covering issues that needs to be addressed 

within the organisation (R6:53). R3 (27) and R7 (51) argues that work and campaigns with 

ISA requires to be performed frequently and repeatedly.  

Furthermore, R5 (126) implies that ISA is dependent upon each employees’ adoption towards 

the subject and exemplifies that organisations can inform through several approaches such as 

posters, emails, or education opportunities. Employees attending but not focusing on any of 
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these approaches have zero impact to the overall work with awareness, whereas employees 

giving attention has an extremely high impact (R5:126). R5 (149) connect awareness with an 

organisational culture an exemplifies that an organisation can send out information regarding 

awareness, but employee’s susceptibility of such information is the determinant. 

Furthermore, a requirement and improvement for ISA is to perform systematic work with in-

formation security (R3:32). R6 (46) implies that they are using awareness campaigns in order 

for employees to understand the systematic work with security. Furthermore, R3 (27, 32, 35) 

exemplifies that e-learning is one approach for a systematic work where this could cover a 

pedagogical perspective as well as the overall economy and utility of such ISA activities. R5 

(81) describes that awareness can be raised by performing targeted activities to targeted em-

ployees. He/she emphasize that this can save the organisation from getting infected by for ex-

ample malware, by making employees aware of the potential risks with links and attached 

files in emails (R5:81). Consequently, it is important to work with awareness for every em-

ployee within an organisation, and R5 (68, 81) especially highlights several perspectives such 

as “the more awareness one can raise, the more the winner”, as well as “…there is nothing 

that is called “too much awareness”. Moreover, ISA and each employee’s individual responsi-

bility, knowledge and understanding will contribute to a high impact on current and future or-

ganisational threats and challenges, because of employees' attention within urgent situations 

(R3:133). Although it is important to understand general information security policies with 

the work of ISE, ISA is a better practice during “current” attacks within an organisation 

(R3:133).  

R6 (141) explicitly state that awareness is the most important organisational best practice re-

lated to working from home. R7 (120) on the other hand argues that awareness has a limited 

impact in regard to working from home and Bring Your Own Device. R5 (145) emphasises 

the need for employee awareness towards IoT devices in their home environment since peo-

ples’ interest for such technological devices has increased. However, R7 (120) argues that 

ISA will most likely make employees understand what is important but not guarantee such 

understandings to be followed because of employees involving a personal opinion (R7:120).  

 Technological Best Practices 

Four out of seven respondents present an even distribution between the emphasis and im-

portance of organisational and technological best practices within their organisations (R2:43; 

R3:54; R4:53; R7:57). R5 (77) on the other hand states that they are focusing more on techno-

logical best practices and sometimes implement a new technological tool before analysing its 

actual need. On the contrary to previous respondents, R6 (42, 45, 64) implies that their organi-

sation emphasises more on the organisational best practices instead of the technological ones 

because of their focus on the human aspects, especially when employees WFH. R6 (66) im-

plies that most of the focus has been laid on technological best practices historically, but that 

the focus has shifted towards organisational best practices in last five to six years.  

Furthermore, when asked about whether any changes to information security best practices 

were made since the majority of the organisation’s employees started to WFH due to COVID-

19, most respondents answered “no”. For example, R2 (34) states that no best practices relat-

ing to information security needed changing. Similarly, in terms of technological best prac-

tices, R6 (64) states that almost no changes were made beyond minor adjustments. R7 (32) 
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also suggests that they have not made additional changes to their information security prac-

tices, as most of the infrastructure was already in place since before.  

Before conducting the Miro exercise, the respondents were also asked in general terms if there 

are any best practices in place as a measure against the threats and challenges that they men-

tioned. In addition to the technological best practices that are covered below, there were some 

standards and best practices that have not been closely investigated in this thesis yet were rec-

ognized by some of the respondents. R7 (47) for example mentions that they make use of 

some NIST standards and CIS top 20 controls when implementing technological best prac-

tices. R7 (47) mentions that they continuously work with improving their systems. Incident 

management, logging and monitoring are among the areas that are worked upon, to have bet-

ter reactive approaches when a security incident occurs (R7:47, 65).  

4.5.1 Identity Access Management 

R4 (135, 137) mentions that IAM and network related best practices are among the most im-

portant ones when employees WFH. R7 (166) also argues that IAM makes a big difference 

when working remotely from uncontrolled networks, as access to information is only granted 

to users with verified identities. In R8’s (156) perspective as well, IAM is among the most im-

portant best practices when employees WFH. R6 (89) uses an inverse argumentation to imply 

the importance of IAM by stating that facing attacks in a platform without IAM could have 

devastating consequences.  

R8 (71) highlights that following the principle of least privilege mitigates unintentional in-

sider threats and challenges where employees should not have the permissions to do things 

that they are not allowed to do, such as sending invoices to customers. R2 (107) states that if 

something can go wrong, it will go wrong since there will always be a user who makes a mis-

take because of employee ignorance. Both R2 (107) and R6 (93) argue that IAM can counter-

act employee ignorance and protects information security. IAM can achieve this by constrict-

ing employees’ access to resources that they do not need (R2:101; R4:83). IAM is especially 

important for system admin accounts, as they tend to have high privileges, so their use should 

be explicit and limited to a certain number of systems (R3:157, 159, 161). In addition to the 

principle of least privileges, R7 (47, 194) also suggests that the principle of segregation of du-

ties also mitigates unintentional insider threats. R8 (94) further argues that IAM mitigates 

threats and challenges relating to social engineering and intentional insider threats. Further-

more, IAM can help with inhibiting the spread of malware or preventing the execution of ma-

licious code with high privileges (R2:97). However, R5 (108, 110) implies that IAM may not 

be as impactful at hindering spear-phishing attacks. R5 (108, 110) argues that IAM can miti-

gate threats if regular user accounts are compromised, but if an account with high privileges is 

targeted and acquired by attackers, then IAM has almost no significance. For the same reason, 

R7 (142, 158) believes IAM is only useful against malware and attacks to a limited extent, 

since if an attacker manages to get access, there will be compromises. 

Given the effect that IAM can have on limiting the impact of the mentioned risks, R4 (81, 83) 

states that they are paying close attention to keeping their Active Directory secure, where all 

the identities and their permissions are stored and managed. R4 (12, 53) mentions that they 

have actively been working with roles, permissions, and access for their users, especially con-

sidering that they have many subcontractors who often are given constricted privileges. R4 

(104) also provides an example from earlier work experience relating to this, where 
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technologically securing a database with advanced approaches such as encryption was of no 

use, since the database was accessible by 250 employees, which makes it very difficult to 

keep its contents confidential.  

Another technological best practice that was raised by several respondents that can be catego-

rized as a part of IAM was the use of MFA (R4:27, 59; R6:26; R7:38). Services that are criti-

cal for the organisation have traditionally only been accessible from within the office net-

work, but they had to be adjusted to be available even outside the premises, partially through 

two-factor authentication in some cases (R7:65) R4 (27) implies that two-factor authentication 

creates an additional layer of security when employees are not as protected as they were in-

side the office network perimeters. Additionally, R2 (107) states that MFA is highly effective 

against lost credentials. Two-factor authentication is commonly used when connecting to Of-

fice 365 or other cloud services through the internet (R4:27, 59; R7:38).  

4.5.2 BYOD Management 

R2 (123) argues that BYOD management as well as network has gained importance when em-

ployees WFH, as they create a more secure infrastructure. BYOD management can mitigate 

advanced threats that employees may not entirely comprehend (R2:109). One of the uses of 

BYOD management that R7 (144) emphasizes is how virtualisation through virtual desktops, 

can create endpoint protection, especially against malware. A more common approach how-

ever is to make use of MDM, since as long as the device is under MDM, the organisation can 

take over control and mitigate threats that may arise with their usage (R7:190). For example, 

R7 (178) states that devices that are owned and managed by the organisation can be patched. 

Or if a phone is forgotten at an inconvenient place, it can be managed (R8:110). However, un-

less the device is provided by the organisation, this would require that employees actively reg-

ister their personal devices to comply with the MDM policies of the organisation (R8:100). 

R8 (102, 104) further argues that without MDM and networking, permitting BYOD would be 

difficult, since it would not be possible to secure the devices.  

R2 (34) and R4 (59) mention that they allow employees to use their personal devices, in other 

words, they allow BYOD. However, R2’s organisation demands that the hard disks of the de-

vices are encrypted, and that they use the antivirus protection which they provide (R2:37). R4 

on the other hand mention that they are not fastidious about BYOD (59). In R4’s organisation, 

employees are allowed to use personal devices without requiring any configurations or mobile 

device management on them (R4:59, 61). Their approach to BYOD management revolves 

around not allowing personal devices to connect to central systems, as they do not have VPN 

(R4:98). R4 further states that personal devices can connect to the guest network, however, 

their device would then be treated as an untrusted source. Contrarily, R6 (97) states that their 

organisation does not permit BYOD, as employees have phones and computers provided by 

the organisation. Therefore, R6 (97, 101) initially suggests that their organisation is not af-

fected by threats and challenges concerning BYOD entirely. However, when asked from a 

general perspective, R6 (121) mentions that BYOD management would be highly impactful 

against threats and challenges that arise with personal devices. 

On the flip side of the coin, BYOD management through MDM or virtualisation will not miti-

gate unintentional insider threats, employee ignorance or other threats where the employee al-

ready has access to the organisation’s systems (R7:196). R2 (103) states that access to assets 

is managed through identities rather than devices, implying that BYOD management is of less 
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significance in terms of availability, whereas IAM is more important as a best practice to 

manage identities. Additionally, R5 (102, 104) as well as R8 (112) does not find BYOD man-

agement helpful with preventing attacks or malware.  

4.5.3 Network 

One of the most commonly mentioned technological best practice is the use of VPN (R2:34, 

37; R3:51; R4:27, 29; R5:41, 48; R6:26, 48; R7:38; R8:44). While every organisation is 

unique, VPN is a standard that is used by most, especially when working from home (R3:153, 

167). For example, in R7’s (38) organisation, to access certain sources from home over the 

internet, employees must use VPN or a proxy. In an WFH environment, VPN, together with 

device management, becomes vital to create a more secure infrastructure and network 

(R2:123). R8 (44) and R7 (47) mention that with VPN, they have been encrypting the traffic 

that is going through it. R7 (47) states this is especially important to protect the central sys-

tems when connecting to them. R2 (34) mentions planning and preparation activities that were 

conducted to ensure there would be enough VPN licenses for employees when the pandemic 

started to spread, especially since it has become more necessary when employees WFH 

(R2:123). R3 (49, 51) states there have been higher requirements for employees to use VPN to 

protect central systems during these times of COVID-19. However, in an WFH environment, 

R5 (116) argues that malware would primarily affect the user’s computer, and a VPN would 

not help against it. 

R2 (37) would prefer to force VPN to be always enabled on devices that are owned by the or-

ganisation. However, since costs would incur with this approach, some prefer not to enforce 

VPN when cloud services are heavily used (R2:37). As the use of cloud solutions increases, 

the necessity of networking best practices may somewhat decrease (R2:103). R8 (44) also 

mentions that they make use of cloud services, which makes information available to a great 

extent. To ease the access to cloud services from outside the organisation’s network, split-tun-

nelling is mentioned to be configured and used by several respondents (R4:27,29; R7:63), 

while also allowing employees to access core systems and download software updates more 

effectively (R4:27, 29). R4 (59) also mentions that they are in the process of migrating to the 

cloud and argues that VPN is essentially not necessary when connecting to cloud services 

such as Office 365, as Microsoft takes care of the security. However, R5 (41) is not of the 

same opinion, stating that VPN may not be necessary to access resources in the cloud, but is 

an important aspect to locally protect the computer. R5 (48) states that according to best prac-

tices, employees should be within a managed network and use VPN to connect to the organi-

sation’s network in order to secure their network traffic. R6 (48) even believes that VPN will 

continue to be used when employees return to the offices, as an extra layer of security. 

Although all networks are different and some are more vulnerable than others, network seg-

mentation is mentioned as another aspect that can make a difference by keeping malicious ac-

tors outside the network (R4:135; R7:198). Several respondents (R2:99; R4:98; R8:98) men-

tion how effective network segmentation is against mitigating threats and challenges regard-

ing malware by inhibiting it from spreading in the organisation, while others (R4:98; R7:152, 

160; R8:112) mention how it can prevent DDoS attacks to a great extent. Moreover, it is men-

tioned that network segmenting can mitigate social engineering to some extent (R8:112), pre-

venting attackers from reaching command control servers (R2:99) as well as mitigate threats 

and challenges with personal devices by prohibiting them from connecting to core systems 

without VPN (R4:98). 
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R4 (98) also implies that networking is not something most employees may comprehend un-

less they work with it. Configuring the home network and segmenting it would improve infor-

mation security in an WFH environment, especially if IoT devices are used at home, as it 

could be highly effective at avoiding potential threats that may spread if the devices con-

nected to the home network were to be compromised (R5:114, 145). However, it is not some-

thing that is commonly done by employees who do not possess high technical skills (R5:114). 

R4 (42) mentions that they have been investigating the organisation’s leaders’ and managers’ 

home environment in terms of how they log into social media and take a look at their routers. 

R7 (186) states that while the home network is important, taking measures in the organisa-

tional network such as network segmentation is also important when employees WFH. R2 

(109) further states that networking often mitigates advanced threats rather than unintentional 

insider threats.  

R5 (39) suggests that they have an extensive networking infrastructure with firewalls, perime-

ter protection, segmented networks, protocols and more in the office environment, which is 

also valuable when using VPN. R6 (103, 107, 109) implies that they have not encountered 

threats in the form of malware, attacks, which R6 partially accredits the many security layers 

in their network. With the use of all these configurations on the network layer, such as VPN 

encryption, intrusion detection, network segmentation and endpoint protection, R7 (140) im-

plies that most of the threats and challenges can be averted. To improve the organisational 

network, R7 (186) states that they make use of logging and monitoring to control and possibly 

block traffic from unknown devices or networks. R7 (63) further states that the main protec-

tion they have in place for their infrastructure is through the network. R7 (32) states that they 

have made changes and improvements to their endpoint-protection, which R7 (140) catego-

rizes as a part of the networking best practice, together with intrusion detection (132). Fur-

thermore, R8 (44) states that they have enabled single sign on, which allows removes the ne-

cessity to re-provide passwords to certain information. 

4.5.4 Zero Trust Model 

According to R8 (104), ZTM is one of the most effective best practices that can be imple-

mented. ZTM is a new word for an old context, which refers to the approach of building a de-

fence with the assumption that an attack or breach has already occurred (R7:55). R3 (153) 

also recognizes ZTM as a new trend, and that there is a significant amount of new develop-

ment within this area. R7 (146) states that ZTM does not only comprise of technological or 

architectural aspects, but also aspects relating to the organisation and processes. R2 (105) fur-

ther reflects that the idea behind ZTM, where no one can be trusted, is an insight that has 

proven to be true from experience where the perpetrators have always been unpredictable. 

ZTM can be described as a defence that can be strived towards, to assume that an attack al-

ready may have happened, and to take precautions accordingly (R7:55). 

R4 (104) implies that the trust nothing, verify everything approach is impactful since regard-

less of how much IT security is adopted, if everyone is given an account with permissions, se-

curity issues may arise. Therefore, R2 (105) encourages the use of ZTM in every possible as-

pect, since if something that is unallowed can be done, it will be done by a user. R8 (71) men-

tions ZTM as an effective measure against prohibiting employees from carrying out things 

that they should not have permissions to do, by authenticating and verifying their identities. 

Similarly, R8 (71, 110) states that if ZTM is implemented, identities will be authenticated and 

verified and they will not have extensive permissions, hence there will be less room for 
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unintentional errors. Similar to IAM, ZTM is used to ensure that employees only have access 

to assets on a “need to work” basis (R2:101). R5 (102) implies that BYOD should not be per-

mitted when following ZTM, since they control over the devices is lost and verification be-

comes challenging.  

Just like the close integration of IAM and ZTM, R5 (102, 116) believes that ZTM and net-

work best practices can be tightly integrated, as both involve network segmentation. R5 (116, 

118) even states that home networks could be segmented to follow the ZTM, which would 

improve security, but even when only applied in an organisational context it can greatly miti-

gates threats and challenges. Similar to the network best practice, R2 (99) argues that ZTM 

can be effective against preventing malware from spreading within the network, partially 

through a segmented network which is strived for in ZTM. R7 (164) also highlights that ZTM 

is mainly effective due to its use of segmentation, resembling it to the network best practice. 

In R7’s (192) perspective, through the ZTM approach, where everything is verified, the or-

ganisation would have control of assets such as personal devices as well.  

In an environment that is truly dedicated to ZTM, it should not be possible to be affected by 

attacks or malware (R6:117). R8 (104) states that malware cannot spread throughout the 

whole organisation if ZTM is adopted. R5 (98) also states that ZTM is the future, and that it is 

highly effective against social engineering and ransomware. R8 (112) states that DDoS and 

social engineering attacks are more difficult to carry out when ZTM is implemented. How-

ever, R3 (161) argues that the weakest link will compromise information security, and that 

ZTM in this manner can be helpful, but it requires a holistic approach to further strengthen the 

weak links. R6 (119) further highlights that while ZTM can resolve various threats and chal-

lenges, and that it is technically easy to implement, it can be challenging to work with. R7 

(199) also recognizes that everything cannot be verified in advance as ZTM may entail, and 

that attempting to do so can result in cumbersome processes. 
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 Information Classification 

R2 (127) explicitly describes that they have four categories of information classification: in-

ternal, confidential, secret, and public. These categories control to what extent and where they 

treat their data, as well as determining how they are building their protection towards such in-

formation. The same respondent also implies that they assess how critical information is in re-

gard to confidentiality of the CIA triad, but also addresses that there are other aspects to think 

of (R2:127). R7 (213) explains that they classify information with respect to the dimensions 

of CIA: confidentiality, integrity, availability, using them in different contexts.  

Regarding the categorisation of secret information, R7 (129) expresses that they have special 

rules regarding who can handle such information and that this cannot be handled in a home 

environment. Similar to R2, R3 (198) explains that they have clear and concrete needs of em-

ployees working with secret information must work at the office and not at home. R2 (129) 

and R3 (152) mentions this as being a concern that is a result of the ongoing year of the pan-

demic and employees working from home, where there are most likely employees that have 

been handling secret information in a WFH environment. Furthermore, R7 (217) states that 

they work with the same information classification although more employees WFH because 

they estimate the information value the same regardless of location. The respondent further 

describes that their information classification of confidentiality is not affected because of a 

WFH environment, whereas the information classified within availability is (R7:217).  

R3 (25) and R5 (150) addresses the importance of knowing what information that needs to be 

protected and why, and that this is the key to success. R7 (217) further implies that infor-

mation classification affects how they work with threats. R3 (188) claims that you need to 

find a model for how to determine what information is of a secret character or not, hence, how 

to classify it. Similar to this, R5 (150) explains that you cannot apply a correct access control 

to or protection of information if an organisation does not know what information that is of 

most importance. R3 (188) further highlights that successful classifications are the founda-

tions for what security requirements that are relevant or adequate for a specific information. 

This requires organisations to be consistent with their work of information classifications in 

order to achieve an overall quality (R3:188). R3 (190) further argues that if an organisation is 

not performing any information classification, then they have not performed a security con-

nection to the overall organisation. Regarding information classification, it is the information 

that needs to be protected and not the IT-systems itself (R3:190). Employees need to criticise 

if a document or email that is to be sent contains critical information, whereas uploaded infor-

mation to a system within economy already is classified (R2:192). Regarding these contexts, 

R2 (192) explain that there need to exist already made matrices where employees can receive 

guidance in how to work with information, for instance where to save unstructured infor-

mation.  

R4 (140) states that they are not working with information classification because this makes 

the overall work more difficult. Similarly, R8 (163) reasons that information classification is 

nothing that is applied in practice. A reason for this according to R8 (166) is that they are al-

ways working with secret information, thus requiring a passive work. He/she additionally 

states that regardless of an information any employee work with, they need to be careful 

(R8:166).  
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 Summary of the Miro Exercise 

An overview of the answers provided by the respondents during the Miro exercise can be seen 

in Figure 7 and Figure 8. The original Miro matrices can be found in the appendices, below 

each interview transcription. The cells that were left empty by R3 are grey, as R3 (161, 181) 

had some reservations and preferred not to complete the Miro exercise. Instead, R3 made 

comments about some of the sections and filled out certain cells, which have been taken into 

account in the findings above as well as in the figures below. The cells that were left empty by 

R3 are regarded as incomplete rather than falling within the “no impact” category, as this was 

what the respondent communicated, and therefore are marked as grey. Furthermore, the cells 

that were left empty by R6 regarding the BYOD Management best practice (Appendix 9) 

have been filled with the “high impact” category. The cells were initially left empty by R6 

since their organisation did not allow BYOD (R6:97, 99, 101). However, from a general per-

spective rather than from the perspective of their company, R6’s (120, 121) final statement 

implies that the cells should have been filled with the “high impact” category. Although R6 

did not readjust the cells with respect to the last statement, we decided to represent it in Figure 

8 below. 

The cells that were left empty by R3 are grey, as R3 (161, 181) had some reservations and 

preferred not to complete the Miro exercise. Instead, R3 made comments about some of the 

sections and filled out certain cells, which have been taken into account in the findings above 

as well as in the figures below. The cells that were left empty by R3 are regarded as incom-

plete rather than falling within the “no impact” category, as this was what the respondent 

communicated, and therefore are marked as grey. Furthermore, the cells that were left empty 

by R6 regarding the BYOD Management best practice (Appendix 9 - Interview 6) have been 

filled with the “high impact” category. The cells were initially left empty by R6 since their or-

ganisation did not allow BYOD (R6:97, 99, 101). However, from a general perspective rather 

than from the perspective of their company, R6’s (120, 121) final statement implies that the 

cells should have been filled with the “high impact” category. Although R6 did not readjust 

the cells with respect to the last statement, we decided to represent it in Figure 9 below. 

 

Figure 7: Summarizing matrix of organisational best practices 
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Figure 8: Summarizing matrix of technological best practices 

R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3

R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5

R6 R7 R6 R7 R6 R7 R6 R7

R8 R8 R8 R8 Impact level

R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 High

R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 Medium

R6 R7 R6 R7 R6 R7 R6 R7 Low

R8 R8 R8 R8

R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3

R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5

R6 R7 R6 R7 R6 R7 R6 R7

R8 R8 R8 R8

R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3

R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5

R6 R7 R6 R7 R6 R7 R6 R7

R8 R8 R8 R8

BYOD

Management

Network

Zero Trust Model

T
ec

h
n

o
lo

g
ic

a
l 

B
es

t 
P

ra
ct

ic
es

Identity Access 

Management 

(IAM)

Malware Attacks Technological

Threats & Challenges

Organisational



Work from Home – Information Security Threats and Best Practices Carlsten, Hultman & Nilsson 

 

74 

 

5 Discussion 

The following chapter aims to present and discuss the key findings from the empirical chapter 

together with the literature. The structure of this chapter is divided into four main parts: The 

Work from Home Perspective, Organisational Best Practices, Technological Best Practices, 

and Information Classification. Organisational and technological best practices are discuss-

ing the key points from the findings of information security threats described in the literature 

chapter of 2.3. 

 The Work from Home Perspective 

Unsurprisingly, the trend of an increase in employees working from home during the COVID-

19 pandemic (Eurofound, 2020; Milasi, González-Vázquez & Fernández-Macías, 2021) was 

also reflected from all the respondents’ organisations, where every employee who can WFH 

have left the workplace premises. While there are multiple information security threats and 

challenges that may arise due to the sudden shift to WFH (Alavi, 2020; Furnell & Shah, 2020; 

Woon, Tan & Low, 2005), the respondents claim that they have not made major changes to 

their information security best practices. Some of the respondents commented that their infra-

structure has allowed them to shift to WFH relatively smoothly. This could be attributed to 

their ability to WFH even before COVID-19, even though it was in much smaller quantities. 

Since the respondents’ organisations have had this possibility for a longer period, unlike or-

ganisations that step into a whole new reality (Alavi, 2020), the respondents’ organisations 

may have had a head start to consider their information security from an WFH perspective.  

Furthermore, indications of the “new normal”, where people working from home will remain 

higher compared to the levels before COVID-19 (Trzupek, 2020) is also anticipated by the re-

spondents and their organisations. This indicates that information security when working from 

home will remain important in the time ahead even after the pandemic, as working from home 

is likely to be here to stay. Therefore, arguably, so are the information security threats and 

challenges that come with it, which demand to be addressed with information security best 

practices. 

 Organisational Best Practices 

Amankwa, Kritzinger and Loock (2014) present ISE, IST, and ISA to be unclear concepts that 

are being used interchangeably in the literature. This is supported by a portion of the empiri-

cal findings indicating that these concepts overlap within its definitions. In addition to this, 

the literature presents the differences and definitions of ISE, IST, and ISA to be essential be-

cause organisations expectations towards employees in relation to these concepts (Amankwa, 

Kritzinger & Loock, 2014). Arguably, this is demonstrated in the empirical findings as em-

ployees are being the center of attention regarding the different best practices and threats. 

Also, the literature present different orders of ISE, IST, and IST (Amankwa, Kritzinger & 

Loock, 2014; Wilson & Hash, 2003). Similar to the definitions of each context, this is also 

supported in the empirical findings indicating that the order of ISE, IST, and ISA is dependent 

upon an organisational context.  
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5.2.1 Information Security Education 

As Amankwa, Kritzinger and Loock (2014) explain in literature, ISE is a best practice to pro-

vide insights and understandings of ISPs. The empirical findings of this thesis show that ISEs 

contain for instance information security themes- and aspects, how to protect an organisation 

as well as information about threats. Arguably, this content could therefore be included in 

what the literature describes as ISPs being direction-given documents integrating different se-

curity aspects of an organisation (Höne & Eloff, 2002). However, the majority of the findings 

demonstrate that the participating organisations in this study do not have explicit ISPs related 

to WFH available for their employees today. This is aligned with what Furnell and Shah 

(2020) stated in the literature. An interesting aspect in relation to this is the empirical findings 

clearly indicating that WFH will be a future alternative for employees, arguably an indication 

that WFH policies need to be available. In addition to this, the empirical findings show that a 

ISPs without a WFH perspective could be question regarding its sustainability. Furthermore, 

the literature describes ISE to be a combination of programs or trainings intended to develop 

knowledge towards information security (Hwang et al. 2019). In a similar fashion, the empiri-

cal findings indicate that ISE as a best practice is not applicable to urgent situations related to 

information security, instead a result of an overall understanding and responsibility of em-

ployees. Therefore, the work with ISE could be seen as best practice where the outcome is not 

showing immediately. Combining this argument with organisations’ lack of WFH policies to-

day, related to ISEs according to the literature, could arguably question the importance of ISE 

as a best practice in today’s WFH context. However, both Ahmad (2020) as well as Prang-

gono and Arabo (2020) presents several components that could be included in a WFH infor-

mation security policy, such as information regarding the use of personal devices, which is 

considered a current information security threat while employees WFH (Microsoft, 2020).  

The empirical findings indicate that employees must understand the content of ISPs in order 

for them to be effective. On the other hand, Silowash et al. (2012) describe that although un-

derstanding towards ISPs may exist, arbitrary and personal judgments are still present within 

organisations. The literature further reasons that education within information security must 

originate from a top-level perspective within organisations (Johnson & Goetz, 2017). One 

could argue that subjective and personal judgments among employees would not be present if 

managers would represent the opposite with clearly stated direction giving documents. This, 

because the empirical findings showed that educating managers in a top-level could result in 

spreading information throughout an organisation. The empirical findings also show that em-

ployees’ adaptability towards WFH is one of the biggest threats to organisations, where this 

adaptability arguably could be influenced by subjective matters. Furthermore, the empirical 

findings indicate that the responsibilities of employees are a challenge when working from 

home. In relation to this, the literature show that employees’ roles and responsibilities must be 

clearly stated in an ISP that is to be understood and provided through ISE (Höne & Eloff, 

2002). Arguably, employees’ adaptability and responsibility when working from home would 

not be a threat if ISPs clearly stated directions would include a WFH perspective originate 

from the top-level for employees to clearly understand, especially during times where 

COVID-19 result in a relocation of the workplace for employees (Milasi, González-Vázquez 

& Fernández-Macías, 2021). For employees to adapt and understand their responsibilities in a 

WFH environment, this must be stated in ISPs and provided with ISEs.  

Conclusively, the lack of WFH policies within organisations as shown in the empirical find-

ings together with ISE being demonstrated as a combination of activities developing infor-

mation security knowledge (Hwang et al. 2019), the importance of ISE as best practice 
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regarding information security and WFH could be questioned today. For instance, the empiri-

cal findings of the Miro exercise in chapter 4.6 show an overall result with the lowest number 

of “high impact”-notes regarding ISE’s impact towards information security threats and chal-

lenges in a WFH context. However, since the findings indicate a lack of WFH policies in rela-

tion to information security, the low number of “High impact” on ISE as a best practice could 

therefore be linked to this overall result.  

5.2.2 Information Security Training 

As previous research denotes, IST is considered a compulsory program including activities to 

produce and ensure that employees are provided with relevant information security skills as-

signed to their work roles and responsibilities (Amankwa, Kritzinger & Loock, 2014; Has-

sanzadeh, Jahangiri & Brewster, 2014). In relation to this, the empirical findings showed that 

it is important to work with ISTs in a WFH context because it being more noticeable if em-

ployees do not possess the appropriate skills associated with their work roles compared to in 

an office environment. The empirical findings indicate that IST can ensure that employees 

have the right prerequisites regarding information security threats, where the skills shortage of 

employees is recognised as one of the threats related to information security in a WFH con-

text. Such shortage could arguably be enhanced by applying IST as a best practice.  

Furthermore, Amankwa, Kritzinger and Loock’s (2014) research explain that IST activities 

could be performed by using instructional method of a practical manner. In a similar fashion, 

this is showed by the majority of the empirical findings regarding IST. For instance, the em-

pirical findings indicate that practical exercises including information security threats is bene-

ficial because it provides employees to get caught in a safe and controlled environment. In 

similar fashion, this is explained in Furnell, Gennatou and Downland’s (2002) as well as 

Yayla’s (2011) research explaining that is advantageous to perform scenario-based testing and 

training in an environment where employees can make mistakes, hence, learn by doing, in-

stead of being face with the need of applying a best practice immediately in a real-world situ-

ation. Hence, the empirical findings of a controlled and safe environment are aligned with lit-

erature explanation of environment allowing employees to make mistakes.  

In relation to the previous paragraph, the empirical findings showed that IST containing of 

practical exercises could have a high impact on information security threats in a WFH con-

text. This is especially noticeable on attack category where the number of “High impact” is 

the highest from the overall result of the Miro exercise in 4.7. In relation to this, this finding is 

supported by the conceptual matrices in 2.6 because of Aldawood and Skinners’s (2018) re-

search indicating that IST has a high impact on this thesis categorisation of attacks within in-

formation security threats. Furthermore, attacks within information security include social en-

gineering and phishing (Andress, 2014), where the empirical findings show that there has 

been no increase in such attacks being performed, but instead a change in the approaches. For 

instance, phishing attackers today include COVID-19 aspects in their approaches of targeting, 

resulting in creating an additional perspective within the already existing attack vectors within 

organisations. The empirical findings further indicate that they are not able to protect employ-

ees of the phishing attacks to the same extent because of WFH, arguably because of the at-

tackers have found new ways of approaching employees. Therefore, it is important to provide 

IST to employees because it delivers opportunities for them to become familiar and practice 

the content of the new approaches of social engineering attacks such as phishing, but also 

with behaviours that social engineers tend to exploit, as explained in Aldawood and Skinner’s 
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(2018) research. In summary, the social engineers could recognise a change in behaviours 

among employees because of the COVID-19 pandemic, indicating the importance of applying 

IST in a WFH context.  

5.2.3 Information Security Awareness 

The literature chapter in this thesis describe ISA to be a best practice that covers a variety of 

information security aspects within organisations, such as information security threats, as well 

as employees’ individual acts and responsibilities to protect against these (Amankwa, Kritz-

inger & Loock, 2014; Grassegger & Nedbal, 2021; Hwang et al. 2019; Jaeger, 2018; Kearney 

& Kruger, 2006; Wipawayangkool & Villafranca, 2015). In a similar fashion, the empirical 

findings of ISA indicate it being a practice, protection, and preparedness towards information 

security involving employees’ responsibility, attention, and adaptability. It is also noticeable 

in the findings that ISA is a broad term where the different respondents cover several im-

portant aspects. For instance, the empirical findings demonstrate how often ISA should be 

performed. It is not enough to make employees aware by sending out information occasion-

wise, where this must be a repeated and frequent process. This is aligned to Sarkar’s (2010) 

research in the literature, describing ISA to be performed on a regular basis, which is clearly 

stated in the findings.  

Furthermore, Grassegger and Nedbal (2021), Kearney and Kruger (2006) as well as Thomson 

and von Solms (1998) explain that organisations have applied ISA as a best practice to ensure 

that employees are aware and informed about current and future information security threats. 

In align with this, the empirical findings show that ISA contributes to a high impact on current 

and future information security threats, being the most important practice in a WFH context. 

Furthermore, the empirical findings also indicate that a systematic work is important when 

working with ISA as a practice. This could arguably be important because of Siponen’s 

(2000) research indicating that ISA is referred to as a state where employees are aware and 

ideally committed to their security mission. It is essential for this systematic work to exist for 

organisations to reach this state, especially at large organisations in a WFH context because of 

a distributed workforce, where a lack of control exist as partially indicated in the empirical 

findings.  

The empirical findings show that ISA is dependent on employee adoption as well as an organ-

isational culture, where employees will understand the different aspects included in ISA but 

not being guaranteed to be followed properly because of personal opinions being involved. 

This is in line with Hwang et al.’s (2019) research on although organisations provide security-

related exposure such as awareness programs, employees’ experiences are subjective which 

can result in individual interpretations, hence involving personal opinions. Also, Amankwa, 

Kritzinger and Loock (2014) describe ISA to be reliant on ISE, IST, and ISA where Hwang et 

al. (2019) implies employees’ attention towards ISEs, or ISTs could affect the obtained level 

of ISA and its depth. However, the empirical findings emphasise that the more an organisa-

tion works with awareness, the more beneficial it will be.  

Furthermore, the overall result of the Miro exercise showed two interesting findings. The 

overall result for ISA as a best practice towards information security threats and challenges in 

a WFH context has the highest number of “High impact” answers. Also, similar to trainings 

impact of attacks, ISA has the highest number of “High impacts” on attacks as an information 

security threat. This finding is in line with the result from the conceptual matrices found in 
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chapter 2.6 regarding ISA’s impact on attacks where Aldawood and Skinner (2018) together 

with Flores and Ekstedt (2016) imply ISA be a best practice for employees to be aware and 

recognize social engineering strategies and techniques, which is categorized as an attack. 

Therefore, although ISA could be argued being a complex and abstract best practice, the liter-

ature as well as the empirical findings indicate ISA to have a high impact towards for instance 

social engineering in a WFH context.  

 Technological Best Practices 

5.3.1 Identity and Access Management 

IAM is recognized as an essential best practice, as both by Andress (2014) and by several re-

spondents, as they have commented on the fact that the lack of it could have high conse-

quences. As one of the respondents mentioned, if something can go wrong, it will go wrong, 

either because employees can make unintentional mistakes, or because there may be mali-

cious actors involved. IAM can be regarded as one of the main barriers that prevent unauthor-

ized or unpermitted actions. For example, by following the principle of least privilege which 

Andress (2014) and several respondents have mentioned. Thus, several respondents mention 

how IAM can effectively prevent or mitigate threats and challenges associated with employee 

ignorance, unintentional insider threat, insider threat, social engineering as well as malware. 

However, as one of the respondents mentions, IAM may not be as effective against an em-

ployee with high privileges who is exposed to spear-phishing, as if the identity of this em-

ployee is seized, malicious actors may have the means to fulfil their malicious goals.  

On the other hand, MFA is another aspect within IAM that could counteract some of the at-

tacks intending to seize the credentials of employees’ accounts. MFA is more secure than tra-

ditional password-only systems by using two-factor authentication which is often configured 

to require a code in addition to the password, which can be received from an SMS or an app 

(Aloul, Zahidi & El-Hajj, 2009; Dmitrienko et al. 2014). Therefore, most of the respondents 

explicitly mention that they make use of MFA, especially when accessing cloud services.  

Aspects of the IAM could be regarded as hygiene factors for information security. However, 

considering the increase in phishing attacks since the start of the COVID-19 pandemic, which 

was observed by several respondents and reported by Europol (2020) as well as Microsoft 

(2020), MFA could be argued to be an effective measure against credentials that are lost 

through phishing attacks. Furthermore, given that the principle of least privilege could also 

mitigate the damage that attackers can do through seized credentials, it could be argued that 

IAM is an effective and important best practice, even more so when the attacks have in-

creased in association with COVID-19 and WFH. 

5.3.2 BYOD Management 

The respondents’ organisations have taken different approaches to manage personal devices. 

While the majority of them allow BYOD, one of the respondents’ organisations explicitly 

prohibits it, as their organisation provides the employees with both phones and computers. 

Among these organisations that allow BYOD, in addition to MDM and virtualisation different 

strategies are used to secure information, such as encryption, antivirus protection, prohibiting 
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access to core systems and more. However, a few of the respondents make arguments that are 

similar to those of Downer and Bhattacharya (2015) and Garbe et al. (2015), namely that 

BYOD management in the form of MDM and virtualisation cannot effectively handle em-

ployee ignorance or unintentional insider threats if they already have access to the organisa-

tion’s systems.  

Since the way organisations handle BYOD is somewhat different from each other with respect 

the respondents’ explanations, and since both the literature and the respondents have men-

tioned several limitations with it, the BYOD Management best practice could be argued to be 

less effective at protecting information, hence of less importance even in a WFH context. 

5.3.3 Network 

As Singh and Gupta (2016) suggested, VPN remains a standard that is used to access certain 

core systems, as almost all respondents explicitly answered that their organisations utilise 

VPN. A few of the respondents also mention that they have made configurations to their VPN 

to allow split-tunnelling. These respondents motivate their usage of split-tunnelling by men-

tioning that employees do not need to be connected to the organisation’s network to use cloud 

services. Hence, employees can always retain a VPN connection to have access to the internal 

network and core systems, while traffic towards services outside of the organisation’s net-

work, such as cloud services, do not need to consume the organisation’s resources, to avoid 

bandwidth throttling. Thus, split-tunnelling may have allowed organisations to provide em-

ployees access to internal systems without extensive lag, especially when most employees 

WFH simultaneously. This raises the question of whether VPN is necessary when an em-

ployee is solely using cloud services for daily tasks, or if an organisation’s infrastructure is 

completely built on cloud services. However, as one of the respondents, as well as Prangonna 

and Arabo (2020) suggest, VPN is an effective tool to protect the information that is commu-

nicated as well as the employee’s computer locally, implying that VPN should be used even 

when accessing services outside of the organisation’s network if security is a priority.  

In addition to VPN, network segmentation is mentioned as another aspect of networks, which 

is an effective measure against attacks and malware, both by several respondents and by 

Pranggono and Arabo (2020) as well as Microsoft (2020). The respondents further suggest 

that network segmentation can prevent or mitigate several threats and challenges such as in-

sider threats, social engineering, or BYOD. While network segmentation is often done on the 

organisation’s network, employees could also segment their home network to mitigate threats 

even further. However, as several respondents implied, employees are often unaware and un-

knowledgeable about networks, and that it is unlikely that they will segment their home net-

work. As long as they are able to access information, they will likely not take on an endeavour 

to improve their home network’s security.  

Considering the information security benefits that the network best practice brings, particu-

larly through VPN and network segmentation, both the literature and the respondents suggest 

that it is an essential best practice for any organisation to prevent or mitigate threats. Although 

the networking best practice has always been important, it is arguably even more important 

when employees WFH, especially considering the uses of VPN. 
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5.3.4 Zero Trust Model 

The ZTM has been the best practice which has been rated to be the most impactful best prac-

tice by the respondents in the Miro exercise which can be seen from Figure 8 in the findings 

chapter. This may be explicable considering that ZTM encompasses several of the other best 

practices as some of the respondents pointed out. These respondents imply that ZTM authenti-

cates and verifies identities that try to access organisational assets, indicating that it is closely 

associated with IAM. Some respondents also state that ZTM is simultaneously tightly inte-

grated with network segmentation. Hence, the information security strengths that come with 

IAM, network segmentation and other best practices can also be observed in ZTM, which 

makes it a highly impactful best practice.  

Both the literature and the respondents mention several benefits with ZTM. Ahmed et al. 

(2020) and DeCusatis et al. (2016) imply that following the ZTM creates an architecture 

which strengthens the organisation’s information security. While Ahmed et al. mention that 

ZTM can lead to benefits such as breach detection, preventing data exfiltration or raising 

awareness and understanding, some respondents focus specifically on the identified threats 

and challenges it can resolve, such as unintentional insider threat, mitigating attacks such as 

social engineering or DDoS and more. However, both parts agree on how effective ZTM is on 

preventing malware from propagating. One of the respondents believes that ZTM is the fu-

ture, which could be supported considering its benefits. As ZTM is also adapted to the modern 

work environment where remote working and BYOD is involved (Ahmed et al. 2020; 

DeCusatis et al. 2016), it could be argued that it is among the most important best practices, 

especially when employees WFH with its trust nothing, verify everything approach. 

 Information Classification 

With respect to the findings in our pilot and main interviews, it has been implied that it is cru-

cial to establish a system for information classification in order to assess the sensitivity of in-

formation and data within the organisation. This is a critical success factor in the work with 

information security since knowing what data needs protection is fundamental for adopting 

appropriate security measures. Furthermore, both the pilot and main findings emphasise that 

the sensitivity level of information should be used as a basis when determining what best 

practices needs to be implemented. Additionally, it also affects how the best practice should 

be adopted and to what extent. For instance, when it comes to establishing correct access con-

trols to systems it is vital to know what data the system contains and how sensitive it is. This 

contributes to the conclusion that information classification influence how organisations work 

with information security, or at least it should do it. Hence, one could state that information 

classification is what anchors the information security practices with the organisation.  

Another implication that can be made from the findings is that information classification is a 

continuous process and that it requires consistency in order to be effective. The findings indi-

cate that there have not been any changes regarding the classification of information in rela-

tion to WFH. The sensitivity of data and information is deemed to be equivalent irrespective 

of where the employees are processing it. However, if the data is to be assessed from a CIA 

perspective, one could argue that the availability aspect may have been confined to some ex-

tent due to WFH. This claim is based on what is stated in the findings in regard to availability 

of confidential data, since it is highlighted, that certain sensitive information still must be 
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managed at the office by specific employees. In times like this, with restrictions that forces 

people to WFH, it is problematic that employees are either not able or not allowed to access 

certain data in the home environment. This issue was addressed by half of the respondents in 

the interviews, which indicates that is not simply a one-time occurrence and that it potentially 

could be a common situation at organisations. Additionally, it is pointed out that employees 

most likely have been constrained to work with unpermitted confidential information from 

home, despite of what is stipulated in the organisation's information security policy. 

Information classification is a fundamental best practice and critical success factor for adopt-

ing other appropriate and necessary best practices. Furthermore, the availability of certain in-

formation in relation to its information classification has become an issue during the pan-

demic in conjunction with the enforced WFH environment. Hence, we argue that this is an 

important and crucial best practice in the WFH context.  



Work from Home – Information Security Threats and Best Practices Carlsten, Hultman & Nilsson 

 

82 

 

6 Conclusion 

The purpose of this thesis has been to explore what information security best practices are im-

portant in the WFH environment, in relation to security issues that have arisen during 

COVID-19. In order to do this, it was crucial to first identify what threats and challenges had 

gained significance with employees working from home, as this is what influences what best 

practices are adopted. Hence, the research question that this thesis has attempted to answer is:  

With respect to the threats and challenges that arise when employees work from home, what 

information security best practices are important for organisations? 

In respect to this thesis, we reason that the best practices with significance to WFH are the 

following: Information Security Training, Information Security Awareness, Identity and Ac-

cess Management, Network, Zero Trust Model, as well as Information Classification. The key 

findings of these practices are presented below:  

Information Security Training 

Activities within IST are performed in a practical manner with the benefit of for instance sce-

nario-based trainings in controlled environments. As phishing attackers have found new ap-

proaches to target organisations because of the pandemic and WFH, it is important for em-

ployees to practice such approaches but also behaviours that phishing attackers tend to ex-

ploit. This results in IST being an important best practice for organisations to adopt in a WFH 

context. 

Information Security Awareness  

ISA is a broad practice that includes several aspects within information security towards 

threats in the context of WFH. Although it is not guaranteed to be followed as a best practice 

where it may depend on employees’ subjectivities, it has mainly a high impact towards infor-

mation security threats in a WFH context. It is also recognised as an organisations overall 

state within information security, further indicating it being an important practice that cannot 

be overlooked.  

Identity and Access Management 

IAM is a hygiene factor which is crucial to information security. Following the principle of 

least privilege prevents employees and malicious actors from carrying out unauthorized ac-

tions. Simultaneously, MFA could be used to further strengthen the security of employees’ 

identities, as a measure against lost credentials. 

Network  

Although employees have left the organisation’s office network to WFH, access to the organi-

sation’s network remains necessary for employees working with the organisation’s core sys-

tems. This is enabled through VPN, while also protecting the traffic and information passing 

through it, which makes it an essential part of WFH. Network segmentation is also an effec-

tive practice that is often implemented by organisations to prevent malware propagation and 

attacks. 
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Zero Trust Model  

Following the ZTM, trust nothing, verify everything, is regarded as the most impactful best 

practice among the ones raised in this thesis. Partially because it encompasses other best prac-

tices such as IAM and Network, but also because if implemented, it can prevent the majority 

of information security threats that may arise, especially in a WFH context.  

Information Classification 

Information classification is presented as a prerequisite for adopting successful information 

security practices. Organisations need to know what sensitive information they have and 

where, before they can decide how to protect it and with what measures. Hence, it can be 

viewed as the linking bridge between the organisation’s needs and information security. The 

confined availability of certain sensitive information has become an issue in the WFH context 

and with a likely increase of people working from home in the future this is an important best 

practice to evaluate.  

 Implications for Future Research 

The workplace setting is continuously under transformation and information security in a 

WFH context will arguably continue to be relevant, as more employees are expressing a pref-

erence of combining work at the office with WFH in the future. Hence, it would be enlighten-

ing to conduct a similar study once the pandemic has come to an end, and employees are able 

to return to the office. Furthermore, an interesting approach for future research could also be 

to mainly focus on the employees’ perceptions of information security issues and measures in 

relation to WFH. Potentially, one could investigate employees’ compliance of information se-

curity policies and best practices.  

This thesis’ empirical data collection was concentrated to large Swedish based organisations, 

not taking a specific industry into account. Thus, a future implication could be to research 

small and medium sized organisations, since according to the literature, they do not invest as 

much in information security practices as large organisations do. This could potentially im-

pact what threats and challenges arise, hence effecting what best practices are deemed im-

portant. These factors could probably also slightly differ depending on industry and therefore 

it could be an additional research approach.  

Due to the extensive scope of the subject area, there are several opportunities for future re-

search to be done. In addition to the implications already made, we would like to invite future 

researchers to study additional information security best practices, design principles as well as 

risk management in conjunction with WFH. Furthermore, one could perhaps focus on either 

organisational or technological best practices alone, to gain more depth about each individual 

practice.  
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Appendix 1 – Interview Invitations 

The following emails were sent to the respondents to ask whether you would consider to be 

part of and contribute to our thesis by having an interview with us. In these emails we intro-

duce ourselves, shortly explain the purpose and premise of the thesis and ask for their availa-

bility. If they give volunteer to participate, we follow up with more detailed information about 

the thesis, about the ethical aspects that we comply with suggestions for day and time to con-

duct the interviews. Finally, we send the interview questions prior to the interview and ask 

them to connect to the online meeting through a computer to easily carry out the Miro exer-

cise. While the emails may somewhat differ with some personal touches, they broadly looked 

as follows, in Swedish: 

 

Hej xx!  

  

Vi är 3 studenter som läser en magisterutbildning inom informationssystem på Lunds univer-

sitet. Just nu håller vi på med vårt magisterarbete, där vi undersöker vilka åtgärder företag tar 

mot informationssäkerhetshot när anställda jobbar hemifrån.  

  

Vi har genomfört en literaturstudie kring detta, och börjar närma oss den empiriska de-

len av vårt arbete. Vi kommer sträva efter att intervjua CISOs eller experter inom informat-

ion- och cyber security.  

  

Vi stötte på din profil här på LinkedIn, och tänkte att du hade varit en bra intervjukandi-

dat! Skulle du kunna tänka dig att intervjuas kring detta vid tillfälle?  

  

Vänligen,  

Douglas, Erika & Frida  

 

Hej xx! 

Superschysst att du vill ställa upp! Vi kommer anonymisera ditt namn, och kan anonymi-

sera företaget också om du vill. Men vi skulle gärna vilja ta med din jobbtitel i studien.  

  

Lite kort om vår studie: Vi vill undersöka vilka åtgärder eller best practices företag använ-

der sig av för att hantera hot mot informationssäkerhet som uppstår när anställda jobbar hemi-

från. Vi har genomfört en litteraturstudie, och vill nu titta lite närmre på hur det ser ut i verk-

ligheten. För att se huruvida organisationer har hunnit anpassa sig till dessa hot. Till vilken ut-

sträckning man har ändrat eller anpassat sin informationssäkerhet, både organisato-

riskt och tekniskt.  

  

Några praktiska saker: Vi är mest vana vid Zoom, men kan köra intervjun på Teams eller nå-

gon annan plattform som du föredrar. Vi spelar gärna in videosamtalet om 

det är okej, för att senare kunna transkribera och analysera det. Vi kommer då skicka transkri-

beringarna till dig för godkännande innan vi använder det i vår uppsats. Om 
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det skulle uppkomma något som du inte vill att det ska vara med i vår uppsats så kan vi ta bort 

det. Du har också möjligheten att dra tillbaka din delaktighet i efterhand. Om 

du har några funderingar eller frågor utöver detta så får du gärna säga till.  

  

Med det sagt, har du tid för ett videosamtal med oss för att intervjuas kring detta? För-

slagsvis någon gång mellan DD/MM - DD/MM? Vi misstänker att det kan ta 60-75 minuter.  

  

Vänligen,  

Douglas, Erika & Frida  

 

Hej xx!  

  

Nedan bifogar vi våra intervjufrågor! De bör inte kräva någon särskild förberedelse, men 

vi ville skicka ut dem i förväg för att ge en bättre bild på vad det kommer att handla om.  

  

Utöver dessa frågor vill vi utföra en kort "exercise", där vi kommer an-

vända oss av Miro webbsidan. Vi har skapat ett testkonto, och kommer ge dig användar-

namn samt lösenord under intervjun. För att göra det så enkelt som möjligt med Miro ber vi 

dig att ansluta till mötet genom datorn i stället för telefonen.  

Med Miro tänkte vi be dig att gradera effektiviteten av vissa best practices med hän-

syn till vissa hot och utmaningar gällande informationssäkerhet (som vi har identifie-

rat från vår literaturstudie). Under tiden kommer du också ha möjlighet att prata och reso-

nera lite kort kring hur du tänker, lite som "Usability Testing".  

  

Om du har några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig, annars ser 

vi fram emot mötet!  

  

Vänligen,  

Douglas, Erika & Frida 
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Appendix 2 – Swedish Pilot Interview Outline 

1) Vad är din roll idag, och vad har du för erfarenhet kring informationssäkerhet? 

2) I samband med coronapandemin, har ni på Polisen sett en förändring i brott gällande in-

formationssäkerhet?  

2.1) Anser ni på Polismyndigheten att det finns en koppling mellan antalet cyberattacker 

och att en ökad andel av befolkningen nu arbetar hemifrån? 

2.2) Vilka typer av hot mot informationssäkerhet har ökat under pandemin?  

2.3) Finns där några särskilda hot mot informationssäkerhet i samband med hemarbete?  

2.4) Finns där några utmärkande hot mot informationssäkerhet som riktar sig mer specifikt 

mot organisationer? 

3) Vilka åtgärder kan organisationer ta mot dessa hot och risker gällande informationssäker-

het?  

3.1) Finns det några generella "best practices" eller råd från Polismyndigheten till organi-

sationer och deras anställda? 

4) Har Polismyndigheten någon statistik eller data på brott gällande informationssäkerhet de 

senaste åren som vi kan ta del av i vår studie? 

5) Finns det något mer du vill ta upp eller understryka? 
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Appendix 3 – Swedish Main Interview Outline 

Koncept Frågor  Frågenummer 

  Vad är din roll idag, och vad har du för erfarenhet 

kring informationssäkerhet? 

1 

Work from Home Har ni haft möjlighet att arbeta hemifrån till följd av 

pandemin?  

 

2 

När fick ni möjlighet att arbeta hemifrån? 2.1 

Har ni möjlighet att arbeta från kontoret?  2.2 

Har anställda haft möjlighet att arbeta hemifrån innan 

pandemin? 

2.3 

Hur stor andel skulle du uppskatta som arbetar hemi-

från idag? 

2.4 

Hur stor andel skulle du uppskatta som har arbetat 

hemifrån innan pandemin? 

2.5 

Kommer ni tillåta hemarbete även efter pandemin? Till 

vilken utsträckning? 

  

2.6 

Information Security 

Threats and  

Challenges with 

WFH 

Har ni uppmärksammat någon ökning av informations-

säkerhetshot och -utmaningar i samband med att fler 

anställda arbetar hemifrån? (Vad kan det bero på?) 

3 

Anser ni att det finns olika hot gällande informations-

säkerhet när man arbetar hemifrån jämfört med i en 

kontorsmiljö? (Vilka?) 

3.1 

Vad anser du är de största hoten eller utmaningarna 

med att arbeta hemifrån? 

3.2 

Information Security 

Best Practices  

Har ni några särskilda informationssäkerhetspolicyer 

som era anställda förväntas följa när de arbetar hemi-

från?  

4 

Har ni gjort några förändringar i er best practices gäl-

lande informationssäkerhet när anställda arbetar hemi-

från? 

4.1 

Vilka best practices tillämpar ni mot de hot du nämnde 

tidigare? 

4.2 
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 Hur arbetar ni med education, training och awareness 

inom informationssäkerhet? (Och är detta ett kontinu-

erligt arbete?) 

4.3 

Lägger ni mer vikt på organisatoriska, eller teknolo-

giska best practices? 

 

Organisatoriska best practices påverkar anställdas be-

teende och kunskap samt policyer. 

Teknologiska best practices påverkar hårdvaru- och 

mjukvaruinfrastruktur samt arkitektur 

 

4.4 

 
-- Miroövning -- 

 

Information  

Classification  

(Baserad på  

pilotintervjun) 

Påverkar olika informationsklassificeringar hur kritiskt 

ni ser på specifika hot och utmaningar?  

 

Informationsklassificering berör kategorisering av in-

formation i olika känslighetsnivåer, till exempel öppen, 

delvis öppen och konfidentiell information. 

 

5  

 Finns det något du vill tillägga eller något viktigt du 

vill förtydliga? 

6 
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Appendix 4 – Pilot Interview  

Organisation:    

Date: 2021-05-13  Interview length:48 minutes  Language: Swedish 

Participants: Respondent 1 (R1), Douglas Nilsson (DN), Erika Hultman (EH),  

Frida Carlsten (FC) 

Row 
Per-

son 
Interview Questions and Answers Code 

1 FC Tanken med den här förstudien är att vi också ska få ett bättre fingermått på 

vilka hot som faktiskt finns, om det vi har hittat i litteraturen stämmer överens 

med vad vi ser i praktiken, vad ni på Polismyndigheten har för uppfattning. Jag 

tänker att ni har bra koll på detta då ni får in anmälningar och har statistik, eller 

vetskap i alla fall, om vilka hot som ökat eller liknande så det kan hjälpa oss i 

rätt riktning.  

 

2 R1 Mmm. Det är ett stort område.  

3 FC Verkligen! Ja vi vet vi...  

4 R1 Det svåra här är ju egentligen att specificera vad man egentligen letar efter. 

Men vi, det kommer vi fram till.  
 

5 FC Nä och det är just därför vi uppskattar att få denna möjlighet att prata med dig 

nu, så vi kan få det tydligare.  
 

6 R1 Ja, ja de är kul.   

7 EH Verkligen!  

8 R1 Bara en fråga… Så när ni tänker informationssäkerhet vad tänker ni då? Bara 

så vi pratar om samma sak. Vad är er definition av, eller vad tänker ni att det 

är?  

 

9 DN Vi har ingen snabb på en mening definition, men vi har använt oss av CIA tria-

den. Så allt som inkräktar mot confidentiality, integrity and availability kan an-

ses som…  

 

10 R1 Ahh okej.   

11 DN Ja  

12 FC Men där har vi även satt som en delimitation i vår studie, en avgränsning me-

nar jag, att vi inte kommer titta på så här fysisk säkerhet i hemmet eller lik-

nande utan mer åt cyber security hållet.  

 

13 R1 Nä okej. För alltså i den värld som jag jobbar i… Värld, men ja… Det som 

man brukar skilja på är IT säkerhet och informationssäkerhet. IT säkerhet är 

väl oftast mer åt det tekniska hållet, vilka tekniska åtgärder kan man göra för 

att skydda datan. Sen när man pratar om informationssäkerhet brukar det oftast 

vara ehhh… Alltså vilken klassning av information har… hur hanteras data, 

men man tittar inte på dem tekniska, man bryr sig inte om hur det hanteras utan 

informationen är en… Vilka personer får se det här, vem har behörighet. Vad 
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händer, det här med riskbedömning, vad händer om den här informationen 

läcker ut. Vad händer ja… Det är lite olika, men så det… ja.  

14 FC Då tanker vi nog mer mot IT-säkerhetshållet enligt din definition då.   

15 R1 För IT säkerhet för det… Alla kommer säga olika på den här frågan men 

men…  
 

16 FC Jo det har vi ju märkt från litteraturen också att där finns ju massor av olika de-

finitioner av det. Så ja det är väldigt brett ju.  
 

17 R1 IT säkerhet för mig det är ju vilka tekniska åtgärder kan vi göra för att skydda 

informationen främst då. Till exempel om man ska ha brandväggar, om man 

ska ha segmentering och annat. 

 

18 FC Mm ja!  

19 R1 Medan då information är mer… Ja vad ska man säga… Mer organisatoriskt 

och lite mer fluffigt.  
 

20 FC Ja, ja alltså vi har ju valt att dela upp vårt arbete, där vi tittar både dels då på 

tekniska aspekter och dels på organisatoriska aspekter. Så det är väl… Vi har 

försökt täcka lite av båda där på så sätt liksom. Just för att den anställda och 

den mänskliga faktorn också har en stor påverkan.  

 

21 R1 Ahh okej, för jag tittar på första frågan där. I samband med Coronapandemin 

har ni på Polisen sett någon förändring i brott gällande informationssäkerhet? 

Så jag bara tänker vad… Vad ska man säga… Brott hur tänker ni här? Är det… 

Nä jag ska inte ifrågasätta frågan för mycket, men bara så att jag svarar rätt. 

Vad tänker ni att brott är? Är det att någon har blivit dömd eller är det att något 

går emot lagen?  

 

22 DN Vi tänker nog data breaches eller phishing attacker eller saker som har blivit 

anmälda eller som har hänt.  
 

23 R1 Mmm ja, men då tänker jag väl främst att dataintrång är ett ganska brett be-

grepp och det är svensk lag då… så det är lite olika i olika länder. Men ska vi 

köra första frågan då eller?  

 

24 EH Ja vi tänkte… Vi la till en inledande fråga också bara om du vill berätta lite, 

hur mycket du vill, om vad du har för roll idag och din erfarenhet kring… Nu 

har vi benämnt… Eller i våra intervjufrågor, som du ser, så har vi informat-

ionssäkerhet men utifrån din inledning där så kanske du kan beskriva lite hur 

du tänker kring IT säkerhet då också, just för att vi har lite tekniskt och även då 

det organisatoriska. Så inledande fråga utöver dem vi har skickat till dig är: 

Om du vill berätta om din roll idag och erfarenhet kring just det här ämnet?  

 

25 R1 Ja. Min roll är teknikspecialist kallas det, väldigt bred roll som många på IT 

avdelningen har. Och jag jobbar ju då på IT-säkerhetsavdelningen här på Poli-

sen i Kronoberg. Vad ska man säga… Det jag jobbar med är framför allt in-

samling av logg från olika system, internt då så det är inte insamling av invåna-

res eller så där… Utan det är våra interna system, olika typer av logg och min 

roll då som teknikspecialist är att hålla de verktygen vi har i gång i drift, se till 

så att loggen kommer in i rätt format.  

 

26 EH  Jag ville bara dubbelkolla lite här. Jag hör dig lite dåligt.   
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27 R1 Hör du mig lite dåligt? Ja okej.   

28 EH Där hör jag dig lite bättre!  

29 R1 Jag ska hålla i den här lilla mikrofonen.  

30 EH Ja tack, toppen!   

31 R1 Jag ska prata lite tydligare också. Ja hörde ni vad jag sa för något om min roll? 

Annars kan jag repetera.  
 

32 FC Vi hörde det, men så det är nog ingen fara.   

33 R1 Ja, nä det är min roll och jag kan inte gå mer exakt in på vilka produkter och 

hur vi gör och sånt, det kan jag inte säga även om jag skulle vilja.  
 

34 EH Det förstår vi så klart, verkligen! Men om vi då går vidare till den första frågan 

av dem som vi skickade med. Så just i samband med Coronapandemin om ni 

har sett någon förändring i brott gällande just då informationssäkerhet?  

 

35 FC Som rapporterats kan vi väl lägga till då?  

36 EH Ja!  

37 R1 Mmm, alltså jag kommer ju inte direkt i kontakt med några anmälningar eller 

så där. Jag jobbar ju främst med det interna, det vill säga… Så att information 

inte läcker ut, eller om det gör det så ska man kunna hänvisa, alltså hålla koll 

på spårbarheten helt enkelt och det är väl det jag kan säga av vad jag vet. Och 

där, har det skett några fler brott hmm… Nä alltså det, där är det detsamma. 

Men sen generellt så i och med att ni tänker att folk börjat jobba hemma och så 

där, ifall det ökat?  

 

38 EH Precis.  

39 R1 Ja vad ska jag säga… Alltså grejen är så här… Vad tänker ni är skillnaden? 

Från att liksom… Om jag pratar brett och inte bara för Polisen så… Dem flesta 

organisationer, bolag och myndigheter kanske har tillgång till information re-

dan hemifrån innan. Vad är det för risker ni ser med att man har öppnat upp 

hem? Eller för på många ställen som man jobbar på kan man jobba hemifrån. 

Jag tänker vad tror ni blir skillnaden nu? Det är inte jag som ska ställa intervju 

till er, men jag bara försöker förstå hur ni tänker. 

 

40 FC Ja vi förstår. Nä men det vi har identifierat via litteraturen, som vi då har läst 

och som vi vill se om man kan få en bekräftelse på… En utmaning med att ar-

beta hemifrån är att hela den här biten där man kan lära sig av sina kollegor 

och ta hjälp av dem försvinner. Till exempel om du skulle få ett mail, som 

kanske är ett phishingmail, i då stunden kanske en person skulle klicka på det 

istället för att rådfråga en kollega eller stämma av det enligt normal policy. Det 

har också då att göra med employee ignorance, som är då risk att employees, 

anställda, blir lite ignoranta eller de blir omedvetna om vissa säkerhetshot eller 

så när man arbetar hemifrån. Ja vi nämnde då social engineering innan med 

phishing, enligt några rapporter vi har sett där att det skulle ha ökat.  

 

41 R1 Ja okej, ja men det som möjligen vi ser har ökat då är ju… Nu pratar jag inte 

för Polisen utan generellt. Det är ju i och med att folk börjar jobba hemifrån så 

krävs det fler och fler verktyg och då kan väl liksom phishing öka med att det 
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skickas länkar mycket och så. Inget som jag direkt har kommit i kontakt med, 

men det är mer som man har läst. 

42 FC Ja en annan sak kan ju vara…   

43 R1 Det kan ju…   

44 FC Nej förlåt säg.   

45 R1 Nej kör du, kör du.   

46 FC Nä du undrade om exempel. Vad vi läst i litteraturen så pratar man även om att 

företag kan vara extra känsliga för DDoS attacker, med tanke på att det är då 

kanske redan mer… fler som arbetar hemifrån och att det blir högre tryck då på 

företagets servrar och liknande. Även då Bring Your Own Device är ju en sak, 

när man tar sina personliga privata devices och använder dem till arbetsrelate-

rade uppgifter, att det också skulle kunna vara ett hot eventuellt.  

 

47 R1 Mmm ja alltså det beror ju på också hur en infrastruktur ser ut. Om man har en 

cloud-variant så är DDoS lite lättare att hantera, lättare är det inte men de har 

ju verktyg för det. Har man då liksom in house, så kanske man måste ställa om 

vissa grejer för att kunna hantera trafik utifrån och det kan ju som du säger där 

öppna upp för DDoS. Men det är väl också generellt, jag menar många går ju 

till cloud och … [hör inte vilket ord som sägs]. Men i och med cloud så får 

man ju ganska stark infrastruktur, även om det kanske kostar lite…  

 

48 DN Bara en följdfråga där. Du kanske nämnde det redan, men även om det är svårt 

att säga statistiskt direkt… Har ni sett någon trend på hur de här attackerna har 

ökat eller minskat eller om det har blivit någon förändring nu under den här pe-

rioden när folk har börjat jobba mer hemifrån? Utifrån de här…  

 

49 R1 Det kom ett samtal så ljudet försvann.   

50 DN Ja ingen fara.   

51 R1 Kan du… Ja kör du.   

52 DN Ska jag repetera frågan?   

53 R1 Mmm mmm.  

54 DN Jag undrar om ni har, även om det är svårt kanske att se statistiskt, har ni sett 

någon ökning eller minskning eller någon förändring i trenden i hur många an-

tal anmälningar kring de här hoten som vi just nämnde som till exempel DDoS, 

eller kanske ransomeware eller phishing eller liknande attacker?  

 

55 R1 Jag jobbar ju inte exakt med vad som händer med anmälning, jag jobbar ju mer 

internt. Så jag inte säga exakt där med statistik utan det finns en annan avdel-

ning som gör det. Men ja nej jag kan nog inte ge något bra svar där.  

 

60 EH Men om vi går vidare till fråga två där. Om du…  

61 R1 Fråga två är det parentes ett punkt två där eller?   
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62 EH Ett punkt två ja! Om du tror att, eller om du anser att det finns en koppling 

mellan cyber attacker och att man då jobbar hemifrån? Eller hur skulle du se 

det där?  

 

63 R1 Mmm alltså det finns ju flera vektorer för en antagonist som det heter att ta sig 

in, men det beror ju helt på hur miljön var innan. Om man säger att man har 

haft en helt stängd miljö som inte ens har varit uppkopplad mot internet, alltså 

infrastrukturen, så har man bara haft ett LAN säger vi. Om man då helt plöts-

ligt bestämmer sig för att nä nu ska folk börja jobba hemma, hemifrån, då 

måste man ju kunna koppla upp sig mot LAN:et med en VPN eller någonting 

och helt plötsligt då har du öppnat upp hela ditt LAN för internet och då får du 

som antagonist flera vektorer att kunna attackera. Till exempel om du får nå-

gon trojan på den datorn eller någonting som kopplar in sig så har du fri till-

gång, eller kanske inte fri men då har du en väg in åtminstone jämfört med in-

nan för innan kunde du inte få den accessen eftersom det var stängt och inte 

uppkopplat [ljudet försvann lite här]… Det finns ett exempel där som ni säkert 

har läst om är Stuxnet grejorna för att de skulle komma in, det var liksom av-

stängt från internet och enda sättet för dem var ju att fysiskt koppla in ett USB i 

datorerna som sedan gjorde vad det skulle. Det var ju helt bortkopplat från in-

ternet. Men då om man har en miljö där man är uppkopplad mot internet hela 

tiden så kanske man är mer van vid att hantera den här typen av attack, vekto-

rer… [ljudet försvann]. För då vet man liksom vilka vägar det finns in och man 

har kanske satt upp någon form av skydd för det. Så jag skulle vilja säga att de 

som, de organisationer, företag och annat som är vana vid att folk jobbar hemi-

från så är det säkert samma saker som tidigare. Men de som kanske öppnar upp 

och så där kan nog se mer skulle jag tro.  

At, N 

64 EH Och det låter verkligen superintressant just för, när vi förberedde det här arbe-

tet så, vi diskuterade mycket att nu när pandemin kom, att man abrupt behövde 

förflytta sig från kontoret till hemifrån så snabbt för vissa företag då, och det är 

det som har grundat vår idé och välja just det här området för vår uppsats. Så 

det är superintressant det du säger nu, med att är man ”van vid hemarbete” vs 

”inte van” och bli liksom tvingad in till att förflytta vanliga kontorslandskap… 

Det är superintressant.  

 

65 FC Verkligen. Och det finns ju även, vi såg en rapport från Eurofound, som är en 

organisation inom EU-kommissionen att det var också väldigt olika statistik 

inom Europa. Hur väl länderna var anpassade för den här skiftningen till hem-

arbete. Men, som du sa, så är det ju många som redan har haft kanske tillgång 

att kunna arbeta hemifrån redan innan pandemin här i Sverige. Men så har det 

ju inte varit på flera andra ställen. Men då har vi kanske haft en fördel då, före-

tagen här har haft en fördel.  

 

66 R1 Det kräver ju att du har en… Jo, men så är det säkert. Det kräver ju att du har 

en internetuppkoppling och att du har el hela tiden, [Inaudible sound] … i alla 

länder.  

 

67 EH Men om vi går vidare därifrån till nästa fråga, nu gäller det ju specifikt vilka 

typer av hot mot informationssäkerhet har ökat under pandemin, men om du 

också skulle tänka IT-säkerhet du då nämnde det också?  

 

68 R1 Jag kom på en grej med informationssäkerhet, det kanske är att när folk börjar 

jobba hemma så kanske dem delar information med sina familjemedlemmar. 

Om man har datorn står på och man har tillgång till system som ja, bara du har 

behörighet, men om en annan där hemma som tycker det är kul att söka, söka 

på sig själv eller någonting så… Jag tror inte det är en jättestor... [Inaudible 

sound], men det skulle kunna vara…  

O 
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69 FC Nä, men det är helt rätt. Det kan ju bara handla om att det finns konfidentiell 

information på datorn och att någon råkar se kanske, om man ska dra det…  
 

70 EH Kanske blir distraherad av någon annan familjemedlem…  

71 R1 Sen är det väl även, ja att man kopplar in… Nu vet jag inte hur stor alls det var, 

men att man kopplar in enheter som kanske inte är godkända av organisat-

ionen. Där är man ju lite olika håll [Inaudible sound], godkänner… produkter, 

tangentbord, headset. Och där kan du ju, kopplar du in ett USB med någonting 

som kan finnas på den, så är det fritt blås [Inaudible sound], det är ju också en 

grej. Men det är väl främst IT-säkerhet. Jag tappade frågan lite, så jag bara kör 

på.  

Te 

72 EH Ja, men det är verkligen toppen – superbra. Frågan var, du kom in lite där med 

hemarbete, så den första frågan var om det finns hot mot informationssäkerhet 

som har ökat under pandemin, och tänker vi inte specifikt hemarbete utan även 

på företagen.  

 

73 R1 Om jag ser något ytterligare?  

74 EH Ja, precis. Eller om du kan se några… Förlåt.   

75 R1 Jag ska bara tänka lite… Alltså det finns ju mycket. Men det svåra är, vad är 

dem stora grejerna?  
 

76 EH Om vi tänker dem här generella begreppen och ja…   

77 R1 Lite det vi var inne på innan. Om man är van vid hemarbete så har man de åt-

gärder som behövs. Som man tror sig behöva. Du kommer aldrig kunna stoppa 

allting, det går inte… 

 

78 EH Nej…  

79 R1 Konfidensuträtten [Inaudible sound]. Då tänker jag, kan du jobba hemifrån kan 

du fortfarande komma åt den informationen som du vet innan. Tänker man rik-

tighet, du kanske förmodligen fortfarande är i [Inaudible sound] manipulera 

dem. Tillgängligheten, ja visst, där ändras ju det lite. Om vi är inne på det att 

man måste ha internetuppkoppling för att kunna jobba. Visst, du kan säkert 

kunna jobba lite offline också men… Tillgängligheten, ja DDoS där också. Be-

höver ju VPN, mottagning för det, servrar… Se till att de är uppe som dem ska. 

Det är väl främst tillgängligheten [Noice in background].  

 

80 FC Ska vi gå vidare där?   

81 EH Jag tror att den besvarar den sista frågan på 1.4 just för i samband med hemar-

bete. Nu när du berättar så tycker jag det är superintressant, just det här att det 

kanske är IT-säkerheten som är där man komma åt snarare än informationssä-

kerheten. Om jag uppfattar dig korrekt?  

 

82 R1 Hur tänker du?   

83 EH Det här med, internet och nätverk, att det kanske är där det är utmaningar om 

man nu flyttar från kontor till hem. Att det i så fall snarare rör IT-säkerhet än 

informationssäkerhet.  

 

84 R1 Ja, precis. Det blir både IT-säkerhet och drift att man ska hålla saker och ting 

uppe, tillgängligt. Men sen kan det också vara att vissa grejer kan man bara 

 



Work from Home – Information Security Threats and Best Practices Carlsten, Hultman & Nilsson 

 

95 

 

göra på plats för att du måste kunna bekräfta att det är den personen som utför 

någonting. Och enda sättet att bekräfta, du kan ju inte bekräfta det ifall det är 

en annan person som sitter där hemma och gör någonting. Det kan finnas såd-

ana grejer. Det kanske inte är jättevanligt på alla bolag med många miljarder i 

omsättning och annan känslig information, så kanske det är nödvändigt för 

vissa grejer. Till exempel, ”ska man ge den här behörigheten till en person att 

gå in på någon server?”, för den här informationen finns, den behörigheten 

kanske man måste kräva då. Den som ger ut behörigheten är på plats att verkli-

gen veta att…  

85 EH Superintressant, verkligen.   

86 FC Okej, ska vi gå över till nästa… Så undrar vi då, mer specifikt, om där finns 

några utmärkande hot som riktar sig mer specifikt mot organisationer inom IT 

och informationssäkerhet? Om du skulle säga att det är något specifikt, eller 

någon specifik utmaning eller hot av det var har pratat om nu eller någonting 

annat som utmärker sig just för företag eller organisationer?  

 

87 R1 Där man har sett en ökning med Corona är, har vi i och för sig inte så 

mycket… Där måste man skilja lite på hemarbete och Corona. Även om folk 

kan vara på plats när det är Corona så är det många som försökt utnyttja det, 

men…  

 

88 FC Precis. Det har vi också, det stämmer överens det du säger i alla fall med vad vi 

har sett i litteraturen. Att det även utnyttjas specifikt med Corona.  
 

89 R1 Så det har ju inte så mycket med hemarbete. Då hade det ju utnyttjas i vilket 

som.  
 

90 FC Absolut. Så är det ju. Men det ändå en intressant aspekt också.   

91 R1  Tänk er själva nu med, som jag har tänkt på… Om all information som, vi kan 

väl börja med Folkhälsomyndigheten. De gick ju ut med att skicka ett SMS, 

men de skickade inte med någon länk eller någonting. Det är ju ur ett säker-

hetsperspektiv, för att annars hade ju det kunnat utnyttjas att andra skickar ut 

ett liknande SMS med en länk till som är då phishing. Så det är ju hållbart men 

samtidigt så tappar du ju mycket information och folk fattar ingenting, det sa 

inte så mycket. Så där är ju en grej… 

At 

92 FC Ja, nej precis…   

93 R1 …som man kan utnyttja, men det har ju och göra med Corona. [Inaudible 

sound]. Men också annat, alla Zoom-länkar som skickas, det blir mycket lättare 

att locka folket att klicka på saker och ting för att saker måste göras hemifrån, 

på distans, jämfört med förut då man satt på jobbet och hade ett möte face-to-

face. Där kanske är någonting, att den typen av… Den vektorn har ju alltid fun-

nits innan, att man skickar en länk, men den kanske har ökat nu ännu mer…  

At 

94 FC Precis.  

95 R1 …för att ja, Zoom och allt sådant finns.   

96 FC Definitivt, det är ju mer vanligt.   

97 R1 Det blir ju lättare att lura folk. Och det är oftast det som är den första fotsteget 

in. Klicka på någonting.  
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98 FC Och finns där några särskilda, som du skulle säga, särskilda åtgärder organisat-

ioner kan ta just för att minska dessa risker?  
 

99 R1 Ja, ja det finns ju jättemycket… Utbildning är väl en grej, men den kommer ju 

bara så långt som… Kontinuerlig utbildning, så att man inte gör en timmes ut-

bildning och har börjat sitt nya jobb, utan att man hela tiden påminns om vad 

hoten är och hur hoten utvecklas också. Om man ser det, så är det väldigt lätt 

att luras. Till exempel, det var något år sen som det började bli vanligt med att 

man i stället då skickar en phising-länk till en konstig hemsida så skickar du en 

länk till en Google-drive och så säger man ”kolla på det här Excel-dokumen-

tet”. Sådant filtreras ju inte bort. Det är ju en viss scanning på innehåll och så. 

Lättare och lättare att komma undan, undvika dem. IOS-skydd hjälper ju bara 

en viss del. Vad kan man göra? Ja, utbildning… [Inaudible sound]. Jag vill inte 

praktisera för verktyg och sådant här, och hylla dem. För de blir bara så bra 

som du gör dem. Så det finns ingenting som… Så här, ”implementera det här 

verktyget så löser det allt”. Hela informationssäkerhet, informationsklassning 

och informationssäkerhet, IT-säkerhet, organisatoriskt… Alla de här bitarna 

måste… 

Tr 

100 FC Informationsklassning, då är det för att de anställda ska veta nivån av på in-

formationen dem hanterar liksom? Vilken säkerhetsnivå det ska ha? Om det är 

konfidentiell?  

 

101 R1 Ja och det finns ju säkerhetsskyddslagen också som är här i Sverige, som hand-

lar om rikets säkerhet, och där finns ju lite olika klassningar. Och sen oftast så 

har ju organisationer och bolag interna klassningar för att man ska veta hur 

man hanterar information. Men säkerhetsskyddslagen där, den är ju… Den gäl-

ler ju på företag, bolag, myndighet som hanterar rikets säkerhet. Och så finns 

det massa olika grader på dem. Jag är inte jätteinläst på det, men det är ganska 

stor grej. Det är det fortfarande.  

 

102 FC Skulle du säga att just med den typen av policyer och sådant, skulle du tro att 

det är någon skillnad för hur applicerbara dem säkerhertspolicyer som företag 

har i en kontorsmiljö, att dem också skulle vara applicerbara i en hemmiljö? 

För det är väl också det vi försöker undersöka. Om det behöver göras särskilda 

åtgärder vid hemarbete eller om det som finns funkar.  

 

103 R1 Ja, det beror på helt vad man har haft för miljö innan, som vi sa där innan. Men 

om man gått från en icke-internetmiljö till en internetmiljö så behöver man nog 

skriva om en hel del. Men om man är då van så behöver man kanske inte 

skriva om lika mycket. Ja, till exempel att man inte ska koppla in sitt tangent-

bord som man har köpt på Wish eller vad det heter. 

Ne 

104 FC Ja, absolut  

105 EH Men det du nämnde där innan, det är superintressant just det här att bara vad 

litteraturen säger med att man har sina tekniska åtgärder, men om en hacker 

kan påverka eller komma åt en anställd liksom, då kan dessa tekniska hot, och 

nu kanske det är lite extremt, men att de kanske inte hjälper då. De hjälper så 

klart fortfarande, men mycket det du sa att utbilda för att göra anställda upp-

märksamma och medvetna om hur kan en phishing länk se ut och allt det. Så 

det är superintressant det du säger, att det tekniska fungerar, men utan anställ-

das medvetenhet så kanske de inte fungerar i alla lägen. 

 

106 R1 Nej, det är en kombination så att - alltså det finns, grejen är - vill någon verkli-

gen ta sig in så gör dem det. Man kan bara göra det så svårt som möjligt. 
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107 DN Men bara en följdfråga, även om de kan ta sig in trots dessa tekniska åtgärder, 

finns det några typ Must Have teknisk åtgärd som borde finnas? 
 

108 R1 Ja, det är därför man har t.ex. informationsklassning då, för om man säger att 

man har två olika grader av information. Man ser att man har öppen och 

stängd. Öppen, då är det liksom öppen för vem som helst, och stängd, då bara 

vissa personer inom företaget. Och då måste man göra en riskbedömning av 

detta. Vad händer ifall en utomstående antagonist vill komma åt denna stängda 

informationen? Om man då säger att - Okej, om den här informationen som vi 

vill skydda, den säger vi är stängd. Den har informationsklassning stängd. Och 

då får man liksom sätta upp - okej, om den är stängd, då måste de ha dessa åt-

gärder t.ex. man måste ha loggning, dem här brandväggarna, man måste ha ett 

visst antal personer som jobbar, så man liksom har det på olika åtgärdspunkter 

för att hantera just den här informationen. Det är så man gör, det är ganska 

större bolag liksom. Att man liksom man sätter upp ett ramverk, och utifrån det 

finns det lite olika åtgärder. 

 

109 FC Ja.  

110 R1 Enkelt är det inte men det liksom visar hur man ska jobba med information. 

Det kan även bli GDPR grejer och så där. 
 

111 FC Ja såklart.  

112 R1 Ja men det är inte enkelt, det är sådant man behöver jobba med.  

113 FC Absolut. Är det något annat utöver det vi har pratat om nu som du skulle vilja 

ta upp eller understryka i relation till det här ämnet? Eller har ni Douglas eller 

Erika något annat ni skulle vilja fråga om? 

 

114 R1 Jag vet inte, jag bara tänker här för att svara på era frågor så känns det som jag 

svävar bort lite. 
 

115 FC Ja men det var väl som Douglas menade mer ifall det fanns några Must Haves, 

några lösningar som eller best practices som alla företag eller organisationer 

bör implementera. 

 

115 R1 Ja, men då är det informationsklassningsåtgärder, och sedan finns det en massa 

annat kring det där men, ehm, ja. 

 

116 FC Och just med hemarbete, tänker om uppkoppling och liknande, ifall det finns 

något kring där kanske? 

 

117 R1 Ja, VPN är väl ett, jag tänker för hemarbete främst. VPN och policies vid hem-

arbete. 

N, Ed 

118 FC Ja, det är grunden liksom.  

119 DN Och bara för att dubbelkolla med informationsklassning, motsvarar det då in-

formation rights management? Eller tänker jag fel? 
 

120 R1 Så kan det nog vara, informationsklassning, men det kan nog vara lite olika. In-

formationsklassning är nog det svenska. 
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121 FC Ja, ja känner igen informationsklassning från mitt arbete också på företaget där 

jag arbetar. Det finns en sådan där också, även vid mejl ska man klicka i då vad 

mejlet innehåller för informationsklass. 

 

122 R1 Ja, och det är för att du ska kunna hålla koll på vad har vi för information? Hur 

säkra är - alltså man måste veta vad man har för information, och sedan där ef-

ter att bygga upp olika åtgärder. Och olika åtgärder då är - ja, och allting base-

ras på lag i slutändan, och det är upp till företaget själv att bestämma vad, vilka 

åtgärder tycker vi som är bäst. Och sedan då om något skulle hända då till ex-

empel att det blir en informationslekage, och då blir det en rättegång, då visar 

det sig kanske att de åtgärderna inte var tillräckliga för att den här informat-

ionen var så känslig. Så det är lite av en tolkningsfråga. Alltså lagen säger all-

tid gör så här, gör så här, utan det är väldigt öppet för tolkning. Det är väl 

också på gott och ont. 

 

123 DN Jag ville också ställa en fråga, lite tillbaka till det du har pratat om. Du nämnde 

att vissa risker har ökat i samband med pandemin, till exempel att folk är mer 

benägna att klicka på länkar eller liknande. Men finns det någon skillnad mel-

lan risker som har ökat på grund av hemarbete, och risker som har ökat på 

grund av covid? 

 

124 R1 Ja, alltså det där med hemarbete, det är, jag försöker liksom tänka på vad är 

skillnaden på hemarbete och att man sitter på plats och när du sitter där 

hemma. 

 

125 FC Nu vet jag inte om du försvann lite för oss, så vi inte, jag tycker att ljudet för-

svann lite så jag inte hörde dig alls. 
 

  ** lost audio during the meeting due to connection problems from R1 **  

126  R1 … och att man sitter på plats. Och vad är skillnaden där egentligen, för vad är 

det, som vi sa där i början, alltså om man då måste öppna upp till internet då är 

det en stor skillnad, men de flesta företag och myndigheter och så där har lik-

som kanske öppnat redan. Vad är då skillnaden med att man sitter hemma och 

att man sitter på plats? Beror lite på hur man har sin infrastruktur. 

 

127 FC Precis, det är kanske en annan uppkoppling då för att komma - alltså som du 

nämnde där med VPN för att komma åt organisationsinformation och annat. 

För man måste kommat åt för att arbeta mot sina uppgifter hemifrån. 

 

128 R1 Ja precis. Jag har lite svårt för att komma på fler risker med hemarbete egentli-

gen för att få ut då - om man jobbar där hemma - jag menar man jobbar ju på 

samma sätt som man gör när man är på plats. 

 

129 FC Ja, men det är helt ok, det går bra att säga att du inte kommer på fler där, det är 

helt lugnt. 
 

130 R1 Ja men det jag funderar lite på är vad som egentligen - vad vill man veta med 

hemarbetet? Pandemin liksom har orsakat några slags risker. Säkert andra som 

säger annat. 

 

131 DN Det var främst utifrån vår litteratur som vi försökte se skillnaden mellan dessa 

två, risker som har ökat med pandemin och risker som har ökat med hemar-

bete. Och vi ser en massa statistik på att till exempel ransomware attacker har 

ökat, DDoS attacker har ökat, och kanske det har blivit lättare med den här ty-

pen av attacker nu just på grund av att fler jobbar hemifrån. Då blir det mer 
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belastning på systemet, eller fler använder sina egna devices i stället för kon-

torsdevices. 

132 R1 Ja jag förstår, ransomware har de senaste kanske tre fyra åran ökat, så hur skil-

jer man då, hur kan man få rätt ifall det hänger med den vanliga ökningen eller 

om det är hemarbete. Visst sitter du på - ja som sagt det beror på helt på företag 

och infrastruktur. Sitter man bakom ytterligare brandvägg och så där så kanske 

det kan hjälpa med viss extra skydd jämfört när man sitter hemifrån och man 

har en ouppdaterat gammal dator eller någonting. Jag bara tänker på så att man 

skiljer på - alltså ransomware hade kunnat öka ändå trots att folk har börjat 

jobba hemifrån. 

At 

133 FC Ja, nej men det är superbra att du poängterar det också för så är det absolut att 

vissa saker ser man en tendens i att det har ökat som du säger under flera år 

och att det kanske har tvunget något att göra med detta. Utan att det kanske är 

en - det har väl pekats på att det är en ytterligare ökning men det vet man ju 

inte heller om det är - om hela ökningen är kanske inte just till följd av hemar-

bete. 

 

134 R1 Nej, och den ökningen kan vara kopplad till då att man använder Zoom och så-

dant här som gör att man får fler vektorer in. Så det går lite hand i hand. 
 

135 FC Ja men precis.  

136 R1 Och pandemin kombinerat med hemarbete så har du fler vektorer som gör det 

lättare för att mer kan spridas. 
 

137 EH Det är väldigt intressant att få ta del av det du beskriver här och säger. För det 

väcker en tanke hos mig just när det kommer till de organisatoriska och kanske 

informationssäkerhet att skulle det hända något nu under pandemin liksom så 

kanske det – man får kolla tillbaka till hur såg det ut från första början? Vilket 

är superintressant. 

 

138 R1 Ja, historia är väldigt bra att kolla på. För fingervisning och så.  

139 EH Annars hade jag inte någon specifik fråga till, utan det, jag tycker det -  

140 FC Nej inte jag heller.  

141 R1 Ja det svåra här är konkretisera ner det till liksom vad är det vi - vad är det man 

behöver lösa och belysa. Att man ringar in ett område, annars är det lätt att det 

blir väldigt stort. I och med att saker går hand i hand. 

 

142 EH Det är något vi har noterat, alltså verkligen, det är superintressant att du näm-

ner det också, för att vi - det har varit en ständigt liksom var ska vi avgränsa 

oss, för det kan finnas så mycket. Men också det här med att alltså just det vi 

har valt och om man ska motivera det i kapitel ett, det har inte funnits så 

mycket specifikt så det känns som det är kanske en liten start. 

 

143 R1 Ja men jag hade nog försökt att typ ringa in just det här med informationssäker-

het / IT säkerhet, vad egentligen vad ni vill kolla på. Och hemarbete/COVID, 

man kan kombinera, bara man tänker så man gör det rätt tydligt. Det är intres-

santa frågor, och det här ämnet är väldigt svårt. Det krävs väldigt mycket erfa-

renhet och kunskap, framför allt erfarenhet för att veta om hur läget är.  
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144 FC Ja, nej det förstår vi verkligen och det är just därför vi ville ta möjligheten och 

ha det här snacket med dig också, den här intervjun för att bli lite klokare på 

det, och det tycker jag absolut att vi har blivit. Så om ni andra inte har följdfrå-

gor så får jag tacka så mycket för du har ställt upp! 

 

145 R1 Ja men tack så mycket!  

146 EH Stort tack!  

157 R1 Ja, lycka till, hoppas det går bra!  
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Appendix 5 – Interview 1 

Organisation: IT Consultant organisation 1 

Date: 2021-04-28  Interview length: 46 minutes Language: Swedish 

Participants: Respondent 2 (R2), Douglas Nilsson (DN), Erika Hultman (EH),  

Frida Carlsten (FC) 

Row 
Per-

son 
Interview Questions and Answers Code 

1 DN För att komma i gång och for the record: Vad är din roll idag och vad har du för 

erfarenhet kring informationssäkerhet? 
 

2 R2 Min roll idag är att jag CSO, eller säkerhetschef så Chief Security Officer. Det 

täcker även upp då den traditionella CISO rollen, Chief Information Security Of-

ficer, men det är min roll då på IT-konsultföretaget. Så jag ansvarar för egentli-

gen allt säkerhetsarbete, men även då informationssäkerhetsarbetet, så det är min 

roll. Jag har jobbat med cyber och informationssäkerhet, började med fintech då 

finans-tech industrin 2015 så jag har jobbat lite olika, olika sätt med säkerhets-

delar sedan 2015 så det blir väl sex år ungefär snart som jag har jobbat med säk 

på ett eller annat sätt. Jag har haft den här rollen som säkerhetschef sedan 2019, 

så jag jobbar ju väldigt mycket med olika informationssäkerhetsfrågor, upprätt-

hålla våra ISO-standarder och helt enkelt se till att vi har ett systematiskt inform-

ationssäkerhetsarbete, helt enkelt 

 

3 DN Alright, jättebra och sedan bara för att få lite bakgrund kring ert hemarbete. Har 

ni haft möjlighet att arbeta hemifrån till följd av pandemin? 
 

4 R2 Ja det har vi.  

5 DN Mm alright. När fick ni möjlighet att arbeta hemifrån?  

6 R2 Vi har egentligen alltid haft möjlighet att arbeta hemifrån, med tanke... Det beror 

väldigt mycket på vilka kunduppdrag det är, men möjligheten för användare att 

jobba hemifrån skulle jag säga att vi fick aaa det måste varit 2010-12 någonstans 

där det var innan min tid så har vi haft möjlighet, självklart beroende på kund-

uppdrag och det är ju trevligare att vara inne på ett kontor.  

 

7 DN Okej, då var det ett bra tag innan pandemin i alla fall.  

8 R2 Ja  

9 DN Har ni fortfarande möjlighet att arbeta från kontoret?  

10 R2 Ja, men vi uppmanar folk att inte göra det. Så vi har fortfarande möjlighet att 

göra det, men uppmaningen är att inte, så länge tills man åtminstone fått en 

spruta då. 

 

11 DN Ja och om du skulle uppskatta, hur stor andel av anställda jobbar hemifrån och 

hur många jobbar på kontoret? 
 

12 R2 Jag skulle uppskatta att det är mer än 90% jobbar hemifrån, skulle jag säga på 

any given day. Det är ofta så att folk kanske är inne en halvdag eller är inne en 

dag för att man ska göra något eller ha något möte eller just vill komma bort 
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hemifrån så är man inne, ahh någon dag varannan vecka eller så… men 90% är 

hemma. 

13 DN Mm och hur såg det ut innan pandemin?  

14 R2 Aa då är det nästan flippat, då är det nästan att det är 10% som any given day 

som jobbar hemifrån. Så det är helt, helt… Då var ju nästan alla inne på kontoret 

hela tiden. Det var ju det som, det som förväntas och det var så vi jobbade.  

 

15 DN Och hur ser det ut med the new normal? Kommer ni tillåta hemarbete efter pan-

demin också och kommer det vara i samma utsträckning? 
 

16 R2 Ja vi trodde ju att det skulle påverka vår produktivitet ganska hårt, men vi har 

faktiskt fått väldigt bra respons från våra medarbetare, med just att arbeta hemi-

från. Så som det ser ut… Som det talas om nu kommer vi ju tillåta, fortsätta till-

låta, att folk... ahh vill du och kan du beroende på vilka uppdrag det är, kan du 

jobba hemifrån och vill göra det så kolla med din chef så är det säkert fine. Jag 

tror där har, där har den här övningen eller vad man ska säga verkligen inneburit 

en viss kulturskjutning då. Så absolut tror jag att vi kommer fortsätta tillåta hem-

arbete även efter pandemin. 

 

17 DN Antar du att det kommer då bli fler som kommer jobba fortfarande hemifrån ef-

ter pandemin också? 
 

18 R2 Aah jag tror det kommer vara fler som tar möjligheten. Vad ska jag säga… Det 

är ju lite det här, vissa tycker det är skönt, vissa tycker det är jobbigt, vissa 

tyckte det var skönt det första halvåret. Så jag tror nog att, av de kollegorna jag 

har talat med så verkar det vara lite att man kanske jobbar hemma någon dag i 

veckan eller liksom man… Alla fall det blir inte en så stor grej att jobba hemi-

från mot hur det var innan liksom. Så jag tror ändå att ett visst antal av kolle-

gorna kommer fortsätta vilja jobba hemifrån. 

 

19 DN Perfekt!  

20 FC Ja, vi undrar även om ni har uppmärksammat någon ökning av informationssä-

kerhetshot eller informationssäkerhetsutmaningar i samband med att så många 

fler nu då arbetar hemifrån? 

 

21 R2 Specifikt kopplat till att arbeta hemifrån så är ju inom informationssäkerhetsho-

ten vi har sett, har vi noterat att det traditionella skalskyddet, i form av nätverk 

som kontrolleras och sådana saker, det har ju försvunnit. Sen är det ju så att vi är 

väldigt molnbaserade som de flesta företag, så folk har fortfarande kunnat jobba 

hemifrån, men det är ju just det då att folk inte sitter på nätverk som kanske är 

betrodda. Likadant har vi märkt att folk jobbar mycket mer från kanske sina 

egna datorer, sina privata burkar, än dem jobbar från enheter som vi kontrollerar. 

Det innebär ju då att då blandar man ju lite privat och business, och vi har ju inte 

samma skydd, vi kan ju inte ha samma kontroll och samma skydd på någons pri-

vata dator om de går in på liksom outlook.com än om de sitter på en enhet som 

vi kontrollerar där vi kontrollerar antivirus och sådana saker. Vi har ju sett att 

det ökat, men inte ökat jättemycket, vi är ungefär vi är ju… ahh jag kommer inte 

ihåg exakt hur många vi är, men det är väl 3000 som vi ger datorer till och det är 

ungefär 270 privata då, så det är ungefär 10% som gör så. Så det är inte jätte-

mycket men det är ändå en utmaning. Och sen med tanke på pandemin så ser vi 

verkligen phishing-kampanjer som baserar sig på olika Corona-grejer har ju gått 

upp ganska dramatiskt. 

N, Te, At 
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22 FC Ja, ja. Så det är framförallt då nätverk och liksom Bring Your Own Device och 

phishing där som du tycker är utmärkande? 
 

23 R2 Exakt precis!  

24 FC Mm okej och skulle du säga att det… för det är en följdfråga här då om vad det 

är för skillnad i hot. Vilka hot man påträffar inom informationssäkerhet när man 

arbetar hemifrån jämfört med kontorsmiljö? Att det finns olikheter där. 

 

25 R2 Aaa jag skulle… Hoten är nog desamma, det är att sårbarheter uppkommer. Med 

digitala risker så är det ju sårbarheter och ett hot tillsammans då. Men där är det 

ju just att sårbarheterna är mycket svårare att stänga. Sen vilka threat actors och 

vilka threats det är ju, det är ju samma gamla vanliga och det är ju mycket anti-

virusskydd och kontroll av nätverk. Du kan göra man-in-the-middle attacker och 

annat om du sitter på ett taskigt wifi och de flesta använder ju sådana routrar och 

grejer som de får ut från internetleverantörer och de är ju notoriskt kassa. 

Te 

26 FC Ja okej, och vad undrade vi då också… vad du anser är det största hotet eller 

största utmaningen med att arbeta hemifrån?  
 

27 R2 Den största utmaningen med att man jobbar hemifrån är ju faktiskt när det kom-

mer till risker och framförallt informationssäkerhet är ju att det är väldigt 

mycket svårare att se insider hot. Det är väldigt mycket svårare att se personal 

som mår dåligt socialt eller liksom så. För det är ju ofta det man märker när man 

tittar på personalsäkerhet så tittar man ju på… låt säga att man använder sig av 

en BESK-trappa då, där man tittar på besvikelse, ekonomisk situation, socialt 

hur det funkar där, om man har några missbruksbeteenden eller sådana saker. De 

grejerna märker du ju mycket mycket mer om folk är inne på kontoret och det är 

väldigt svårt att fånga upp när folk sitter hemma, så då vet du inte riktigt. Om 

alla är inne på kontoret då märker du, okej nu är det lite surt här borta, här är en 

person som vi liksom måste ta hand om, här är en person som kanske går ige-

nom något jobbigt hemma eller som kan få dem att göra, göra något dåligt. De 

bitarna ser du inte när folk jobbar hemifrån så det, det är ju framförallt det soci-

ala och liksom man måste ju, vill ju kunna lita på personalen och sådant där. 

At 

28 FC Självklart. Men det är något ni jobbar annars med kontinuerligt?  

29 R2 Ja, ja det gör vi. Vi försöker alltid se till att personalen mår bra och liksom att 

när folk är på väg ut eller när folk… då kanske man har lite extra koll på att se 

till att de inte plocka med sig någonting och sådana saker. Det är betydligt svå-

rare när folk jobbar hemma, framförallt när folk sitter på privata enheter. Så det 

är ju framförallt skulle jag säga… ahh det är ju mer hur man löser det sociala när 

alla sitter splittade, det är jäkligt viktigt. Tekniskt sätt så är det ju, det är ju 

samma gamla phishing och samma gamla virus, de är ju bara det att som sagt, de 

hoten ökar ju inte i sig, de är ju just bara att vi har inte, vi kan inte skydda folk 

på samma sätt när det gäller det tekniska. 

At, M, O 

30 FC Nä, och skulle du säga att folk tenderar att inte hålla lika hårt på så här säker-

hetsåtgärder eller föreskrifter när man arbetar hemifrån än när man är på kon-

toret? Att det är lättare att ja kanske slappna av lite eller har ni märkt någon 

skillnad i det? 

 

31 R2 Jaa, där tycker vi… Ja det ser man på ganska roliga sätt hur beteendet ändras, 

dels jobbar folk… börjar senare och slutar senare för det mesta. Annars var det 

vanligt att folk började sju på morgonen och ville dra vid fyra nu börja folk vid 

nio ungefär så morgonstormen har förskjutits. Sen märker man ju också att ande-

len av våra, på våra nätverk som går till Youtube och Netflix har gått ner ganska 

dramatiskt och det är ju för att folk sitter hemma och då har man en egen enhet. 
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Jag tror på grund av att man sitter hemma så har man kanske lite mera, man 

kanske… De flesta har en ganska slapp attityd till informationssäkerhet i det pri-

vata liksom, man har massa Internet of Things grejer hemma och massa aah 

Alexas och skit. Det skulle vi inte tillåta att man har på ett kontor, så jag tror att 

folk är slappare man tänker inte riktigt på att det påverkar andra och att det på-

verkar hela informationssäkerhetsarbetet. För att trots att du sitter hemifrån, du 

har din jobbdator men på ditt nätverk finns det massa annat skräp som vi inte 

kontrollerar och då kan det komma risker därifrån som då påverkar vår miljö 

som är problematisk. 

32 FC Ja intressant!  

33 EH Ja det är superintressant verkligen! Om vi går över till lite mer vad ni har för po-

licyer och åtgärder. Finns där några särskilda informationssäkerhets policyer 

som era anställda förväntas följa när de nu jobbar hemifrån? 

 

34 R2 Det är egentligen samma som vi har, med tanke på att vi tillåtit hemarbete redan 

tidigare, så är det ju samma som våran informationssäkerhetspolicy och där är 

det ju det som är problemet att det följs ju inte riktigt i och med att folk sitter på 

privata enheter för det ska man inte göra. Man får ha BYOD men då ska den ha 

vissa skydd, skyddsmekanismer. Vad vi försöker, har försökt göra när det kom-

mer till hemarbete specifikt är ju mer och titta på det sociala. Vi har lite sådana 

projekt för att liksom ah men vi kan skicka ut folk som hjälper till med ergono-

min om du jobbar på hemmakontor och sådana saker och har lite sådana tips och 

trix. Men vi har faktiskt… Vi gjorde en del riskanalyser när pandemin bröt ut 

och kollade lite beredskapsplaner, liksom okej hur kan detta påverka oss inform-

ationssäkerhetsmässigt och säkrade upp då att till exempel distansarbete skulle 

funka, att VPN licenserna fanns i tillräckligt stor utsträckning. Men vi har inte, 

vi har inte behövt förändra några best practices informationssäkerhetsmässigt 

utan det är mer det här ergonomi, socialt, hur du inte ska bli galen på att sitta en-

sam i 13 månader, det är mest det. 

Te, 

BYODM, 

O, N 

35 EH  Mmm mm okej.  

36 FC Får jag bara ställa en liten följdfråga där? Du nämnde att om folk ska använda 

sina private devices så behöver de konfigureras av er då. Vad är det... Är det att 

ni… Vad är det som ni gör då? 

 

37 R2 Ja det är… Vi tvingar på vissa antivirusskydd som vi certifierar och sen tvingar 

vi då på framför allt att hårddiskarna ska krypteras. Det är dem rent praktiska sä-

kerhetsåtgärderna. Vi håller på att ta fram så att vi ska ha de enheterna… Det är 

en liten kostnadsfråga också. Egentligen skulle jag vilja ha, att man har på våra 

enheter att du alltid har VPN på, så fort du går in på ett nätverk så måste du in på 

VPN, men VPN kostar licenser och då blir det vissa som tycker att vi behöver 

inte VPN för vi använder bara molntjänster, vi använder bara Teams och Office. 

Det är faktiskt… jag ska in i den diskussionen igen i eftermiddag. Men det är ju 

lite sådana grejer man måste då, eller som jag pushar för som kanske alla inte 

köper. 

BYODM, 

N 

38 FC Okej  

39 R2 Det är en best practice jag skulle vilja implementera som inte har kommit till 

skott än. 
N 

40 EH Intressant! Utifrån de hoten som du beskrev lite tidigare med phsishing och det. 

Finns där några särskilda åtgärder som ni tillämpar specifikt för dem eller är det 

sammas där? 
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41 R2 Vi försöker se till att... Med tanke på att vi har många konsulter och de är ofta 

ute hos kunder, då är det kunderna som styr skyddet betydligt mer om de har de-

ras enheter. Vi kan inte alltid styra vart folk jobbar, så försöker vi alltid bygga 

det tekniska och det organisatoriska så att det ska vara så flytande som möjligt 

så att det inte ska spela någon roll liksom. Vi kan ju inte bygga policy, informat-

ions-säkerhetspolicy som förutsätter att du jobbar på ett av våra kontor. Utan där 

har vi redan från början liksom förutsatt i våra informationssäkerhetspolicys att 

dem… att användare jobbar, kan jobba lite varstans ifrån och det blir ju så också 

när man har en ganska diverse eller spretig affär om man säger så, så måste man 

ju ha det så. Det måste vara tillräckligt luddigt beskrivet men ändå ha sådana 

skyddsåtgärder som funkar för alla. 

 

42  EH Mmm mmm, intressant verkligen. Skulle du säg att ni lägger mer vikt på de or-

ganisatoriska eller de teknologiska eller är det jämt där? Där menar vi liksom or-

ganisatoriska som det som påverkar anställdas beteende, deras kunskap över de 

policys som ni har och på de teknologiska är det mer det som påverkar hårdvaru- 

och mjukvaruinfrastruktur och arkitekturen. Finns det någon jämn fördelning 

där? Eller hur ser det ut? 

 

43  R2 Jag skulle nog tycka att det är en ganska jämn fördelning faktiskt. Vi använder 

ju lite olika metoder för det. När det kommer till de tekniska så är det en krav-

ställning på vår IT leverantör, som är ett internt bolag förvisso, men det är ju en 

kravställning på dem som jag sätter helt enkelt, som jag och mina kollegor sät-

ter. Vi använder CIS topp 20 kontroller till exempel som lite benchmark och så 

säger vi att vi ska snitta 2.0 i värden där, okej då får vår IT leverantör se till att 

de kommer upp till det. Sen när det kommer till de organisatoriska delarna det är 

ju betydligt mer hur vi utbildar användarna. Majoriteten av användarna är ju inte 

kanske sådana som jobbar, liksom jobbar inom IT drift så till dem så får man ju 

andra kravspecar och då är det mycket mer awareness och utbildning. Men hur 

mycket tid vi lägger på den ena och den andra, det beror väldigt mycket på vil-

ken vecka man frågar mig, men jag skulle nog säga att det är ganska jämnt för-

delat. Det är bara till lite olika forum. Talar man med våra First Impression Offi-

cers, receptionister och kontorschefer då är det mycket mer awareness, då är det 

mycket mer fokus på fysisk säkerhet, hur dem ska göra det och kravspeca det 

och liksom så här funkar brandskyddet och inbrottsskyddet organisatoriskt, det 

är ni som har ansvar för det, ni rapporterar till mig och så vidare. Medan om jag 

sitter i ett forum med de som levererar IT driften då talar man mycket om kryp-

tering och VPN-lösningar och mer praktiskt så, praktiskt tänkande liksom. Men 

jag skulle nog säga att det är en ganska jämn fördelning. 

Ed, Tr, 

Aw, N 

44 FC  Mmm, men får jag fråga där? Du nämnde då utbildningar och awareness som 

lite best practices på det organisatoriska och om vi ser då utifrån informations-

säkerhetsperspektiv. Hur jobbar ni för att utbilda personalen då och göra dem 

medvetna? 

 

45  R2 Vi har... Dels har vi ett par e-learnings, dels om privacy regler och sen har vi då 

om informationssäkerhetsrisker och hoten. De håller vi då för... De går alla som 

börjar jobba hos oss får gå igenom dem. De tar ungefär en halvtimme. Det är ena 

utbildningsdelen sen har vi, jag och mina kollegor inom cyber security skrået 

här, vi har tagit fram en utbildningsdag som går nio till fyra ungefär. Så vi har 

ett par entimmars pass då, där vi går igenom digitala hot, digitalt självförsvar, 

lite hur darknet fungerar, hur informationssäkerhet fungerar liksom introkurs till 

det och hur cybersäkerhet fungerar lite i teorin och sen i praktiken hur man ska 

tänka när man bygger cybersäkerhet. Så det är ju någonting som vi har då, den 

kör vi dels för vissa utvalda talangprogram och sedan kör vi även det till alla af-

färsområdeschefer och projektledare får den i år då. Så det sättet vi utbildar folk, 

då är tanken lite där att de som är affärsområdeschefer att de ska få, om vi kan få 

dem att förstå hur det fungerar så tar dem förhoppningsvis med sig det till sina, 

Tr, Aw 
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till sina medarbetare men det blir senare. Nästa år kommer det säkert vara några 

andra grupper som vi kör de utbildningarna för, så tanken är att det ska få för-

bättra awareness på det sättet. 

46 FC  Ja och sprida det igenom dem då?  

47 R2 Ja precis, precis.   

48 FC  Mmm  

49 EH Superintressant!   

50 DN  En snabb följdfråga där också. Är det här ett kontinuerligt arbete eller hur ser det 

ut med utbildningarna? 
 

51  R2 Dels så är det då e-learning som alla ska göra årligen och det följs upp då i ett 

system för att se när man har gjort utbildningen, så får man en påminnelse om 

att nu är det dags att göra om den igen. Åhh där försöker vi uppdatera den åt-

minstone årligen så den blir lite ny och sen när det kommer till de utbildnings-

passen som jag och mina kollegor håller, där går vi igenom efter varje pass och 

försöker förbättra dem så det är ju kontinuerligt som vi försöker jobba med det. 

Vi har gjort två här under hösten och har nästa i maj så vi försöker hålla någon 

utbildning åtminstone en gång i månaden, så att man får jobba sig igenom hela 

högen på personer som ska ha det. 

 

52 EH Jaa ja intressant här, jag tror det blir nästa som blir Miroövningen här.   

53 FC Ja okej, då kommer vi att gå över då till den här övningen vi har i Miro. Så du 

kommer få lite inloggningsuppgifter här av Douglas i chatten samt en länk till 

Miro som du ska få använda med de uppgifterna för att logga in och där är ett 

tillfälligt lösenord som vi kommer ändra på sen efter att det här är genomfört. 

 

54 DN Jag tar tillfället här och dela min skärm också samtidigt. När du håller på i Miro 

så kan vi se hur du förändrar saker. 

 

55 FC Ja precis!  

56 R2 Ja då kanske jag skulle logga in och inte skapa ett konto.  

57 FC Nej precis, tanken är att du ska slippa skapa ett konto och kunna använda den vi 

har skapat.  

 

58 R2 Jag såg bara fel jag trodde jag var på inlogg.   

59 DN Ja   

60 FC  Då när du har blivit inloggad på Miro så ska där finnas något du kan klicka på 

som heter interview. Lite längre ner... 

 

61 DN Du är nog redan inne.   

62 FC Ja du ser ut att vara inne nu eller?  

63 R2 Ja jag ser organisational best practices, technological...  
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64 FC Ja perfekt! Så tanken här det är då att vi vill be dig att gradera... vad ska man 

säga... impacten, alltså påverkan som vissa av de här organisatoriska och tek-

nologiska best practicesen som vi har identifierat har mot de hot och utmaningar 

inom informationssäkerhet som vi hittat i litteraturen. Under tiden du flyttar de 

här post it lapparna med high impact, medium impact och low impact, och pla-

cerar ut dem här så får du gärna prata lite högt så vi får en liten motivering kring 

hur du tänker där. 

 

65 R2 Mmm  

66 FC Du kan även välja att inte sätta dit någon lapp och det blir då no impact i sådana 

fall om du inte tycker att det har någon påverkan. 

 

67 R2 Jaa okej. Jag tänker första där bara malware det klassiska, skadlig kod... Där så 

tänker jag att både utbildning och training, training är nog viktigare än utbild-

ning men det jag tror som brukar ge mest effekt är faktiskt awareness på det, det 

är både den och attacks. Det brukar jag göra så när jag sitter i revisionen med 

folk så brukar jag fråga dem "Hur ofta tror du ditt konto har försökt blivit kapat 

den senaste veckan?", där ju ingen som någonsin tror att det händer någon gång, 

men så märker man att det är typ okej det är 30 försök från Kina senaste veckan. 

Så jag skulle nog skatta den... Hur?  

M, Tr, 

Ed, Aw 

68 FC Du behöver nog trycka på pilen längst ut till vänster där först för att kunna 

klicka och flytta. Så pilen högst upp där i den lilla vänstermenyn. 

 

69 R2 Ahh där, yes aah så!   

70 FC Nice!  

71 R2 Så jag skulle sätta så då. [Skattar att Aw har high impact på M och At] Educat-

ion... jag undrar här... insight and understanding of information security policies, 

det är tyvärr jag måste nog sätta det på, på de mesta sätta det som low impact 

faktiskt. [Skattar att Ed har low impact på M och At] Det är min egen erfarenhet 

att även hur mycket utbildningar du kör så är det alltid... Det är in i ena örat och 

ut i andra örat. Det beror på hur intresserade folk är såklart, men just förståelse 

för informationssäkerhetspolicys... 

Aw, Ed, 

M, At, O 

72 FC Mmm  

73 R2  Många tycker att policys det är bara det där jobbiga, okej vi måste följa det. Så 

länge du inte har enforcement på policyn och det är väldigt svårt att ha på 3000 

man kan jag säga. Men du måste verkligen slå på, slå folk på fingrarna. Så jag 

skulle nog säga... Ahh jag drar nog en high impact på training faktiskt, mer prak-

tiska exempel brukar ge mer funktion funktionalitet och då kan man göra typ 

egna phishing attacker och sådana saker. [Skattar att Tr har high impact på M 

och At] Intentional insider threat är ju också en sån grej där man faktiskt använ-

der exempel, vi har ju en del sådana. Liksom okej här är det en person som går 

till ett... skapar ett eget företag och fortsätter leverera till samma kund och vi ser 

att personen dagen innan man slutar plockar ut licensnycklar och lösenord från 

våra grejer för att ta med sig när han ska leverera nästa vecka, på liksom som en 

egen... som kör från ett eget bolag då mot våran kund. 

Tr, M, At 

74 FC Aaa  

75 R2 Det är en sån där klassisk... När vi visar att så här ser vi att folk gör, det brukar 

faktiskt ta skruv. Framför allt för de personerna som gör det. Men det har hänt 

faktiskt att en person har gjort det som jag hade utbildat typ tre månader innan, 

eller jobbade tillsammans med i en revision som jag visade exakt hur vi kunde 

Tr, At 
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se i loggar som fortfarande gjorde samma sak vilket är askorkat. Han visste ju 

om det, så det funkar inte alltid. 

76 FC Ja, men praktiska exempel där liksom...  

77 R2 Praktiska exempel ja. Så här ska du känna igen ett phishingmail, så här ska du 

göra det. Att hålla en utbildning om informationssäkerhetspolicyn och om varför 

sakerna är, det blir för teoretiskt för folk tror jag. 

Tr, At 

78 FC Ahh  

79 R2 BYOD-grejer den är ju... Education det är ju faktiskt inte mycket vi utbildar folk 

om det och även om vi skulle göra det så är det ju det där att det innebär en på-

verkan på din hemmamiljö och hur du har teknik hemma och det är folk tröga på 

liksom. För folk har en massa internet of things grejer hemma som bara är kor-

kat. Så den är svår skulle jag säga. 

Ed, Te 

80 FC Mmm  

81 R2 Den skulle jag nog nästan sätta som no impact, men jag kan ju ta low impact för 

att ta någonting. [Skattar att Ed har low impact på Te] Jag skulle väl sätta även... 

Jag skulle nog sätta medium impact på den där och sedan low impact så. [Skattar 

att Aw har medium impact på Te samt att Tr har low impact på Te] Anledningen 

för det är ju återigen... Skills som du lär upp folk på, så här ska du säkra din rou-

ter det är inte säkert att folk gör det för det blir jobbigt. Men om man till exem-

pel visar dem att så här enkelt är det att ta över dina, din värdelösa google home 

assistant, så här mycket skräp samlar den in, då blir det ganska mycket lättare. 

Då tar folk till sig en tanke. 

Ed, Tr, 

Aw, Te 

82 FC Mmm, så skrämsel är egentligen en bättre metod där på något sätt då?  

83 R2 Ahh jajaja, men det är så! Det märker man också när man håller i utbildningarna 

när man börjar så här att snacka om så här, det är så här Tiktok används egentli-

gen, det är så här krypteringen ser ut på de här apparna, Tinder har ingen krypte-

ring till exempel det är bara http rakt ut. Det brukar faktiskt få folk att tänka ojdå 

kanske ska ha någon app som är lite bättre skyddad för sådana grejer. 

Tr 

84 FC Mmm  

85 R2 Social learning, employee ignorance, unintentional insider threat, lack of... ahh 

nu har vi ju igen WFH policy direkt, mer än ergonomiskt så där. Vi har lite ut-

bildningar i att tänka på vem det är som hör dig. Har du en Alexa så är det ju 

kört för då hör Amazon allting. Men employee ignorance... Det är svårt. Alltså 

det är ju mycket av angreppen som vi ser kommer in som är empolyee ignorance 

ju och där, hade jag vetat vad som var bästa sättet att göra det då hade jag varit 

glad. 

Tr, O, Te 

86 FC  Jaa  

87 R2 Vi försöker ju hamra in det. Jag skulle nog sätta, den här är nog viktigare me-

dium impact och sen low impact på de två. [Skattar att Tr har medium impact på 

O samt att Ed och Aw har low impact på O] 

Tr, O, 

Ed, Aw 

88 FC Mmm  
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89 R2 Därför att... Som sagt tjata om policys det ger inte så jättemycket. Samtidigt rik-

tiga grejer som händer, riktiga phishingmejl sådant det får folk och att skrämma 

upp folk med sådana grejer brukar inte funka. Utan då är det bättre att lära ut 

skill sets skulle jag säga att liksom så här känner du igen det, för alla ser ju… 

alla vet ju hoten någorlunda men ser man så här känner du igen ett angrepp och 

så här ska du... får du ett mejl från vår VD som säger att skicka över dina bank-

uppgifter, troligen inte va och du kan alltid ringa personen i fråga som påstår sig 

ha skickat det. Det är ju lite mer att lära folk att motringa, att lära folk att inte ac-

ceptera att logga in med BankID om du blir uppringd, hur man ska tänka. Då 

även hur säkerhetsskyddet funkar och att vi finns här. Jag kanske suckar lite om 

du ringer och säger att du klickat på en länk, men jag blir ju inte arg på dig ialla-

fall eller lite arg blir jag men jag säger inte till. 

At, O, 

Ed, Tr 

90 FC Nä, men det är kanske en del av policyn då att man ska kontakta någon av er om 

man är osäker eller så då? 

Ed 

91 R2 Yes! Vi har på vårat intranät en sån report security incident. Ed 

92 FC Ja, men det är kanske... Det är ju inte alltid alla som följer det utan att man 

kanske snarare då kontaktar direkt. 

 

93 R2 Precis  

94 FC Ja du hittade... Om du tittar neråt lite här så har du ett likadant rutnät som vi 

fyllde i precis fast för technological best practices. Där har vi då Identity Access 

Management, Bring Your Own Device Management och Network, ja då är det 

väl olika åtgärder där, vi pratade lite om VPN innan också för alla devices och 

så, även Zero Trust Model trust nothing verify everything approach. 

 

95 R2 Precis   

96 FC  Vad tycker du att det har för påverkan på de här hoten?  

97 R2 Svarar en kollega ursäkta... Jaa... Malware så är det ju väldigt mycket... Det är ju 

en del IAM, är det ju det är ju så man inte kan sprida vidare och så att man, ahh 

kod som exekveras åtminstone inte körs som root. [Skattar att IAM har medium 

impact på M] 

IAM, M 

98 FC Mmm  

99 R2 Det skulle jag säga där. Remote access bitar, BYOD grejer, är ju också ganska 

medium impact på det. [Skattar att BYODM har medium impact på M]  

Sen skulle jag nog sätta high här nere faktiskt, för kan du stoppa dem från att gå 

till CNC commando control servrarna så har du vunnit ganska mycket. [Skattar 

att N och ZTM har high impact på M] Sen likadant att du segmenterar nätverket 

så det inte kan spridas mellan olika enheter, det är en ganska high impact på det 

för skadlig kod då. 

BYODM, 

M, N, 

ZTM 

100 FC Ja  

101 R2 Insider threat så är det ju väldigt mycket high impact här. [Skattar att IAM har 

high impact på At] För där blir det ju att du ska ju bara kunna se vad du ser lik-

som. Du ska ha need to work, det är det på alla och det är ju även då en Zero 

Trust Model som vi använder. [Skattar att ZTM har high impact på At] Vi verifi-

erar ju väldigt mycket, alla grejer. Sen är det ju en del saker som är spritt liksom, 

du kan ju lägga in data i olika team som teamet i sig, alltså din enhet styr 

IAM, At, 

ZTM 
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absolut. Men vi har ju ändå att du ska bara komma åt de grejerna din chef har 

sagt åt dig att komma åt. 

102 FC Mmm  

103 R2 Inte så mycket på BYOD Management faktiskt. [Skattar att BYODM har low 

impact på At] Den ligger ju så att, vi styr ju accessen på identiteten inte så 

mycket på enheten. Så den är väl lite sekundär då. Ska man ha en riktigt avance-

rad jäkel så kan man ju se att de använder nätverks bitarna, men egentligen är 

det ju oftast idag så går man via olika molnlösningar och då blir den här lite 

lägre vikt. [Skattar att N har medium impact på At] Teknologiska hot då… 

BYODM, 

At, N 

104 FC Mmm  

105 R2 Vad tänkte vi här... Nätverksbitar... Ahh då är ju faktiskt hur du bygger nätverket 

ganska relevant. [Skattar att N har high impact på Te] Det är också trust nothing. 

[Skattar att ZTM har high impact på Te] Det är zero trust på allt är det ju faktiskt 

och det är det som har en extremt hög impact. [Skattar att ZTM har high impact 

på O] Alltså den idén att du kan inte lita på någon det är ju det man måste verkli-

gen komma in till, till en insikt, och efter tillräckligt många samtal med olika 

myndigheter, polisiära myndigheter, så lär man sig ganska snabbt att du kan inte 

lita på någon. För det är alltid den personen du tar... och vi har plockat folk för 

ganska grova brott om vi säger så och du kan aldrig förutse vem det är som gör 

något sånt. Någon gång så kommer det, du får ett samtal från Polisen och de vill 

att du ska komma in och sen säger dem att den här individen har vi problem med 

som har gjort något riktigt dåligt. Då får man ju liksom... Du kommer aldrig att 

kunna förutse vem det är. Så kör bara zero trust accross the board, det stoppar 

det mesta. Kan folk inte göra saker de inte ska göra, då kommer de inte att göra 

det. Kan någon jäkel göra någonting de inte ska göra så är det någon jävel som 

gör det alltid, liksom stjäla data eller har knepiga bildmaterial eller vad det kan 

vara. Så det är alltid zero trust på allting. 

N, Te, 

ZTM, O 

106 FC Ja  

107 R2 Man måste... Framför allt du dödar tillfället någon har att göra någonting fel. Du 

misstänkliggör ingen men du ser till, vi ser till att ingen kan göra fel. Remote ac-

cess management, aah det har ju en ganska stor påverkan på det också. [Skattar 

att BYODM har high impact på Te] Här är väl ganska låg på det tekniska med 

BYOD och nätverken. [Skattar att IAM har low impact på Te] Eller ja, om man 

ser det som MFA sänker ju 99% av kapade konton försvinner ju om du bara ak-

tiverar MFA så det är ju ändå en poäng där men ja. Employee ignorance, gud ja 

high impact! [Skattar att IAM har high impact på O] Som sagt kan du göra fel så 

är det någon jäkel som kommer göra fel. Det spelar ingen roll hur mycket utbild-

ning eller grejer du har, det är alltid någon nöt som gör någonting knepigt. 

BYODM, 

Te, IAM, 

O, Tr 

108 FC Ja  

109 R2 Har du bra BYOD Management, aa samma där. [Skattar att BYODM har me-

dium impact på O] Du hindrar ju folk från att utsätta sig för risker som de inte 

förstår. Lite lägre faktiskt på nätverksbitar. [Skattar att N har low impact på O] 

De här grejerna känner jag skyddar mer faktiska advanced threats mer än vad de 

skyddar mot unintentional delar 

BYODM, 

O, N 

110 FC Ja  

111 R2 Typ så då.   
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112 FC Aaa men spännande, tack så mycket! Då har egentligen bara två avslutande frå-

gor väl? 

 

113 R2 Mmm  

114 EH Precis, precis!  

115 DN Bara innan det om jag får fråga lite av nyfikenhet. Finns det några best practices 

som du skulle vilja lägga till eller som du skulle vilja, som du tänker saknas här, 

som kan ändå vara en viktig del organisationsmässigt? 

 

116 FC Ja!  

117 R2 Ja det skulle vara vulnerability management, sårbarhetshantering.  

118 FC  Okej  

119 DN Mmm  

120 R2 Det är ju en teknisk bit att du faktiskt hanterar de tekniska sårbarheterna som 

finns i system du har. Då tittar man inte så mycket på enhetssidan, utan då tittar 

du ju på faktiska system. Om vi tar in då... Om man använder, sätter upp någon 

sajt som ska användas för någonting i produktion så behöver du säkerställa att 

den, de sårbarheterna som kan finnas, de tekniska sårbarheterna i lösningen att 

du hanterar de att du stänger dem. Så det är någonting jag skulle säga. 

 

121 DN Mmm  

122 FC Och just hemifrån om man tänker nu med det ökade hemarbetet, skulle du säga 

att det är någon eller några best practices här som spelar större roll? Liksom vi 

pratade om hoten innan liksom. 

 

123 R2 Aaah, ja men det är... Det är ju jobbar du hemifrån så är det ju BYOD, bring 

your own disaster bitarna och sen nätverksbitarna skulle jag säga. Framför allt 

VPN tanken tror jag faktiskt är de som verkligen påverkar för det är det som blir 

så stor skillnad. I normalfallet så kan vi skydda, så har vi ett skydd inbyggt i in-

frastrukturen i miljön där enheten finns, men om du har, jobbar hemifrån så har 

du noll kontroll över den. Då får du tänka om skyddet då kan du inte tänka att 

det ska finnas en säker infrastruktur utan då får du lösa den infrastrukturbiten på 

annat sätt och då är det ju device management bitar och det är ju att tvinga på 

VPN så du ändå kommer in på ett ganska skyddat nätverk. Annars är det väldigt 

lätt att göra man-in-the-middle attack liksom på ett hemnätverk. 

BYODM, 

N, O, At  

124 FC Ja  

125 R2 På en Telia router som är öppen mot internet, jättebra...  

126 EH Ja... Toppen! Tack för bra och utförliga svra på den här övningen, det verkligen 

uppskattas jättemycket! Vi har två avslutande frågor här då bara. Vi har ju pratat 

om de hot och vilka åtgärdet och om vi går in lite på informationsklassificering. 

Skulle du anse att olika informationsklassificeringar påverkar hur ni kritiskt ser 

på specifika hot och utmaningar? Då tänker vi ja information, kategorisering av 

den i olika känslighetsnivåer, öppen, delvis öppen och konfidentiell. 

 

127 R2 Jaa vi har fyra nivåer då. Vi har internal, confidential, secret och public. Det är 

våra fyra nivåer och det styr ju väldigt mycket hur vi, var vi behandlar data. I 

vissa system får vi inte behandla annan information än sådan som är internal till 
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exempel. I andra system så, där vi kan styra rättigheterna bättre, då är det okej 

med confidential data och secret data är väldigt specifika system så det gör vi ju. 

Det påverkar hur vi bygger skyddet helt klart, vilken klassificering information 

har, så det gör det ju. Sen bedömer man ju också kritikaliteten på datan då, där är 

det just konfidentialitetsskyddet men det finns ju andra av CIA triaden som man 

tänker på. Där på public data så är integriteten ganska hög, det är ju saker som 

ska publiceras men det ska vara rätt personer som kan ändra den. Tillgänglig-

hetsbiten tittar vi faktiskt inte på i klassificeringen vid datan men det gör vi se-

nare på systemen när vi bedömer informationen och hur länge vi kan vara utan 

den datan och vad är det värsta som kan hända om den är nere. Det är när vi tit-

tar på systemen isig som vi tittar på tillgängligheten, men det är egentligen bara 

konfidentialitet och integritet vi tittar särskilt mycket på när vi klassar data. 

128 FC Mmm och om vi tänker då att det är secret data, att det är klassificeringsnivån, är 

det så att, får folk arbeta med den typen av information hemifrån eller kräver det 

särskilda åtgärder för att man ska få göra det då? 

 

129 R2 Secret data ska ju, det beror ju på vart den kommer ifrån. Secret data är ju väl-

digt intern data eller sånt som bara är, som är specat av kunderna att den ska 

vara secret eller olika lagar och regler. Så den har ju en väldigt, de har ofta väl-

digt speciella regler för vem som får behandla det och var. Så ja, där kan det 

vara så att man inte får behandla secret data hemifrån. Jag gör det inte till exem-

pel. Sen ska jag vill säga, erkänna, att nu under det här peståret så har det ju va-

rit, kan man väl säga att det har varit lite svårt. Det är säkert några som har be-

handlat sådan data hemifrån också. 

 

130 FC Ja  

131 R2 Det finns viss sådan data som vi av andra skäl inte behandlar på våra kontor fak-

tiskt. Där vi bara behandlar hemifrån eller utanför kontoret, men det är ofta, det 

finns juridiska grejer som gör att vi måste göra det på det sättet. 

 

132 FC Okej, tack!   

133 EH Ja! Finns det något du vill tillägga eller förtydliga utifrån dagens frågor eller 

lägga till? 

 

134 R2 Det är ju alltid svårt att veta vad man kan ha missat. Alltså när det kommer till 

best practices, organisatoriskt så är det ju ISO 27001 vi är certifierade för, det 

som vi förlitar oss på och tekniskt så är det just CES topp 20 kontroller så det är 

ju sådana best practice diagram. Det finns ju på, det är bara, CES är bara att 

googla fram. Där kan man då hitta exakta tekniska kontroller om ni skulle be-

höva det. Det är inte så att vi har alla dem men det är iallafall det man försöker 

jobba efter rent tekniskt så det kan vara ett tips. Men annars så... Jag vet inte rik-

tigt, är det något ni tycker att det var lite tunt på eller så? 

 

135 FC Nej jag måste säga att jag tycker vi har fått väldigt bra svar och det känns super-

bra! Så vi är väldigt tacksamma för att du har tagit din tid och ville vara med och 

prata med oss! 

 

136 R2 Nä men absolut, absolut!  

137 EH Verkligen!  
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Appendix 5 – Interview 2 

Organisation: Swedish University   

Date: 2021-05-03    Interview length: 87 minutes Language: Swedish 

Participants: Respondent 3 (R3), Douglas Nilsson (DN), Erika Hultman (EH),  

Frida Carlsten (FC) 

Row Person Interview Questions and Answers Code 

1 DN Och vi försöker hitta vilka best practices som tillämpas för att förmildra 

dessa hot eller utmaningar. För att göra detta så har vi, vi definierar inform-

ationssäkerhet utifrån CIA-triaden med confidentiality, integrity och ac-

cessibility. Utöver det så har vi en till definition, och den går såhär som att: 

”The process of protecting information as well as the systems and hardware 

which handle the storage, usage or transferring of the information”. Så det 

är en definition som vi använt i vår uppsats. Och som nämnt, vi vill under-

söka vilka best practices som företag eller organisationer tillämpar och hur 

ni tar ställning till de olika hoten som uppstått. Vi vill göra detta på en mer 

high-level. Och under den här intervjun kommer vi ha två delar, först kom-

mer vi ställa lite generella frågor och därefter kommer vi ha en kort Miro-

övning, och därefter Miro-övningen så kommer vi ha små avslutande frågor 

också. Men med det sagt, så kan vi kanske köra i gång? Så bara för att… 

Och for the record, vad är din roll idag och vad har du för erfarenhet kring 

informationssäkerhet?  

 

2 R3 Ja, tack för introduktionen Douglas. Det är intressant att höra vad ni jobbar 

med. Min bakgrund och vad jag gör…min roll idag vid universitetet är den 

här klassiska benämningen CISO, chief information security officer. Den 

används även en hel del i Sverige nu bland statliga myndigheter, så det är 

min titel. Men min bakgrund då…jag har ju jobbat som informationssäker-

hetschef och IT-chef i flera år innan jag kom till universitetet. Så jag har ju 

djup load:at ganska ordentligt i det här området. Så jag valde egentligen för 

nu, eller då tio år sedan, att helt fokusera på informationssäkerhet, bli mer 

expert. Det var lite grann min bakgrund då som svarar på din fråga.  

 

3 DN Det är spännande att höra. För att få lite mer bakgrund på hur det ser ut på 

universitetet också, har ni haft möjlighet att jobba hemifrån innan pande-

min?  

 

4 R3 Ja, det har vi gjort. Utifrån verksamenhetens möjligheter så att säga, eller 

behov, kan man väl kalla det för. Det har ju varit väldigt varierande bero-

ende på vad man jobbar med. Men våra har ju sådana arbetsuppgifter vid ett 

universitet så att man kan jobba hemifrån. Men till en följd av pandemin är 

ju svaret ja. Du ställde både frågan om före eller till följd av sa du?  

 

5 DN Ja, det var både och, hur det var efter och hur det var före.   

6 R3 Ja, jag ser det när jag läser på bilderna. Ja, absolut. Vi har haft möjlighet att 

jobba hemifrån sen mars 2020.  
 

7 DN Och har ni möjlighet att jobba från kontoret fortfarande?   
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8 R3 Ja, och då är svaret utifrån verksamhetens behov. Där har vi… Det finns 

möjlighet att komma in på kontoret också. Så länge vi följer myndigheternas 

riktlinjer, och så länge vi följer de beslut som är fattade av en ledning.  

 

9 DN Om du skulle uppskatta, hur många jobbar hemifrån idag?   

10 R3 Jag har hört mig för lite med HR då, och de räknar med att det är ungefär 

85% som arbetar hemifrån.  

 

11 DN Okej. Och hur var det innan pandemin?   

12 R3 Ja, dem hade ingen möjlighet att bedöma det, tyvärr. Jag har kollat med HR 

där också.  

 

13 DN Okej. Hur tänker du att det kommer se ut i framtiden? Kommer det var mer 

hemarbete jämfört med hur det var innan pandemin?  

 

14 R3 Där kan jag både ha en privat bild men om vi tittar rent formellt på universi-

tetet så är ju det inte beslutet än. Men skulle jag gissa så tror jag att det kom-

mer finnas fler möjligheter att jobba hemifrån för oss. Sen finns det ju en 

viss skillnad på… Det är ju väldigt blandade roller på ett universitet. Men 

sen har man ju hela akademin där ni befinner er bland annat och där är ju 

hemarbete lite annorlunda, man kan ha den möjligheten på ett annat sätt, 

både som forskare och som andra roller då.  

 

15 DN Ja, precis…  

16 FC Ja, då ska vi gå vidare. Och då vill vi fråga lite mer om hot och utmaningar 

med arbete hemifrån. Då undrar jag om ni har uppmärksammat någon ök-

ning av informationssäkerhetshot och informationssäkerhetsutmaningar i 

samband med att fler anställda nu arbetar hemifrån?  

 

17 R3 Svaret är ju ”ja” på den frågan då. Absolut.   

18 FC Ja… Skulle du kunna ge exempel på några sådana utmaningar eller hot som 

ni har uppmärksammat eller identifierat?  

 

19 R3 Ja, om vi säger så här… Det finns ju olika typer av hot. Och i det första fal-

let som vi pratar om här skulle jag väl se är framför allt kanske tekniska hot, 

tekniskt relaterad hot då. Vi vet ju att en hel del av oss medarbetare använ-

der ganska osäkra lösningar och nätverksanslutningar när man kopplar upp 

sig mot universitetets miljö. Man finns alltså inte inne på universitetets nät 

helt och hållet utan man jobbar utifrån då. Det är väl en sån här ganska klas-

sisk hotbild. Sen har ju omvärldshoten från främst cyberkriminella ökat 

kraftigt på grund utav pandemin.  

Te 

20 FC Okej, just med ökandet av hoten med ransomware då?  

21 R3 Ja, cyberhot är ju en hotbild. Sen kan ju det ju finnas andra också. Men sår-

barheten är ju det här man siktar på om man säger så. Tar vi dem här klas-

siska med sårbarhet kontra… Eh, sårbarheten hos oss och som leverantör 

som vi jobbar till exempel också då, men också då hotbilderna från omvärl-

den… Och sen har man ju då naturligtvis sannolikheten. ”Hur troligt är det 

här?” och så vidare, om man tittar på universitetet som den typ av organisat-

ion vi är, vi är en svensk myndighet och så vidare. Så kombinerar en ihop 

dem där så är ju just sårbarheten är viktig bit i detta, hur väl förberedda är 

vi. Vi kommer ju in på det lite sen. Men tar man det väldigt enkelt så kan ju 

man kolla och titta på den skrivna hotbilden, ja… både universitet i, framför 

At, Aw 
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allt utomlands, har ju drabbats kraftigt av stora cyberattacker senaste året 

både från… under hela 2020. Händelseförloppen och den utvecklingen föl-

jer jag och mina kollegor ganska väl.  

22 FC Okej, ja, jag förstår. Skulle du säga att hoten ser olika ut, att det är olika hot 

då, inom informationssäkerhet som man stöter på när man arbetar hemifrån 

jämfört med i en kontorsmiljö?  

 

23 R3 Hoten är väl så tills vidare så att… Tittar man på externa hot så är ju det, om 

vi pratar rena cyberhot till exempel… Då är det ju mer att de cyberkrimi-

nella vet om, de hittar ju andra vägar in. De hittar tekniska, de letar reda på 

sårbarheten om jag säger så, sårbarheten har ökat. Hoten ökar och sårbarhet-

erna var redan kända men dem har blivit mer exploaterade så att säga, och 

exponerade. Så, det där är ju en kombination naturligtvis. Sen finns det ju 

andra risker med att jobba hemma, man lämnar sina datorer obevakade, man 

kanske inte loggar ur, man kanske sitter på känslig information även om 

man befinner sig i bostaden så kan det ju vara risk för att någon kommer åt 

ens e-post. Det beror lite på… Det är väldigt individuellt man jobbar och så. 

Men kanske det sista jag sa är unikt, det är väl inget ni kanske direkt tittar 

på. Så, både den fysiska miljön och den tekniska miljön har ju betydelse för 

hotaktörer. 

At, O 

24 FC Ja, självklart. Vad skulle du säga är det största hotet, eller den största utma-

ningen med att arbeta hemifrån?  

 

25 R3 Om jag ska titta på hot och sårbarhet så kan jag väl också se det som att… 

Det är att mycket mer ansvar faller ju ner på den enskilda medarbetaren för 

att man, vi behöver om jag säger så, som arbetsgivare höja förståelsen och 

kunskapen ganska radikalt på grund av att hoten har ökat på grund av pan-

demin, om vi börjar med den först och främst. Sen har ju cyberkriminella 

bilden och phishingattacker, och den typen av… Utnyttjar den enskilda indi-

viden som medarbetare att ta sig in, det är ju redan känt sedan innan… Just 

där tycker jag den största utmaningen är att veta hur väl rustade våra medar-

betare är [Inaudible sound]. Vi som organisation är ju vana vid en stor fri-

het. Så för mig som kommer från den privata sidan så kan jag väl känna 

att… Den akademiska friheten och öppenheten i, enligt… Vad ska vi kalla 

det för? Öppenhet är, gängse norm för ett universitet… Den öppenheten blir 

nu också då en sårbarhet och vi tittar på hot mot information. Vilken in-

formation är egentligen skyddsvärd. För att det här är ju en kombination då, 

att vi måste veta först vad det är vi ska skydda och varför. Och det är ju inte 

alla medarbetare idag som vet det och inte har fått information om. Det gäl-

ler ju också ansvar och roller och den organisatoriska informationssäker-

heten, som är en utmaning. Och det finns oklarheter, vilket ansvar har en 

prefekt? Vilket ansvar har en forskare till exempel?  

Aw, O 

26 FC Ja, okej. Men du nämnde här i alla fall att det handlar mycket om de anställ-

das del i det hela. Och det leder väl oss in lite på nästa fråga där, att vi und-

rar ni arbetar med education, eller awareness och training på universitetet?  

 

27 R3 En kort sammanfattning om vad man ska tänka på när man arbetar hemifrån. 

Sen när det gäller awareness, återigen… Det finns en generell awareness-ut-

bildning. Den finns för alla medarbetare tillgänglig på vår utbildningswebb. 

Och den har funnits där ganska länge. Och det är en sån här generell ”tänk 

på det här”… Den tar inte jättelång tid att göra men det är en sån basutbild-

ning som de flesta organisationer har. Mina ambitioner och min absoluta 

uppfattning är vi måste naturligtvis ha mer riktade aktiviteter. Det räcker 

inte med e-learning, det räcker inte med en gång om året. Det är helt för-

kastligt. Anledning till att jag säger det är att jag har en bakgrund kring awa-

reness från mitt tidigare jobb där vi satsade miljoner på det här, ganska 

Aw, Tr, 

O 
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intensivt och ganska aggressivt skulle jag säga. På olika sätt och det är olika 

kanaler och så vidare. Många möjligheter, opportunities, att komma vidare 

här. Men det finns information på våra webbsidor jämte COVID-19 inform-

ation på universitetet. Och där finns ju också en hel del, ska nämna… in-

formation om enskilda IT-system och om enskilda handledningar kring, 

”tänk på detta när du jobbar med det här systemet”, eller ”när du gör den här 

processen”… Och dem instruktionerna är ju ingenting som jag personligen 

är involverad i. Men däremot så får infosäk en hel del frågor ibland från 

medarbetare, och då kan vi hänvisa dit. Så att jag tycker väl både att det 

finns en efterfrågan på just awarenessmaterial, utbildningar och kurser och 

sånt, och det är väldigt bra… Men då har vi också en annan utmaning. Och 

det är att ett universitet inte fungerar som ett privat företag eftersom vi har 

rätt hög omsättning på folk. Framför allt om vi tittar på doktorandsidan, 

forskare… Och just det här att det kommer in så stora flöden men nya män-

niskor in i våra system, i våra lokaler hela tiden… Det utmanar vår säkerhet.  

28 FC Ja, det förstår jag och även då att dem lämnar i kanske nästan samma takt 

då. Intressant verkligen. Då har det… Då finns där ett, vad kan man säga… 

En grund med cyber, eller ja… Digital utbildning då som görs årligen då 

och ni har dem här instruktionssidorna för olika system, men det är något ni 

skulle vilja arbeta med mer kontinuerligt om man sammanfattar det.  

 

29 R3 Jo, men det kan man nog säga. Kombinationen med min bakgrund och erfa-

renhet, vad jag vet att man kan göra och vilka effekter det kan få och det 

som har hänt sista året med Corona, covid-19, det gör ju att det finns en hel 

del ambitioner i ryggsäcken om man säger så.  

 

30 FC Ja, men det förstår jag, verkligen…  

31 DN En följdfråga där… På vilket sätt skulle ni vilja förändra det så att det blir 

en förbättring, med utbildningen?  

 

32 R3 Om jag säger så här, vi brukar prata om systematik när vi pratar om inform-

ationssäkerhet. Men informationssäkerhet, framför allt lagkraven som vi 

har, var ju ganska uppenbara… Det finns en väldigt tydlig lagstiftning gäl-

lande informationssäkerhet hos statliga myndigheter… Men, om jag väljer 

spontant... Ge en första bild, så systematik måste ju finnas för just aware-

ness-bitarna. Det här med målinriktade utbildningar. Om vi bara tar det här 

som numera börjar bli lite tjatigt med att klicka på länkar och inte klicka på 

länkar så kan man väl säga att det bara är att fortsätta tjata. Det är inte så 

mycket att säga om. Vi vet att dem stora universiteten som har drabbats, lä-

rosäten runt om i världen det senaste året bara… Ja, det är en eller två med-

arbetare som har klickat på länkar och två-tre månader senare kanske, så 

har… Vi har ju ett exempel, Maastricht University i Holland som drabbades 

hårt [av ransomware]. Man har spårat det tillbaka, man vet att det fanns två 

medarbetare som klickade på två länkar några månader innan och sen tog 

man den vägen in. Så att just det här med medarbetarens behov av aware-

ness är ju en sak. Och så riktat på ett sätt som funkar. Det där är ju pedago-

gik. Nu pratar vi om det som ni jobbar med själva just nu… Och att jobba i 

min roll innebär inte att jag är… Den ultimata pedagogen, utan här måste 

man ju använda olika kompetenser för att sätta ihop ett vettigt awareness-

program. Det är min uppfattning. Ett awareness-program med en sån här 

stor, och… rörlig organisation, det är inget billigt heller. Och jag måste för 

det första övertyga ledningen om att vi får något värde av det här. Men…. 

Det finns, vad ska vi kalla det för… Ganska tydliga mognadstrappor, som 

jag tittar mycket på själv för att liksom förstå att det här gör vi inte på en ef-

termiddag. Vi kan inte börja högst upp på mognadstrappan, vi måste först 

igenom de andra stegen. Men just awareness är allt ifrån då riktade, målrik-

tade aktiviteter. E-learning är ju ett sätt. Sen brukar jag också säga att ”när 

Aw, Tr, 

O 
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man går ut och frågar vad folk vill ha, vad passar er?”, sätt er med en grupp 

forskare, ”vad är det ni behöver?”, ”vill ni att vi ska komma ut en gång i 

månaden och prata med er eller vill ni ha en e-learning så att vi skickar ett 

mejl eller vill ni ha nyhetsbrev eller vill ni ha filmer vad vill ni ha som fun-

kar för er?”. För att först måste dem förstå att dem efterfrågar det, och sen… 

”What’s in it for me? Varför ska jag göra det här?”. Det här med piska och 

morot är vi inne på ganska mycket nu va. Och jag ser det som en kombinat-

ion, om det måste finnas bägge delarna och på ett universitet så är det ju… 

Är jag ju väldigt beroende av att förstå hur funkar piska och morot här. Jag 

vet hur det funkar på mitt förra jobb, men det är en kulturfråga.  

33 EH Men jag tycker verkligen det låter superintressant, för det är vad vi tagit del 

av lite innan nu här och även om vad man har läst att det här med… Vi har 

fått lite kommentarer om att anställda kan tycka det vara tråkigt med att gå 

utbildningar gällande informationssäkerhet, och att man kanske kan på det 

mer praktiska med övningar, där fångar man deras uppmärksamhet men att 

skicka anställda på utbildningsdagar kan vara… Lite, kanske inte så efter-

traktat bland anställda. Så det är superintressant att ta del av det du säger nu. 

Vad är det… ”Vad vill ni ha?”, är det affischer eller videos där någon ledare 

står och pratar om, eller vad kommer ge bäst resultat. Så det är superintres-

sant verkligen och få ta del av.  

 

34 FC …särskilt när man har så stor kompetens kanske då också inom organisat-

ionen. Att du vet att det är då medarbetare som faktiskt då forskar inom de 

här ämnena. De borde ju rimligtvis ha mycket att bidra med.  

 

35 R3 Jag kan väl berätta det att nu är jag mycket i kontakt med andra universitet 

där man har kommit längre inom forskning med det här. Så jag sitter med 

tre forskare från tre andra lärosäten just nu i en arbetsgrupp för cybersäker-

het i Sverige. Det är ju otroligt spännande för att jag behöver komma in i 

den här världen som inte är privat sektor. Men när vi pratar sen, säkerhets-

medvetenhet och awarness som vi pratar om nu då… För gemene man så att 

sälja in för universitetet, då är det ju… Det är en fråga om pengar och nytta. 

Vi i Sverige har varit förskonade än så länge med stora attacker som har 

lyckats. Men de utländska universiteten som är drabbade har skadats om jag 

uttrycker mig så.  

Aw, At 

36 EH Och det kanske hellre är ett proaktivt arbete än ett reaktivt efteråt?   

37 R3 Ja, precis. Man behöver nog båda delarna kan väl säga va. Men proaktivt 

bygger på att ledningen har en insyn och insikt, för det här är ju en lednings-

fråga. Sen efter det handlar det också om att sätta upp planer och som man 

använder om det skulle hända, det här med reaktivt efter… Responsen är ju 

extremt viktig. För hur den är, om vi bara pratar cyber så vet vi ju det att det 

finns ju ingen som kan skydda sig 100 % mot en cyberattack idag. Det gäl-

ler både det lilla bolaget och det stora bolaget. Men, det är ju tyvärr oftast 

dem lite större och mellanstora bolagen som drabbas för där finns det mer 

pengar att hämta.  

 

38 EH Det är superintressant. Men om vi… Du nämnde det här med awareness-

program lite tidigare. Om vi går vidare till, om det finns i dem här aware-

nessprogrammen, eller om det finns i informationssäkerhetspolicys gene-

rellt… Finns det några idag som anställda förväntas följa kanske mer än ti-

digare eller när man jobbar på kontor, nu när dem jobbar hemifrån?  

 

39 R3 Ja, det finns en liten länk där. Jag ska skicka den. Jag kan i och för sig lägga 

den i chatten för det är inga hemligheter alls utan den finns ju från… Och 

det här är ju, nu ska vi se… Ni får den i chatten. Och det är ju det vi har idag 

Aw, O 
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skulle jag säga. Men jag kan väl också säga att, det finns ju på ganska 

många universitet i Sverige, en blandad sådan här information som ligger 

ute. Men sen är jag väl lite grann av den uppfattningen att… Man kan lägga 

ut mycket av sånt här på webbsidorna men… För mig är det ju väldigt, väl-

digt beroende av att ja, ”vilka går in och läser den då?”. Så det här blir ju 

väldigt mycket compliance-inriktat skulle jag uttrycka det, tyvärr. Men åter-

igen, universitetet ställs inför så många andra utmaningar i samband med 

covid-19. Och jag tror den… Det måste vara i balans va. Man kan inte 

springa och gapa bara informationssäkerhet när alla andra områden också 

har utmaningar. Jag får anpassa mig naturligtvis och det funkar ju så i dem 

flesta organisationer. Men vi ser ju också en ökning utav attackerna utan att 

för dem skulle [Inaudible sound] lyckas med mindre attacker och… Jag sä-

ger att jag är ensam men det finns ju naturligtvis och det är viktigt att 

komma ihåg… Det finns naturligtvis människor som arbetar med våra IT-

säkerhetsområde, som jobbar med övervakning och så vidare. Det har vi ju 

naturligtvis på plats. Så när jag säger att jag är ensam så menar jag just när 

det gäller helheten på informationssäkerhetsstyrningen… Ledningssystem, 

awarenessprogram, och lite nya policys och riktlinjer som vi ska bygga på 

så att säga.  

40 EH Det är superintressant och just med den här länken också, för då kan man ju 

se också… Just med tanke på att den finns för medarbetarna, det är ju en 

ändring i… Såhär gör ni med corona.  

 

41 R3 Jodå, absolut.   

42 EH Superintressant. Det är jättetacksamt över att få ta del av den länken, jag tror 

inte vi hade sett den innan.  

 

43 FC Det skulle ju inte hända om det vore ett privat företag så att säga. Det är su-

pertacksamt verkligen. Men om vi… Nu har vi ju pratat lite brett om det här 

med awareness, tranining och det. Finns det, du nämnde e-learning. Och när 

det kommer till vissa av de hot som du nämnde innan, är det specifikt då trä-

ning…? ”Så här kan en länk se ut, så här kan ett phishingmail se ut”. Är det 

den typen av åtgärder man gör? Att man försöker efterlikna ett verkligt sce-

nario så att man får träna, eller?  

 

44 R3 Vi kan väl säga så här… Det vi har på plats idag är ju en sak och mina am-

bitioner är någonting annat och vi uttrycker det så. Men det vi har på plats 

idag är en bred utbildning, en e-learning, som ligger inne på kompetenspor-

talen för anställda och den innehåller just det här ”tänk på detta och detta”, 

och där finns exempel. Den är ju inte helt fokuserad bara på länkanalyser 

och så, utan den är ju mycket kring passwords, vad du behöver veta… Men 

sen då, ambitionsmässigt så är det ju… Den typen av träning av det här med 

länkar kan man aldrig få för mycket av. Och den blir ju mer och mer avan-

cerad då, så det är ju viktigt att komma ihåg… Många utav de här tekniska 

filterna som kan hantera dem och hitta dem så att säga ibland… Dem är, ja, 

cyberkriminellas tekniker och verktyg som man kan köpa ute på nätet, de 

blir ju så avancerade, så dem går ju mer och mer runt det här. Så det är ju 

hela tiden en ojämn kamp. Och det är ju också någonting som gör att… En 

ledning måste ju förstå att även om vi satsar pengar på awareness hos våra 

medarbetare så kanske vi bara hanterar 50% av det som faktiskt kommer in, 

därför att medarbetare upptäcker det, hanterar det, och skickar det vidare. 

Medan de andra 50 % är fortfarande så avancerade, för de är ju väldigt 

skickligt gjorda va.  

Ed, Tr, O 

45 EH Ja, vi har tagit del av lite information att nu kan det vara en länk till kanske 

någon en Google Drive, som är väldigt… Kanske är en miljö man är van 
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vid. Och där är något excel-dokument… Och det är ju klart, vissa mejl kan 

man väl verkligen se att ”oj, det här är inget man ska trycka på”.  

46 R3 Nä precis. Men det senaste nu, det är ju det här med de här länkarna… Eller 

de här mejlen, man går in och stjäl mejl och så tar man över gamla mejl och 

använder dem, så att det ser ut som att ”vi hade den här gamla konversat-

ionen för några veckor sedan, men dem här personerna inne på jobbet”… 

Och så får man tillbaka ett svar på det som ser ut som att det kommer från 

kollegorna. Och så står det ”vänligen gör detta och detta för vi var inte klara 

här” eller etcetera, etcetera… Och sen så plockar man upp, och i det så läg-

ger man till exempel PDF:er numera som är, som också har skadliga länkar 

inne i sig va. Och det gör ju att… De fastnar ju inte i något filter så att säga 

på samma sätt som de gjorde för några månader sen. Så att den här kampen 

är ju helt omöjlig… Jag ska inte säga att den är omöjlig men det handlar ju 

mer bara om att reducera risken, det handlar ju aldrig om nollrisk, det finns 

ju inte. Då får vi lägga ner verksamheten brukade jag säga i mitt gamla jobb 

[Inaudible sound]. ”Hur mycket skydd ska vi ha för att helt skydda oss?”, 

och då säger jag ”det går inte”. Det här är en… Det är en jämn kamp, eller 

ojämn kamp ska säga, mellan olika parter.  

At 

47 EH Superintressant verkligen och ta del av.   

48 FC Ska vi fråga där också om, använder ni några andra best practices utöver då 

det vi har pratat om nu? Så här långt?  

 

49 R3 Vi kan väl säga så här… Teknologiska, jag ser vad ni har skrivit här… Jag 

har tagit upp era frågor som ni skickade innan där Douglas. Och när det gäl-

ler dem teknologiska best practices, både på hårdvaru- och mjukvarusidan 

så kommer jag inte gå in på det. Jag har pratat med våra tekniska killar, vi 

brukar inte släppa det öppet så, men absolut, visst jobbar vi med det. Men 

det är också ett… Det är allt ifrån hur de här killarna inne på universitetet 

arbetar och vilket fokus dem har nu jämfört med innan, hur de förändrar det. 

Och sen också extra tydliga, tekniska lösningar, hur vi kan ändra konfigurat-

ioner eller… Vi kan skaffa nya stödverktyg osv. Men jag går inte in i detalj 

på det, men… Vi lägger ju på båda de här sidorna men just dem bitarna är 

ju… De går vi inte ut med så att säga, i detalj. Men svaret är ju ”ja”, natur-

ligtvis att vi jobbar med det. Och man kan väl säga då… Ni skrev där ”läg-

ger ni mer vikt på organisatoriska eller teknologiska?” Ja, båda… Om jag 

svarar så här, bådas betydelse har ju ökat, vad är viktiga. Men användarnas 

uppmärksamhet och hantering av mejl, nätverksuppkoppling, och övrig in-

formationshantering är helt avgörande. Så att… 

 

50 FC Men om vi pratar high-level där, har ni då best-practices för… nätverk 

nämnde du som ett hot där. Jag vet att universitet brukar erbjuda VPN-lös-

ningar till studenter. Är det då något som krävs av dem anställda också?  

 

51 R3 Absolut. Och det är ju litegrann det här, det har funnits länge naturligtvis, 

VPN-lösningar, men sen hur dem ser ut, hur dem är uppsatta och vilka dem 

är och hur vi ökar, det vill säga, ökade krav på medarbetarna att de ska an-

vända dem vid dem här tillfällena, det har ju förändrats, absolut.  

 

52 FC Ja, okej. Det är allt vi… vi behöver inte veta mer i detalj än så då. Det 

räcker för vår del. Tack.  

 

53 EH Men det besvarade sista frågan där innan Miro, tänker jag här. Det här med 

organisatoriska eller teknologiska.  
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54 R3 Ja, det är både och. Dem är lika viktiga. Sen har vi nog mer kapacitet på de 

teknologiska just nu skulle jag säga, i form av människor som arbetar med 

frågorna. Vi har ju ganska många, både sådana som är dedikerade till IT-sä-

kerhet och dem frågorna, och sen har vi ju… En mängd teknisk personal na-

turligtvis, som jobbar med system och teknik generellt, som också får kliva 

in mer här. Men däremot, de mer organisatoriska best practicen är ju mer 

där jag kommer in i bilden där också då. Där är det ju en liten resa att göra.  

 

55 FC Men, ja… Som sagt, superintressant att höra. Vi ska hoppa in i en liten 

Miro-övning nu tänkte vi. Så du kommer få länk och inloggningsuppgifter 

till ett konto som vi har skapat där till våra intervjupersoner, som du kan an-

vända för att logga in på hemsidan. Där kommer det sedan att finnas möjlig-

het för dig att klicka in… Vad ska man kalla det för? På ett intervjuark där 

vi har förberett lite post-it lappar, så ska vi göra en övning där med dem, där 

du ska få bedöma hur stor påverkan… eller, vilken betydelse vissa organisa-

toriska eller teknologiska best practices har då mot hot och utmaningar inom 

informationssäkerhet som vi har identifierat i litteraturen.  

 

56 R3 Mhm. Får jag fråga där en sak innan du fortsätter där. Jag ser bilden på er 

skärm men ska jag klicka in mig här gissar jag på, på den här hemsidan? 

 

57 DN Precis, jag bara delar skärm här så att det kommer med i video.  

58 R3 Men jag ska logga in mig på den här siten? Okej. En fråga till där då, när ni 

ställer dem här frågorna då, är det min generella uppfattning, då säkerhetsin-

dustrin, eller är det specifikt för universitetet?  

 

59 DN Vi har nog tänkt lite mer vilka åtgärder som ni tillämpar, men om det är nå-

got som ni inte ville svara på så kan det också vara vilka ni tycker är bästa…  

 

60 R3 Jag tar en fråga i taget så får vi se vad vi kommer fram till.   

61 FC Så ja, under tiden vi gör den här övningar så uppskattar vi om du vill tänka 

högt och dela med dig lite kring varför du sätter då, high impact eller low 

impact på vissa hot och best practices då… och som sagt, du behöver inte 

svara utifrån universitetet då, om det blir svårt på en del utav dem. Du kan 

även välja att inte sätta någon sån här post-it lapp på någon ruta, det blir i 

sådana fall ”no impact”. Den möjligheten finns också.  

 

62 R3 Ja. Då ska vi se…   

63 DN När du har signat in så ska du kunna se en ruta som…interview 1, eller bara 

inteview… 

 

64 R3 Okej.  

65 DN …som du ska klicka in dig på.   

66 R3 Yes.  

67 FC Ja, den heter bara interview. Den ligger under ”All boards”. [Lång paus] 

Och vi kan ju tillägga där då att dessa inloggningsuppgifter med lösenordet 

är tillfälliga. Så vi kommer ändra på det.  

 

68 R3 Nu ska vi se. Det här blir lite meckigt. Ni vill ha ett team-namn? Och det 

kan jag egentligen kalla vad som helst va… 
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69 FC Du ska inte behöva skapa ett nytt… Vi ska se.   

70 DN Nej…   

71 R3 Okej, för jag är inne…jag försöker skapa ett konto här nu. Det ska jag inte 

behöva eller?  

 

72 FC, DN Nä, precis…  

73 R3 Ja okej, men vänta…då backar jag ur där i stället då.   

74 DN Alright.   

75 FC Precis, du ska kunna välja ”Sign in”.   

76 R3 Ja, ja…då så. Då tar jag länken igen där och börjar om.   

77 DN Ja, precis. Så där uppe till höger så kommer du ha ”Sign in”-möjligheten 

och då kan du använda mejlen och lösenordet som vi skickade i chatten.  

 

78 R3 Just det, nu ser jag det där.   

79 FC Perfekt.   

80 R3 Och så ska vi se, var hade jag länken från er…  

81 FC Vi ville just undvika det här att du själv skulle behöva skapa ett konto så… 

då förser vi er med inloggning.  

 

82 R3 Jahapp… Då ska vi se vart jag är någonstans nu då.   

83 DN Och när du loggat in så kommer du att se en interview boards, precis under 

”All boards”.  

 

84 R3 Yes, då är jag där. Då ska jag komma ner till…  

85 DN Och om du klickar dig in på den så kommer du då kunna se att vi har två de-

lar.  

 

86 R3 Den där board:sen ser inte jag. Nu ska vi se om jag kommer upp, den där 

board:en du la upp där nu. Det finns inte med i min bild. Vi ska se om jag…  

 

87 DN Du är inloggad med kontot?  

88 R3 Ah, men jag ser inte den längst ner där, ”all boards”.   

89 DN Men om jag skickar länken här en gång till? Om du är inloggad så borde 

den fungera, förhoppningsvis. Så nu skickar jag länken specifikt till den… 

 

90 R3 Perfekt, tack. Request access…   

91 DN Okej.   

92 R3 …gör jag då. Så där, och sen gå till dashboard.   



Work from Home – Information Security Threats and Best Practices Carlsten, Hultman & Nilsson 

 

122 

 

93 DN Du är nu inloggad med ditt eget konto men vi ger dig access så vi kan gå vi-

dare där. Perfekt.  

 

94 R3 Då skickar du en invitation nu eller?   

95 DN Ja, så nu ska du ha fått åtkomst, så förhoppningsvis kommer den dyka upp 

där. När du kollar i All boards.  

 

96 R3 Ja, då är vi inne på den bilden nu. Så bra, tack.   

97 DN Perfekt.   

98 FC Ja, perfekt. Då ser vi det också där ja.  

99 FC Så här uppe så har vi fokus på organisational best practices och de best 

practicen som vi har idefinierat här då är education, training och awareness, 

och det har vi då hittat genom litteraturen som vi nämnde där tidigare, och 

likadant med hoten som du ser där i den vågräta linjen [Frida syftar på lod-

räta samt vertikala delarna i Miro]. Så det är bara… Du får klicka en gång 

på pilen som du har i lilla menyn där till vänster, ja. Där Douglas visar nu 

”Select”. Så, en pil i menyn där på vänster sidan som du behöver klicka på 

en gång. Sen när du har gjort det kan du dra dem här post-it lapparna till 

sina platser.  

 

100 R3 Ah okej, just det… Det var en sådan himla liten text, jag ska se om jag får 

upp det.  

 

101 DN Du kan ctrl och sen zooma. Eller… Det är vanlig zoom-funktion på hemsi-

dor.  

 

102 R3 Yes, då ska vi se… Vad har vi det någonstans? Då har vi det där… Och sen 

har vi där nere. Nu så gick det mycket bättre.  

 

103 FC Fint.   

104 R3 Då är jag vid den första rutan, samma som ni har där ja… Precis. Då ser ni 

vad jag gör där. Och då ska jag flytta dem här? Är det både dem… Nu ska 

vi titta här.  

 

105 FC Nu tror jag att du kanske är på… Är du på ”technological best practices” el-

ler är du på ”organisational”?  

 

106 R3 Organisational.   

107 FC Nu ser jag dig där. Ja, perfekt.   

108 R3 Då ska vi se… Om jag bara snabbt tittar här då… Threats and challenges, 

education, training, awareness, malware, attacks, organ…. Ska jag sätta dem 

lapparna ute till höger där då, som jag ska använda, eller?  

 

109 FC Precis, de post-it lapparna. Det är high impact, medium impact och low im-

pact, och du kan ju då välja att inte sätta ut någon, om du anser att den best 

practicen inte har någon impact på hotet eller utaningen. Och organisational 

där har vi ju gett exempel där, med social learning, employee ignorance, un-

intentional insider threats och lack of explicit work from home policies.  

 

110 R3 Mhm…  
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111 FC Och technological har vi satt Bring Your Own Device och home network 

som exempel. Och på attacks har vi DDoS, intentional insider threat, social 

engineering, och på malware satte vi ransomware. Så det är ju inga uttöm-

mande just där men det är… 

 

112 R3 Just det. Då ska vi se. Och då är det ju… Threats and challenges är där uppe 

och best practices är till vänster… 

 

113 FC Ja, precis.   

114 R3 Då ska vi se... [Studies the board]  

115 FC Och education här handlar ju främst då om, som du ser, insight and un-

derstanding of information security policies, och det är kanske som dem här 

dokumenten eller hemsidorna med information som vi pratat lite om tidi-

gare. Då att man… Informationen ligger på hemsidan, så det finns där för 

anställda att ta del av…  

 

116 R3 Precis. Nu vet inte jag hur jag lyfter den här… Man ska flytta en sån? Nu 

ser ni min pil där… Hur lägger jag in?  

 

117 DN Det är drag and drop.   

118 R3 Är de det? Jag tycker den vill inte riktigt som jag vill.   

119 DN Har du…  

120 FC Man måste… Kör du Douglas.   

121 DN Har du valt den här pilen längst till vänster?   

122 R3 Jag håller en hand nu… Jag ska ha en pil… Då tar vi pil igen då, då ska vi 

se, nu tar vi ”select”. Nä, den vill fortfarande inte med den pilen.  

 

123 DN Okej…  

124 FC Det är pilen högst upp där i menyn.   

125 R3 Precis, trycker jag på den… Det står ”select” på den. Och när jag lyfter ut 

markören så… Nu gick det!  

 

126 FC Okej, bra! Den kanske var lite seg där.   

127 R3 Training, education och awareness… Jag blir lite osäker där… Just det. Det 

är ju lite samma sak va [håller en High Impact post-it lapp vid Ed och O].  

 

128 FC Dem går ju in i varandra… Definitivt.   

129 R3 Ja, dem gör det.   

130 FC Det är därför vi har försökt att sätta dem här texterna då… det är definition-

erna som vi har hittat i litteraturen, och där handlar education främst om po-

licys och dokument som innehåller information. Training då har vi kanske 

e-learning eller andra former utav träning för att då… ja, utbilda dem an-

ställda. Och awareness det är ju mer övergripande, att man är ”aware”… 

[skattar att Aw high impact på O] 
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131 R3 Och sen är det ju organisational, just det… Med en liten risk att jag inte tol-

kar rätt så ska jag ändå göra ett försök att svara åt er [skattar att Tr har high 

impact på O].  

 

132 FC Och hur tänker du där då när du sätter ut dem lapparna? Att du sätter High 

impact på organisational? Bara så att vi får någon tanke kring det… 

 

133 R3 Ah just det. Precis. Hur jag resonerar där… Om man tittar på awareness 

längst ner till vänster ”an effort to ensure that employees are aware about 

current and future information security threats”. Anledningen till att jag vill 

ha en high impact på den är ju att… Och kopplat till organisational då, är ju 

att den enskilde individen har alltid ett stort ansvar där. Och att det är hela 

tiden är nya hot och nya utmaningar, alltså det är så väldigt, väldigt… Vad 

ska jag säga? Har vi en ny attack på väg in, så kan du snabbt få fokus från 

dina medarbetare på att ”nu är det här ett akut hot just här och nu, och det 

ser ut på det här viset”. Och man anpassar det och så får man… Men hur 

man gör det, det är klart, lyckas man där då med rätt metod… Och en meto-

dik, så får man ju en större effekt av det för att det handlar om man fokuse-

rar på en specifik händelse, det är ett specifikt hot. Däremot om man går upp 

på de här stora, att man ska förstå säkerhetspolicyerna… Ja det är viktigt i 

det stora hela. Men just när det gäller dem här akuta risk och hot, ja… Risk-

bilden så att säga, så är ju… Då tror jag ju mer på den sista här nere [syftar 

på Aw]. Men sen måste man också titta på… Tekniska naturligtvis, tekniska 

skydd. ”An effort o provide insight and understanding of information…”. 

Jag skulle nog säga… Ska jag fylla i alla här tycker ni? Är de det som är 

tanken eller? Ska jag lägga en post-it i varje ruta?  

Aw 

134 FC Ja, om du tycker att det har en impact. Du kan ju också välja att låta bli om 

du inte tycker att det påverkar… 

 

135 R3 Ja, för low impact skulle vara samma sak som att det inte har en impact, så 

att säga. Så då behöver jag ju inte sätta en bild där heller.  

 

136 FC Den kanske ändå har en viss påverkan i sådana fall, men no impact då har 

den verkligen ingen impact.  

 

137 R3 Nä precis, jag förstår. Ja men okej, då är jag med… Då gör vi så där då 

[skattar att Ed har medium impact på O]. Jag tror den generella kunskapen 

och förståelsen och medvetenheten ligger ju under den här [För pekaren till 

Ed], organisational och education då, man måste förstå att du har ett ansvar 

när du jobbar på ett universitet. Ett ansvar för att gör du någonting galet så 

kan det påverka dina kollegor också. Och just det här med att man… Ja, om 

man inte förstår det först, så hjälper inte dem här awareness-övningarna 

längst ner, om säger [Inaudible sound] awareness-information längst ner. 

Om jag går ut och talar om att nu har vi ett akut hot, för jag vet jag… Jag 

kan ju ta ett exempel… Jag hade en, någon person jag pratade med, som sa 

”men det gör ingenting om man hackar min dator för jag har ingen känslig 

information på den ändå”. Då ser ni lite den kunskap… Man måste ju höja 

den nivån. Att… Nä, det kanske inte är så att din information finns där… 

Men det kan ju vara så att ”hackar man din dator så kan man komma in på 

en annans dator”… Lite det här med att ”jag är en del av ett större system”, 

”jag är en del av en större organisation” då.  

Ed, O 

138 FC Ja.   

139 R3 Sen har vi då det här också ja… Social Engineering, threats, attacker… Ja.   
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140 FC Och det blir ju i så fall en generell uppskattning där då. Vad man tror bara.  

141 R3 Om man tittar på…Ja, malware och ransomware, det är ju… Jag är inte sä-

ker på att jag riktigt kopplar hotet där. Det är ju från malware, attacker och 

så vidare… Så de första två, blåa rutorna är ju utifrån kommande hot så att 

säga.  

 

142 FC Ja.   

143 R3 Och sen då hur man skyddar sig mot dem, best practice då, ute till vänster 

där. Ja…  

 

144 FC Insider threat kan ju vara internt också… Då har vi satt det som intentional, 

det kan ju även vara unintentional.  

 

145 R3 Absolut. Nä men jag tror att vi måste… Alltså high impact handlar om du 

måste ändra kulturen. Det måste ha en high impact, annars får du ingen… 

Det här är ju också, hur utformar man det här för att det ska få high impact, 

så det är ju lite… Kopplat till det också [skattar först att Ed har high impact 

på At]. Det ligger ju här nere också egentligen… [Tar föregående post-it 

lapp och sätter på Aw och At]. Men jag tror… Jag tänker nog org… Te-

chnical när jag pratar om det här. Jag ser att dem kommer här nere sen… 

Technological Best Practices.  

 

146 FC Ja, precis.   

147 R3 Sen är ju… Jag tror återigen de här, att man måste ha en förståelse för… Att 

man har ett ansvar [skattar att Ed har medium impact på At]. Sen har det 

också, där DDoS, intentional threats och social engineering och så vidare. 

Om man utbildar i vad det faktiskt innebär… Man måste sätta det i en kon-

text, det är så jag tänker när jag läser education, i den gröna till vänster där. 

Den ger ju inte ett jättestark skydd i akuta situationer i sig, men den ska 

lägga ett grundläggande skydd. Nu är vi tillbaka lite på det här att den en-

skilde… Ny typ av tekniskt hot på cybervärlden, det hjälper ju inte om vi 

skickar ut en ny information om att vi har en ny säkerhetspolicy en gång om 

året. Det ger ju liksom inte den effekten… Utan en enskild medarbetare 

måste ju förstå här och nu, ”tala om för mig vad jag ska göra för att inte gå 

på ett fake… ett mail”, liksom, ”som jag inte ska gå på”. Och då hjälper det 

inte att läsa policys. Men däremot… ”Jag har skyldighet enligt policyn att 

förstå…”, ta ansvar om jag uttrycker mig så va.  

Aw, Ed, 

Tr 

148 FC Ja.   

149 R3 Då är vi nere på det här igen, med roller och ansvar. Det där är också en kul-

turfråga. Om jag sätter medium på den också [skattar att Tr har medium im-

pact på At], så tar jag också lämnar där litegrann… Min förhoppning är att 

det ska vara high impact här nere [points at the row with Aw], men jag kän-

ner också att… Återigen, det här är en väldigt stark kulturfråga. Jag kan 

skicka ut 500 mejl och säga ”det här är en information”, awareness, men om 

kulturen i en organisation är så inrotad att… ”ja, men jag gör som jag vill”, 

nu tar jag bara rent hypotetiskt, då spelar det ingen roll på hur många mejl 

jag skickar ut. Då tröttnar man bara till slut. Det är också det här… Kontex-

ten av den här frågan kan ju vara vilken organisation är vi i, till exempel. Så 

jag kanske gå lite utanför frågeramen då. Men just attacker och malware, 

dem hotbilderna där är ju så pass mycket högre nu. Sen ser jag ju mer, den 

här technological, det är ju sårbarheten mer… Det är threats and challenges, 

hot och andra utmaningar. Ska vi göra så, vi går ner där nere så länge… Så 

Tr , M, 

At, Aw, 

O 
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ser vi litegrann hur jag kommer tillbaka sen där uppe, det är möjligt att jag 

behöver det, sätta det i rätt kontext.  

150 FC Ja, och då med technological, då har vi identifierat att best practicen, har du 

ju fortfarande på vänsterkanten, den lodräta linjen, och det är då Identity 

Access Management, BYOD Management, Network och Zero Trust Model. 

Och då har vi också gett exempel där på vad vi menar med dem olika, på 

vänsterkanten.  

 

151 R3 Ja, just det… Ja, jag förstår hur ni tänker där ja.   

152 FC Vi har försökt samla under några stora där…   

153 R3 Då ska vi se. Min spontana reflektion när jag tittar på den vänstra sidan 

där… Om vi tar network och zero trust model längst ner… Så är ju dem två 

under extrem förändring just nu. Det blir mer och mer en trend i säkerhets-

branschen att man tittar på det här med zero trust… Det är mycket 

buzzwords när man pratar om det. Sen har vi det här med nätverkssidan, och 

så nätverkssegmentering… Där är ju varje organisation unik. Det finns 

vissa… Till exempel, VPN är ju standard, vad det ger för typ av skydd, om 

det används rätt och så vidare. Men sen kan man ju konstatera om ett nät-

verk är byggt på ett visst sätt… Eller inte byggt på ett visst sätt, då får ju det 

här med network segmentaion kanske inte den effekten det skulle ha. Så 

dem där är ju väldigt mycket inne på… Teknisk… IT-arkitektur. Plus en sak 

till, och det är ju vilken leverantör man har… Som man använder extern. Så 

leverantörsaspekten… Även om vi segmenterar våra nätverk, ja det är vik-

tigt… Det är en sådan här bassäkerhet, nätverkssegmenterat till exempel. 

Men jag kan väl komma tillbaka till det där då med… För att kunna göra det 

så måste man ha roller och ansvar på banan. Man måste ha en organisation 

på plats, för det hjälper inte att… Även om den tekniska setup:en för nät-

verkssegmentering är på plats, så måste man också ha det här med roller och 

ansvar… Vem är det som får göra förändringar i nätverket och brandväggar, 

och hur får man… Så det finns… Några frågor så där från min sida. I en väl 

fungerande IT-miljö, med nätverk, ja, absolut så kan man ha nätverksseg-

mentering. Men om IT-miljön är väldigt segregerad utåt, det vill säga att 

många öar av information ligger utanför det egna nätverket om jag uttrycker 

det så… Då har vi en annan situation och ta va. Så jag blir lite luddig i mina 

svar på den rutan om jag uttrycker mig så. Och sen är det här… Jag ska vara 

ärlig och säga, det är också en teknisk… Det är därför jag frågar, hade ni 

frågat en tekniker om det här så hade ni kanske fått lite andra svar.  

N, ZTM, 

IAM 

154 FC Ja, men vi vill ju ha dem här high-level, så det är därför har vi valt att inter-

vjau dig och inte en tekniker, för vi vill inte gå in i alla teknikaliteter där, 

utan mer ett generellt sätt som du sa där… Om du förutsätter att det är en 

OK IT-infrastruktur eller säkerhets… 

 

155 R3 Precis, precis. Det blir lite luddigt från min sida känner jag där. Men om 

man tittar på malware och attacks… Är det väl fungerande identity access 

management, network och zero trust model, alltså dem…Om jag gör så där 

då [skattar att ZTM har high impact på At]. Jag känner att det blir lite luddig 

för mig. Jag sätter dem i olika kontexter [skattar att ZTM medium impact på 

Te]. I den normala världen så har ju… Network och hela den biten, den är ju 

grundläggande men… Trenderna säger också nu i industrin att… Det finns 

så mycket ny teknik som gör att man, som är bättre att använda än bara nät-

verkssegmentering. Det finns andra teknologier som kommer mer och mer 

på marknaden nu.  

ZTM, At, 

Te 
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156 FC Okej.  

157 R3 Men sen är jag ju lite inne på… Jag är inne i den här lilla bubblan att även 

om det här låter klokt tänkt…Och det är rätt approach [skattar att N har high 

impact på M], och då menar jag då att… Det är, det finns också en risk för 

falsk trygghet i de tekniska stöden. Det måste jag ju säga här. Om man inte 

har en… En fungerande IT-struktur med organisatoriska roller och ansvar, 

att det finns rätt bemanning och rätt kompetenser att sköta dem här tekniska 

lösningarna, och sköta om nätverkssegmenteringen… Sköta BYOD. Kom-

petensen i organisationen på tekniksidan förutsätter ju inför att det här ska 

ha någon impact över huvud taget. Och… Kompetens är en sak och sen… 

För verktygen i sig finns ju där ute, sen vad man kombinerar är ju också vik-

tigt. Det här med arkitekturen, att man… Man har en säker design. Man 

bygger ju in säkerhet i designen, designen består ju av så mycket annat va. 

Men om vi tittar då, BYOD management, ja… Med tanke på hur mycket vi 

använder mobiltelefonerna och saker och ting så är den ju superviktig. 

Men… Det handlar ju också om hur mycket datainformation får du hantera 

på din telefon, det vet vi inte idag. Det måste man veta först. För man kan ju 

begränsa det helt och säga ”nej, så vidare det.”, det är nästan omöjligt att 

göra i och för sig, men… Ja, man kan nog säga att… access control är ju 

viktig [skattar att IAM har high impact på M]. Om man ser på ransomware 

och du har en attack som kommer in, en attackerare som kommer in… En 

sådan här väldig basic det är ju om vi tittar på längst ner där, på role based 

access control, i första då, IAM… Det är ju att systemadministrativa konton 

ska ju absolut inte vara för höga nivåer på, utan du måste vara väldigt tydlig 

med… Ehm… Begräsningar och ha en tydlig struktur för systemadminstra-

tiva konton till exempel i en miljö.  

BYODM, 

IAM, N, 

M  

158 FC Mhm.  

159 R3 Och det är ju allt ifrån att den enskilda användaren inte ska ha full access… 

Kunna göra vad som helst på sin egen laptop till att en systemadministratör 

å servrar eller nätverkssegment inte ska ha samma konton som man har i sitt 

dagliga arbete, och man ska inte ha ett inloggnings… Ja det finns mycket 

kring det här.  

IAM 

160 FC Ja, verkligen.   

161 R3 Sysadmin är viktigt. Men då säger jag väl att… Det är ju mycket den vägen 

man kommer in i dag, med malware och ransomware, att man… Det är ju 

dem här kontona man vill åt. Och är ju dem dåligt designade och dåligt upp-

satta, eller dem är för generösa… Ja, det är mycket där det faller. Så kan 

man få ordning på det, då har man ju större påverkan [skattar att IAM har 

high impact på At]. Så den är viktig. [Lång paus] Jag gör en liten reservat-

ion för… Jag skulle vilja, en del av dem här frågorna bör man ha ännu mer 

teknikbakgrund än vad jag har. Men samtidigt, så… Så känner jag väl ändå 

att… Zero trust är ju mer och mer… Att man ska verifiera allting. Att man 

har väldigt låg… Alltså det är ju det som är begränsningar… Men då måste 

man ha en strategi och struktur för det. Och en sådan modell måste vara 

ganska hel… För det är ju så, allt det vi pratar om här är ju den svagaste län-

ken. Den biten som gäller. Och det är därför det är svårt att bedöma det rakt 

av. Men ja, återigen… Enskild medarbetare, det hänger ihop.  

M, At, 

IAM, 

ZTM 

162 FC Självklart.   

163 R3 Det finns alltid den här risken i att mycket teknik och hur man kommunice-

rar, att man har mycket tekniska skydd… Ja, är dem då för dåligt informe-

rade som medarbetare så kan man lita väldigt mycket på den här tekniken. 
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Och det finns också en väldigt stor risk i att ledningen säger ”vi investerar 

väldigt mycket i teknik” och så räcker det. Så att det här är ju väldigt strate-

giskt… Båda dem här rutorna är jättebra, men…  

164 FC Ja, och det är därför vi valt att titta på det rent teknologisk och en organisa-

torisk, för du klarar dig ju inte på den ena enbart, utan det behöver ju vara 

en kombination av dem.  

 

165 R3 Ja, exakt. Och nu när vi pratar här så är just det här med attacker och 

ransomware, det är ju ett kraftigt ökat externt hot… Inte bara mot universi-

tet, utan mot företag i allmänhet och organisationer. Så att det gör ju att man 

tittar med andra ögon på den här bilden.  

M, At 

166 DN Men som en lite mer generell fråga en gång till. Är det några specifika best 

practices som du anser vara viktigare när anställda jobbar hemifrån? Både 

från teknologiska och organisatoriska.  

 

167 R3 Som är viktigare? Ja, absolut. Det är ju… Hela… När man jobbar hemifrån, 

ja då är det ju framför allt VPN, network, det är ju den här sidan då [för pe-

karen mot de två sista raderna N och ZTM]… Att man har… Koll på hur, 

alltså vad kan man avgränsa hemma och… Eller vad kan man avgränsa via 

jobbet och vad måste man tänka på hemma. Remote access… Ja [skattar att 

BYODM har high impact på M och At. Nu säger vi High impact på best 

practices och ja… Ja, precis. Det här är min förhoppning och förväntan. Vi 

måste ju ha koll på den här biten. ”Vad gör vi hemifrån?”. Remote access är 

ju kärnan just nu. VPN är också viktig som skydd. Men det är också kopplat 

till att dem här utmaningarna och attackerna, ja, jobba hemifrån… En anled-

ning till att jobba hemifrån är Corona, en annan anledning är att malware at-

tacks också har ökat är Corona, så det blir lite… Sårbarheten ökar, det vill 

säga… Att jobba på osäkra nät, att jobba hemifrån, det är en sårbarhet som 

ökar. Samtidigt som hoten då också ökar, för att man vet om det, man ut-

nyttjar ju den sårbarheten så att man exploaterar den. Och då måste vi ju öka 

vår egen uppmärksamhet på hur arbetar vi hemifrån och hur… Det här är 

också viktigt med access control som jag sa innan… Sen är ju hur vår egen 

arkitektur ser ut… Det är det vi menar med technological eller?  

N, 

BYODM, 

At, IAM 

168 DN Technological, där hade vi de här två hoten som vi då kategoriserade mer 

som teknologiska hot…. Och då var det dem vi hittade… Bring Your Own 

Device som skapade mer hot samtidigt som att när man jobbar hemifrån, så 

hemnätverket kanske inte var lika säkert som kontorsnätverket.  

 

169 R3 Nä, precis.   

170 FC Så vi identifierar dem som utmaningar och som hot, som speciellt uppstår 

när man jobbar hemifrån.  

 

171 R3 Ja, precis, okej. Men då är vi ju här, där i den rutan som den ska vara [ändrar 

High impact vid BYODM och At till BYODM och Te]. Här är ju en ny sår-

barhet… Eller en ökad sårbarhet, alltså gapet mellan skulderna, jag brukar 

kalla det de… Gapet mellan skydd och säkerhetsnivåer kontra, hotens ök-

ning, både interna och externa hot… De blir större och större det gapet. Det 

är mycket det vi pratar om här också då. Men sen är vi ju tillbaka där… Det 

här är ju… [Pekar på O] Det här är ju den enskilde individen som jag ser är 

den faktiska… Det är ju det som är vägen in, om man ska vara helt ärlig. Du 

kommer ju inte in i ett nätverk om du inte har en väg in. Du måste ju 

komma in och då måste du lura av någon någonting.  

At, O 
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172 FC Och om du då skulle säga, vilka av dem här tekniska best practicen skulle 

ha störst impact på, påverka då något av dem hoten…? Skulle det… 

 

173 R3 Ja, det är ju en kombination av det vi pratade om där uppe först, högst upp 

[syftar på organisational best practices].  

 

174 FC Ja, vi ska nog inte… Detta är ju… Detta är dem organisatoriska hoten här 

och sen de tekniska lösningarna, det är ju inte säkert att dem har lika stor på-

verkan, men det kan ju ha en påverkan… Men det kanske är så här, det kan 

ju se annorlunda ut jämtemot dem organisatoriska best practicen såklart. 

Med utbildning och träning… 

 

175 R3 Vi är väl nere egentligen på den där då, där måste vi ha den ju [skattar att N 

har high impact på O]. Det måste vi ha kontrollerat. Det är nog fler röda här 

än vad det borde vara ser jag. Men den ser jag ju också här att… [pekar på 

High impact på Ne och O]. En okunnig medarbetargrupp eller… Ja men den 

mänskliga faktorn här, dem är ju för svaga så att säga, på grund av utbild-

ning, ignorans och så vidare. Då behöver ju… Då behöver dem ju stödjas 

av… Då behöver man ju stödja upp med mer teknik, men samtidigt som… 

Det är alltid en kombination. Det är som sagt, det blir lite många röda här nu 

[skattar att ZTM har high impact på O]. Det är nog mer att jag markerar 

dem som viktiga i alla fall. Den här tror jag ni förstår [pekar på At-kolum-

nen], om vi har då social engineering och insider threats och så vidare, ju 

otydligare och svagare access management man har desto större risk att man 

tar sig in, så det är därför jag har markerat den, att det hänger ihop [pekar på 

High impact och IAM och At]. Och sen, likadant ransomware, det är också 

kopplat till det här med om du får för höga… Eller om man har för dålig 

kontroll på sina systemadministrativa konton till exempel. Och sen har du ju 

även den här möjligheten att ta dig vidare in i organisationen via ett sege-

menterat nätverk, alltså ett nätverk som har dålig segmentering eller om 

man sitter på svaga [skattar att N har high impact på At]. Så attacker… Jag 

vet inte, det känns lite som det där att alltihop hänger ändå ihop. Tar bort 

den… [Tar bort high impact från ZTM och At]. Ah, nä jag hade nog behövt 

en lite längre övning på det här. Men… Ska vi stanna där? Eller, ni får gärna 

ställa fler frågor på det för att det kan nog vara så att ni behöver gradera 

[Inaudible sound] mig lite mer  

At, O, Te 

176 DN En följdfråga som vi hade här är… Finns det några best practices, både or-

ganisatoriska och teknologiska, som du saknar i dem här tabellerna? Något 

som inte har tagits upp här? 

 

177 R3 Till vänster menar du, här ute va?   

178 DN Precis.  

179 R3 Ja, zero trust, nätverk, BYOD, Identity access management… Ehm, då ska 

vi se. Om jag går upp i bilden igen då, och tittar där uppe. Nej, det här är väl 

en god bild, det tycker jag väl. Sen när man pratar teknik så kan det ju fin-

nas mer detaljerade grejer här nere som är… Alltså jag har ju litegrann en 

allmän förkärlek till hur man hanterar när man väl blir drabbad, för den 

finns ju inte med här att man har ju proaktivt aktiviteter och proaktiva 

skydd, best practices… Men jag kan också se det här, just när vi pratar om 

de här hoten som vi ser längst upp här uppe. När det väl händer då. För jag 

är litegrann i den svarta världen att… Det är faktiskt någonting som också är 

ganska tydligt att… Kontinutitetshantering, och incident response. Dem två 

bitarna, den är ju reaktiv… Det är ju hur ”vad gör vi om någonting hän-

der?”, när det händer. För det är väldigt mycket där du kan reducera skadan. 

Här försöker vi ju motverka skadan helt och hållet med dem här åtgärderna, 
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att man minskar risken att det händer överhuvudtaget. Det är ju tanken med 

båda dem här rutorna. Men… Just detta att också ha responsplaner, hur du 

hanterar saker och ting, då är det redan när det har hänt. Och jag tror också 

att ska man titta på budget för var man ska lägga sina pengar, både på pro-

cesser, rutiner och tekniska lösningar här till exempel, då ska man också 

lägga sin budget på… Eller tänka in att du också behöver jobba mycket mer 

med, eller veta om att du har kontinuitetsplaner för din verksamhet. Och 

även att IT- och tekniksidan har responsplaner. ”Om vi blir hårt drabbade, 

vad börjar vi med?”, vad är liksom våra första åtgärder för att så snabbt som 

möjligt begränsa skadan och få ut dem som är inne i miljön och attackerar 

då. Så det är möjligtvis det jag skulle vilja ha med. Men jag tror inte att det 

är det vi pratar om här, utan det är ytterligare en dimension. Jag tolkar det 

som att det här handlar mer om ett proaktivt skydd, inte reaktivt skydd.  

180 FC Det har nog blivit så, precis, att vi främst identifierat proaktiva skydd. Vi 

har ju utgått från vad vi har hittat i litteraturen och då är det ju främst det här 

som har beskrivits. Sen betyder ju inte det att ett reaktivt skydd skulle vara 

av mindre vikt, det är ju… Det är ju jätteviktigt att ha koll på hur man ska 

hantera det, när det väl inträffar också. För som du sa där innan, du kommer 

aldrig kunna vara 100 % säker. Så du måste ju kunna räkna med att det fort-

farande kan hända.  

 

181 R3 Ja, precis… Men jag gör en liten reservation för att… Ni pratar med en per-

son, och jag ser väl att det här är så pass brett så att… Jag tror ni ska ta min 

tekniska syn på det här får ni ta litegrann med en nypa salt. Sen pendlar jag 

mellan det här med att vad… En omogen organisation, vad skulle dem prio-

ritera först av det här, och en mycket kvalificerad, avancerad organisation 

som redan har mycket av det här på plats, vad skulle dem då sätta in, hur 

kan man utnyttja det man redan har på plats när man väl ser nya hot och så. 

Lite grann där blir jag lite grann kluven i mina svar. Men just nu är det 

mycket Zero Trust Model och det är väldigt mycket, har varit fram tills nu, 

det här med att nätverkssegmenteringen är A och O. Och det är ju klart, för 

att sprida sig vidare in, om man tittar på hotbilderna högst upp då, så är det 

ju så att kunna flytta sig mellan olika miljöer, och det… Jag tror också det 

här med sårbarheterna högst upp, malware, attacks, technological och orga-

nisational, det är ju just det här, ”men vad är vår hotbild?”, om jag säger så, 

”vad är vårt riskregister?” om jag uttrycker mig så, ”vad har vi för risker?”, 

”var är riskerna störst hos oss?”. Men å andra sidan så är det ju, dem här är 

ju generella… Dem här rutorna då. Så att… Men jag är mer inne på det här 

med sannolikhetstänket också att, tänka i den egna organisationen. För alla 

har en unik IT-miljö, och alla har en unik säkerhetskultur. Eller unik och 

unik, men den kan se olika ut och då kommer man att se nyttan av olika såd-

ana best practices just här och nu, för vår organisation se lite annorlunda ut. 

Det är därför mina… Jag blir lite kluven i hur jag svarar. Men…. Absolut, 

frågeställning är korrekt. Och jag förstår ju tankarna och det är ju en… Det 

är en bra matris, absolut. Jag tror man skulle kunna jobba mer med den här i 

en större workshopövning i vilket företag som helst, eller i vilken organisat-

ion som helst.  

 

182 FC Ja, nä… Jag tror att vi tänkte lite så utifrån företaget, det blir ju svårt såklart 

nu med universitetet här då, kanske. Men du har ju fortfarande pratat väldigt 

mycket här under tiden, när du satt ut lapparna och beskrivit din tankegång 

och ditt resonemang och det ger oss fortfarande väldigt mycket. Så att… 

känn inte så att vi lämnar det, utan det är okej. Vi har fått jättemycket utav 

övningen på så vis oavsett.  

 

183 R3 Vad bra, jättebra. Då är jag nöjd.   
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184 FC Ja, vi med. Erika ska vi ta…  

185 EH Ja, som Frida sa där att det är superintressant att ta del av det här och lyssna 

på vad du säger här. Vi har två avslutande frågor om tid finns från din sida 

fortfarande? 

 

186 R3 Ja, absolut.  

187 EH Och det är, du nämnde det lite tidigare när vi pratade om Miroövningen. 

Just det här med, typer av data och klassificering av information. Och då 

undrar vi om olika informationsklassificeringar påverkar hur ni ser på hot 

och utmaningar på ett kritiskt sätt, just med informationsklassificering. Och 

då menar vi utifrån vår litteratur: ”klassificering av information i då olika 

känslighetsnivåer, öppen, delvis öppen eller konfidentiell information”.  

 

188 R3 Ja, det där är ju ett superintressant ämne. Det är ju någonting som jag sliter 

med hela tiden så att säga. Man måste då hitta en modell för hur en organi-

sation ska bedöma vad som är kritisk information eller inte och så vidare, 

och hur man då klassar den. Det pågår en hel del arbete kan jag säga kring 

det här med hur får man en klassningsmodell, för den gör man ju för den en-

skilda organisationen. Det finns ju inte en som passar alla, eller att alla… 

Alla företag har ju oftast sin egen. Nu finns det en hel del, framför allt på 

forskningssidan, aktiviteter kring… Kan man börja göra dem här ännu 

bättre än vad dem är idag. För idag är det kvantitativ eller kvalitativ bedöm-

ning, det vill säga impact, påverkan. När man gör klassningen så tittar man 

ju på det. Och… klassning av information har också en koppling till vem 

som är informationsägare, det är ju en annan viktig bit i det hela… Men om 

man då säger att man har en modell som funkar tycker man, så gör man 

en… oftast är det ju en kvalitativ, det är det enklaste. Hög, låg, medium im-

pact och så vidare. Och då är det dem här kategorierna ”ja vad händer om?”, 

det är scenariobaserat. Och när mar har gjort den där klassningen och är 

nöjd med den, då är det ju det i sin tur som ligger till grund för vilka säker-

hetskrav som är relevanta eller adekvata för just den här informationen. Det 

här hänger ni nog med på väldigt väl. Det som är… Det är ju ett antal utma-

ningar här… Jag brukar säga att risk, sen det man kommer fram till längre 

fram, när man klassat information, det är ju själva risken och det gör man ju 

egentligen en prioritering. Det är ju det som är systematik i det här, att… Du 

klassar informationen på hela stället, eller hela organisationen, utifrån en ge-

mensam modell. Du försöker vara konsistent, du ser till att det är någon som 

faciliteras, som kan ha… Som kan se till att det här är på en… Likartad tolk-

ning, på en likartad nivå. Så kvalitén i klassningen för mig är väldigt viktig. 

Och då brukar man prata om vilka som sitter runt bordet. Är det en person 

som ska klassa eller är det flera som ska vara med? Ja, min bedömning är att 

det ska vara flera. Då blir det subjektivt, ja, då säger jag ”det måste vara 

subjektivt ja, för vi är människor” och det är vår organisation, vi måste be-

döma konsekvenserna. Men jag vet inte, vänta lite Erika… Vilket spår vill 

du att jag pratar om? För nu är jag inne och fladdrar på flera känner jag. Är 

det här, om vi klassar informationen, ser vi att den hjälper oss framåt med 

skyddsåtgärder? Var det de du frågade eller?  

 

189 EH Precis, jag tror det är det vi menar med frågan här.   

190 RP3 Ja, och svaret där är då ”ja”, under förutsättning att vi har en vettig modell. 

Så kvalitén i klassningen återigen… Om den känns att den är förankrad och 

tillräckligt god för organisationen, så är det ju faktiskt det som ska ligga till 

grund för att få en systematisk säkerhetskarta med skyddsåtgärderna. Sen är 

ju det… Jag sitter precis i diskussion om det är med olika parter, och det gör 

att jag är lite kluven där också. Men om man inte gör klassningen så har 

man inte gjort någon säkerhetskoppling till det verksamheten. Det är ju det 
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som knyter ihop det med verksamhetspåverkan. För det är informationen vi 

ska skydda och inte IT-systemen i sig. Och det där är ju också många som 

inte förstått ibland när man är ute och pratar i olika organisationer utan man 

känner ”det här är ju en liten risk”, ja det kan vara en risk i att man hackar 

det där systemet men om systemet är tomt, då spelar det ing… ”Har det här 

betydelse?”, ”Ja, den har betydelse utifrån cyberhotsperspektiv”. Om den 

som hackar då vill komma åt någonting annat så kommer man ut från det 

systemet. Men om det bara handlar om att skydda den där informationen 

som ligger i det där systemet, eller vad är… Vad är det här systemet byggt 

för? Klarar det av en högt klassad information? Så att… Tittar man på det 

här sättet som metodiken är uppsatt… Vi tittar mycket på vad MSB har tagit 

fram, jag kan ju säga det också att… Som statlig myndighet så tar man till 

sig mycket av MSBs best practices. Eftersom det är dem som ställer lagkrav 

på statliga myndigheter bland annat då för informationssäkerhet. Och dem 

har ju sitt sätt att beskriva just klassningsmodellen. De har till och med flera 

alternativ som man kan välja med emellan. Men återigen, för att få en kopp-

ling mellan att bara skydda den information som är viktig att skydda, det vill 

säga skyddsvärd, då måste du göra klassningen. Och sen utifrån det väljer 

du vilka krav… Och det är ju det med konfidentialitet, integritet och till-

gänglighet… Nu kan ni det här redan. Men om det är personuppgifter till 

exempel, om vi tar den då, som är av känslig karaktär. Då är det ju mest åt-

komsterna som man röjer den här personen… För dem här personuppgif-

terna och så vidare. Och sen kommer man in på… Och då får du andra krav 

så att säga, säkerhetskraven är ju då kopplade till det som är konfidentiali-

tetsaspekterna mer… Och det är väl den där metodiken i sig som är och 

snurrar då, som är… Man kan ju inte arbeta ihjäl sig på det va. Det är ju den 

som ligger till grund för det som vi sedan investerar i.  

191 FC Och det är ju jätteintressant att höra. Särskilt det här med hur det förankras i 

organisationen, som du nämnde, genom informationsklassningen också. Att 

det är det som liksom gör det unikt.  

 

192 R3 Ja, och det tror jag många har missat litegrann… Och just det här, ska den 

enskilde individen sitta och klassa sin information själv, nej det går ju inte 

men… Det finns en viss del i det här med konfidentialiteten. Du sitter och 

gör en PowerPoint själv i ett worddokument som du sedan ska skicka i ett 

mejl eller lägga upp på en filserver, då måste du själv bedöma, är den här in-

formationen är kritisk för dem här aspekterna. Men om du lägger in ekono-

midata i ett ekonomisystem, då är det redan färdig klassat och du vet du att 

”jag gör mitt jobb här i en process”. Så där är också en ostrukturerad och 

strukturerad information. Det är ju en annan aspekt i det här som är jättevik-

tig. Och då ska det finnas tydliga, även där, matriser med tanke på er ma-

tris… Där man som medarbetare ska få guidning i, ”okej, jag ska jobba med 

dem här sakerna”, och det blir ostrukturerad information, ”var kan jag lägga 

den då?”, ”var får jag lägga den då?”. Och det här kämpar ju dem flesta 

med. Och sen är det ju också det här att, ja om du kunde lägga det här i det 

här systemet för ett halvår sedan, och sen visar det sig att det här systemet i 

sig har fått… En helt annan, har hittat en teknisk sårbarhet som gör att det 

faller i den här klassningen. Den klarar inte av en informationsstyrning som 

är klassa tre-och-tre, vilket är ganska… Nu tar jag bara exempel en tre-skala 

till exempel. Men väldigt mycket bygger på det här med metodik och rutin-

beskrivningar som måste hänga ihop. Och det gör att ett, alla användare ska 

inte göra det här själv, två, det måste finnas personer som har kompetenser 

och se till att man en konsekvent, konsistent i sitt arbetssätt. Ni hör ju att jag 

kan prata länge om det här så jag ska inte stanna där tror jag, haha.  

 

193 EH Det är superintressant. Och det tycker jag i alla fall speglar lite vår forsk-

ningsfråga från när vi började sitta med det här, till var vi är idag, efter att 

ha suttit med det i två månader. Vi var väldigt mycket inne på åtgärder, best 
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practices, men allt eftersom så är det ju så… Okej, varför gör man dem här 

åtgärderna? Ja, det är ju för att hot och utmaningar finns som kan påverka 

information och vad vi håller för typ av… Det du pratade om, om det är per-

sondata eller så här. Så att det är superintressant och ta del av idag när man 

har suttit med det och läst mycket.  

194 R3 Jag förstår det, och jag kan väl erkänna att jag läser fortfarande mycket som 

ni förstår, men kanske annat än det ni läser. Men, det är väl som så mycket 

annat. Ju mer man läser, desto mer begriper man att man behöver, måste 

förstå mindre om jag uttrycker mig så. Det är den klassiska va. Och jag me-

nar, mina tio när jag har hållit på med det här, jag har nått fram till det, då 

brukar jag säga att ”istället för att resonera mer hur vi ska arbeta så bestäm-

mer vi det att nu arbetar vi så här, och så kör vi på det”. Därför annars kan 

man ju hålla på hur länge som helst med det här. Men ja… Det finns kopp-

lingar till det mesta här kan jag säga. Vi får väl försöka på att fokusera på 

vad är det viktigaste för ett universitet, i form av data. Och då är det de med 

konsekvenser och klassning.  

 

195 FC Och där kan jag bara ställa en kort följdfråga. Ser det annorlunda ut, nu när 

ni arbetar hemifrån? Skattar man den här informationsklassningen an-

norlunda då? Eller tar man annorlunda åtgärder då om man jämför med dem 

man skulle ta inne på kontoret? Jag tänker då, till exempel då, HR-personal 

som sitter hemma och jobbar… Kan de jobba med personuppgifter hemma 

då i samma sätt som de gjort när de sitter på kontoret eller… Gör det några 

skillnader?  

 

196 R3 Det där är nog en… Den blir en väldigt specifik fråga. Om vi…  

197 FC Ja, det behöver inte vara specifikt HR.   

198 R3 Nej, nej… Men vi kan ta det som ett exempel att… Ja, det finns tydliga och 

konkreta behov av att ha… Jobbar du med extremt känslig information då 

ska du inte sitta hemma, då får du faktiskt åka in till jobbet. Och det gäller 

sekretess eller om det gäller kritisk personlig information. Som är väldigt 

känslig. Nä, så det gör man inte helt enkelt. Gör man det… Jag brukar säga 

så här, då har du ett beslut på risktagande från din närmaste chef och det är 

rätt nivå över, det här när man… När man frångår vissa givna nivåer av sä-

kerhet och skydd som enskild medarbetare, och om man vet att man behö-

ver frångå det eller vill frångå det, då är det ju riskägaren och inte du själv 

som enskild medarbetare, utan det är ju någon chef upp i hierarkin… Om 

det är prefekt eller rektor eller någon annan chef som väger in informat-

ionen. Och då kan man ju som InfoSec team hjälpa till och, facilitera skär-

men riskacceptans, man beskriver ”okej, vi ser dem här riskerna, vi har gjort 

den här riskanalysen, vi ser att ni ändå… Vill ni ta den här risken kan ni 

göra det, men då vet ni om att det är ni som äger den”. Och då blir det de här 

tydligheten i roller och ansvar och det som står i policyerna. Så det måste 

hänga ihop. Men åtgärder nu med att sitta hemma under pandemin, att sitta 

hemma och arbeta, svaret är ”ja”, man sitter inte hemma och jobbar med 

viss känslig information. Det är min absoluta uppfattning. Och gör man sen 

det ändå, medvetet eller omedvetet, ja det är lika illa vilket som egentli-

gen… För risken är ju där… Så att. Svarade jag din fråga Frida?  

Ed, At, O 

199 FC Jo, men det tycker jag! Absolut. Just att, det har en stor vikt och att det på-

verkar hemarbetet under pandemin.  

 

200 R3 Och det är ju på grund av nätverken som man sitter på hemma inte är dem 

absolut bästa i-princip. Vi kan ju inte kontrollera dem. Sen är det ju tyvärr 

så att man har ju haft mycket… Man har ju distansarbete som vi pratade om 

Te, Aw 
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där i början, även utanför, när vi inte hade pandemin så att säga va. Men, vi 

är nere på det att man måste som enskild medarbetare… Både medarbetare 

och enskild person idag lära sig det här, det är ju som du sitter med din pri-

vata mobiltelefon, ”vad kan jag drabbas av där?”. Man vill inte släppa ifrån 

sig sina bankinloggningsdetaljer, nej… Men ska inte släppa ifrån sig sina 

inloggningsdetaljer på jobbet heller. Det är bara att skyddar man saker från 

jobbet, skyddar man saker hemma privat. Kunskapen kring det här med hot-

bilder och sannolikhet, det ingår ju mer och mer i en… Vad ska vi kalla det 

för, samhällsnödvändig kompetens hos en person som är privatperson 

också… 

201 FC Ja.  

202 R3 Och det tror jag kommer mer och mer, jag vet att det finns, jag vet inte vil-

ket land det var men jag vet att det finns någonstans… Då har man ju gått ut 

nu med någon form av allmän cyberutbildning om jag säger så, eller cyber-

säkerhetsutbilning för… För medborgare.  

 

203 FC Jaha…   

204 R3 Jag kommer faktiskt inte ihåg var jag läste det, det var någonstans jag hit-

tade det där för ett tag sen… 

 

205 FC Ja, det låter ju superspännande.   

206 R3 Ja, och jag tror det är nödvändigt faktiskt för att, inte minns för anledning av 

GDPR det här, det här om man nu känner det att man måste själv ta ansvar 

för mina personuppgifter i privatlivet. Och är det lika komplicerat som att ta 

ansvar för personuppgifter på jobbet ja, kanske inte riktigt samma dimens-

ion för där kanske jag hanterat andras uppgifter men… Finns nog en viss 

sanning i det att man behöver… Vi gjorde faktiskt så att på ett telekommu-

nikationsföretag när vi gjorde våra awareness-program, vi gav även ett visst 

paket som man kunde ta med sig hem till sin familj. Så vi skapade ett awa-

reness-utbildning-program, vi sa det… Det här… Den blir ännu mer intres-

sant att ta till sig som enskild medarbetare på företaget om man… För det 

var faktiskt så att det kom medarbetare som sa att ”den här utbildningen…” 

som vi har fått här på jobbet då, men awareness och det här med alltifrån 

klicka och det här, ”…kan jag inte få ta med den hem? För jag tyckte den 

var så bra!”. Och då sa vi det att då gör vi en som ett eget paket som ni kan 

ta hem till familjen.  

Aw 

207 FC Det är ju superintressant. Och det är ju så bra för som du sa, då blir kanske 

det en motivering för den anställde att det är någonting som bidrar inte bara 

till min roll som anställd, utan även då i privatlivet sen… Ja. Men, har vi 

några fler frågor Erika? Jag kände att jag bara hoppade in där… Jag tyckte 

det var så intressant.  

 

208 EH Ja, det var superintressant verkligen. Vi hade en avslutande fråga om det var 

något som du ville tillägga eller förtydliga av det vi har pratat om idag? Men 

jag tycker vi har fått väldigt bra svar… 

 

209 R3 Vi har pratat tillräckligt.   

210 EH Ja, jag tycker vi har fått väldigt bra svar, verkligen. Så att… Jag tror att vi 

tackar för oss, så väldigt mycket.  

 

211 DN, FC Ja.   
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212 R3 Ni ska ha stort tack själva. Det är alltid jätteroligt att få prata om sådana frå-

gor, det förstår ni nog… Jag träffar väldigt mycket människor, både utanför 

universitetet och även inne på universitetet om dem här sakerna… Och det 

är väldigt kul att få se hur långt ni har kommit i ert arbete. Jag kan bara 

önska er lycka till, och så får ni skicka över det ni vill ha kollat och så där 

då.  

 

213 DN Precis.   

214 R3 Och… Det är ju inga enkla saker.   

215 FC Nä, definitivt. Och stort, stort tack för din tid. Det har varit supergivande för 

oss att lyssna på.  

 

216 R3 Stort tack ska ni ha.   

217 DN Tack så mycket!  

218 EH Tack, tack!  

219 FC Hej, hej!   

220 R3 Jättebra, ha en fin dag. Hejdå.   

221 DN Hejdå.   
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Appendix 6 – Interview 3 

Organisation: A construction organisation 

Date: 2021-05-04  Interview length: 51 minutes  Language: Swedish 

Participants: Respondent 4 (R4), Douglas Nilsson (DN), Erika Hultman (EH),  

Frida Carlsten (FC) 

Row 
Per-

son 
Interview Questions and Answers Code 

1  DN Vad är din roll idag, och vad har du för erfarenhet kring informationssäker-

het? 

 

2  R4 Jag är ju säkerhetschef för ett byggföretag då, har varit det sedan januari förra 

året. Innan dess var jag egen konsult i några år och jobbade på ett revisionsfö-

retag ett tag. Var ledare för deras tekniska konsultavdelning kan man säga. 

Och innan dess var jag sju år på ett telekommunikationsföretag, varav fem år 

ungefär var jag ansvarig för informationssäkerhet. Och min bakgrund, jag är 

faktiskt statsvetare i grunden men har alltid varit intresserad av teknik och så 

där. Så jag började en gång i tiden jobba med samhälleskrisberedskap och 

stora samhällskatastrofer och sådana saker. Och sedan hamnade jag in på IT 

säkerhet och informationssäkerhets spåret, och nu har jag även fått då hela sä-

kerheten, så det är även sådana Hells Angels och sådana grejer. De går ihop 

litegrann nu, även de grupperingarna fattar att det går att tjäna pengar på cy-

ber. 

 

3  FC Men då har du alltid varit riskbedömning åtminstone, det har varit det spåret.  

4  R4 Alltid jobbat med elände, absolut! Sådant som händer sällan är lite jobbigt och 

har höga konsekvenser när det händer, det har varit hela min karriär. Jag har 

också jobbat med compliance och GDPR och så där, så risk har varit den röda 

tråden kan man säga.  

 

5  DN Härligt att höra. Då är det mer praktiska erfarenhet som du har haft. Men vi-

dare till lite mer bakgrund kring organisationen då. Har ni haft möjlighet att 

jobba hemifrån till följd av pandemin? 

 

6  R4 Ja, vi har i princip jobbat hemifrån sedan sportlovet förra året. Mycket tidi-

gare. 

 

7  DN Och har ni haft möjlighet att jobba hemifrån innan pandemin också?  

8  R4 Ja.  

9  DN Och om du skulle uppskatta hur stor andel jobbar hemifrån idag, jämfört med 

innan pandemin? 

 

10  R4 Ja, det är ganska exakt 20%. Det här med att jobba hemifrån, det är sanning 

med modifikationer. Det är väldigt stor del av verksamhet som man inte kan 

utföra på distans. Men i takt med restriktionerna har hårdnat så har vi upptäckt 

att rätt många arbetsuppgifter går att göra på distans som inte gick tidigare. 

Det har varit en nödvändighet, till exempel att ha – förr då har du ansvarsfulla 

projektchefer att båda inte blir sjuka samtidigt. Men en typisk arbetsdag så är 
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det ungefär 80% som sitter på SKANET, vårt nätverk, och ungefär 20% som 

sitter utanför. 

11  FC Är det kontorsarbetarna då, eller även -  

12  R4 Ja, det är ungefär nästan alla som sitter utanför är kontorsarbetare. Sedan har 

vi ju, alltså företaget har ju, man säger för varje anställd på företaget så går 

det åtta till tio underentreprenörer, UE som vi kallar dem. Så ganska många av 

yrkesarbetarna är underentreprenörer och räknas liksom inte in till företaget. 

De har inte heller någon särskild access till våra nätverk eller IT miljöer för 

det mesta. Men rätt många även av våra anställda som är ute i projekten är ju 

kontorsarbetare av olika slag. 

IAM 

13  DN Så bara för att förtydliga, det är ungefär 20% som jobbar hemifrån eller uti-

från kontoret numera. 

 

14  R4 Precis, av den totala mängden, men nästan 100% av kontorsarbetarna.  

15  DN Okej, och har ni fortfarande möjlighet att jobba från kontoret också?  

16  R4 Ja, kontoren är öppna, men vi har restriktioner förstås. Det är inte så många 

där.  

 

17  DN Och du sa att 20% jobbar hemifrån nu till följd av pandemin, men hur stor var 

det innan pandemin? Hur många jobbade från kontoret då? 

 

18  R4 Det var nog betydligt mindre, några procent skulle jag tro. En given dag, men 

företaget är väldigt decentraliserat, man finns på många siter runtom i Sve-

rige. Tror vi har 1500 projekt, något sådant där. Så många har jobbat på di-

stans, men kanske inte hemifrån så att säga. 

 

19  FC Ja men då har ni haft en infrastruktur som tillåter distansarbete sedan tidigare 

med andra ord. 

 

20  R4 Ja, det kan man säga. Väldigt mycket cloud på senaste åren.  

21  DN  Och bara en sista fråga för bakgrunden, tror du att det kommer bli mer hemar-

bete efter pandemin också? 

 

22  R4 Ja, vi beräknar att det blir i snitt 1.8 dagar hemma, för det är vad folk säger 

när man frågar dem hur ofta de vill jobba hemma. Både på företaget och andra 

ställen. Det är inte en officiell policy, men det har man vant sig vid att jobba 

på det sättet. Det finns många fördelar också med det va. 

 

23 DN Det är en bra uppskattning.  

24 FC Om vi går vidare då lite till hot och utmaningar, så undrar vi om ni uppmärk-

sammat någon ökning eller förändring då av informationssäkerhetshot och in-

formationssäkerhetsutmaningar i samband med att anställda arbetar hemifrån 

på ett annat sätt än tidigare. Även om ni har haft distansarbete då, även tidi-

gare och tillåtit det, ifall ni ser någon skillnad nu under pandemin? 

 

25 R4 Det är ju fakta och känsla liksom. Fakta är att vi inte ser jättestor skillnad. 

Man ser ju flera phishing attacker framför allt upplever man ju. Men det är en 

sanning med modifikation, för jag tog ut precis statistiken för de senaste tre 

åren, och då fluktuerar det väldigt mycket. Så rent statistiskt säkerställd är 

svårt. Sedan är min känsla att sedan jag började på företaget så har det hänt 

At 
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mer grejer än vad som hände hela tiden jag var på telekommunikationsföreta-

get. Men då pratar vi fortfarande så där tre, fyra större grejer på ett år kontra 

fem sex större grejer under hela tiden jag var på telekommunikationsföretaget. 

Så det är liksom, det är så många variabler. Men känslan är definitivt att risk-

bilden är mycket högre, mycket större. Det är svårt att belägga, men alla kän-

ner det. Man pratar med kollegor, man pratar med ledningen och så vidare. Så 

definitivt är det... 

26 FC Skulle du spontant säga, nu säger du att det inte är så stor skillnad med vad ni 

har sett faktamässigt där, men skulle du säga att där finns skillnader i hot och 

utmaningar när man arbetar hemifrån jämför med i en kontorsmiljö? Har ni 

andra utmaningar vid distansarbete? 

 

27 R4 Ja, det är andra utmaningar sedan kan man diskutera om de är större eller 

mindre. Det är, många ser det så har det varit att man har suttit inom sin 

trygga lilla mur. Och nu sitter man inte inom den. Det är framför allt ett pro-

blem om man inte har till den på två faktors verifiering på ett bra sätt. Man 

loggar in med bara lösenord och enkla gränssnitt och så. Men samtidigt så har 

vi liksom perimetern perforerats i decennier, så man är inte säker bara för att 

man sitter i ett företagsnätverk. Jag hörde nyss en case från en leverantör, så 

var det någon som har haft split-tunneling som vi ju anser är en ganska bra 

praxis. Att du får in då, du kan monitorera den viktiga trafiken och samtidigt 

tillåta folk att göra uppdateringar och ladda ner grejer och så. Men då hade an-

griparna använt sig just av split tunneling, tagit sig in via den publika delen 

och sedan kom rakt in i nätverket. Är du aldrig inkopplad mot ditt eget nät-

verk så drar du inte in någonting i core systemen. Sitter man bara mot cloud 

hela dagarna som de flesta av oss faktiskt gör, så är det Microsoft som har 

hand om säkerheten, och de är betydligt bättre på säkerheten än vad vi är får 

man ändå säga! 

Te, IAM, 

N 

28 FC Man får ju hoppas det nästan! Okej, och vad skulle du säga, eller vad skulle 

du anse är den största hoten eller den största utmaningen med att arbeta hemi-

från är? Är det just nätverk då, eller är det något annat? 

 

29 R4 Ja, ja nätverket är ju, alltså det blir ändå liksom, det blir både och så att säga. 

Man hade hellre sett att det var snyggare. Antingen eller så att säga. Antingen 

helt utanför nätverket eller antingen helt inne i nätverket. Det skapar nya ris-

ker. Sedan har vi undvikit många risker som jag vet att kollegor har genom att 

ha till exempel split tunneling. Jag vet att vi inledningsvis i pandemin så var 

det flera bolag som var tvingade att be sina anställda att komma in i jobbet en 

gång i veckan för att uppdatera sina burkar på intranätet. Det har vi inte be-

hövt göra för vi har haft den tjänsten via split tunneling då. Då att, men jag 

tycker att pandemin väl egentligen, den har bidragit med andra hot. Inte 

främst med den tekniska utmaningen i att man sitter på distans. 

Te, N 

30 FC Okej, vad skulle du säga det är för andra hot där som har kommit med pande-

min då? 

 

31 R4 Ja men jag skulle säga att folk är mer desperata och har mer tid. Och angripare 

sidan också, det verkar vara ett brus utan dess like. Så, så att det är många 

som sitter på och håller på runt om i världen och gör saker. Men sedan har vi 

också kommit in på en trend som har pågått under några år som har nu blivit 

accentuerade av pandemin. Och det är att brottslingar har hittat ett nytt sätt att 

få ut pengar på via BitCoin. Det har aldrig funnits tidigare, så även om, jag 

menar generellt har världen blivit bättre på IT säkerhet än vad man var för 

fem år sedan. Men stakes är higher nu liksom. Om du lyckas med ransomware 

angrepp så får du pengarna på en gång. Det var bara för några år sedan som de 

försökte tjäla en miljard från en bank i Bangladesh Central bank, och fick ut 

At 
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till slut tio miljoner eller något sådant. Alltså det här steget att få ut pengarna, 

du kan inte få ut allting, det är svårt. Men du kan få allting från banken och få 

ut tio miljoner på ett konto, men hur får du det vidare därifrån så det inte är 

spårbart, utan att du åker fast liksom? Det har varit jättesvårt, men nu men 

BitCoin är det bara en transaktion, sedan är det anonymt. Och all den här, de 

pengarna som har gått ut till Bitcoin, till ransomware och andra typer av betal-

ningar de senaste åren, de finansierar ju just stora datacenter hos angriparna. 

Så man tänker sig att det finns mer pengar att betala folk, folk blir också mer 

desperata och sitter på distans. Teknologin utvecklas hela tiden, så det verkar 

vara en dubbeleggad svärd. 

32 FC Ja, det är intressant alltså. Om vi tittar mer på kanske en organisatorisk faktor 

i det hela, så undrar vi hur och om ni arbetar med education, awareness och 

training. Och då är education handlar mer om kanske policies och liknande, 

och awareness kanske talar för sig själv lite, och training är då olika utbild-

ningar. 

 

33 R4 Ja, det gör vi absolut. Det är ju en hygienfaktor Man går i sådära, vi har ingen 

jättebra sådära, tänk på att låsa dörren när du går hemifrån utbildning, och lik-

som inte ge nycklarna till en främling. Jag tror inte de funkar så bra, så jag har 

inte prioriterat dem så jättemycket. Men vi har kört väldigt mycket utbildning 

för ledningsgrupper, alltså där jag har varit ute själv eller mina medarbetare. 

Och sedan har vi också börjat mer och mer att lägga så att säga utbildning i 

mejl och så. Varna folk för externa meddelande. Sådant tror jag inte så jätte-

mycket egentligen på sådana saker heller, men det bidrar till att höja en slags 

allmän vaksamhetsnivå. Det är många små saker. Sedan tittar vi nu på att 

kanske köra så där hoax hunt, och phishing övningar och så. Men jag tycker 

det inte är det mest prioriterade. Jag har en pessimistisk bild av hur mycket 

det faktiskt betyder för säkerheten i förhållande till mycket, man snackar om 

hur mycket pengar det kostar, och hur mycket tid det tar. 

Ed, Tr, 

Aw 

34 FC Ja, jag förstår. Då, om du vill egentligen ta över Erika.  

35 EH Ja, jag tänkte bara om jag får ställa en följdfråga till dig. Vad skulle du se det 

som är det som är prioriterad om du får tala för dig själv? 

 

36 R4 Allmän säkerhet och allting eller?  

37 EH Ja!  

38 R4 Förutom, det som man ofta missar, det är en allmän hyggiennivå. Så, för det 

är så tråkigt, det är inga säkerhetsproffs som egentligen vill jobba med det. 

Men alltså att veta vad man har för grejer till exempel, och var de finns på nä-

tet, det är ganska vanligt att man bygger en SOC med väldigt avancerade 

verktyg, så hittar man en dator som är infekterad, så visar det sig att ett, det 

var ingen dator det var en mobil telefon. Och två, det var inte på vårt nät, det 

var på grannens liksom för att man inte har koll på dem här sakerna. Då kan 

du inte heller göra något med alla dem här fina verktygen. Så för mig är det 

80 procent av min tid med IT säkerhet är att försöka få koll på dem här, jag, 

försöka se till att det finns patchningar, man adresserar sårbarheter och sådana 

saker. Men om man tillåter sig att leka litegrann, och har koll på det grundläg-

gande så skulle jag säga att just som Red teaming, att man går in och söker, 

tänker som en angripare, söker runt i sina egna system, börjar dra i grejer. 

Någonting ser lite skumt ut, går till botten med det och tar reda på varför det 

är en server som går på överkapacitet hela tiden och pratar ut mot internet el-

ler inte. Den typen av åtgärder tycker jag, om man har koll på the basics lik-

som så börjar man, där ser man de verkliga effekterna. 

At, Te 
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39 EH Intressant! Är det något som, jag tänker om det är något man har arbetat tidi-

gare men har det bara blivit en utmaning att arbeta med det nu till följd av 

pandemin? 

 

40 R4 Nä, jag skulle säga att pandemin har nog inte kanske gjort så mycket för att 

förändra mitt arbete, utan jag blev rekryterad innan pandemin för att man hade 

sett ett behov av att man började bli lite orolig över dem här grejerna. Som 

många andra organisationer så har man i åratal haft en tre, fyra, fem personer 

som jobbar med det här, men de satt på olika ställen av organisationen, de var 

ganska långt ner och så. Så att för mig personligen har inte pandemin spelat 

jättestor roll, utan det har varit, jag hade redan det mandatet när jag rekrytera-

des. 

O 

41 FC Men du nämnde där att ni kanske hade utbildningar för ledningsgruppen sa 

du. Och så för andra chefer då snarare än att alla skulle vara obligatoriska e-

learning för alla? Är tanken då att det är genom alltså ledningen och cheferna 

som man då ska sprida kunskapen och awareness neråt, eller? 

 

42 R4 Ja men exakt, dubbla syften. Dels så är de måltavlor själva, men sedan också 

att lyckas man få med sig de höga cheferna i, att tänka, så sprider det ut i or-

ganisationen. Det fungerar rätt väl, men då måste det vara anpassad informat-

ion till dem. Så en grej som vi gör nu till exempel är att vi sätter oss med led-

ningsgruppens medlemmar och går igenom deras hemmasäkerhet nu i pande-

min. Och tittar på vad de har för router hemma liksom, ser hur de loggar in på 

sociala mediakonton och sådana saker. 

Tr, Aw, 

N 

43 FC Ja, det blir en mer helhets, alltså helhetsomfattande för dem då på något sätt.  

44 R4 Ja, sedan är det alltid jättesvårt att hitta balansen och inte framstå som ”wolf-

crier” där och MÖP, känner ni kanske till, militär överintresserad person. 

Jaha, det är lätt att man får den stämpeln som säkerhetsperson. 

 

45 FC Ja, jag förstår, ja men då tror jag förstod det lite bättre, jag ville bara dubbel-

kolla. 

 

46 EH Om vi går vidare från då utmaningar och hot till då vilka policies som ni an-

vänder och om det finns, då undrar vi om ni har några särskilda informations-

säkerhetspolicies som era anställda då förväntas följa nu när de arbetar hemi-

från? 

 

47 R4 Inte något särskilt för hemarbete nej. Ed 

48 EH Det har varit samma som tidigare eller har det blivit någon ändring?  

49 R4 Nä, vi har inte egentligen ändrat policies så, men företaget jobbar ganska 

mycket vårt ledningssystem som är liksom en regelsamling för hela verksam-

heten och så. Och där har vi gradvis ändrat saker och under pandemin. Men 

inte med hänvisning till pandemin så, utan mera, ja, anpassa efter att vi har 

blivit bättre på olika saker. 

Ed 

50 EH Skulle du säga att ni tillämpar några särskilda åtgärder eller best practices mot 

de hot som du nämnde tidigare lite? Finns det några specifika som berör vissa 

specifika hot, eller är det mer generellt? 

 

51 R4 Ja vi, vi tänker ju mycket utifrån hela hotbilden liksom så det är, absolut vi 

anpassar det hela tiden till de behov vi ser. 
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52 EH Och skulle du säga att ni lägger mer vikt på organisatoriska åtgärder som 

kanske är då awareness, training och education och det snarare än de tekniska 

eller teknologiska? 

 

53 R4 Om man ser på min helhet så är det väl ungefär 50/50 mellan personer som 

jobbar med, alltså, awareness kanske väldigt lite utbildningar och så där. Som 

sagt, det är inga... men däremot så har vi en aktivitet där vi genomlyser vissa 

kritiska informationsområde från människor och processperspektiv, och sedan 

går vi neråt. Tills vi hamnar i teknik stacken då. Vi jobbar brett med teknik-

parken då, det som ingen egentligen bryr sig om men alla räknar med att det 

ska funka liksom. Office säkerhet och infrastruktur och sådana. Men sedan så 

går vi via finans nu då till exempel, då går vi via högsta cheferna och så job-

bar vi oss neråt. Och då kommer man in på sådana saker som roller och behö-

righeter och hur man jobbar med underentreprenörer, kravställning på det. Ba-

lansera budget liksom, arbetssätt, vilka saker kan man göra hemma, vad kan 

man inte göra och så vidare. Och så också sätter vi till exempel särskild be-

vakning då på vissa nyckelpersoner. Det kan vara VIPar men också sådana 

som har stora administratörsroller då. Tittar lite extra på vad som händer runt 

deras datorer och arbetsmiljöer och så. 

Ed, Tr, 

Aw, IAM 

54 DN Bara för att förtydliga, vad är VIP?  

55 R4 Very important persons, typ ledningsgrupp personer och så där.  

56 EH Intressant! Skulle du säga att dem här som har de administrativa rollerna, har 

det liksom varit några utmaningar där med att de kanske behöver jobba hemi-

från fast att de sitter i ett system som kanske man måste komma åt via ett kon-

tor. Eller har det uppstått några sådana situationer någon gång? 

 

57 R4 Nej, inte direkt. Alltså då när man ska logga in på det så gör man det via VPN, 

och vi har redan en ganska global miljö då, så de utmaningarna, det har varit 

ett team som är spritt globalt ändå tidigare så att... Nä. 

Te, N 

58 FC Men ni använder VPN och har en del cloud lösningar då i alla fall. För att 

sammanfatta lite vad vi har gått igenom. 

 

59 R4 Ja, jo men typ, vi är inte så kinkiga med devices och så där heller, utan många 

sitter och jobbar på sin MacBook och sådär för att dem, kopplar de upp mot 

vårat nät så sker det på VPN, alltså om det är mot våra datacenter, att de behö-

ver vissa applikationer som ligger i datacenter. Men vi håller på att förflytta 

oss helt till cloud så att ganska många sitter och jobbar bara i Office 365 och 

då behöver man egentligen aldrig använda VPN. Då är det två faktors autenti-

sering som gäller och sedan ja, Microsoft säkerhet och så håller vi lite koll på 

vad som händer kring deras identiteter och mejltrafiken och sådana saker som 

vi kan se.  

BYODM, 

N, IAM 

60 FC Ja okej. Så om man vill använda sina privata device så är det fine, det är inte 

så att ni ställer några krav på att de måste vara konfigurerat av er eller så först 

då på något sätt? 

 

61 R4 Nej. BYODM 

62 EH Okej. Men det är superintressant. Då tror jag att nästa blir Miro övningen va?  

63 FC Yes! Då kommer du få en länk utav Douglas här i chatten samt inloggnings-

uppgifter, användarnamn och lösenord. Så du ska bara kunna gå in på denna 

på den här hemsidan och välja då att logga in med dessa uppgifter. Det är ett 
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konto vi har skapat åt då intervjupersonerna som vi intervjuar, och det har ett 

tillfälligt lösenord som vi ska ändra efter intervjun. 

64 R4 Då ska vi se, lite copy paste där.  

65 FC Vill du dela skärm där Douglas?  

66 DN Ja, och som sagt vi har skapat ett konto så du behöver inte skapa ditt eget, så 

det är bara att logga in. 

 

67 FC Precis, ibland så laggar den lite mer för att man ska sätta upp ett konto än att 

man ska logga in, men det är logga in vi vill göra. 

 

68 R4 Ja precis, då ska vi se, sign up with Google nej.  

69 DN Sign in ska du ha uppe till höger.  

70 R4 Där!  

71 FC Den promotear sign up, men vi vill bara sign in!  

72 R4 Ja men exakt, bara kollar här, vart tog ni vägen, där var ni ja. På chatten. Då 

provar vi. 

 

73 DN När du har loggat in kommer du se en dashboard som du har tillgång till. Och 

det är bara att klicka sig in på den. 

 

74 FC Den heter då Interview helt enkelt bara.  

75 R4 Yes!  

76 FC Och nu när du är inloggad här på sidan så ser du att vi har 2 stycken rutnät. 

Det första då Organisational best practices, det är det vi kommer fokusera på 

först. Här har vi listat hot, vågrätt, de blåa postit lapparna. Och sedan tre orga-

nisatoriska best practices, då lodrätt. Och så har du en liten förklaring samt 

exempel då på vad de olika innebär. Och exemplen där då mot hot sidan och 

utmaning sidan är ju inte uttömmande utan det är bara för att ge några exem-

pel av vad vi har hittat i litteraturen. Och det vi vill här är att vi skulle vilja att 

du skattar effektiviteten eller påverkan då utav dem här best practicen som vi 

har identifierat med då hänsyn till de hot och utmaningar som är listade. Som 

vi har identifierat i litteraturen. Och under tiden du sätter dem här lapparna om 

de är High, Medium eller Low impact så får du jättegärna prata högt och reso-

nera lite kort kring hur du tänker bara när du sätter ut lapparna. Och du skulle 

även kunna välja att inte sätta ut någon lapp om du inte tycker att det har nå-

gon impact helt enkelt. Och för att flytta dessa postit lapparna behöver du 

klicka på den lilla pilen längst upp till vänster på menyn, du har en meny på 

vänster sidan, så där Douglas är med sin lilla mus, men jag vet inte om du ser 

honom. 

 

77 R4 Ja där, okej!  

78 FC Där är en liten pil du behöver klicka på för att kunna drag and droppa.  

79 R4 Precis. Ja just det, då ska vi se, okej. Ska se om jag fattar här, så hur stor im-

pact tycker jag att IAM har på Malware. 
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80 FC Exakt, och, ja, men precis. Det kan vara att det förminskar, att det stoppar helt 

och ja. Det behöver inte vara... Bara vad det har för påverkan på dem. 

 

81 R4 Just det, IAM, precis ja. Ja det är en himla spann med Malware, det kan ju 

vara, men om man tänker ransomware då, då har det jättehögt impact. Vi tittar 

på AD till exempel väldigt mycket nu. Just för att om du tar dig in och lyckas 

äga Adt, då är allt annat bara ett par steg borta. Så kan du skydda Adt så ja, 

det är svårt, men lyckas du med det så lyckas du med allt annat också. 

M, IAM  

82 FC Och for the record, AD, om du vill säga vad det står för också? Så vi har det!  

83 R4 Active Directory, så det är en förteckning över alla entiteter som, ja, ditt 

namn, och vad du har för access till och så vidare, det är Microsofts lösning. 

Och vem som då har access till Adt är i övrigt också vad som finns i Adt lik-

som med vilka accesser man har i övrigt för att ta sig vidare då, så att den har 

jättehög impact. Men det skulle man nästan kunna säga på, då ska vi se [Skat-

tar att IAM har high impact på At], ja, DDoS har ju den en ganska liten im-

pact på, men intentionally insider, definitivt. Menar jag har du någon som har 

access till kvartalsrapporten som inte ska ha det, så är det jättestort. Hmm, te-

chnological threats... 

IAM 

84 FC Där menar vi då att, eller i litteraturen har man lyft fram att BYOD skulle 

kunna utgöra ett hot just för när folk använder sina privata enheter utan att det 

skulle vara tillåtet till exempel, eller att det då skulle kunna utgöra någon form 

av säkerhetsrisk säger en del i litteraturen. Andra påpekar då på home network 

som en teknologisk faktor som också skulle kunna utgöra en risk. Så det är 

den här, vi vill få bekräftelse eller förnekelse på hur det faktiskt ser ut i prakti-

ken!  

 

85 DN Ja, du har också möjligheten att inte lägga till något om du tycker att det inte 

har någon påverkan. 

 

86 R4 Ja precis, ja. Ja men det är dumt att säga att den har låg, just med den här ex-

emplen som jag nämnde där, så hade de gått in via och hackat hemma nätver-

ket, men det är ju lite verkligheten att allting är ju, ja... 

 

87 FC Allt är såklart lite relativt, men om man skulle se en generell bild liksom.  

88 R4 Ja... Jag lämnar den så länge för jag vet inte riktigt hur den förhåller sig till 

IAM. Organisational, det känns inte heller helt applicable va, IAM för, eller 

vad tänker ni då? Man skulle... 

 

89 FC Nej, det är inte säkert att alla är applicable här, vi har delat upp det i teknolo-

giska och organisatoriska, så det behöver inte vara så att alla har en påverkan. 

Och det är väl lite det vi vill se också genom att göra dem här övningarna för 

att se i hur stor utsträckning hjälper faktiskt dem här best practicen mot dem 

hoten då. 

 

90 R4 Just det ja.  

91 FC Så det är inte fel att lämna det tomt, så känn ingen, utan ta efter vad du...  

92 R4 Ja, men vi lämnar den så länge så kan vi fundera över det. Ehm BYOD Mana-

gement och Ransomware... Ja, alltså man kan svara allt på den, jag förstår att 

det är, annars skulle jag säga Medium på den [Skattar att BYODM har me-

dium impact på M], om man ändå inte skulle sätta rött på allting. Alltså den 

kan ha jättehög, om man kör BYOD, helt omanagerad med single sign on. 

BYODM 
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Och tillåter vilken trafik som helst som inte har någon övervakning. Då är det 

ju en hög impact. Men... 

93 FC Men generellt sätt då om man utgår ifrån att det inte skulle vara worst case 

scenario. Så skulle du säga medium då? 

 

94 R4 BYOD är ju inte som det var för fem, tio år sedan. Det är mycket bättre hante-

rat idag av de som gör devicerna. Det är svårt att se ett scenario där det skulle 

vara helt åt skogen alltså. Men det kan vara så där att någon tar med sig en 

Raspberry PI och sätter upp i ett datacenter. Och öppnar det utåt och gör en 

virtual machine. Men då är det inte egentligen BYOD som är fel, utan det är 

handhavandet. Så att... 

Te 

95 FC Och här är BYOD best practices liksom då med att man kanske har någon 

slags mobile device management. Här är det liksom best practicen under tech-

nological så är det listat som hot, ville bara förtydliga det. Ville bara förtyd-

liga det [Skattar först att BYODM har high impact på Te]. 

BYODM 

96 R4 Just det ja. Ja men allt blir nästan high, för om du har en dålig uppdaterings-

policy, men det är i och för sig, det är mobile device management. Vi har pre-

cis bytt ut så vi kör Intune mobile device management på våra telefoner. Det 

tyckte vi hade en impact, men det är inte jättehög impact, så det är inte natt 

och dag liksom om man har det eller inte ha det. [Skattar slutligen att 

BYODM har medium impact på Te] 

BYODM 

97 FC Nä, men då låter det väl, som att du har satt rätt där med Medium om du me-

nar då att, precis, har en impact men inte superstor, natt och dag som du sa. 

 

98 R4 Ja, för det är ändå [Skattar att BYODM har medium impact på At], ja... Vi 

sätter så där [Skattar att BYODM har medium impact på O]. Nätverkssegmen-

tering, ja det har väl ett medium impact på ransomware [Skattar att N har me-

dium impact på M]. Men kommer de åt Adt så har man bara fördröjt det. 

DDoS, där har du en hög impact [Skattar att N har high impact på At], alltså 

att du kan styra om DDoS trafik om du blir utsatt för det. BYOD. Ja, den är 

också lite viktig [Skattar att N har high impact på Te], alltså hela nyckeln till 

vår BYOD concept är att ju att vi, jag kan inte ta med mig min MacBook och 

logga in på företagets VPN-nät. Eller företagets core nät, utan då får jag gå via 

gästnätet, och då behandlas jag ju som untrusted. så där. Så att det är ju nyck-

eln i vår strategi. När jag var på telekommunikationsföretaget, och iPads pre-

cis kom, då var det en massa skickliga ingenjörer som lyckades hacka in dem 

där på vårt eget nät. Och VIParna tyckte att det var jättebra, för de tyckte att 

det var coolt att ha iPads då när de var nya. Och då har man plötsligt en massa 

säkerhetshål då, tack vara att man har duktiga ingenjörer. Det här tror jag har 

lite low impact [Skattar att N har low impact på O], alltså folk vet inte någon-

ting om nätverk om man inte jobbar med det. 

At, 

BYODM, 

N, ZTM 

99 FC Nej.  

100 R4 Trust nothing, verify everything [Skattar först att ZTM har medium impact på 

M]. 

 

101 FC Det är väl lite som du pratade där med att Zero Trust Model är väldigt bred, 

men lite som du sa kanske där med nätverket också att ja men då loggar du in 

på gästnätverket, om du loggar in från privata device. Och det är just för att då 

hanteras du som att du är untrusted. 
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102 R4 Mm, jag vi kan säga High impact på den [Skattar slutligen att ZTM har high 

impact på M]. DDoS [Skattar att ZTM har high impact på At]... 

ZTM 

103 FC Ja nu pratar jag inte för att för att ändra något, jag ville bara liksom, så det inte 

känns som jag påverkar dina svar haha! 

 

104 R4 Nejdå! Det är nog lugnt! Trust nothing verify everything. Jo, den har nog en 

ganska hög impact på den också [Skattar att ZTM har high impact på Te]. Or-

ganisational... Ja, men den har också en hög impact, jag menar det [Skattar att 

ZTM har high impact på O], för att ska du sätta rätt roller så är man beroende 

av verksamheten för att göra det. Jag menar du kan ha vilken IT säkerhet som 

helst, men sätter de en någon mera, accounts till alla, så spelar inte det någon 

roll liksom. Så det skulle man kunna sätta under organisatoriskt. Jo men när 

jag var konsult på ett ställe, så hade de en databas med fem miljoner person-

namn i. Och så ville de säkra upp det där väldigt mycket, och kryptera och 

hålla på. De hade 250 personer som hade access till den och kunde dra ut rap-

porter och dumpa ner hela innehållet utan att någon visste om det. Då liksom, 

då spelar det ingen roll med allt det andra. Liksom, ja, de har jättebra lås, men 

fönsterna står vid öppna. 

ZTM, 

IAM 

105 FC Ja, skulle du vilja säga något vid de du har lämnat tomma? Vill du lämna kvar 

dem tomma där att det är no impact med IAM för till exempel då hot med 

home network och BYOD, eller unintentional insider threat eller employee ig-

norance?  

 

106 R4 Sätter så här så har ni lappar [Skattar att IAM har low impact på Te och O], 

men haha jag har svårt att sätta dem i kontext med varandra. Det känns lite 

kantigt att kombinera de två. 

 

107 FC Ja, du får lov att lämna dem tomma också, jag ville bara ge dig möjlighet att 

gå tillbaka och se ifall du ville ändra. 

 

108 R4 Ja men det är fint, så städar jag lite här bland lapparna också så blir det fint 

igen! Lägger tillbaka den där, så! 

 

109 FC Super! Om jag får be dig att scrolla upp lite på sidan, så har du ju även en så 

här för Organisational best practices, lite mindre, men då är det samma hot 

men nu tittar vi på organisational best practices då. Med education, som hand-

lar just då om insight och understanding med policies [Skattar att Ed har low 

impact på M], training då är det utbildning som vi pratade tidigare i olika for-

mer, och awareness där under [Skattar att Ed har low impact på At]. 

 

110 R4 Kanske medium på den [Skattar att Ed har medium impact på Te], men det 

här hänger på att jag vet att ingen någonsin läser dem här policies. 

Ed 

111 FC Ja, och därav low impact då?  

112 R4 Ja, exakt. Om man sträcker ut det till ändå tolka det lite bredare sådär så tror 

jag att det finns ett medium impact på dem här [Skattar att Ed har medium im-

pact på O]. Det är klart att ransomware, då brukar folk säga att ja, du ska jag 

inte klicka på mejlen. Det utnyttjar ju bad guys, så de hittar hela tiden på nya 

sätt, klicka inte på mejl från någon du inte känner igen. Och sedan så kommer 

det en attack som kommer från någon man känner igen. Och då klickar man 

så att det, och då känner man sig trygg för att man, man följer råden så att 

säga, och då kanske man gör en ännu sämre riskbedömning just i det fallet än 

om man inte hade fått råden. Den här tycker jag är, ja det är svårt [Skattar att 

Tr har medium impact på M], även om de vet vad de ska göra som sagt, så 

M, At, 

Ed, Tr 
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svårt att skydda sig mot det här. Ja, det här beror på vad det är liksom [Skattar 

att Tr har medium impact på At], ja, sätter medium. 

113 FC Ja, social engineering, där tänker vi ju väl lite, där ingår ju phishing då till ex-

empel. 

 

114 R4 Ja men precis ja [Skattar att Tr har medium impact på Te].  

115 FC Bara för att ta tillbaka till något vi har diskuterat tidigare.  

116 R4 Mm, ja men exakt [Skattar att Tr har medium impact på O].  

117 FC Men du tycker generellt sätt att training då, alltså, olika form av utbildning, 

det har högre impact än policies då enbart. 

 

118 R4 Ja definitivt [Skattar att Aw har low impact på M, At, Te och O]. Det här är 

inte onödigt liksom, men det är, det är inte alls lika viktigt som några av dem 

här tekniska. För du kommer aldrig att få människor, eftersom vi är människor 

och motståndarna är människor, så kommer de alltid att utnyttja våra skydd 

emot oss. På den här sidan, så att, de lär sig hela tiden vad vi säger till använ-

darna. Ja men ta den här till exempel här uppe. Ja ni ser inte det, men det sitter 

ett litet låst där på adressen, miro.com. Det tror de ju att de flesta människor 

att det betyder att siten är säker, för det har vi lärt dem att tro. Titta efter det 

här låset innan du, men det betyder inte alls. Det har nästan ingenting med sä-

kerhet att göra att det finns ett lås där uppe. Det är bara att det är krypterat end 

to end, att ingen kan lyssna av. Men det är klart att skurkarna kan också kryp-

tera end to end, så att det... Ja, det är svårt, särskilt bara med utbildningar. 

Tr, Aw, 

At 

119 FC Då med andra ord där, av dem best practicen som vi har identifierat genom lit-

teraturen där med organisatoriska och teknologiska, bara för att få med det på 

inspelningen också, då menar du att de organisatoriska där, de har en inte lika 

stor impact som de tekniska har? 

 

120 R4 Nej, precis så. Ja.  

121 FC Bara för att få med det också! Super! Ja men stort tack för att du talar högt här 

och gav oss lite mer resonemang kring det här. Det var superintressant att ta 

del av det! 

 

122 DN Bara lite följdfrågor nu när vi har gjort den här Miro övningen. Vi har identifi-

erat dessa best practices utifrån litteraturen, men tycker du att det saknas 

någonting, både från de tekniska och de organisatoriska best practices, om det 

finns något du skulle egentligen vilja lägga till? Någon åtgärd som egentligen 

har en high impact, men som vi inte har inkluderat här. 

 

123 R4 Ja, de är så breda så att de kan svälja det mesta om man vill så att säga. Men 

tycker nog kanske så här, organisatorisk för mig, de viktigaste organisatoriska 

åtgärderna handlar snarare om ägandeskap och analys, inte så mycket om trä-

ning och utbildning. Så liksom, att identifiera vad som är, du kan inte skydda 

allt. Så om du då ska skydda något lite ordentligt så måste du veta exakt vad 

det är, så exakt som möjligt. Och, det hoppar många över. Att de jobbar med 

någon slags generell awareness, och sedan jobbar de med att stärka upp infra-

strukturen. Men det finn lager av informationstillgångar som är jätteviktigt att 

jobba med. Jag vet inte vad finans tycker är viktigt förrän jag frågar dem. Och 

det hänger också ihop med rent organisatoriskt. Om jag ser, går in i våra fi-

nanssystem och ser att oj då, här finns en jätte brist IT säkerhetsmässigt, där 

måste vi åtgärda. Och så lägger jag fram ett budgetförslag till min chef som är 

CIO. Så här, jag behöver fem miljoner nästa år för att säkra upp vårt ERP 

Ed, Tr 
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system. De pengarna kommer jag inte att få, och även om jag får dem så kom-

mer jag motarbetas hela tiden av verksamheten som tycker att det är jobbigt 

när jag inför en ny säkerhet. Men om jag kan jobba med verksamheten, så att 

de ställer krav redan när de beställer saker, eller när de ser att ojdå. Här sitter 

jag och äger riskerna över det här, jag kan handla i fängelse om det här går fel. 

Vi har dåligt säkerhet säger IT säkerhetsfolket. Då vill jag ha, då måste jag av-

sätta fem miljoner nästa år för att adressera det. Eller avsätta två miljoner, och 

ändra på sättet jag jobbar på i stället. Liksom, men den bedömningen kan jag 

inte göra, den avvägningen. Den ingår inte i mitt jobb. Jag har inte mandat, 

jag har inte budget, jag har inte liksom. Så det där tycker jag, det missar man 

ofta. Det är definitivt en best practice som inte är en best practice! Det borde 

vara det. 

124 DN Och en följdfråga där också, utifrån den här Miro övningen utifrån de som vi 

har identifierat, tycker du att någon av dem är viktigare när man jobbar hemi-

från, eller vid distansarbete? 

 

135 R4 Ja men, ja men kanske segmentering. Att försöka hålla saker utanför så 

mycket som möjligt. Och sedan som jag var inne på då, kontrollen över iden-

titeter och ADt. Eller vad man nu har för något. 

N, IAM 

136 FC Någon form av MFA?  

137 R4 Ja det också, men att man skyddar liksom ADt och administrationen runtom-

kring det och så. Den kommer man inte åt. Man ser till att byta sina lösenord 

där, åtminstone en gång per decennium. 

IAM, Ed 

138 FC Ja!   

139 EH Men det leder väl oss till våra två avslutande frågor här! Och då vi undrar lite 

om olika informationsklassificeringar påverkar hur kritiskt ni ser på hot och 

utmaningar. Lite det vi pratade om innan. Och då tänker vi med informat-

ionssklassificering att det berör kategorisering av information i då olika käns-

lighetsnivåer, då öppen, delvis öppen eller konfidentiell. Eller om det finns 

några andra olika nivåer som ni använder på företaget. 

 

140 R4 Alltså inte ett smack. Det gör bara arbetet svårare. Haha, ja, men det finns till-

fällen där det är, jag menar, man sitter och jobbar med rehab data eller en inci-

dentrapport om en person, medarbetare som har betett sig illa. Då sitter man 

och sätter på då konfidentiell på alla mail man skickar och sparar det bara i 

slutna grupper och sådär, då är man jättemedveten om det. Eller om man har 

merger and acquisition och sådär. Något specifikt som man sitter och jobbar 

med, då kan det vara viktigt. Men i de allra flesta fall så, klassar ju folk saker 

för högt i kännslighetsgrad. Och har väldigt lite glädje av det. Det brukar, nu 

har verktygen, ja men framför allt Office, GSuite och sådär, de har blivit 

mycket bättre och stöttar användarna på ett sätt som jag inte trodde var möj-

ligt. Men tidigare var det typ så att man klassade grejer för högt, och då följde 

ju klassningen med i systemen. Sedan var man tvungen att klassa ner syste-

men för att folk ändå skulle kunna kollaborera på ett bra sätt. Så om jag har 

satt någonting som confidential, och så delar jag med dig, och du sitter inte i 

min arbetsgrupp, då kunde du inte komma åt information. Där blir det ett pro-

blem om tio tusen människor sitter och gör det varje vecka. Och då ändrar 

man det så att säga, så då driver man ner den totala säkerheten i stället för att 

höja det, för man försvårar för folk att arbeta. Så, men jag ser det litegrann 

som att det finns två typer av klass. Den ena är den demokratiska, jag sitter 

och jobbar med något, jag vet att detta är hemligt, då behöver jag verktygen 

för att kunna göra det. Men där kommer du aldrig åt de saker som jag pratade 

om tidigare. Om att top down grejerna, det är en annan typ av klassning som 
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behöver göras från ledningsgruppen. Och då spelar det ingen roll egentligen 

vad du kallar det. Utan det är bara att du vet att detta är skithemligt liksom, 

det måste du ha koll på. 

141 EH Och den här klassningen, om jag uppfattar dig korrekt kanske inte har ändrats 

nu till följd av pandemin och jobba hemifrån, utan det är samma som tidigare 

eller? 

 

142 R4 Ja, precis... Möjligheterna har blivit bättre, vi har implementerat det och håller 

ju på att implementera Office 365 möjligheter, klassa på dokumentnivå på ett 

mycket bättre sätt än vad vi kunde tidigare. 

 

143 EH Superintressant verkligen! Det leder väl oss in till den sista frågan vi har här, 

och det är om det är något du vill tillägga eller förtydliga om det som vi har 

pratat nu den senaste timmen här? 

 

144 R4 Nej, jag tycker det är en bra scope liksom, det är bra frågor. Det ska bli intres-

sant att se vad som kommer ut av det. Jag har sett några, annat som har 

branschorganisationer som har intervjuat folk som mig då. Jag såg rapporten 

därifrån, och den var rätt skrämmande. Man såg väldigt mycket alltså, mycket 

rädsla liksom, och mycket faktiska fall liksom. Så att, det ska bli spännande 

att se vad som kommer ut av det. 

 

145 EH Ja, det känner vi också! Mycket spännande område, och stort, det har vi sett 

när vi har kollat litteraturen. Men det är superintressant, och det är väldigt in-

tressant att ta del av det du alltså beskriver både i dem inledande frågorna och 

även under Miro. Det är intressant att liksom kunna iaktta också och se. Bara 

så här. 

 

146 R4 Mm, sen är det ett område som, det är så himla, det finns knappt någon bra 

forskning. Jag höll på att titta på det ett tag. Man skulle kunna tänka sig att 

liksom antalet incidenter, att det skulle kunna vara en liksom en hård metric 

som man skulle kunna använda för att, hur mycket variation finns där egentli-

gen? Där dyker på även KTH, jag kan skicka till er, det heter Sex, Lies and 

Cybercrime surveys, den är från 2013 men handlar om liksom just hur otroligt 

svårt det är att ens definiera hur många, vad heter det, saker som inträffar. Det 

finns så många variabler där, efter som det är... 

M, At 

147 FC Det är ett känsligt ämne också, så det är inte som att alla företag heller känner 

sig bekväma med att vara helt transparenta där väl heller och säga hur många 

incidenter man har haft eller sådana. Och det är väl därför vi har också försökt 

att hålla det på en high level nu för att lättare kunna genomföra dessa inter-

vjuer och så. 

 

148 R4 Exakt, ja men det är nog klokt, och det är precis så. Det finns så mycket bias, 

åt båda hållen. Säkerhetsorganisationer vill gärna överdriva hur många saker 

som har hänt, och ledningarna vill gärna underdriva kanske i alla fall. Ja... 

 

149 EH Men jag tror vi tackar och bugar så mycket från oss här! Det är superuppskat-

tat att du ville ställa upp och svara på våra frågor och bidra till vår studie! 

 

150 R4 Absolut, tack ska ni ha!  
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Appendix 7 – Interview 4 

Organisation: IT Consultancy organisation 1 

Date: 2021-05-04  Interview length: 63 minutes  Language: Swedish 

Participants: Respondent 5 (R5), Douglas Nilsson (DN), Erika Hultman (EH),  

Frida Carlsten (FC) 

Row 
Per-

son 
Interview Questions and Answers Code 

1  DN Du har redan berättat litegrann, men bara for the record, kan du berätta vad din 

roll är och vad du har för erfarenhet med informationssäkerhet? 

 

2 R5 Mm, min roll är informationsinhämtning i stort. Jag sysslar väldigt mycket med 

monitoreringar av personer i utsatta positioner. Jag sysslar även en hel del med 

incident response, hantering av hat och hot på internet och mer specifikt riktade 

hot mot personer i utsatt position. Utöver det så är jag ju en stöttepelare i arbete 

med både cyber security och informationssäkerhet, tror jag ja har en, en bland-

ning en bakgrund inom både IT law och Governance och även incident re-

sponse i form av Blue teaming. Alltså SOC arbete rakt upp och ner. Så det är 

lite snabbt om min bakgrund, jag hade kunnat spendera några timmar mer på 

den tror jag haha. 

 

3 DN Ja! En nyfikenhetsfråga, jag har inte hört om Blue team förut, kan du bara be-

skriva det lite kort? 

 

4 R5 Självklart! Blue teaming är och Red team är två SOC termer, SOC är då Secu-

rity Operations Center. Och de som jobbar internt inom SOCen kallar man för 

ett Blue team, de jobbar emot hoten. Och Red team består då utav en extern 

part i vad man ska anlita. Det är inte alla som gör det, men, never the less. Och 

då ska man ha lite olika övningar mot varandra. Blue team ska försvara, Red 

team ska försöka ta sig in. Och de allra flesta Blue team övningar som existerar 

i världen är skarpa övningar, där man har identifierat att okej, det är ett hot 

inom företaget. Nu måste vi agera på det. Och då går man över till incident re-

sponse Blue team. Och det är mycket utav det jag har gjort i min tidigare kar-

riär inom IT säkerheten. 

 

5 DN Okej, spännande! Då är det mer hands-on informationssäkerhet som du har va-

rit med om också. 

 

6 R5 Ooh ja, oh ja!  

7 DN Kul! Och lite mer bakgrundsfrågor här, har ni haft möjlighet att jobba hemifrån 

till följd av pandemin? 

 

8 R5 Oh ja, det kan vi ju säga lugnt. Idag har jag sitter i egen kammare här ute i sko-

gen. Nästan ett år känns det som haha. 

 

9 DN Ja, vi alla längtar tillbaka litegrann.  

10 R5 Ja, milt sagt!  

11 DN Haha, ja. Men har ni fortfarande möjlighet att jobba från kontoret?  
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12 R5 Ja och nej. Alltså, vi har inte så himla mycket platser på Göteborgskontoret, 

och vi är 5 pers i teamet, och vi har 2 stolar dedikerade till oss. Så jag skulle 

inte klassa det som att vi har så himla mycket möjlighet till att jobba där inne 

egentligen! Om det ska då respektera restriktionerna som gäller och hålla av-

stånd till varandra så blir det lite svårt om vi ska knöla 5 pers på 2 skrivbord. 

 

13 DN Och när exakt var det ni började med hemarbetet? På ett ungefär.  

14 R5 Det var ju ungefär samma veva som jag började på företaget. Det var i Mars 

förra året. Så det har mer eller mindre varit hela min tid på företaget som har 

varit hemifrån. 

 

15 DN Okej, då har du kanske inte upplevt själv om ni har haft möjlighet att jobba 

hemifrån innan, men har det varit så? Att ni har kunnat jobba hemifrån innan 

pandemin?  

 

16 R5 Oh ja, absolut! Jag, jag har aldrig märkt av att det är ett problem när man behö-

ver sitta dedikerat och göra något och säga att du, jag behöver stänga in mig på 

min egen kammare och göra min grej. Det har aldrig någonsin varit ett problem 

inom den här branschen. 

 

17 DN Okej, och har du någon uppskattning av hur många som jobbar hemifrån idag 

på företaget? 

 

18 R5 Oj, med företaget, nej. Jag har koll vår avdelning, och där har vi nog två pers 

som är inne på kontoret lite då och då, men det är inte, av dem 5 vi är så jobbar 

i princip alla av oss hemifrån, eller ute hos kund. 

 

19 DN Okej, så två av fem jobbar på kontoret, sa du?   

20 R5 Ja, två av fem, vi är ju inte så jättestora på vår avdelning än. Hur övriga gruppe-

ringar har det, det har jag väldigt dålig info på i och med jag knappt är inne på 

kontoret. 

 

21 DN Ingen fara. Och hur tror du att det kommer vara efter pandemin? Kommer man 

fortsätta jobba hemifrån, eller kommer det vara att gå tillbaka till kontoret? 

 

22 R5 Nej, jag tror att det kommer bli mycket mer hemarbete från och med nu. Före-

taget har ju lanserat en, ny WFH policy, som går ut på att man, man jobbar när 

man kan och vill. Lite löst sammanfattat. Om du vill jobba en kväll och ta sov-

morgon, så länge dina arbetsuppgifter blir gjorda så lägger sig ingen i det. Så 

jag tror att det inte kommer svänga så himla mycket i frågan jobba hemma, 

även i framtiden. Jag tror att det nya kommer bli att man har mer stå-upp kon-

tor. Man kommer in för att socialisera, prata med varandra och när man har 

tunga saker man måste göra så kör man mer hemifrån. 

Ed 

23 DN Okej, och en sista fråga, innan pandemin, om du har hört något om hur det var, 

om alla jobbade på kontoret, eller hur det såg ut innan pandemin? 

 

24 R5 Det var mycket mer från kontoret före pandemin, är jag 190% säker på haha. 

Vi har pratat en hel del med kollegor inne på Göteborgskontoret som är väldigt 

väldigt upprörda om att man inte kan komma in i den utsträckningen man tidi-

gare har gjort, så det, det var väldigt mycket mer av den varan förr. 

 

25 DN Okej, det var några bakgrundsfrågor där.  
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26 FC Ja, så om vi går vidare till och pratar lite om hot och utmaningar, så undrar vi 

till att börja med om du har uppmärksammat någon ökning av informationssä-

kerhetshot eller informationssäkerhetsutmaningar i samband med att fler an-

ställda jobbar hemifrån? 

 

27 R5 Oh ja, det kan vi ju, det kan vi säga utan att ljuga. Jag, den snabbaste samman-

fattningen jag kan dra där är att, vi har inte den nivån av säkerhet i våra hem 

som vi har i våra företag. Och generellt sätt så skulle jag väl säga att vanliga 

användaren, om allting fungerar så lägger inte den märke till om VPN:en kopp-

lar ner eller om en RDP tunnel ser lite konstig ut. De, de jobbar på. Och det är 

väl den största faran jag ser. Humanioran i det hela, hur man ställer sig till för-

ändringen att jobba hemifrån. Har man tänkt igenom sin egen säkerhet verkli-

gen? Sitter man kanske fortfarande på en router som man har fått ifrån sitt in-

ternet serviceleverantör, ja, har man tänkt på att VPN:en verkligen är uppkopp-

lad hela tiden? Jag tror inte det. Sedan så har vi sett det, en drastisk ökning i at-

tacker riktade mot OT [Operational Technology] personal som jobbar hemi-

från. Vi ser mycket fler RDP [Remote Desktop Protocol] attacker än vad vi nå-

gonsin har gjort tidigare. Det har formligen exploderat i hur man jagar just den 

tunneln. Och det är ju ett väldigt effektivt sätt att komma in på företagen, så 

hackarna vet vad de gör, de såg sin möjlighet när majoriteten av IT avdelning-

arna började jobba hemma, att nu kör vi, och pannan i väggen. Nu, det här ska 

vi in, och de har lyckats i jättestor utsträckning och kommit över hur mycket 

känslig information som helst. Nyligen så lyckades de knäcka en amerikansk 

polisstation, och fick ut, jag tror att det var 23 TB data med informatörers 

namn, vilka som jobbar under cover i den polisavdelningen, och det är bara 

senaste veckan. Vi ser att den här typen av attacker ökar lavinartat. 

At, Te 

28 FC Ja, det låter ju sjukt oroväckande.  

29 R5 Ja!  

30 FC Att få den informationen. Och det är väl sådant som gemene man kanske inte 

heller är helt medveten om, inte jag i alla fall. 

 

31 R5 Ja, det är sådant här som kräver, som kräver, lite nördighet och att man, man får 

de här värsta nyheterna serverade på ett silverfat vilket mer eller mindre är vad 

min mobiltelefon gör för mig. Så jag har ju lite olika sådan här nyckelord som 

jag har taggat upp, och när jag ser liksom attack vektorer öppna upp sig så 

plingar det till i telefonen, och jag kan säga att i början av pandemin så var den 

knappt tyst. 

At 

32 FC Nej, okej! Ja, vi har väl även sett att man pratar om phishing attacker. Är det 

något som ni uppmärksammat också? 

 

33 R5 Phishing attackerna är ju kontinuerliga. Alltså de, de har inget stopp. Jag ser att 

spear-phishing har ökat jättemycket, där man hittar dedikerad person, att dig 

ska jag ta, du har tillgång till känslig företagsinformation som jag verkligen vill 

ha. Och den intensiteten som man jagar en individ på, det ser jag onekligen 

mycket ökning i. Generella phishing kampanjer dock, de ligger och tuggar på 

ungefär samma median hela tiden, alltså de som bara är fire and forget. Det är, 

det kommer vi inte få ett slut på inom beskrivlig framtid. För det är en, det är så 

jäkla enkelt att bara trycka av 10 tusen mail ifrån ett e-postkonto som man har 

kommit över. Jag, jag ser inte hur det får ett slut, eller en ökning av pandemin. 

Riktade attacker dock, det har ökat jättemycket. 

At 
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34 FC Ja, okej, intressant! Och skulle du säga att det är olika hot då just gällande in-

formationssäkerhet när man arbetar hemifrån jämfört med när man arbetar på 

kontoret som man möter? 

 

35 R5 Ja, det är ju mycket enklare att bryta sig in på ett hem än vad det är på ett kon-

tor. Nu är min foliehatt extremt hårt virad, så jag sitter på en egen brandvägg, 

men det är ju lång ifrån alla som gör. Många vill ju ha internet som funkar, och 

då ligger man i en riskzon för att man har bara pluggat in någonting, så har man 

varit klar. Har inga skydd i sin utrustning över huvud taget, och där ser jag ju 

en ökning i hur lätt det är att ge sig på en människa som inte har det säkerhets-

tänket med sig. Det gör jag helt klart. Och jag ser även hur det sprids väldigt 

mycket information om hur man kommer förbi skydden i de vanligaste konsu-

mentrouterna. Det sprids jättemycket sådant på mörka forum just nu. Aa, så här 

knäcker du Telias technicolour router under fem minuter. Sådant sprids som 

löpeld.  

Te 

36 FC Okej, ja. Och vad skulle du säga är det största hotet, eller det största utma-

ningen just med hemarbete? Vi har väl varit inne på det lite nu tänker jag, men 

om vi bara ska… 

 

37 R5 Ja, lite. Jag vill gå tillbaka till att människan är det största problemet haha i 

princip alla frågor. Awareness och beredskapen om hur man skyddar sig, vad 

man gör om något händer, det sistnämnda där känner jag är väl den som behö-

ver tryckas lite extra på mot allas anställda egentligen. Vi behöver vara mer 

medvetna om våra incidentrutiner, och inte, inte känna så stor skam om något 

händer, vem som helst kan bli drabbad i dagsläget. Människor är fortfarande 

rädda att erkänna att de har råkat ut för något, och det är livsfarligt. Om du får 

in ett virus på din dator och inte rapporterar in det, där har vi en av de största 

farorna sätt till företagen. Sätt till den enskilda individen, så är det ju 

ransomware som har ökat mest det här året. Vi, vi ser att information om co-

rona och vaccinen ofta är det som används som förklädnad när man vill ha in 

en ransomware någonstans. Människor är så otroligt måna om att få in sig så 

mycket information de bara mänskligt möjligt kan, att det är mycket lättare att 

klicka på en länk om coronavirusinformation än vad det är att googla fram det 

själv. Det är något som väldigt många har gått bet på det senaste året. På en så-

dan nivå att det står på Europols förstasida nu om man går in på den, så varnar 

de för ransomware på förstasidan, och att man ska vara extra försiktig i dessa 

tider. 

O, M, 

Aw, Ed 

38 FC Ja, okej! Men, och som vi pratade lite innan, du sa att, nu, det är en del, alltså 

externa hot som har ökat då också attacker, men även just kring när man arbetar 

hemma, att man är mer utsatt än man är då i kontorsmiljö. Där är det egentligen 

sårbarheten mer som förändrats då, som det handlar om, eller? 

 

39 R5 Oh ja! Vi har ju oftast jättefina perimeterskydd inom våra företag. Vi har fina 

brandväggar, vi har segmenterade nätverk, vi har, stora fina avskiljningar med 

vad som får prata med vad, över vilka protokoll. Och det funkar ju skitbra när 

man är på kontoret eller använder sin VPN. Och gör man då inte de två sakerna 

så sitter du hemma och jobbar på, använder inte din VPN över huvud taget. Då 

hamnar du ju i lätt i den rävsaxen av att din dator får prata vilket protokoll som 

helst, med vilken del av internet som helst. Och det nyttjas ju till en extrem 

grad. 

N, Te 

40 FC För där har vi väl också hört lite att man pratar om, med nu att många företag 

har Cloud lösningarna och att det då, tillsammans med att man kanske då har 

Microsoft Office eller 365 att det kanske då inte är lika nödvändigt med då 

VPN i det läget. 
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41 R5 Det är ju inte det sett till din förmåga att komma åt företagets resurser. Ur den 

aspekten så är det ju inte så himla superviktigt. Ur aspekten skydd, så är VPN 

fortfarande bland de bästa vi har för att skapa ett lokalt skydd på en klient. Så 

allting hänger på hur man ser det och vad man värdesätter som högst. Jag har 

svårt för att inte värdesätta säkerheten högst. Så jag har svårt för att säga ”nej 

men det är jättebra att vi kan kollaborera med hela världen, inga access kontrol-

ler någonstans, vilken IP som helst kan få ansluta in till vår lilla domän och 

kolla på vår data”. Det är ju jättepraktiskt om man vill jobba med vem som 

helst i världen. Men har man egentligen tänkt igenom den strategin när man 

satte den? Har vi ett behov av att släppa på Ryssland och Kina in i våra domä-

ner verkligen? Nja, jag tror inte det. Ska du jobba därifrån, så får du nog ta och 

använda VPN:en, det är för lätt att komma åt dig annars. 

N 

42 FC Okej, ja. Så med andra ord anser du fortfarande att det är nödvändigt med VPN 

även om man skulle använda sig av Cloud lösningar eller liknande? 

 

43 R5 Extremt nödvändigt ja!  

44 FC Okej, jamen super, då har vi fått ytterligare klarhet i den biten. Ska vi gå över 

lite till best practices kanske? 

 

45 EH Ja! Och det är verkligen superintressant att höra dig berätta just med hot och så 

här, för att även det du sa med människan. För vi jag vet att litteraturen beskri-

ver det lite så här, okej, du har the firewall, men du har också the human fi-

rewall…  

 

46 F5 Jepp!  

47 EH … och det är minst lika viktig att, okej, även om du har de bästa teknologiska 

lösningarna så, om de liksom kan, social engineering och phishing kan liksom 

komma åt en person, så är det liksom, då är de kanske förgäves, inom citat-

tecken. Så det är superintressant att höra dig nu allt eftersom man har läst i lit-

teraturen och liksom hur det återspeglar sig så här. Men det går in till just det 

här med åtgärder, och best practices som vi också kollar på. Har ni några sär-

skilda informationssäkerhetspolicies som anställda förväntas följa när de arbe-

tar hemifrån nu? 

 

48 R5 Vilken bra frågeställning... Vi har ju, vi har ju egentligen ISO27001 som vi alla 

måste ha i ryggraden hela tiden, alltid, oavsett vad vi gör. Men frågan är hur 

bra det efterföljs när vi jobbar hemifrån. Och det vet de katten om jag har ett 

bra svar på! Jag vet att vissa är bättre än andra, vissa är fire and forget männi-

skor som gärna gör saker snabbt, fort och lätt, och glömmer både klassificering 

av information, och säkerställandet av att det skickas på korrekt sätt. Ser till 

och med att jag har en mejl i min egen inkorg där man har förbisett att man 

kanske inte ska skicka vad som helst över e-postmeddelanden. Så det varierar 

från människa till människa. Det är, det är jobbiga svaret. Jag skulle ju vilja 

hävda att enligt best practice så ska din dator anslutas till ett av dig managerad 

nätverk först, för att sedan anslutas till företagets VPN för att säkra upp att din 

trafik från din klient är säker. Hur många gör det? Din gissning är lika bra som 

min tror jag! Jag har tyvärr inte den statistiken. Jag önskar att fler följer den, 

men jag tror inte att alla gör det. 

Ed, O, N 

49 EH Ja men det är superintressant att ändå ta del av den här funderingen och det här 

spåret liksom. Men skulle du säga att det är fortfarande samma informationssä-

kerhetspolicies som det kanske fanns innan? Jag tänker ISO27001 versus idag? 
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50 R5 Ja, det måste vara så. För det är, hur blir vi certade som företag om vi inte ap-

plicerar samma policies oavsett vad mi jobbar någonstans? Alltså informat-

ionen är vad den är oavsett var i världen vi sitter, om det är så att vi är i ett kno-

tor som hemma så måste vi ha samma respekt och samma rutiner kring inform-

ationen. 

Ed 

51 EH Och…   

52 FC Ja, och förlåt, den här WFH policyn som du nämnde tidigare, eller du skulle 

fråga om den kanske Erika? 

 

53 EH Jag skulle fråga om exakt samma sak haha! Men kör du.  

54 FC Jag ville bara ta upp det, du nämnde att det var en ny policy nu med att arbeta 

hemifrån, men den täcker inget med, alltså inga informationssäkerhetsaspekter? 

Utan det är mer…  

 

55 R5 Nej, det täcker mer hur och var vi arbetar snarare än hur vi ska hantera inform-

ation. Och det är bra att du tar upp det, för det var en ut av mina första fråge-

ställningar när jag läste den. Hur, hur har vi inte tänkt in hur man jobbar hemi-

från i en sådan här policy? Hur har vi inte med att man måste faktiskt ta sig till 

att försöka skydda sig själv lite, om den här policyn ska vara hållbar? Det är 

inte som att vi kan skeppa ut en brandvägg till alla i hela företaget, de är svin-

dyra! Det är inte en hållbar lösning. Men vi har inte med det i policyn, vilket 

jag redan har flaggat för och fått en halv sur min tillbaka. 

Ed 

56 FC Ja, okej!  

57 EH Tror du att det kommer vara en framtidaförändring? Eller inom en snar framtid 

att de kommer ändras just kring policyerna? 

 

58 R5 Jag hoppas det! Jag hoppas verkligen det, för vi, vi måste börja tänka mer på 

det om vi ska ha människor arbetande remote hela tiden. Och här tänker jag 

även ute hos kunder. Vi måste kunna ha samma hygien var vi än är någonstans. 

Även om en kund ligger efter i sitt säkerhetsarbete så måste vi fortfarande 

kunna lita på våra klienter så pass mycket så att vi kan komma ut dit, sitta där 

och jobba, trots att de kanske inte har kommit hela vägen i sitt säkerhetsarbete 

som vi själva har. Så jag ser inte hur, hur det här inte måste till som en naturlig 

förändring i och med arbetet vi utför.  

Ed 

59 EH Superintressant verkligen! Och vi tänker lite mer på de hoten du nämnde tidi-

gare, det här med att VPN kan kopplas ner, och spear-phishing, och med män-

niskan liksom. Finns det några best practices som ni tillämpar specifikt de ho-

ten, eller generella hot? 

 

60 R5 Ja det är ju awareness som är det största som man kan göra i den här frågan. 

Men vi kör ju utbildningsvarv, i princip hela tiden känns det som! Jag, jag kör 

mina dragningar varannan månad ungefär. Nu har jag fått en förfrågan om jag 

kan tänka mig att köra dem för new-hires. Och den tänker jag nappa på direk-

ten, för det är aldrig för sent att börja med sin security posture. Det är, det är 

lika bra att ta den på direkten. 

Tr, Aw 

61 EH Sätta standarden direkt liksom.  

62 R5 Exakt, exakt. Det är, man, man kommer långt om man har security-by-design i 

stället för security-by-accident. 
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63 EH Mm. Och det leder faktiskt till nästa fråga som vi har, och det är just då hur ni 

arbetar med education, training och awareness när det kommer till informat-

ionssäkerhet. Men du sa där varannan månad just nu? 

 

64 R5 Yes, exakt. Tr 

65 EH Men önskar att det blir oftare?  

66 R5 Jag hade kört en gång i veckan om jag bara hade fått utrymme för det! För jag 

tycker det här är så otroligt viktigt. Nu har jag ju fått möjligheten att köra en hel 

del för våra talangprogram också, och då får jag köra en halvdag, och så kör en 

ut av mina kollegor den andra halvdagen. R2 som ni väl förresten har pratat 

med när jag tänker efter? 

Tr 

67 EH Jajamen!  

68 R5 Så R2 kör andra halvan utav dagen, så kör R2 lite, lite mer hur vi handskas med 

information och hur vi skyddar företaget på bästa sätt. Och jag pratar om hoten 

och hur man skyddar sig själv. Så, vi har börjat bli ett rätt fint radarpar där 

känns det som. Så det är, jag ser bara hur det finns, hur det finns en framtid 

inom att fortsätta med mer awareness för alla. Det är, det finns inget som heter 

”för mycket awareness”. 

Tr, Aw 

69 EH Nej. Men är det då att ni kör utbildningsdagar, finns det liksom, jag tänker 

praktiskt övningar utöver som anställda förväntas följa eller, hur ser det ut? 

 

70 R5 Jag önskar det, men vi har inte kommit hela vägen till mål där än, utan jag hål-

ler fortfarande på och pushar lite för att vi ska få, dels spamma hela företaget är 

väl mitt skötebarn just nu. Jag vill köra lite spear-phishing inom företaget bara 

för att skrämma människor. Och det kan man tycka vad man vill om, men det 

är väldigt väldigt effektivt sätt att nå fram till människor. Går man på en sådan 

en gång så är man mycket mer paranoid efteråt. Och om man ska gå på den, är 

det mycket bättre att göra det i kontrollerade former än när någon från Ryssland 

skickar dig en mejl och sedan har kapat hela din digitala tillvaro. Så jag ser hur, 

hur det är ett logiskt nästa steg, att börja köra fysisk eller ja inte fysisk, men att 

man kör praktisk, awareness. Med att man börjar skicka ut saker till folk som 

egentligen är skumma. Det kan dock som alltid slå fel, det är, har gjort det hi-

storiskt när jag har skickat ut till företagsledningar och samtliga har gått på det, 

och sedan blivit jätteupprörda över att de gick på min phishing. Så det, det 

finns två sidor även av det myntet. 

Tr, Aw 

71 EH Ja, vi har hört talas lite om Hoax-Hunt, eller att man kan skicka ut liksom och 

sedan då kolla liksom hur många som trycker på länken, och så får man feed-

back på det liksom. Nu har jag sett här att du trycker på 8 av 10 länkar jag 

skickar ut, det är inte okej liksom. 

 

72 R5 Yes, yes! Min favorit är att skicka från IT supporten och be människor att byta 

lösenord. Med en länk som man klickar på, och så kommer man till en pass-

word reset sida som ser helt och hållet legitim ut. Och när du har ändrat ditt lö-

senord så skickas det i en fil till mig. Sedan kan jag informera dig om vad du 

har för lösenord just nu, vad du hade tänkt att byta till och varför ditt lösenord 

är fel! Vilket är jätteeffektivt! Och då får man även en hygienfaktor på lösenor-

den, för vi är på tok för dåliga på lösenordshantering överlag. 

Tr 

73 EH Okej! Ja det är haha, det är intressant! Och liksom jag tänker inför framtida si-

tuationer att man själv liksom ska, det är mycket det här arbetet verkligen ger, 

känner jag personligen också liksom, och det kan jag tänka att Douglas och 
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Frida också håller med. Men vi är så otroligt mer medveten om så mycket inom 

informationssäkerhet. Det är superintressant! 

74 FC Ja! Som vi har pratat lite om innan så tycker jag att, jag är ändå van vid att där 

är en hög säkerhet med tanke på att jag då jobbar inom bank, så jag vet, du får 

liksom inte ansluta något till datorerna och det är liksom väldigt strikt. Men jag 

tycker ändå att, man har ändå lärt sig så mycket av det här, som du sa, av att få 

lyssna på intervjuerna och vara med. Man får kanske en bättre förståelse till 

varför det är så strikt i en del fall liksom. 

 

75 R5 Ja, banksektorn är en inspiration för mig. Där kan vi prata om att ta säkerhets-

arbete till en nivå som är värdig. Jag tycker att det är mycket ut av det som görs 

i banksektorn som alla kan applicera. Det är, har du inte något som du har fått 

av företaget så ska det nog inte anslutas till din dator. Det är, det är bara där har 

man kommit en rätt god bit på vägen. Det är ett enkelt sätt bland annat att 

skydda sig mot en candy-drop. Och de har jag ändå sett min beskärda del av. 

Det var bland de första som hände när jag började min säkerhets karriär, att jag 

fick springa över hela kvarteret, och samla USB minnen som de hade slängt ut-

anför åtta olika företag, sedan så fick jag gå runt de här åtta olika företagen och 

prata med en säkerhetsansvarig om att, du måste larma om det här nu! Vi har 

två cases av att människor har satt det här i datorn, och klicka på filen som he-

ter grattis.exe. Snälla, skicka ut ett mejl till alla nu. Folk klickar på det här, de 

ska inte, men de gör det! 

Ed, At 

76 EH Gud, ja, väldigt intressant! Innan vi går över till vår Miro övning, så har vi, mer 

för att få det lite mer konkret här, om du skulle anse att ni lägger mer vikt de 

organisatoriska best practicen, eller de teknologiska? Och där tänker vi att de 

organisatoriska, det påverkar anställdas beteende, och liksom kunskap om poli-

cies. Medan de teknologiska är att, de påverkar hårdvaru- och mjukvaruinfra-

strukturen samt -arkitekturen på ett företag. 

 

77 R5 Sjukt bra fråga... Vi fokuserar för mycket på teknologin där i min mening. Vi är 

jätteduktiga på att ta in nya, fräsiga verktyg där vi kanske inte helt och hållet 

har tänkt igenom behovet bakom verktyget innan vi tar in det. Saker som egent-

ligen hade kunnat mitigeras ut av att vi hade haft bättre policies, bättre policy-

förståelse, bättre efterlevnad inte minst… Och jag tror att vi lägger för mycket 

krut på nya verktyg som är coolt. Och det tror jag är ett generellt IT och in-

formationssystemsproblem om jag ska vara helt ärlig. 

Ed, Aw 

78 FC Ja, och där tänker jag spontant bara, om man får fortsätta på det spåret om att, 

vi har hört lite också kring att det är svårt att veta hur stor påverkan utbild-

ningar har. Att de kan vara väldigt kostsamma, och tar mycket tid, men vad får 

de egentligen för inverkan i slutändan? Att det kanske är metricsen är lite svå-

rare där att ta fram ordentligt jämfört då med kanske de här, ja, hårdvaru och 

mjukvaru, de tekniska bitarna, som är lätt att mäta. 

 

79 R5 Så är det, på ett sätt. Och på ett annat sätt ser vi ju teknologi på teknologi blir 

slagen på fingrarna. För något som också måste nämnas i ökningssamman-

hanget är supply chain attacks. Vi lägger ju en extrem tilltro till våra leverantö-

rer och inte bara till våra verktyg. Och det kan ju sluta med att de har en leve-

rantör som inte har samma security posture som man själv hade önskat att det 

skulle finnas. Så på det sättet så är de inne i företaget som vi har köpt ett mjuk-

varu utav, och sedan är det företaget rökt. Och det har vi ju sett en hel del ök-

ning utav sedan Maersk blev drabbad av NotPetya i 2016. Det är ju den största 

supply chain attacken jag kan komma på, men sedan dess har man blivit mer 

effektiv. Nu låser man inte ner en hel infrastruktur. Man har börjat att exfiltrera 

data i stället, för det är mycket enklare. Och det har en omedelbar effekt. Du 

kan köra utpressning mycket mycket mycket snabbare om du kan exfiltrera ut 

At 
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ett halvt datasystem på bara komma åt en supplier. Så jag köper att det är svå-

rare att mäta metricsen för awareness. Men det krävs inte en så stor derivator 

för att din metrics för hårdvara, mjukvara som du köper in ska bli helt skev. Det 

krävs egentligen en riktad attack mot den hårdvaruleverantören eller mjukvaru-

leverantören för att det ska vara, för att de metricsen ska gå ner till absolut noll. 

80 FC Så med andra ord, det är värt med awareness även om metricsen inte är lika 

tydliga där. 

 

81 R5 Det är alltid värt med awareness. Kan man bara, kan man nå en människa som 

får mycket mejl med att vara lite mer vaksam mot bifogade filer och länkar. Så 

jag hade ett litet samtal med vår site manager som gick min training sist jag 

hade den om digitala hot. Och hon sa till mig att ”Jag brukar få, jag brukar få 

60-70 mail med länkar och bifogade filer per dag. Ska jag inte klicka på de 

längre då?” [R5 svarade] ”Hur många utav de litar du på?” [Site manager sva-

rade] ”Ja, det är väl en handfull.” [R5 svarade] ”Okej, då öppnar man den hand-

full. De som du inte litar på, där kan man ju kolla på att spara ner filen på da-

torn först, scanna det med antivirusmjukvaran och sedan öppna filen”. Och på 

det så har jag tydligen sparat henne tre olika virus som hon har fått, fick bara på 

två veckor efter att hon gick min utbildning. Så jag ser ju en effekt av metricsen 

för alla som kommit tillbaka till mig och pratar med mig, ”Du, jag hade gått på 

den här jäkeln om jag inte hade varit lite mer paranoid efter jag gick din utbild-

ning”. Så jag ser en effekt på det, som utbildare. Och sedan måste det inte vara 

så dyrt som alla vill hävda att köra awareness. Ja, det är en kostnad, allting är 

en kostnad i företagsvärlden. Men vad man skulle kunna göra med någon som 

mig, det är ju att skapa en deal. Kan du köra din utbildning, kan vi spela in den, 

och köra den på löpande band för våra anställda? Ja, absolut, det inte mig emot, 

det gör inte mig något alls, och ni höjer er awareness. Skitbra, alla vinner! 

Tr, Aw, 

M, At 

82 FC Ja! Jamen super, det är som sagt jätteintressant att höra, och just den här delen 

med mänskliga faktorn och awareness också. För där är ju lite olika åsikter 

kring den biten. Det var därför jag ville ta upp extra här nu och fråga om det, ja. 

 

83 R5 Det är det, jag märker av dem ofta själv också när jag pratar om att hur humani-

oran inte kan förbises så mycket som vi gör så kan även jag möta lite mothugg. 

Men jag har väl den ena och den andra lite på min kvarn, i frågan om att jag vet 

att det här har effekt. Jag har gjort det här nu så pass länge, så jag är med på att 

jag ser effekten bara per runda jag kör utbildning mer eller mindre. 

Tr 

84 FC Ja! Vi ska faktiskt gå över nu till Miro övningen som vi har förberett. Så du 

kommer få en länk som du kommer få klicka på! På tal om länkar haha. 

 

85 R5 Ahh, litar jag gå in på den här?  

86 FC Ja, precis haha! Och inloggningsuppgifter till ett konto som vi har skapat, då 

för våra intervjupersoner med tillfälligt lösenord som du kan använda för att 

logga in då. 

 

87 R5 Jag älskar det här lösenordet, vem är det som har skapat det?J  

88 FC Ja, ja misstänker att det är Douglas då!   

89 R5 Du behöver ha stora bokstäver i det, och du hade kunnat byta ut alla "o"n till 

nollor, sedan så hade jag varit tok nöjd med det lösenordet! Det är, det är ex-

tremt svårt att knäcka när det blir så här långt och convoluted. Så skitbra! Jag 

approvear helhjärtat! 
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90 DN Haha, det är skönt att höra! Kommer ändra sen.  

91 R5 Nu är jag inne här, så jag antar att det är den här som heter Interview då som 

jag skulle klicka på. 

 

92 FC Precis, interview boarden. Så kommer du se ett rutnät där. Vill du dela skärm 

förresten Douglas bara? Det är bara så att vi kan se vad du gör under tiden 

också. 

 

93 DN Ja!  

94 R5 Jajamän.  

95 FC Och, som sagt, tanken här då med Miro övningen, det är att vi vill be dig att 

gradera inverkan av då de här organisatoriska och teknologiska best practices, 

som vi har identifierat med hänsyn då till de hot och utmaningar inom inform-

ationssäkerhet som vi har hittat i litteraturen. Och hot och utmaningar som du 

ser, de är listade vågrätt där med blåa postit lappar, och best practicen är då lod-

rätt med gröna postit lappar. Och tanke är ju att du ska få gradera high, medium 

eller low impact, vad du tycker att de har för inverkan mot de olika hoten. Du 

kan även välja att inte sätta dit en lapp, det blir då No impact. Och för att kunna 

dra de här postit lapparna, de är drag and drop, men du måste först och främst 

klicka på den lilla pilen som är längst ute till vänster i menyn för att ha möjlig-

het att drag and droppa, där Douglas är, ja. 

 

96 R5 Ja, då ska vi se här.  

97 FC Och under övningen så uppskattar vi om du vill försöka tänka lite högt så vi får 

ta del av ditt resonemang där. 

 

98 R5 Jajamän, nu ska vi se här. Tänker ju sätta den på direkten i alla fall [skattar att 

ZTM har high impact på At]. Jag är en sann förespråkare av zero trust. Det är 

framtiden och det har en extrem påverkan på social engineering. Och även en 

stor påverkan på den typen av malware [skattar att ZTM har high impact på M]. 

Här dock... Hmm, här blir det svårt. För i min mening så är en BYOD värld är 

en läskig framtid i min mening. För du förlorar så mycket kontroll. Ja visst, vi 

kan lägga på lite access kontroller, vi kan köra MIM, men vi tappar ju ändå 

möjligheten att verifiera och säkerställa det som händer på klienten. Det finns 

ju ingenting som stoppar där. Så i min värld så existerar inte BYOD i samma 

värld som zero trust. De två är kontraster i min mening. Jag ser inte hur de två 

existerar tillsammans. Så... 

ZTM, At, 

M, Te, 

BYODM 

99 FC Där är, vi har försökt lägga fram exempel då på olika hot som skulle kunna ses 

som teknologiska, men jag förstår din tanke där då med att de skulle krocka för 

mycket.  

 

100 R5 Ja, det blir det ju ändå.  

101 FC Om man tänker då hemnätverk och så till exempel.   

102 R5 Ja, ska jag gå på det segmentet så, de här två [pekar på ZTM och N] kan jag ju 

spela ihop på ett fint så sätt att man kan, att man måste höja standarden som vi 

jobbar med våra hemnätverk i. Så det här ser jag ju hur jag kan göra mer med 

en röd tråd än vad jag skulle kunna göra till exempel med alla de här tre [pekar 

på BYODM, N, ZTM]. Hmm... Jaa... Jaha, det här var lite små klurigt. Då ska 

vi se, där får man ändå sätta så [skattar att BYODM har low impact på At], om 

jag anser att, eller vänta här nu, tänker jag fel här nu? För jag är lite ute efter att 

ZTM, N, 

BYODM, 

At 
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säga att BYOD management inte gör så himla mycket, alltså inte har en positiv 

påverkan på våra möjligheter att fjärma oss från attacker. Där sätter jag den 

som low då. 

103 FC Ja, då är det low där, ja precis. Low eller no, så det är ju precis.  

104 R5 Ja, och då får vi köra de två så [skattar att BYODM har low impact på M]. Och 

även här [skattar att BYODM har low impact på Te], för om vi ska ta in hem-

nätverksaspekten i det hela så har vi bara ytterligare ett segment av teknologi 

som vi inte har någon kontroll över. Och tappad kontroll, det är fan inte bra 

alltså! Det är så man losear väldigt väldigt mycket [skattar att BYODM har me-

dium impact på O]. 

M, Te, O, 

BYODM 

105 DN Men en fråga, tillåter ni BYOD hos er idag, vid hemarbete?  

106 R5 I stor utsträckning så gör vi det. Det är... Jag, jag har käftat lite om att vi måste, 

vi måste ändra det tänket men har inte kommit hela vägen i mål där tyvärr. 

 

107 DN Vi har läst litegrann att det kan ha ökat i samband med hemarbete, undrade om 

det stämde överens för er också. 

 

108 R5 Ja, det har det ju. Ja, speciellt om man börjar klassa, om man börjar klassa hem-

nätverk som BYOD, för det har jag nästan börjat göra i det här sammanhanget, 

för jag har, jag har väl haft för många situationer det senaste året där människor 

har hört av sig till mig och frågat vad ska jag göra med mitt hemnätverk nu när 

jag jobbar hemma. Och vad har du för hemnätverk? Ja men jag har det jag fick 

av min operatör. Okej, steg ett, slut ut den ur väggen, släng den, och så köper 

du en av dem här fem produkterna med lite standard i sig, så länge man har nå-

gon typ av skydd liksom. Här ska vi se, jag försöker ta dig, tack så mycket 

[skattar att IAM har high impact på M]! Här har vi ju en high impact på vilken 

typ av information som man kommer åt. Men en väldigt generöst satt medium 

impact på social engineering [skattar att IAM har medium impact på M] för 

man kommer bara så långt när det kommer till spear-phishing. Man gör verkli-

gen det [skattar att IAM har low impact på Te]. 

Te, IAM, 

M 

109 FC Ja, men du tänker att IAM, det har då en viss inverkan.   

110 R5 Ja, det har viss inverkan på vilken typ av information man kommer åt om man 

väl lyckas med sin attack. Men, om du då siktar på rätt person som har access 

till det du är ute efter, då är det ju low eller No impact. 

IAM, At 

111 FC Men generellt medium då av den anledningen.  

112 R5 Generellt medium av just den anledningen. Ska vi se här, hmm... Ja, jag vet inte 

hur jag ska sätta IAM i förhållande till, till employee ignorance, unintentional 

insider, jaa. Vi saknar ju en hel del WFH policies som jag hade önskat... Jag 

passar den så länge så ska jag grubbla lite. Det blir man alltid klokare av. 

IAM, O 

113 FC Ja!  

114 R5 Kör man sin VPN, så är den high, och network mot i alla fall, den [skattar att N 

har high impact på At]. Kör man inte sin VPN, då är det nästan medium på 

rubb och stubb här igenom. I och med ingen segmenterar sitt hemnätverk föru-

tom möjligen jag och mina foliehattsvänner, så får den bli low [skattar att N har 

low impact på Te]. 

N, At, Te 
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115 FC Mm.  

116 R5 Hmm… Nej, den blir också low [skattar att N har low impact på M]. Drabbas 

du av ett ransomware så är det ju din dator som ryker i första hand. Och jag ser 

inte hur VPN gör annat än att skapa en tunnel in tillbaka till företaget, så den 

måste bli low. Och sista hade jag ju önskat att vi hade haft bättre policies på, 

nae [skattar att N har low impact på O], jag ser framför mig här hur det här blir 

en pessimistisk syn på tillvaron! Om man applicerar lite zero trust på sitt hem-

nätverk dock så blir det fortfarande en high, för då börjar man segmentera 

[skattar att ZTM har high impact på Te]. Nää, jag vet inte om det syns, men jag 

gillar zero trust model [skattar att ZTM har high impact på O]. Ja. 

N, M, O, 

ZTM, Te 

117 FC Ja, vi förstår det!  

118 R5 Ja men det, det får en sådan tydlig och direkt påverkan när, när människor bör-

jar applicera det här. Alltså tar man zero trust tillräckligt långt så litar man inte 

på sig själv längre, och det är kanske inte nödvändigtvis det bästa i världen, 

men applicerar man det i företagssammanhang och hur man sköter sitt arbetsliv 

så har du ju en extrem inverkan på hur sannolikt det är att man drabbas av 

någonting. 

ZTM 

119 FC Ja.  

120 R5 Tillbaka till IAM och organisationen. Hmm... Jag blir inte klokare av att 

grubbla för, jag kopplar ju så tydligt ihop unintentional insider med malware 

och attacks. Jag vill ju näst intill göra en sådan bara för att [skattar att IAM har 

medium impact på O], du får inte en unintentional insider utan de här två [pe-

kar på M och At], och du, employee ignorance är något som måste skötas via 

policies, så ja, den svänger mellan medium och high, det gör den. För ju mer 

policies vi har, och ju mer policies förståelse vi har, ju högre impact får den or-

ganisatoriska inverkan, helt klart. Och vi blir, vi blir bättre på att lära oss vad 

man ska göra och inte göra med sin dator ju bättre policies vi beskriver. Nae, 

jag, jag tror att jag är nöjd så. 

IAM, O, 

Ed, Aw 

121 FC Ja! Jamen super, och om du vill ta dig lite uppåt på sidan där då så har vi ett 

liknande rutnät för organisational best practices. Där är det specifikt education, 

training och awareness som vi har identifierat genom litteraturen. Och vi har 

försökt skriva lite förklaringar där för att differentiera dem. Det låter kanske 

som att de är lika i första ögonkast. Men education då handlar om insight och 

understanding av policies, informationssäkerhetspolicies. Och kanske att, ja, 

tillvägagångssätt och regler så att, till exempel att man rapporterar när man bli-

vit drabbad utav virus eller liknande. Training, det är alla form utav utbildning. 

E-learning, de utbildningsdagarna som du håller i antagligen. Och sedan aware-

ness, det handlar helt enkelt om att man ska sprida, ja, en allmän awareness om 

hot och utmaningar. Så det kan ju också till viss del nås såklart via training. 

 

122 R5 Tänker, jag tycker göra så här först och främst [skattar att Ed, Tr och Aw har 

high impact på M]. 

Ed, Tr, 

Aw, M 

123 FC Ja, high impact på malware ja.  

124 R5 Ja, verkligen genom boarden. Det är ju mer, ju mer du utbildar, ju fler training 

dagar jag kör, och ju mer awarenessen sprider sig så känner jag mig att vi har, 

jag får i alla fall tillbaka en hel del av att människor känner att de har fått en 

uppdatering. Ja men okej shit, är det sånt här som springer ute nu? Det är vad 

folk är intresserade ut av. Jag trodde bara det var det traditionella ransomwaret 

som låser din dator. Ju mer jag kör, ju mer känner jag att det här är helt klart 

Ed, Tr, 

Aw, At, 

M 
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rätt väg att gå. Ju mer jag pratar malware, ju fler följdfrågor får jag. Ju mer oro-

ade människor hör av sig till mig, men du, vad kan jag göra för att skydda mig 

själv? Så jag ser den som en extremt high impact när det kommer till faktistk 

båda dem första två [skattar att Ed, Tr och Aw har high impact på At]. Jag ser 

hur, ju mer de blir medvetna om vilka typer av attacker som springer, ju mer 

vaksamma är vi på vilka typer utav malwares som vi kan drabbas utav. Jag... 

Här trodde inte jag att jag skulle landa egentligen. Jag brukar inte ha en sådan 

humanior approach till saker och ting, men jag, man kan tydligen förvåna sig 

själv även i äldre ålder! 

125 FC Härligt!  

126 R5 Men nu ska vi se här. Jag vill fortfarande sätta en sådan [skattar att Aw har high 

impact på O] och sedan vill jag sätta en sådan där [skattar att Ed har medium 

impact på O], bara för att det hänger på hur mottaglig deltagaren är. För det här 

awareness kan vi trycka posters av och sätta överallt, skicka ut månadsmejl. 

Men när det kommer till utbildningar, då krävs det ändå någonstans att, att det 

finns ett intresse att man inte bara sitter så här [imiterar en uttråkad person] och 

inte egentligen lyssnar, utan ja, jag blev tvingad att göra det här. De som lyss-

nar har en extremt hög påverkan på, men de som inte gör det, det är, det är noll 

och inget egentligen. Sedan så vill jag även sätta en sådan [skattar att Tr har 

medium impact på Te] och en sådan [skattar att Ed har medium impact på Te]. 

Om man förstår vikten av att skydda sitt hemnätverk efter att man har gjort en 

utbildning, så har man kommit långt… Jag får göra ett sådant ja [skattar att Aw 

har medium impact på Te]. Ja, jag får nog säga rakt över brädan så [skattar att 

Tr har medium impact på O]. Det kan ju vara att jag har en utbildningscentrisk 

blick när jag säger det här, för att jag kör extremt mycket utbildningar. Men 

samtidigt så ser jag ju effekterna av det här när jag gör det. Jag har svårt för att 

bortse ifrån de positiva erfarenheter jag har ut av det här. Sedan har jag natur-

ligtvis dåliga erfarenheter av att människor har så här somnat ut under helt och 

hållet under hela min utbildningsdag, och sedan kör en, ja kan jag få presentat-

ionen efteråt? Aa, absolut, du satt mutead med en tom bakgrund men ja, visst, 

jätteroligt att utbilda dig. Men de som lyssnar, de tar till sig, och de brukar göra 

förändringar. Jag har väl fått lite högre hopp om mänskligheten av att köra mer 

utbildningar haha. 

Ed, Tr, 

Aw, O, 

Te 

127 FC Haha ja, men det låter ju superhärligt att man ändå får den direkta feedbacken! 

Att man ser den positiva inverkan liksom, det känns bra. 

 

128 R5 Ja men exakt!  

129 FC Och superintressant att se här hur du skattar de olika. Det är, ja, det är så intres-

sant att se också lite emellan intervjuerna om man kan säga det också. Det är ju 

väldigt mycket hur man ser på det, just med organisatoriska versus tekniska. 

Och vi ser ju att båda är lika viktiga enligt litteraturen, så att det, eller de är vik-

tiga på olika sätt kan man kanske säga. Men, mm. 

 

130 R5 Ja, men det håller jag verkligen med om. Alltså det är... De har ju sina fördelar 

och nackdelar båda två, men man kan ju inte bortse ifrån den ena bara för att 

man har identifierat vikten av den andra. 

 

131 FC Nej nej!  

132 R5 Och det är väl lite här jag kan känna att jag tappar vissa kollegor som är för fo-

kuserade åt ena hållet eller andra. Vissa som bara pratar policies och som inte 
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tycker att vi behöver prata teknik något vidare alls. Utan har vi bara bra regel-

verk så kan vi luta oss mot det, och så är vi safe… Bara för att få… 

133 FC Men det är kanske för att få ryggen fri på något sätt kan man känna.  

134 R5 Jaa, det är... Det är en svår bransch över lag, för de flesta blir intresserade av att 

satsa hårt på sådant här när de har haft en incident. Fram tills det har kommit en 

regelrätt, intrång eller en alvarlig incident, så är intresset kanske inte det högsta 

i världen. Utan att foca på hur man ska implementera en korrekt policy, eller 

hur man ska uppdatera sitt antivirusskydd till något bättre… Jag ser överlag hur 

man har en rätt lång resa, båda sidor om teknologisträcket för att nå ett mål. 

O 

135 FC Mm, ja, superintressant! Som sagt. Vill du ta vid igen lite där Erika?  

136 DN Jag ville bara ställa en följdfråga här utefter Miro övningen. Nu har vi definie-

rat de här best practices och hot och utmaningar utifrån litteraturen. Men finns 

det något du saknar, eller något som du skulle vilja lägga till? Något som är 

viktigt, eller något som är extra hotfull vid hemarbete? 

 

137 R5 Ni har fått med... Det som jag ser är det viktigaste, ehm, nää…  

138 FC Om man säger specifikt, ja förlåt!  

139 R5 Ja men så här, om man ska kolla till saker som har ökat under pandemins gång, 

så kan man väl säga att DDoS attacker har blivit mer sällsynta, och vi ser mer 

försök till att ge sig på RDP, men det är väl den enda kommentar jag har. När 

det kommer till malware…  

At 

140 FC Och om du vill bara säga vad RDP står för, så vi har det?  

141 R5 Remote Desktop Protokoll, och det är många ut av våra IT kollegor använder 

sig ut av för att ansluta till servrar och till resurser som är låsta inom företa-

get… Så ger man ju sig på att ta den tunneln, för man vet ju att den är på väg 

till en ort man är intresserad ut av. Jag vill komma in på den här servern. Okej, 

hur gör jag det? Ja men jag hittar en IT medarbetare som jobbar hemifrån på ett 

dåligt nätverk där jag kan jacka in mig själv i tunneln medan den skapas. Så där 

ser vi ju en, det ser vi mycket mer av nu än DDoS. Jag har faktiskt inte läst om 

någon markant DDoS attack på ett år nu. Det har sjunkit så mycket. Jag har 

några få, men inget markant. RDP har seglat upp till bland de själv jag är mest 

orolig för när det kommer till våra IT avdelningar och hur de jobbar hemifrån. 

At 

142 FC Mm. Och skulle du säga att någon av de här då best practicen som vi har listat 

här, både organisational och technological, att någon av dem är viktigare, eller 

vilken är viktigast vid hemarbete egentligen? 

 

143 R5 Oof, rikta vilken som är viktigast är jäkligt svårt.  

144 FC Ja, det är en balans som vi har pratat om tidigare såklart. Men om det är någon 

man ändå vill slå ett slag för? 

 

145 R5 Jag hade nog velat slå ett större slag för att människor intresserar sig för vilken 

teknologi de tar in i sina hem. För varje smart grunka vi tar in i våra hem, så 

öppnar vi för en potentiell attack. Pratar vi rent organisatoriskt så är det inte su-

perintressant. Men när vi pratar om människor som jobbar mycket hemifrån, då 

vill jag nog slå ett extra slag för att tänk över vad du har i hemmet. Har du 

mycket IoT grejer, det är värt att segmentera ut dem på ett eget nätverk och inte 

låta dem prata i något. För kan de det, ja, då är man i riskzonen. Man är 

Aw, Te, 

N 
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verkligen det. Det, det är nog de, det är nog det enklaste sättet i världen. En 

snabbt, fort och fel IoT produkt som bara står och spyr ut data på nätet. Det är, 

så hade jag själv valt att försöka ta mig in hemma hos någon. 

146 FC Ja, tack! Superintressant som sagt, jag vet inte hur många gånger jag har sagt 

det nu, det är, ja! 

 

147 EH Man vill ställa ytterligare fler frågor i hela arbetet här!  

148 R5 Hugg in!  

149 EH Men om vi går över, till, vi har två lite avslutande frågor här. Och det är, den 

första är, vi undrar om olika informationsklassificeringar, om de påverkar hur 

kritiskt ni ser på då specifika hot och utmaningar. Och då har vi tagit fram kate-

goriseringarna som då öppen, delvis öppen eller konfidentiell information, men 

det kan såklart finnas olika klassificeringar för er. Men om det påverkar hur 

kritiskt ni ser på hot och utmaningar. 

 

150 R5 Självklart., informationsklassning är vägen till framgång. Om vi inte börjar 

klassa vad vi har, hur ska vi då kunna applicera någon korrekt accesskontroll 

eller något som ens påminner om ett korrekt perimeterskydd om vi inte vet vil-

ken information som är viktigast för oss? Pratar vi kritiskt konfidentiell inform-

ation, så är ju jag lite lite old-school i aspekten att det ska bara vara on a need-

to-know basis. Det ska inte finnas någonstans annat än där det behövs i sekun-

den den behövs. Alla andra gånger ska det vara låst. Så ja, det påverkar extremt 

mycket… En korrekt informationsklassning är livsviktigt. 

 

151 EH Har det blivit någon utmaning nu med att fler jobbar hemifrån?  

152 R5 Ja, milt sagt. Vi är mycket sämre på att klassa vår information när vi jobbar 

hemifrån. Vi är bekvämare i våra hem, och vi tänker mindre på känsligheten i 

det vi jobbar med när vi jobbar hemma… Man tänker, ofta lite brukar jag göra 

analogin att, man känner sig safe i sitt hem, liksom så här, jag är, base, hemma, 

ingen kan komma åt mig här. Och den inställningen är livsfarlig. För det är väl-

digt många som har den inställningen, att här behöver jag inte tänka på något 

särskilt, det är mitt eget. Här bossar jag över allting. Ja, framtill den dagen du 

inte gör det längre, så är det sant. 

O 

153 EH Känns som att det kanske kan vara en morot för attackers och hackers eller ut-

omstående liksom, de vet om den här psykologin! 

 

154 R5 Det är det, och, man ska inte underskatta hur mycket psykologi som hackers 

pluggar för att göra sånt här på bästa sättet… Vill man ha en billig terapeut så 

är det billigare att hyra en hacker än en faktisk terapeut! 

 

155 EH Haha, det är superspännande verkligen! Ja, sista frågan vi har här är om det är 

något du vill tillägga eller förtydliga nu när vi har pratat. Vi har fått in mycket 

intressant information här! 

 

156 R5 Näe, nä jag tycker det här har varit superintressant. Jag, jag tycker att sådant 

här är skitroligt, allt när jag kan få komma ut och prata med människor om vad 

vi har för hot och vad vi ser för utmaningar tycker jag är guldvärt. Och jag tror 

att jag har tagit mina stora pelare. Jag har pratat om supply chain attacks, jag 

har pratat om RDP, vi har touchat lite på nationsstater. Nu är ju inte Sverige 

nödvändigtvis direkt målet för de flesta nationsstater även om vi har haft en 

At 
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incident här bara två veckor sedan, där riksidrottsförbundet blev hackad av 

Ryssland! 

157 EH Oj!  

158 R5 Ja, det var till och med uppe i DN och grejer. SÄPO hade gått in och gjort en 

större analys på vad det var som hade hänt, och de hade konstaterat att jajamän-

san, det här är FSB som har varit och knackat på dörren. Det är extremt svårt 

att skydda sig när de kommer. 

 

159 FC Okej! Men syftet just med Sveriges Riksförbund vet man inte eller det var?  

160 R5 Jodå, det vet man, och det är så pinsamt så att det är knappt värt att nämna. 

Men hela syftet med det här var en smutskastningskampanj! De var ute efter att 

smutskasta våra idrottare inför kommande turneringar och skriva skamartiklar 

om vad svenska idrottare sysslar med. Som om man hittar den informationen 

inom riksidrottsförbundets servrar, här hade man kunnat ha en annan fokus och 

ge sig på de individuella idrottarna och få ut mer information än vad man fick 

av att ge sig på en organisation som ändå är backad av staten. Så det tog ju inte 

SÄPO så himla lång stund innan de faktiskt var ute på plats, hade börjat kolla 

över allting, för att analysera data som har skickats, så hade man konstaterat 

snabbt att ja, de har fått lite medlemslistor, de har kommit över en del informat-

ion om vad vi har för idrottare var. Men de har inte lyckats med sin kampanj. 

Men, nation states är väl det som jag har varit inne på minst, och som ändå är 

värt att nämna i det här, för de blir aggressivare, och i den senaste presentat-

ionen jag gjorde så gjorde jag en, en liten skämtsam analogi om att, när de 

kommer och knackar på dörren, så är vi fucked! Och jag har inget snällare sätt 

att säga det på, för man är rökt när de kommer. De har världens bästa hackare, 

de har en oändlig budget, och de ger sig inte. Det finns få kombinationer som är 

farligare än så. 

At 

161 EH Nä, det låter ju... Ja...  

162 R5 Ja det är ju tur att vi inte är amerikaner. Då hade man haft det varmare om öro-

nen än vad vi har i nuläget. Att de hade gett sig på riksidrottsförbundet, ja, det 

kan vi rycka lite på axlarna ut åt, men när de kapade Homeland Securitys epost 

för bara 2 månader sedan så var det inte lika glada miner på andra sidan av at-

lanten. 

 

163 EH Nej det, nej. Svettigt!  

164 R5 Ja, minst sagt!  

165 FC Ja, man blir ju så, men det låter väl, det är lite töntigt men man känner typ att 

när man hör det, det låter ju som en sån filmgrej liksom, för att man är inte, 

alltså, kan riktigt ta på att det här händer i verkligheten riktigt. Om du förstår 

mig rätt. 

 

166 R5 Ja, jag är med dig. Det är ofta som jag sitter och kniper mig själv lite i armen 

och undrar, händer det här verkligen på riktigt, eller har jag drömt nu? Ja men 

jag kan, jag kan relatera! 

 

167 EH Men, vi tackar så jättemycket för oss här! Det har varit superintressant och väl-

digt väldigt givande här att ta del av det du har berättat här och svarat på våra 

frågor. 
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168 FC Verkligen!  

169 EH Och vi kommer skicka den här transkriberingen, eller när vi har transkriberat 

intervjun till dig, så du får godkänna om allt ser rätt ut och godkänt från dig. 

Och om du vill så skickar vi även vår uppsats sen när den är klar på slutet. 

 

170 R5 Jättegärna! Jag hade tänkt på att fråga om det!  

171 EH Ja! Jamen absolut! Det gör vi så gärna så!  

172 FC Och hoppas på att vi kommer fram till något viktigt haha!  

173 R5 Ja det tror jag säkerligen att ni kommer göra. Jag gillar frågeställningarna ni har 

haft och det har varit väldigt trevligt att få vara med, så tack för detta! 
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Appendix 8 – Interview 5 

Organisation: Process Automation organisation 

Date: 2021-05-06  Interview length: 47 minutes  Language: Swedish 

Participants: Respondent 6 (R6), Douglas Nilsson (DN), Erika Hultman (EH),  

Frida Carlsten (FC) 

Row 
Per-

son 
Interview Questions and Answers Code 

1 DN Då, första frågan här är, vad är din roll idag och vad har du för erfarenhet 

kring informationssäkerhet? 
 

2 R6 Fantastiskt bra fråga. Min roll idag är multi-faceterad så det sjunger om det. 

Jag är bland annat cyber security tech för Sverige. Jag är product security re-

sponse team lead. Min vanliga titel är Automation Security Expert, så att jag 

jobbar ju mycket med våra automationskunder egentligen, och utveckla och 

förbättra deras egentligen OT [Operational Technology] säkerhet kring alla 

produktionssystem som vi ser ute hos alla våra kunder. Jag var involverad i 

allt från pappersbruk till kraftvärmeverk till, ja, alla möjliga kunder vi har. I 

alla läkemedelsindustrier och liknande. Och jag försöker titta på hur man ska 

kunna förbättra och komma någonstans i det här arbetet. Och det som är in-

tressant med hela den här produktions IT:n egentligen som är, är att de egent-

ligen är så kopiöst långt efter den riktiga IT. Så att OT-miljöerna ligger ju oft-

ast 10 till 15 år efter IT. Så att allting som är en fullkomligt självklarhet inom 

den vanliga office IT:n finns ju bara skrapat på ytan, om ens det, i produktions 

IT. Så att det är otroligt stort jobb att göra, och många är inte ens medvetna 

om de processer som de borde kunna jobba med kring så väl informationssä-

kerhet som vanlig, alltså IT säkerhet i stort. Det är okända begrepp för många 

ut av dem. Så det är väldigt intressant att vara med på något sätt ifrån, från 

starten av någonting som egentligen började för 20 år sedan. 

 

3 DN Spännande, och kan man också fråga hur länge du har haft den här rollen? El-

ler dem här rollerna. 
 

4 R6 Ja, dem här rollerna har jag haft i ungefär 7 år nu. Jag har en bakgrund, sedan, 

vad blir det ja, 25 år ungefär som IT konsult i botten. Jag har snurrat in i OT 

miljöer de senaste 15 åren ungefär så att. Jag har varit med i både kärnkraft, 

jag har varit i massa olika typer av industrier. Jobbat med läkemedelsindu-

strier, landstings IT, ja. Alla de här möjliga ställen så att. Möjligheter och pro-

blem i alla möjliga industrier och verklighets versioner. 

 

5 DN Då kan man säga att du har en god erfarenhet!  

6 R6 Ja, har varit och snurrat i mycket! Är ingen världsmästare på någonting men 

jag har mycket erfarenhet från många ställen. 
 

7 FC Jack of all trades! Men, skulle du säga att är det mer fokus på fysisk säkerhet, 

eller är det fortfarande informationssäkerhet i de fallen där det är produktion 

just, tänker jag? 

 

8 R6 Det är lite både och ska jag säga. Det beror lite på vad det är för typ av, av 

produktion. Vissa är väldigt rädda om den typen av recept och saker de har för 

olika saker, typ läkemedel, typ aluminiumtillverkning, olika blandningsgrader 
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i det här då. Olika metaller och liknande, så där är de super rädda just kring 

informationen av de här recepten och liknande. Och i andra fall är det mer att, 

det är traditionell IT säkerhet där det finns väldigt lite information som behö-

ver skyddas, men själva systemen behöver skyddas på ett annat sätt för att 

upprätthålla produktionen. 

9 FC Ja okej, ja.  

10 DN Tänkte också ställa några bakgrundsfrågor kring företaget innan vi går vidare 

till informationssäkerhet. Men första frågan här, har ni haft möjlighet att jobba 

hemifrån till följd av pandemin? 

 

11 R6 Ja, inte bara till följd av pandemin. Vi har ju kunnat göra det även innan 

också, men det har blivit en utökning av rekommendationerna kring det, så ja. 

 

12 DN Ja, och hur såg det ut innan versus efter pandemin? Om du skulle uppskatta 

hur många procent som jobbade från kontor jämfört med hemma. Både före 

och efter. 

 

13 R6 Ja, jag skulle säga att folk jobbar ju sporadiskt kanske, amen sådär 20% av ti-

den hemifrån, och 80% på kontoret. Och nu är det snarare för de som inte ab-

solut måste vara på kontoret, så är det 100% hemarbete. 

 

14 DN Okej, spännande… Och hur tror du det kommer se ut i framtiden? Kommer 

det vara fler som jobbar hemifrån jämfört med före pandemin också? 

 

15 R6 Definitivt. Jag har svårt att tänka mig att folk kommer gå tillbaks till att sitta 

på kontoret till 100%. Det finns ju de som saknar det jättemycket men jag tror 

att den stora massan kommer ha en väsentligt större del där de sitter och job-

bar hemifrån. 

 

16 DN Okej, det var nog de främsta bakgrundsfrågorna som jag hade där, bara för att 

få lite kontext på work from home. 

 

17 FC Ja, då går vi över och vill prata lite om hot och utmaningar i samband med då 

work from home. Där undrar vi om ni har uppmärksammat någon ökning av 

informationssäkerhetshot eller informationssäkerhetsutmaningar just i sam-

band med att fler anställda jobbar hemifrån nu på heltid? 

 

18 R6 Jag skulle säga ja och ja. Alltså hoten har ju ökat för det är fler, framför allt 

phishing mejl och liknande som kommer ut i det här läget eftersom det är väl-

digt många då som inte ens har närheten till IT hjälp när de sitter hemma. Så 

det finns större risker där helt klart, och hoten har blivit större. Samtidigt som 

utmaningarna har blivit större för det är svårare att dela information, eftersom 

man sitter och jobbar hemifrån. Det är mycket mer filer som ska flyttas mellan 

olika anställda och kunder och liknande. Och svårigheten att skydda den in-

formationen in transit med, jag menar vi i vår organisation är inte riktigt 

byggd för att dela känslig information med en annan organisation. Så att det 

har inte riktigt funnits några, ska jag säga färdiga vägar för att dela skyddad 

information mellan företag. Och det där har skapat problem i många fall 

skulle jag säga. 

At, Te, O 

19 FC Okej, ja. Och om du skulle ge något exempel, det är då ett annat hot. Du 

nämnde phishing där, och en utmaning då med att dela information. Är det 

några andra hot man har sett specifikt, eller är det, tänker om man tittar på vad 
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det finns för hot och utmaningar i kontorsmiljö jämfört med hemmamiljö. 

Skulle du säga att det är någon skillnad där emellan? 

20 R6 Jag skulle säga att största skillnaden är egentligen, bygger mycket på männi-

skan i sig. Att det är en stor skillnad att sitta på kontor och vara aktiv och ha 

kollegor runtomkring sig, kontra att sitta lite halvslappt hemma och jobba i 

mysbrallor och ha det allmänt bra. Så att man sänker ju guarden lite generellt 

sätt skulle jag säga när man sitter hemma och jobbar. Så att man kanske inte 

är lika uppmärksam på eventuella phishing mejl eller liknande som säkerhets-

risker som dyker upp för att man är lite mer avslappnad som människa i hem-

arbetet. Och det skulle jag säga är den största risken vi har haft i alla fall. 

At, O 

21 FC Ja, ja. Så det sociala där kanske, med den mänskliga faktorn där då.   

22 R6 Precis.  

23 FC Och sedan undrar vi även vad du skulle säga haha är det största hotet med att 

arbeta hemifrån? 

 

24 R6 Det finns olika svar på den skulle jag säga, jag tror att det, största hotet är ju 

för de som hemarbete inte riktigt passar. Antingen att det är rent socialt, de 

blir lite mer isolerade och har inte, bara har sin enda sociala kontakt på jobbet. 

De har vi ju sett har större utmaningar i den här pandemin än de flesta andra, 

för det tar, det sätter sig liksom på psyket att man träffar för lite människor. 

Sedan har vi också den här biten med, jag skulle säga att... Avslappningsfak-

torn där, man ser det inte riktigt som jobb, det flyter ihop medan förr kanske 

man har haft mer att jobbdatorn har varit en jobbdator. Nu är det en hemdator 

mer. Så att man gör fler saker som inte är jobbrelaterade på sin jobbdator, för 

att det är den som står igång och är tillgänglig. Så att man, man, det gör det 

svårare att sätta gränser mellan privatlivet och arbetslivet på något sätt. Och 

det för med ju risker från båda hållen då, in i varannans zoner egentligen. 

Te, O 

25 FC Ja, det är klart. Egentligen om man ska sammanfatta det lite där då skulle du 

spontant säga att de sociala och mänskliga faktorerna är en större utmaning än 

de tekniska i hemarbetet då? 

 

26 R6 Ja, det skulle jag nog säga faktiskt. För tekniken finns där, det är bara att an-

vända den. Och där finns också en faktor i det där, när man har de som kanske 

inte är så super IT vana. Som helt plötsligt som ska behöva jobba med säker-

hetstänk och med säkerhetszoner egentligen, med mer VPN kopplingar och 

två faktors, och liknande, de som inte kan hanterade riktigt ordentligt. Så det 

finns ju en problematik där också att det är svårt för vissa att hantera tekniken. 

Det är, de är ju turligt nog för oss försvinnande få, men de finns ju. 

O, N, 

IAM 

27 DN Men en fråga, nu kanske jag missuppfattade det, men jag tror du nämnde att ni 

inte hade supersäkra kanaler för att kunna arbeta hemifrån innan pandemin. 

Eller har jag missuppfattat där? 

 

28 R6 Aa, det vi inte har är just när det gäller informationsdelning mellan oss själva 

och våra kunder. Alltså informationsdelning inom företaget där jag arbetar går 

att sköta krypterat och hanterat. Men just när man ska försöka kommunicera 

med kunder med känsligt material så stödjer inte vår plattform att kryptera 

våra mail till exempel och skicka till kunder. Vi får inte, vi bara kan kryptera 

inom företaget. Vi får väldigt svårt att dela information på, med de verktygen 

vi har, på rätt sätt. Det går att göra men det är inte lätt. 

 



Work from Home – Information Security Threats and Best Practices Carlsten, Hultman & Nilsson 

 

169 

 

29 DN Det har inte blivit någon förändring med den här svårigheten med hemarbete 

eller så? 

 

30 R6 Jag skulle säga det har inte blivit det nej, tyvärr. Borde ha blivit, men vi har ju 

löst det, så att. Det handlar mest om, men det är inte alla inom företaget där 

jag arbetar som har det här problemet heller. Det är många utav oss som då 

jobbar i den rollen som jag som har egentligen bara den här typen av känsliga 

uppgifter som vi kommunicerar med. Och vi har ju hittat externa tredjeparts-

lösningar för att hantera den här biten. Egna verktyg inom företaget där jag ar-

betar räcker inte till för att sköta dem. Det har inte blivit någon förändring på 

den biten trots att vi har påtalar kan jag säga. 

 

31 FC Ehm, du är mutead Erika!  

32 EH Så, så ja, då ska vi se, då ska vi gå över till lite mer om olika best practices 

som ni använder. Och då undrar vi då först om ni har några särskilda inform-

ationssäkerhets policies som anställa förväntas följa nu när de arbetar hemi-

från? 

 

33 R6 Ja, fast de är egentligen bara en förlängning av de befintliga. Men de har gått 

ut mer i cirkulation i stället för att man bara skriver på dem här och läser dem 

egentligen när man anställdes, så har de gåt ur mer i cirkulation kring hemar-

bete på det viset mer i vardagen.  

Ed 

34 EH Så du skulle säga att det är mer en förlängning, men skulle det vara någon för-

ändring i dessa här best practices? 

 

35 R6 Egentligen är det inte det, utan de är skrivna på ett sådant sätt så att de passar 

oss ganska bra även om vi sitter hemma och arbetar oavsett. De är väl riktade 

på det sättet. Det var bara arbetes... ett ökat fokus nu på det nu så folk verkli-

gen har läst dem skulle jag säga. 

Ed 

36 FC Är det fokus på informationssäkerhet då i de policien då eller?  

37 R6 Mm, både informationssäkerheten, den sociala biten, ergonomi, ja, och även 

allmän IT säkerhet då. Så jag skulle säga att det är en ganska bra mix av det 

som behövs. 

Ed 

38 EH Om du, lite av de hoten som du nämnde innan där också, med phishing och 

det här med kanske den mänskliga faktorn. Har ni några specifika best 

practices som ni tillämpar mot dem, eller då andra hot också? 

 

39 R6 Vi har ju ganska många interna phishing mejl som kommer för att de testar 

folk då, ser så att de rapporterar dem och den biten. Så det kommer ju ha, vi 

har haft, jag skulle säga, någon har haft sju, åtta stycken bara på en vecka 

ibland. Så de har verkligen super testat det där och ser om folk är uppmärk-

samma på det, vilket har varit jättebra. 

Tr, Aw 

40 EH Lite som en träning då specifikt mot phishing.  

41 R6 Ja, och det har fungerat väldigt bra faktiskt.  

42 EH På de tekniska lösningarna, du sa där att de tekniska, det är bara att använda 

liksom. Skulle du säga då att det är mer fokus på det mänskliga? 

 

43 R6 Ja, definitivt skulle jag säga. För att, de tekniska bitarna har vi på plats, och 

kan se vad det är som händer. Men det som är det svåra det är, det är den 
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mänskliga biten, så att definitivt har det varit mycket mycket mer fokus på 

människan. 

44 EH Mm, särskilt nu i hemarbete?  

45 R6 Aa.  

46 EH Ja, ja.  

47 FC Men om vi får fråga där bara, finns det ändå några, alltså, tekniska best 

practices som ni använder som du skulle kunna nämna som ändå har en större 

kanske påverkan när man arbetar hemifrån, som förutsätter liksom att hemar-

bete ska fungera? 

 

48 R6 Egentligen inte skulle jag säga för att, jag tror det att man vänder på det, jag 

tror att den största förändringen som kommer ske när vi kommer gå tillbaka 

och jobba mer på kontor, det är nog att det kommer inte bli lika självklart att 

man kommer in på kontoret och så fungerar datorn rätt in i WIFI där, eller att 

du pluggar in en kabel. Utan jag tror att när vi kommer tillbaka till kontoret så 

kommer vi få sitta och jobba med VPN även på kontoret, bara för att få ett ex-

tra säkerhetslager där, så det inte ska bara bli plug-in datorer. Så att, nu när 

folk har vant sig vid att sitta hemma och använda VPN tunnel, så kommer jag 

tro att vi kommer få fortsätta med det även på kontoret för att få ett extra sä-

kerhetslager. 

N 

49 FC Okej, ja!  

50 EH Okej, ja, mm, ja, superintressant! Hur, om vi går vidare till, om vi får fråga 

om hur ni arbetar med education, training och awareness då inom informat-

ionssäkerhet? För det är några begrepp som vi då har hittat i litteraturen. 

 

51 R6 Jajamen. Vi har ju alla de tre skulle jag säga. Vi har ju, nu ska jag se om jag 

kommer ihåg rätt här. Vi har fem stycken olika, kalla det för education eller 

training, som är mandatory att göra när man jobbar med olika typer av kunder 

och med, till exempel med produkter, med projekt, i serviceorganisationer och 

liknande, så finns det en massa olika sådana som jag tror vi måste göra. De är 

återkommande. Vissa är all in, vissa är två års, vissa är tre års intervall på. Se-

dan är det ju mycket, alltså sådana vanliga, hela awareness biten, det kommer 

ju mycket interna mejl kring IT säkerhet, informationssäkerhet som kommer 

ut med information. Vi har de här phishing mailtesterna som kommer. Vi har 

även... De har skickat ut, nu ska vi se här, tror två olika awareness, trainings 

som har kommit nu sista året som också har byggt mycket mer mot just hem-

arbete och skillnaderna mellan sitta på kontoret och hemma. Titta på specifika 

hot och sådana bitar på den biten. Och det här är något som, inom företaget 

där jag arbetar alltid har varit duktiga på det, och det har vi haft i många år. 

Det har blivit mer, mer tydligt nu skulle jag säga för alla att det är något som 

vi fokuserar på. Annars har det varit dem här sporadiska saker som kommer 

lite, lite sällan. Nu har det blivit en definitiv ökning av intervallerna av dem 

här bitarna. 

Ed, Tr, 

Aw 

52 EH Och, nämnde du, var det, är det liksom en gång om månaden, en gång i halv-

året, eller var det per år? 

 

53 R6 Det är lite olika vad det är, men just dem här awareness bitarna, de dyker ju 

upp både på intranätet så kommer det information kontinuerligt om saker som 

händer och har hänt inom företaget där jag arbetar, hotmässigt och sådant som 

bygger awareness. Sedan har vi lite olika sådana webinarer som, med diverse 

frågor som måste avklaras från och till… Så att jag skulle säga att, det är svårt 

Tr, Aw 
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att sätta tidsintervall på det, men det är definitivt en sak, någon sak varje må-

nad där skulle jag i alla fall säga. Sedan om det är en liten sak, eller om det är 

en stor sak, det är svårt att säga, men det är en blandning på små grejer och 

lite större saker med prov och liknande i då. 

54 EH Ja, det har i alla fall varit en ökning av dem nu i och med pandemin liksom, 

och jobba hemifrån med det där. 

 

55 FC Ja, man hör ju att det är ett kontinuerligt arbete ni har med det.  

56 R6 Ja, definitivt. Tr 

57 FC Men det är mycket e-learnings då med andra ord också, alltså.  

58 R6 Definitivt. Vi, det som är lite svårt nu, det är svårt att hålla de här riktiga, or-

dentliga, lärar-ledda bitarna. Och, vi har väl upptäckt det lite också att, ja men 

även om man tittar på att, man skulle kunna köra Teams sessioner och lik-

nande med det. Blir de då för långa, vilket de behöver vara för att täcka till-

räckligt mycket, så blir det svårt att ta till sig all information om man sitter 

över Teams i stället för att ha det i en klassrumsmiljö. Så därav så är det ju 

mer uppspaltat med små saker som kommer ut och försöker hålla det igång i 

huvudet att, tänk på det här. Sedan kanske man inte har så stora block med 

det. 

Tr 

59 EH Har du, skulle du anse att, eller har du sett någon positiv förändring med dem 

här? Att det har ökat liksom. Märker du anställda är medvetna om hot nu jäm-

fört med innan? 

 

60 R6 Det skulle jag definitivt säga, och jag tycker, det som framför allt har varit nå-

got bra med den här pandemin, få saker som har varit riktigt bra. Dels så har 

våra kunder vaknat också, och insett att vi faktiskt kan göra, utföra mycket 

mycket mer arbete på distans. Vilket de har blockerat tidigare då för att de 

ville ha oss på plats ifall något händer, att det skulle vara liksom lager av sä-

kerhet och allt möjligt. Det där har försvunnit mer och mer nu, och nu får vi 

liksom jobba mer distansriktat och utföra saker som vi absolut inte har fått 

gjort innan. Så att jag, jag hoppas att den här, det har blivit ett stort steg 

framåt i digitaliseringen av både tjänster och produkter under den här pande-

min, och jag hoppas att det kommer hålla i sig även när pandemin försvinner. 

För det har varit mycket saker där som har varit bra. 

Aw 

61 EH Det låter verkligen, alltså som det är just med att det har ökat i, ja men hur 

ofta man har de här utbildningarna eller e-learning, eller träning med de olika 

praktiska övningarna. Så det låter väldigt positivt, och det är fint att man kan 

hämta det ur pandemin ändå, så att säga. 

 

62 R6 Ja men det är som sagt inte något ont utan att ha något gott att ha med sig. Så 

jag tror att det finns fördelar med det, helt klart. 

 

63 EH Ja, ja, vi var ju lite inne på nästa fråga här, och det är om ni lägger mer vikt på 

organisatoriska eller teknologiska practices, men jag tänker så vi får ett kon-

kret svar. Och med organisatoriska så menar vi då det som påverkar anställdas 

beteende och kunskap om då olika policies, medan de teknologiska är då 

hårdvaru- och mjukvaruinfrastruktur samt -arkitekturen. 

 

64 R6 Den teknologiska biten har vi inte ändrat mer eller mindre någonting skulle 

jag säga. Det har varit små justeringar, men ingenting - för där var det ganska 
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bra ända från början skulle jag säga. Så fokus har legat på den organisatoriska 

biten, helt klart. 

65 EH Skulle du säga att ni lägger mer vikt, jag tänker med hur det har sett ut innan, 

var det - 

 

66 R6 Ja men definitivt, vi lägger mer vikt på den. Definitivt. Och det beror nog på 

att vi har alltid legat ganska långt framme med teknologi, så den har alltid 

funnits på plats ganska tidigt. Så att, om man tittar historiskt så har ju all fo-

kus legat mer på teknologin. Men sista, om man säger sista fem, sex åren, så 

har det ju varit, ska inte säga 100% men bra många procent på organisatoriska 

biten istället, för det andra har funnits på plats. 

 

67 EH Okej!  

68 FC Superintressant! Det är, att höra just om hur det skiftar sådär. Men, då är det 

egentligen dags för oss att gå över till Miro övningen som vi har förberett! Så 

du kommer få en länk, och inloggningsuppgifter skickad till dig här i chatten 

utav Douglas. Och där har du tillfälligt lösenord då till den profilen som du 

loggar in med. Vi kommer ändra efter intervjun. Och när du går in på Miros 

hemsida där kommer du välja Sign In. Av någon anledning promotear de lite 

mer Sign Up, men vi vill köra inloggning då! 

 

69 R6 Ja!  

70 FC Ehm, vill du dela skärm Douglas?  

71 DN Jaa!  

72 FC Så, när du lyckats att logga in på Miro så finns det där då en dashboard som 

heter Interview som du ska kunna klicka dig in på. 

 

73 R6 Ja, jag ska se här... Då ska vi se... Mycket saker blir det! Så, yes! Då är vi inne 

där ja. 

 

74 FC Ja men perfekt, då hittar du dashboarden för Interviews i nederkant där, på si-

dan, när du är inloggad. 

 

75 R6 Ja! Ja!  

76 FC Och då ska du se vår lilla, vår lilla tabell här över organisational best practices 

och technological best practices. 

 

77 R6 Ja!  

78 FC Perfekt! Så, vi kommer helt enkelt be dig här att skatta eller gradera hur stor 

påverkan de här best practicen som vi har listat de organisatoriska, de tek-

niska, hur stor påverkan de har mot de hot och utmaningar inom informations-

säkerhet som vi har identifierat genom litteraturen. Så då har vi delat in de här 

hot och utmaningarna i fyra olika kategorier, som du ser där i blått. Malware, 

Attack, Technological, Organisational, med exempel då för att visa på vad vi 

menar med dessa. Vi har sedan best practices då lodrätt, i dem här gröna postit 

lapparna med förklaringar och exempel på vad vi menar med dem också. Och 

sedan har du ju de här postit lapparna med High, Medium och Low impact till 

höger om tabellen. Och då vill vi be dig att ta de här postit lapparna och dra ut 

dem då, till de här olika platserna i tabellerna, för att se hur stor påverkan ni 

tycker att de har. Och tycker du inte att en best practice har någon påverkan 
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alls, så kan du också välja att inte sätta dit någon lapp, det blir do No impact i 

sådant fall.  

79 R6 Mm, så då vill du egentligen ha en lapp i varje ruta?  

80 FC Ja! Precis, om det inte skulle vara No impact då det vill säga, men gärna det! 

Och för att du ska ha möjlighet att drag and droppa dem här postit lapparna så 

kommer du behöva klicka på den pilen som är längst till vänster högst upp i 

lilla menyn där Douglas viftar. 

 

81 R6 Ja!  

82 FC Klickar du på den pilen så kommer du kunna flytta på lapparna.  

83 R6 Ja, då ska vi se här. IAM, det beror lite på hur man ska tänka där.  

84 FC Ja, och jag märker nu att du gör det spontant själv, men jag vill bara säga 

också att du får jättegärna göra som du gör nu, tänka högt och resonera lite 

kring... 

 

85 R6 Ja, nä för det jag tänker är, om man tänker IAM och Malware, jag tänker att 

IAM handlar mer om att skydda och accessbitar. Malware ställer inte till så 

mycket med det, utan de saboterar fler saker än vad de har påverkan på IAM, 

skulle jag säga. Så i min värld är den låg [Skattar att IAM har low impact på 

M]. 

IAM, M 

86 FC Ja!  

87 R6 Vad det gäller attacker skulle jag nog säga snarare att den är hög [Skattar att 

IAM har high impact på At]. 

IAM 

88 FC Hur tänker du då? Att den är hög för att…  

89 R6 För att, jag tänker mer att, den minskar ju risken för attacker om man har en 

sådan bra plattform. Och tvärtom, man kan säga också att om du har en attack 

som kommer över information i den plattformen så har du en väldigt hög på-

verkan, ifall den inte skyddas som den ska. Så att definitivt skulle jag säga 

det... Sedan beror det ju på lite, jag skulle kunna tänka mig att... Authenticat-

ion, alltså, påverkar det, det är svårt att sätta. Men jag skulle säga att kopp-

lingen mellan teknologin och IAM är ju så pass hög så att jag inte skulle kalla 

det för en impact, men jag tycker mer att de hänger ihop. Att de vill till att ha 

byggt ett väl fungerade system och hantering kring det, så att, jag skulle inte 

kalla det för en impact, men jag skulle säga att det är väldigt viktigt. Och 

därav skulle jag sätta in den där teknologiska på high [skattar att IAM har 

high impact på Te]. 

 

90 FC Ja, och med technological då bara för att förklara så att vi är på samma sida 

där då, vi menar då att BYOD enligt litteraturen då sagt att kunna utgöra en 

större hot till exempel, om man använder det än att man använder företagsda-

torer. Och likadant då om man är uppkopplad från hemnätverk. Men, jag villa 

bara förtydliga, ja! 

 

91 R6 Ja, men jag håller med! Och gör nog också så att det också blir viktigt med att 

man har en fungerande plattform där. Och att det är bra, ja. Impact är väl inte 

ordet jag hade valt för just den rutan, men... 
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92 FC Men det har betydelse!  

93 R6 Det har helt klar betydelse! Organisational, ja, definitivt när det gäller skydd 

över information. Och nu tänker du social learninng, employee ignorance, bla 

bla liknande, lack of explicit ja. Helt klart skulle jag nog säga att där har du 

nog också en stor, en viktig bit i det skulle jag säga [skattar att IAM har high 

impact på O], för att, det är dels för att skydda information, dels för att skydda 

olika system, så är det väldigt viktigt att ha en väl fungerande IAM skulle jag 

säga. 

IAM 

94 FC Ja!  

95 R6 Då ska vi se här, virtualisation, remote access, mobile device, okej. Då tänker 

du så. Och där är, jag tänker, vad har vi där, vi har, en hel del skydd men inte 

specifikt mot malware när det gäller den biten. De enda BYOD som vi har, vi 

har ju dem egentligen inte det alls. För att vi har ju, om vi tittar på telefoner så 

har vi ju företagstelefoner som har, som har MDM på sig. Så att vi är ganska 

spärrade för vad vi kan och inte kan göra. Däremot så ligger det ingen mal-

ware skydd på telefonerna i sig. Däremot en massa olika säkerhetslager. Ja... 

BYODM, 

M 

96 FC Som sagt, de är också okej att sätta no impact eller low impact om du tycker 

att det inte är... 

 

97 R6 Ja, jag skulle säga att det har en impact, men jag, däremot inte kanske att vi 

har hanterat det ordentligt när det gäller malware. Men vi sätter [skattar att 

BYODM har medium impact på M] för ju mer och mer saker som hamnar i 

telefonen så, en telefon som blir, som någon kommer åt innehåller väldigt 

mycket information. Så jag tror att vi gör så. Attacker på BYOD. Där har vi ju 

egentligen inget större problem skulle jag säga just på grund av att vi har ju 

inga egna BYOD utan vi har ju bara företags bitar. Och i nästa så tänker du 

egentligen då hemnätverk och liknande som alltid är uppkopplad i, jag skulle 

inte säga att det är ett problem egentligen. Eftersom att vi har inte riktigt den 

problematiken. 

BYODM, 

Te, M 

98 FC Nä, ni kräver VPN och ni har inte BYOD, det tillåts inte.  

99 R6 Precis, så det försvinner lite... Hur tänker du här med den sista, med organisat-

ional och den biten? 

 

100 FC Ja, alltså det är inte alla som behöver ha någon påverkan heller. För att det 

kanske inte, vi ja... Vi vill egentligen bara veta lite mer om hur, ja, du tänker 

kring det. Vi har nog ingen särskild tanke direkt i den heller om jag ska vara 

ärligt där. Utan ingenting är rätt eller fel! 

 

101 R6 Nej, för det jag tänker just där är i och med att vi inte har, vi inte har någon 

BYOD på något sätt igen, så, och vi har allas regler och saker finns uppsatta i, 

med i MDM. Så organisatoriskt så... Jag tror inte det har en påverkan egentli-

gen. Det är en otrolig smidighet att ha det på det här sättet, och enklare för or-

ganisationen att vi inte har några privata bitar i det egentligen, utan att vi an-

vänder bara företags bitar. Så att, ja. Definitivt skulle jag nog säga att det inte 

har någon påverkan. 

BYODM 

102 FC Mm  

103 R6 Hoppar vi ner till nästa där nere, då ska vi se... Hmm, VPN, network seg-

mentation, ja! Det där, funderar på de incidenter som vi faktiskt har haft, har 

vi haft ganska bra segregering på näten så vi har inte råkat ut för sådär otroligt 

mycket saker. Men skulle det hända så är det definitivt ett medium impact 

N, M 
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[Skattar att N har medium impact på M]. Tittar man på attack vektorn i och 

med att vi har VPN och flera olika säkerhetsnivåer på saker, så påverkan 

skulle bli stor om någon väl kom in, men samtidigt så är det så många olika 

säkerhetslager så att. Tittar man bara på påverkan biten så är den definitivt 

hög. Tittar man på hur troligt det är att det verkligen skulle gå att göra det 

med all dem här timeout-er, säkerhetslager och multifaktor och certifikat på 

våra datorer och liknande, så är det svårare att svara på. Jag måste bara svara 

på ett telefonsamtal, ge mig en minut! 

104 FC Ja, absolut!  

105 R6 Så, jag har en leverans av vitvaror som kommer!  

106 FC Jaha! Haha  

107 R6 Jag måste bemöta en lastbil här om en tio minuter, en kvart. Men vi ska väl 

försöka få igenom det här lite smidigt och snabbt. Nej men som jag sa, men 

jag tror att påverkan skulle bli hög, men troligheter till att det skulle verkligen 

gå att genomföra det är låg. Så att [skattar att N har high impact på At]. 

N 

108 FC Men, vi menar då nog påverkan, så vi har inte tittat på risk management eller 

så. 

 

109 R6 Nej, men då sätter vi hög! Definitivt. Och den där, i och med vi inte har riktigt 

den här biten kopplad, så är det ingen risk alls skulle jag säga [pekar på rutan 

som berör N och Te].  

N, Te 

110 FC Nej, om vi tänker att impact då, som en påverkan, tänker vi nog egentligen 

mer då att, ja men då har VPN en stor påverkan med att man sitter kanske, 

problem med home network, exempelvis. Jag tror det är lite mer så vi har 

tänkt där kanske. 

 

111 R6 Ja, men då sätter vi en high där definitivt [skattar att N har high impact på Te]. N, Te 

112 FC Ja men du, ja haha jag vill inte...  

113 R6 Nä men jag förstår vad du menar. Så att det... Vänder man på resonemanget så 

skulle det definitivt vara så. 

 

114 FC Ja, det är så många olika sätt att se på det, som du säger själv.  

115 R6 Ja, det finns ju olika vinklar, och jag är en expert på att hitta en annan vink-

ling, mellan alla andra. Det är lite mitt jobb, vända på resonemanget. Samma 

sak här, jag menar om du tittar på hela organisationsbiten, och alltså, ja... Jag 

skulle sätta samma sak där, tveklöst [skattar att N har high impact på O]. Se-

dan har vi den där intressanta zero trust model, den är alltid väldigt spän-

nande... Hmm... Funderar på hur man skulle kunna... sprida något kopplat till 

den. 

 

116 FC Den fångar ju lite upp till viss del lite av de andra best practicen också i den.  

117 R6 Ja men precis, för att, om man vänder på det då, jobbar man i en riktig zero 

trust model så ska du ju inte kunna få in något egentligen som du inte explicit 

har godkänt. Och då ska du ju praktiskt sätt inte kunna bli utsatt för malware 

eller attacker egentligen. Och då är frågan, är det en high impact för att du har 

löst problemet, eller är det low impact för att du inte har ett problem? 

ZTM 
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118 DN I vår mening är det nog en high impact, för då har du löst det.  

119 R6 Ja, precis. Då tycker jag definitivt att vi gör så här [skattar att ZTM har high 

impact på M och At]. Och det blir det egentligen samma sak skulle jag säga 

både på technological och organisational, för det är en lösning på ett problem 

som är väldigt smidigt [skattar att ZTM har high impact på Te och O] ska jag 

säga, det är tekniskt enkel att lösa och lätt att förstå sig på ska jag säga. Det är 

lite klurigt att jobba med men, det är en annan sak. 

ZTM 

120 FC Ja, okej... Om du skulle säga generellt sätt, tror du att BYODM har någon på-

verkan i det alltså, om vi tänker lite utifrån hur du skattade nu, att det förhind-

rar eller åtgärdar någon av dem här hoten då på attacks, technological och or-

ganisational? Någonting? 

 

121 R6 Ja, men det gör det definitivt. Tveklöst. Alltså ska man se det från det hållet 

att det löser problemet, så att eftersom vi inte har det, då kan man sätta high 

på alla dem här [indikerar att BYODM har high impact på At, Te och O, men 

skattar inte], för vi har egentligen tagit bort den risken skulle jag säga, på 

grund av att vi har eliminerat problemet. 

BYODM 

122 FC Okej, ja! Men bra, då har vi en lite bättre förklaring där skulle jag säga. Men, 

då kan vi egentligen gå upp till de organisatoriska best practicen som är ovan-

för här. 

 

123 R6 Okej!  

124 FC Där har vi då identifierat education, training och awareness som vi har varit 

inne på lite innan här. Som då best practices. Och education har då focus på 

insight och understanding of information security policies. Training, då hand-

lar det mer då om att man tränar kanske specifika skillsets eller sådant för en 

anställds work role. Det kan då kanske vara både e-learnings och dem här tak-

tiska phishing försöken som man gjorde intern liksom. För att se hur de an-

ställda klarar av det. Och awareness är helt enkelt att man ska ha, ja, nu kom-

mer jag inte på ett bra svenskt ord för det men att man ska vara aware om, ja. 

 

125 R6 Ja, och då ska jag ställa om mitt huvud till att tänka som jag brukar göra, och 

titta på lösningar och problem egentligen. Om man tittar, om man börjar baki-

från egentligen, awareness löser ju problem mycket med malware och attacker 

skulle jag säga, så att i mitt tänkande så blir det så här då [skattar att Aw har 

high impact på M och At]. 

Aw 

126 FC Ja!  

127 R6 Awareness, då är det technological... Jag skulle säga att det inte har en lika 

stor påverkan, för det är inte riktigt, inte riktigt så, jag skulle nog göra så här 

[skattar att Aw har low impact på Te]. Organisational, då är det, där har du 

också en hög, för det löser mycket problem där [skattar att Aw har high im-

pact på O]. Går vi då istället på insight and understanding, information secu-

rity policies... Det har definitivt en hög påverkan på attacker [skattar att Ed 

har high impact på At], det har mindre på malware [skattar att Ed har medium 

impact på M]. Sedan har vi egentligen löst problemet med den där så att säga 

[skattar att Ed har high impact på Te] så den kan vi ta bort. Information secu-

rity policies, ja, det har definitivt en hög [skattar att Ed har high impact på O], 

för där har vi väldigt bra policies på den biten... Provides specific security 

skill regarding work roles and responsibilities... 

Aw, Ed 

128 FC Olika former av utbildningar helt enkelt där!  



Work from Home – Information Security Threats and Best Practices Carlsten, Hultman & Nilsson 

 

177 

 

129 R6 Ja, på malware skulle jag säga att du har en mindre bit [skattar att Tr har me-

dium impact på M]. Eller attacker så har du definitivt en högre [skattar att Tr 

har high impact på At]. När det gäller den där så har du också en så där skulle 

jag säga [skattar att Tr har high impact på Te]. Organisatoriskt, hmm... Speci-

fic skills... Nä, jag tror nog att... Det är nog awareness som, och, education är 

bättre på, så jag skulle nog gå med medium på den [skattar att Tr har medium 

impact på O]. 

Tr, Ed, 

Aw  

130 FC Okej, ja! Ja men super, då har vi egentligen några avslutande frågor också. 

Först och främst så vill vi höra med dig om du känner att det är några best 

practices som saknas ur dessa tabeller? Av de som vi har tagit upp. 

 

131 R6 Hmm…  

132 FC Om du känner att ja men det här är jätteviktigt!  

133 R6 Nä, ja men jag skulle vilja ha med kanske i det, det är ju mer den mänskliga 

faktorn kanske, fast det beror på hur mycket du tänker in i den i organisato-

riska. Jag hade nog haft en, hade jag gjort en sådan här så hade jag nog haft 

med en kolumn som hade handlat om bara människan egentligen. 

 

134 FC Okej, ja! Separera den från den organisatoriska där kanske då.  

135 R6 Ja, för organiriskt, det är ju mer organisationens påverkan på saker, policies 

och liknande. Sedan har du själva människan som gör saker på ett annat sätt 

än vad pappret säger egentligen. Det är nog enda kommentaren jag skulle ha 

där skulle jag säga. 

Ed 

136 EH Skulle du säga att det har att göra med sårbarhet hos människan?  

137 R6 Ja. Den absolut mest lätt hackade saken i världen är människan.  

138 EH Ja, det återspeglar lite vad litteraturen också beskriver!  

139 R6 Ja, men alltså vi är byggda för att hjälpa till, så är det. Och det är väl det som 

är problemet. 

 

140 FC Ja, och vi har även en fråga där kring vilken av best practicen, jag tror egentli-

gen att vi har varit inne och pratat lite om det här, men vilka av best practicen 

som du tycker är viktigast nu vid hemarbete? 

 

141 R6 Awareness tveklöst skulle jag nog säga. Sedan kastar jag in en bok till er i 

chatten [skriver "This is how the tell me the world ends" i chatten]. Har ni inte 

läst den så, den är ganska ny! Där har ni den bästa boken kring cyber och lik-

nande som har funnits på jag vet inte hur många år. Väl värt att läsa. 

Aw 

142 FC Okej! Det får vi kolla på, tror inte vi har sett den, kommit inte över den nu i 

alla fall så…  

 

143 R6 Nä, det släpptes i februari tror jag.   

144 FC Jaha, jajaja!  

145 R6 Det beskriver mycket just olika zero days och hur det används av olika rege-

ringsorgan och liknande. Och ja, otäck att läsa, men väldigt bra. 
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146 EH Ja! Låter intressant, men också läskigt haha. Verkligen för att få det mer kon-

kret! 

 

147 R6 Ja!  

148 EH Ja toppen. Då har vi faktiskt två avslutande frågor utöver Miro här. Där vi 

undrar, vi, om olika informationsklassificeringar påverkar hur kritiskt ni ser 

på specifika hot och utmaningar. Och då menar vi informationsklassificering, 

kategorisering av information i olika känslighetsnivåer som då är öppen, del-

vis öppen eller konfidentiell information. Eller om ni har andra typer av kate-

goriseringar. 

 

149 R6 Jag skulle inte säga att vi ser skillnad på hoten. Däremot utmaningen med att 

hantera det, och, framför allt informationsdelningen mellan, mellan företag 

när det gäller dem här högre nivåerna. Definitivt. Men jag tror inte att själva 

klassificeringen, det är nog olika från person till person. För mig är det ingen 

större skillnad vid vilken klassificering ett dokument har. Utan det handlar 

mer om, ja men jag menar det mesta jag sitter och kladdar med är ju klassat på 

något sätt. Så jag ser allting som samma, samma nivå. Det är ju på den högsta 

nivån oavsett om det inte är det eller inte. För att information som inte ska 

komma på avvägar. Sedan om man ser, generellt sätt till, gemena man inom 

företaget där jag arbetar, där har du säkert en större påverkan vad det är för 

typ av dokument, för där kommer de inte i kontakt med de högre klassning-

arna på vardagen hela tiden. Så då blir det mer, oj, nu måste jag ta hand om 

det här. Jag sköter mer eller mindre allt på samma sätt, eftersom att det är hyf-

sat känsligt allting jag sitter och jobbar med. 

 

150 EH Okej! Och det var vi lite inne på innan där inne i början, det här med inform-

ationsdelning. Att där hade det kanske ändå blivit en större utmaning nu. 

 

151 R6 Ja!  

152 EH Men det har det varit sedan tidigare också.  

153 R6 Tveklöst.  

154 EH Okej, perfekt! Då har vi en avslutande, sista avslutande fråga här, och det är 

om du har något du vill tillägga eller förtydliga något av det vi har pratat om 

nu? 

 

155 R6 Inte som jag kan komma på, rätt upp och ner. Ehm, tyckte det var bra frågor, 

bra spridning på dem och det fanns en röd tråd i dem, vilket man inte ser så 

ofta i den här typen av övningar, så bra jobbat måste jag säga! 

 

156 FC Tack!  

157 EH Ja men tack! Kul att höra!  

158 DN Tack! En fråga som jag missade dock där i början, bara för att få lite mer kon-

text, när fick ni möjlighet att jobba hemifrån på grund av pandemin? 

 

159 R6 Ehm, på grund av pandemin så var det väl, jag skulle säga i stort sett med en 

gång. Nu är jag dålig på datum, men jag tror att vi fick det i, kan det ha varit i 

December 2019? 

 

160 DN Okej, ganska tidigt!  
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161 R6 Men vi har ju haft det ända sedan, hur länge sedan tillbaka egentligen. Fast 

inte riktigt, nu är vi tillsagda att vi inte får vara på kontoret, och det blev 

egentligen redan December 2019, så det var tidigt. 

 

162 DN Okej, men då har vi med det också!  

163 FC Ja men nice!  

164 EH Men, vi tackar så jättemycket från oss här! Det är mycket uppskattat, och tack 

för bra och utförliga svar! 

 

165 R6 Inga problem, och kommer ni på något i efterhand så bara hör av er i så fall, 

eller om det är något annat jag kan hjälpa till med, så bara återkom i så fall. 

 

166 EH Absolut!  

167 FC Ja absolut! Stort tack!  

168 R6 Ingen fara, får ni ha en fortsatt bra dag!  

169 EH, 

FC, DN 

Det samma!  
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Appendix 9 – Interview 6 

Organisation: Food Retail organisation  

Date: 2021-05-13  Interview length: 82 minutes  Language: Swedish 

Participants: Respondent 7 (R7), Douglas Nilsson (DN), Erika Hultman (EH),  

Frida Carlsten (FC) 

Row 
Per-

son 
Interview Questions and Answers Code 

1 DN Vad är din roll idag och vad har du för erfarenhet inom informationssäkerhet?   

2 R7 Som sagt så är jag informationssäkerhetschef, och jag har jobbat med informat-

ions- och IT-säkerhet i... Vad blir det nu? Ah, 5–6 år i alla fall. Och innan dess 

så var min... Eller innan jag började gå in i.... Att jobba med IT-säkerhet, där 

det började då, så var jag IT-projektledare och jag gjorde den växlingen utifrån 

att jag hade ett intresse av informationssäkerhet från mitt mastersprogram som 

jag hade gått inom systemvetenskap, där jag hade läst... Det var inte riktigt ett 

dedikerat så, infosäk program, men det fanns liksom en del... Ett par säkerhets-

kurser som jag läste, som fastnade väldigt mycket. Så det var därifrån jag 

byggde det då. Så att min erfarenhet kommer från att jag jobbade på en infra-

struktur-provider, och började jobba med deras security consulting del, som 

både var management [Inaudible sound] services men också rena konsulttjäns-

ter. Så jag har liksom en grund inom IT-delen av det, men inom det så har det 

också blivit governance, risk and compliance där man har jobbat mer med poli-

cystyrning och regelverk, standardskontroller, den typen av saker. Spolar man 

fram lite då, så jobbar jag nu på ett stort retailbolag inom matsektorn och job-

bar inte lika IT-nära längre men är kravställare på IT och jobbar mycket mot 

verksamheten med utbildning, compliance av för det mesta GDPR men också 

PCI DSS... Och, ja... Egentligen policystryning och den typen av grejer. Men 

också kravställning i IT-projekt. Så det är liksom både högt och lågt.  

 

3 DN Sa du ”Compliance of GDPR” och jag hängde inte med på det andra som du 

sa...? 

 

4 R7 PCI DSS. Det är ett särskilt säkerhetsregelverk för kortdata, kreditkortsdata.   

5 DN Okej, intressant. Men då har vi lite bakgrund kring dig och vi tar också lite 

bakgrund till företaget också och organisationen.  

 

6 R7 Ja, precis.   

7 DN Med Work From Home tänkte vi då… Har ni möjlighet att jobba hemifrån till 

följd av pandemin just nu?  

 

8 R7 Ja, det är ett krav faktiskt, att vi jobbar hemifrån. Vi har ett... Det är ett fåtal 

som har rätt att röra sig på kontoret, och då är det liksom uttryckligen god-

kända skäl till att göra det. Så att... Där jag jobbar då, jag undviker att nämna 

det vid namn för att vi, vår kommunikationsdelning är lite så där att... Det finns 

lite regler och så kring godkännande och att man ska synas utåt och så, så det 

är därför jag inte nämner det vid namn. Men jag har inga problem med att jag 

själv eller min titel nämns då... Men... Så, som sagt. Man drog ju beslutsatsen 

att vi har alla förutsättningar för att jobba hemifrån, och därför så ska alla som 

kan göra det, göra det.  
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9 DN Ja, och när fick ni möjlighet att göra hemarbete?   

10 R7 Från och med mars förra åtet, alltså mars 2020.   

11 DN Och jag antar att ni inte alls har möjlighet att jobba på kontoret förutom i spe-

ciella skäl?  

 

12 R7 Ja, vissa... Kontoret är ju bemannat, sen är det ju inte bemannat lika mycket 

som det är normalt sätt. Och det finns vissa team och individer som behöver 

vara där, så till exempel folk som testar och jobbar med vår hårdvara ute i buti-

kerna, så kundterminaler och kortterminaler, den typen av liksom, utvecklings-

team, de måste sitta på kontoret för det är där vi har särskilda testrum och sånt 

uppsatt. Alltså, dem kan inte utföra sitt arbete hemifrån. Så att dem får jobba 

från kontoret till exempel. Och sen är det liksom, när individer har särskilda 

behov av att det är något viktigt brev som kommer dit som de måste hämta el-

ler att man har någon, något IT-problem med sin dator där man behöver åka in 

för att göra något eller få en ny dator. Eller ah, få en ny dator brukar vi faktiskt 

buda ut nu förtiden. Det finns liksom ett smalt sätt av skäl när man får vara på 

kontoret.  

 

13 DN  Okej, och hur såg det ut innan pandemin? Var det... fick ni jobba hemifrån då 

också?  

 

14 R7 Ja, vi har haft möjlighet. Det har det varit att man i huvudsak ska jobba från 

kontoret. Det är väl det som har varit... Det har inte varit en hård regel på det 

sättet. Men jag skulle säga att det är mer av en kulturell policymässig aspekt, 

alltså att där jag jobbar så, i och med att våran organisationer entreprenöriellt 

och relationsdriven så är vi som jobbar här också väldigt... Människooriente-

rade. Så vi gillar ju att ses och den lokala kulturen i bolaget är ju att man job-

bar från kontoret.  

 

15 DN Ja. Och om ni skulle uppskatta hur många procent jobbar hemifrån idag jäm-

fört med före pandemin?  

 

16 R7 Jättesvårt att sätta några siffor på. Man kan säkert hitta IT-metrics, eller 

metrics på det i vår IT, men om jag skulle gissa utifrån hur jag ser mitt... Där 

jag sitter då, så skulle jag väl säga att... 85–90 % sitter hemifrån. I alla fall av 

liksom när det kommer till tjänstemän. Sen har vi ju liksom lagerverksamhet 

och våra butiker är ju inte alltid vi som äger utan de kan ju också vara... Fri-

stående handlare då som... Där de har sin egen verksamhet, de kan jag inte rik-

tigt tala för. Men liksom, butikspersonal måste ju uppenbarligen jobba i buti-

ken och... Folk som jobbar på lager med liksom plock av varor och såna saker 

måste ju också vara på lagret så att säga. Men om vi räknar bort dem och bara 

pratar tjänstemän... Så skulle jag säga 85–90 %.  

 

17 DN Och hur skulle du uppskatta att det såg ut innan pandemin?  

18 R7 Nä men då var det väl... 95 % som jobbade från kontoret... Skulle jag säga.   

19 DN Det är nästan en hel motsats.   

20 R7 Ja, men lite så… Lite så har det blivit.   

21 DN Ja, okej. Och hur tror du det kommer vara efter pandemin? Kommer ni ha fort-

satt hemarbete eller kommer det vara samma som det var förr? 
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22 R7 Vi har ju inte fått någon policy, eller någon ny policy runt det där ännu, men 

det kommer väl efter sommaren skulle jag tro... Men mina gissningar utifrån 

vad jag har läst och... Vad jag ändå uppfattar att man är på väg, så... och när 

jag säger liksom ”läser” så menar jag liksom, hur trender ser ut i samhället i re-

gel, så skulle jag tro att det kommer va... Man kommer ha ett friare, mer uttalat 

val att jobba hemifrån, det kommer kanske vara mer okej. Inte för att det inte 

var okej innan men kulturen kommer nog att lite skifta så att fler kommer 

jobba hemifrån. Men jag skulle tippa på liksom, att man lägger huvudsaken av 

sin tid på kontoret men om vi säger att... Man i huvudsak jobbade från, eller på 

kontoret 5 dagar i veckan med undantag för någon dag här och där innan... Så 

tror jag att i framtiden så kanske man kommer lägga 3–4 dagar i veckan på 

kontoret och 1–2 dagar hemma. Det ser jag absolut som ett möjligt scenario. 

  

Ed 

23 DN Ja, det blir lite mer flexibelt på det viset. Men ja, det var bara några bakgrunds-

frågor där.  

 

24 R7 Yes.   

25 FC Ja, så då vill vi gå över och fråga lite om just hot och utmaningar. Så i sam-

band med att fler anställda nu arbetar hemifrån, har ni uppmärksammat att det 

har blivit någon ökning av informationssäkerhethot eller utmaningar i ert ar-

bete?  

 

26 R7 Mhm, och där skulle jag säga att hoten som sådana, om vi benämner hoten som 

liksom hotaktörer och... Vilka typer av attacker eller liksom händelser som kan 

inträffa, där tror inte jag att det... Eller så, det har inte uppkommit några nya. 

Så här, ransomware har alltid funnits... liksom även innan pandemin. Aktivis-

ter och hackargrupper, APT:er, som inte heller uppkommit nytt av pandemin 

så att så här... Hoten som sådana är detsamma, men jag skulle säga att attack-

vektorerna är annorlunda eftersom fler jobbar hemifrån. Hotaktörerna vänder 

sig mer mot individer och hemnätverk. Även publika liksom nätverk och att 

folk sitter och jobbar... Nu jobbar ju kanske inte folk från kaféer riktigt, eller 

tanken är ju inte att de ska göra det i alla fall i pandemin men... Vi ser ju att 

man använder företagets IT-utrustningen och behandlar företagets information 

från andra nätverk där vi inte har kontroll. Så jag skulle säga att utifrån det sät-

tet att riskerna har ju växt i och med det då, eftersom det är andra typer av sår-

barheter som är nya då. Sen det vi har uppmärksammat rent faktiskt är att 

spam- och phising-försök har ju gått upp. Även försök till ransomware har ju 

ökat något, sen sitter inte jag på... Jag ska vara helt ärlig och säga att jag sitter 

ju inte i våra säkerhetssystem och tittar varje dag, jag får ju liksom rapporter 

varje dag och får ta del av sånt i andra- eller tredjehand ibland så. Men det är 

väl de trender som jag har sett att... Volymerna att försöka göra intrång eller... 

komma åt vår information, eller störa vår verksamhet, har gått upp. Definitivt.  

M, At, Te 

27 FC Ja, okej. Så hoten är dem samma men det är riskerna som är större nu för sår-

barheterna är andra, och det är större mängd liksom?  

 

28 R7 Ja, så skulle man kunna sammanfatta det.   

29 FC Ja, okej. Och vad skulle du säga med, rent så här informationssäkerhetsutma-

ningar om man tänker ett organisatoriskt perspektiv med anställda och lik-

nande? Har ni sett några förändringar där när man arbetar hemifrån jämfört 

med på kontoret?  

 

30 R7 Ja, absolut. Och det som...så att säga, det är ju.…jag skulle säga att det inte är 

för att vi är begränsade per se, men vi är mer begränsade inom det tekniska ef-

tersom det finns en gräns till hur långt vi kan gå, så här, vi kan ju inte gå in och 

Te, O 
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börja pilla i våra anställdas hemnätverk så här. Eller installera sensorer där, det 

vore liksom ett... Integritetsövertramp liksom.  

31 FC Ja.   

32 R7 Och rent arbetsrättsligt tror jag inte heller att vi har lagligt utrymmet för att 

göra något sånt. Men så, med det sagt, det rent tekniskt så ja, man kan ju för-

söka skydda datorerna bättre. Sen har vi liksom bra skydd på plats redan så vi 

har inte gjort några ytterligare åtgärder på end-points:en så. Däremot så, det 

som blir viktigare och där det finns mer utrymme är inom de organisatoriska 

åtgärder där vi pratar om utbildning av vår personal och awareness, och... Att 

skapa mer kunskap bara om de risker som uppstår när man inte jobbar från 

kontoret.  

N, Tr, 

Aw 

33 FC Vad skulle du säga...Anser du att det finns olika hot gällande informationssä-

kerhet när man arbetar hemifrån jämfört med när man är på kontoret? Eller 

tycker du det är samma?  

 

34 R7 Hoten är nog samma, sen är det attackvektorerna och sårbarheten som hoten 

skulle utnyttja som är annorlunda. Där... På vårt kontor har vi ju mer kontroll 

över attackvektorerna och dem angreppspunkterna som finns. Sen med det 

sagt, så jag menar... Ett intrång kan ju alltid hända. Det finns liksom alltid zero 

days som kan utnyttjas och...Social Engineering även, så att så här... Bara för 

man är på ett kontor så är man inte skyddad per se. Men liksom med tanke på 

den utökade nivån av kontroll vi har så kan vi ändå hävda att sannolikheten för 

något sånt skulle inträffa är lägre.  

Te, N 

35 FC Så i en kontorsmiljö?  

36 R7 Mhm.   

37 FC Ja. Okej. Och vad skulle du säga är den största utmaningen med att arbeta 

hemifrån utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv?  

 

38 R7 Det är, tror jag att... När våra IT-komponenter sitter på ett nätverk där vi inte 

har kontroll så vet man ju inte vad som också finns på det nätverket. Så skulle 

en anställd bli föremål för ett riktat angrepp där någon lyssnar av nätverkstrafik 

eller försöker göra intrång i data på det sättet så, så skulle ju det kunna göra att 

information läcker ut. Sen finns det andra teknologier som vi tillämpar för att 

mitigera dem här riskerna. Jag menar, vi använder ju VPN-teknologier till ex-

empel. Vi har tvåfaktorautentisering åtminstone på dem tjänster som vi acces-

sar via internet. Och liksom, loggning och övervakning av system och sådana 

saker... Så det är ju inte så att det är fritt blås in bara för att man inte sitter på 

kontoret liksom. Sen har ju vi också haft en... En ganska traditionell approach i 

hur vi tillåter åtkomst till våra system i det att man måste komma från vårt nät-

verk. Eller åtminstone gå via vår proxy ut mot en internettjänst. Men det där är 

något som vi har fått anpassa lite i, nu när fler jobbar hemifrån. Jag antar att vi 

kommer till det.  

Te, N, 

IAM,  

39 FC Ja.   

40 EH Ja, precis. Eller, Frida var du klar där?   

41 FC Ja.   
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42 EH Det är ju nästa del här, just med policies och vad ni gör får åtgärder för att mi-

tigera. Där undrar vi först om ni har några särskilda informationssäkerhertspo-

licies som era anställda förväntas följa nu när det är mer hemarbete?  

 

43 R7 Det man kan säga som är så här särskilda policies som i saker där vi just skrivit 

något nytt och anpassat för den här situationen, så har du ju... Vi har inte haft 

någon särskilt så här, Coronapolicy när det kommer till informationssäkerhet. 

Vi har skrivit texter och anvisningar, men vi pekar mycket på våra befintliga 

policies kring, vi har en medarbetarhandbok till exempel där informationssä-

kerhet och ”acceptable use”-policys för vår IT-utrustning finns. Vi har gjort 

bedömningen att dem är tillräckligt bra att, följer man de i dem här tiderna så 

är vi skyddade till liksom den nivån vi vill. Och... Ja, så det har varit mer att vi 

har gjort förtydliganden, vi har gått ut med anvisningar och framför allt mycket 

awareness-utbildning då.  

Ed 

44 EH Då är det snarare det som är förändringen och inte faktiska innehållet?   

45 R7 Nä, precis.   

46 EH Och lite av dem hoten som nämnde innan där, men hemnätverk, vi pratade lite 

om VPN och tvåfaktorautentisering, men finns det några andra särskilda best 

practices som ni tillämpar mot specifika hot som vi inte har tagit upp hittills?  

 

47 R7 Precis. All teknologi som vi tillämpar styrs ju från... Liksom regelverk och 

standardkrav som vi har. Och där använder vi ju ISO-27001 för ledningssy-

stem, och 27002 för kontroller. På senare tid har vi även tittat mycket på olika 

NIST-standarder inom till exempel kryptering. Och även... CIS för förhärdning 

av system och deras top 20 controls är någonting som vi tillämpar mer och mer 

då. Och... så det styr ju liksom, teknologi och hur vi styr åtkomstsystem och in-

formation, övervakning av dem.… För man ska också komma ihåg att det inte 

bara är skydd av end-points som i datorer, utan det är ju också så att vi behöver 

skydda våra centrala system och hur man ansluter till dem då. Så det som är 

extra viktigt, som vi tillämpar, som vi liksom lägger mer tonvikt vid eller foku-

serar mer på i det här läget, det är just... Kryptering i VPN för att skydda in-

formation vid överföring. Parallellt med Corona så har vi även haft främst 

två... Och som har jätteny innebörd för GDPR där, som ställer högre krav på 

även hur man skyddar personuppgifter liksom, där dem ligger i olika moln-

tjänster och system, så att... Så här, även kryptering i ”at rest” jobbar, har vi 

jobbat mycket med. Sen har vi försökt öka liksom, spårbarhet, loggning och 

övervakning i system så att vi kan detektera... Vi jobbar ju med ständig förbätt-

ring inom våra ledningssystem, men särskild incidenthantering är någonting vi 

har fokuserat på att... Ja men, vara förberedda om något skulle inträffa. Sen är 

det ju just att höja kvalitén i hur man efterföljer.... Våra standarder för åtkomst-

kontroll, alltså att det ska vara baserat på vad man har för affärsbehov alltså, 

”principle of least privilege”, ”segregation of duties” i processer... Och att vi 

använder tvåfaktorautentisering till den större grad i... Ja men, det ska alltid 

finnas för adminstratörskonton och konton med högre behörigheter, men även i 

internetexponerade tjänster då.  

N, IAM,  

48 EH Skulle man kunna säga att det är lite mer åt det teknologiska hållet?  

49 R7 Jag skulle säga att det är en mix. Det är en mix, så... Parallellt, alltså så här, vi 

har ju både jobbat dem mjuka delarna i människor och processer, med tonvikt 

på användarutbildning och träning av våra medarbetare. Vi har också jobbat 

med teknik där vi kan, liksom. Så jag skulle säga att det är en mix.  

Ed, Tr 
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50 EH Det leder in till nästa fråga här, hur ni arbetar med education, training och awa-

reness, och om det är ett kontinuerligt arbete eller hur det ser ut?  

 

51 R7 Ja, och det är ett kontinuerligt arbete. Vi har awarenesskampanjer som rullar på 

över året, också, vi har en plattform som vi använder oss utav där vi skickar ut 

mikroutbildningar med jämna mellanrum och så finns det olika teman. Så att... 

Jag tror vi har... Skickar ut allting eller om det är varannan vecka eller en gång 

i månaden, det minns jag inte riktigt men någon... Ja, jämna mellanrum på det 

sätter i alla fall. Och då kan det ju vara att någon handlar om ransomware, nå-

gon handlar om hur man skyddar sig mot phishing, någon handlar om...Krypte-

ring eller liksom vad det nu kan vara. Så att... Det är ju en rullande grej, sen är 

ju det en tredje part som vi har hjälp av, och det är ju generella utbildningar för 

att höja grundawarenessen och så. Och dem har ju också tematiserat och upp-

daterar detta varje år. Och med covid så har vi också fått lite gratis är det ju 

inte för vi betalar ju för det, men det har ju ingått i tjänster att vi har fått ett... 

en profilering mot corona för att det har varit ett sånt år helt enkelt.  

Aw, Ed 

52 EH Det känns som att det här arbetet mot att utbilda men samtidigt som att attack-

vektorerna blir bättre och bättre. Att du alltid måste vara den här uppdateringen 

om vad man kan liksom, som då anställda kan göra när det kommer till de or-

ganisatoriska.  

 

53 R7 Ja, absolut. Och det är ju superviktigt att man... Hittar... Det är lite av en konst-

form på ett sätt för att liksom det handlar om att dels, inte informera för 

mycket för då slutar folk lyssna efter ett tag. Det... På samma sätt som att folk 

tröttnar på restriktioner så tröttnar ju folk på att få höra om säkerhet hela tiden. 

Så det handlar om att informera tillräckligt ofta för att folk ska ha det i bakhu-

vudet och inte liksom tappa fokuset men att inte för mycket så att folk ledsnar 

liksom. Och att man hela tiden håller upp innehållet fräsch och uppdaterat så 

att folk inte upplever att det är samma grej som förra året och så klickar dem 

bara igenom liksom.  

Ed, Aw? 

54 EH Skulle du anse det vara viktigare nu med hur utbildningar, awareness och trai-

ning jämfört med hur det var i en kontorsmiljö? Vi har tagit del av lite... på en 

kontorsmiljö har man mer ”kontroll”, medan när man sitter hemifrån så blir det 

ju inte lika mycket det.  

 

55 R7 Det är definitivt viktigare men det är inte bara pandemin som driver det... För 

att så här, behovet har växt över flera år. Och kommer fortsätta växa och det 

har ju och göra med hur... Hur molnteknologi och digitalisering, liksom ut-

vecklas, och... Vår värld blir ju mer digital och komplex, vi ställer högre krav 

på gemene man att förstå risker, så jag skulle säga att, att det har blivit mer 

viktigt, det började inte för ett år sedan utan det har ju pågått i kanske 5-10 års 

tid liksom. I takt med att man jobbar, har mer distribuerad IT-miljö, att det inte 

bara är den här klassiska on-prem med ett skalskydd, utan att man måste bygga 

defense in [Inaudible sound], nu är man inne på att kalla det Zero Trust... Att 

anta att ett angrepp redan kan ha skett liksom, att ha med det i beräkningen.... 

Det är ju liksom ingenting som är så här, det kommer nya modeord för varje 

år... Men, jag som ändå har några år i branschen ser ju att, det är ju mindre och 

mindre som jag upplever som nytt, jag tror att det är en del av en längre tids-

skala där vår värld blir mer komplex, tekniken blir mer komplex och därför så 

ökar behovet av att folk, liksom, förstår och kan ta ansvar själva.  

Aw, 

ZTM 

56 EH Och vi... Du nämnde lite där när vi pratade om vilka best practices som tilläm-

par där, att det är en mix mellan de teknologiska eller de organisatoriska, och 

då undrar vi om... Skulle du säga att ni lägger mer vid de organisatoriska eller 

teknologiska eller är det en mix där också?  
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57 R7 Sammantaget för hela koncernen, för jag representerar ju ett bolag i en större 

koncern.... Skulle jag se det för hela koncernen så är det ju en mix och jag kan 

inte säga om vi lägger mer eller mindre i den ena, jag upplever att det är 50/50 

liksom. Men tittar vi där, i min kontext så lägger vi definitivt mer fokus på de 

organistiska eftersom att... Jag jobbar, eller vi som jobbar inte rent med IT utan 

där har ju vi en central funktion som är våran SOC och den operativa IT-säker-

hetsgruppen sitter ju inte hos mig, utan sitter ju i.... Koncernmoderbolaget då. 

Så att utifrån liksom bara, vart jag sitter och mitt ansvarsområde så är det na-

turligt att vi jobbar mer med organisatoriska kontroller.  

 

58 EH Okej, intressant.   

59 FC Men hur.... Hur ställer ni er nu till er, alltså jag tänkte kontakter med medarbe-

tare nu när man jobbar just på distans, folk jobbar hemifrån, har det försvårat 

någonting? Ur då säkerhetsaspekt, att man inte har kontakt med medarbetarna? 

 

60 R7 Nej, jag tycker nog faktiskt inte det. För att, är det någonting som många har, 

som inte bara jag tycker som.... Vi har pratat om det i många olika gruppe-

ringar, vi gjorde en omställning från att vara ett företag där vi alltid kom in på 

kontoret och drack kaffe och tjötade och sen jobbade vi liksom. Liksom väldigt 

relationsdrivna så, till att alla jobbar hemifrån. Och den flytten gick på 1–2 

veckor så att alla hemma. Och det blev ingen så här, märkbar förändring i att 

”oj, all…nu slutar grejer funka” och att det blir så här en allvarliga påverkan på 

verksamheten utan... Det.... Vad ska man säga? Det gick liksom oväntat bra. Så 

att kontakten med medarbetare och att nå ut, tycker inte jag har påverkat så 

mycket av det. Men det kanske också har och göra med att i takt med att man 

förstod det här, och liksom varit en finess och utmaningar, så börja... Jag har ju 

märkt också att man generellt sätt kommunicerar mer liksom om saker och 

ting... Som intranät, mejlutskick och så vidare, att vi har kontakt med våra an-

ställda tror jag har blivit oförändrat, men det beror ju också på att vi har lagt 

mer energi på att kommunicera.  

O 

61 FC Ja. Men... Tack så jättemycket för alla dina svar. Eller du skulle säga något 

också Douglas?  

 

62 DN Ja, innan vi kör vidare så tänkte jag bara, för du nämnde några saker... Du 

nämnde att ni hade anpassat, att ni hade en traditionell approach på säkerhet i 

dagsläget, eller innan pandemin också, men att ni behövde anpassa det 

litegrann nu när ni började jobba hemifrån med nätverk och så. Tänkte ifall du 

har redan svarat, eller om du vill tillägga på den komm....?  

 

63 R7 Ja, eller jag kan ju förtydliga att när jag säger traditionellt så men jag ju inte att 

det är hundra procent traditionellt med liksom on-premise IT och skalskydd, 

utan vi hade ju molnmiljöer och molninfrastruktur även innan det... Så att, jag 

skulle inte säga att vi har på det stora hela en traditionellt IT men, jag tror inte 

vi låg längst fram om man säger så kopplat till, att använda sig av.... identite-

ter, och tvåfakturautentisering som... Liksom, det primära sättet att skydda åt-

komst till infrastruktur utan det var mycket byggt runt nätverket. Sen har vi 

som sagt, vi har gått från att ha... Krav på liksom VPN, och liksom kontorsnät-

verkaccess till att vissa molntjänster har vi satt upp med split-tunneling tek-

nologier så att man kan ju komma åt dem från, utifrån vårat nät. Men, med 

krav på... Tvåfaktorsautientisering och en... Mer robust identitetshantering då.  

N, IAM 

64 DN Okej. Hade ni tvåfaktorsautentisering innan också? Eller det var....  

65 R7 Inte på alla system. Men då var det ju väldigt strängt att de fick bara kommas 

åt från kontorsnätet då. Men dem så att säga, tjänster där det har varit kritiskt 

för verksamheten att kunna komma åt utanför nätverket så har vi liksom varit 

IAM, N 
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signat med att implementera tvåfaktor och.... Sen är det ju inte bara tvåfak-

torautentisering och identiteter som är hela storyn utan det är ju också det hur 

vi övervakar våra system, vilka monitorerings use-cases sätter vi upp i våra 

CM-system, så där har vi börjat övervaka åtkomst till system mycket hårdare. 

Alltså utifrån att folk jobbar mer hemifrån, så det är väl också att tillägga.  

66 DN Okej. Och en sista grej innan vi går över, du nämnde när vi pratade om hot och 

utmaningar och att ni hade bra skydd på era klienter, eller på deras datorer... 

om man får fråga, mer explicit, vad det handlar om? Om det är antivirus eller 

om det är...? 

 

67 R7 Det är en kombination mellan att trycka ut säkerhetsuppdateringar mycket mer 

konkreta, så att man inte kan, alltså att användaren inte kan dodge:a dem mer, 

att postpone:a och sådana saker. Att vi samlar in viss log från datorerna som 

inte kanske gjort innan, och att.... Att vi har som sagt anti-virus och, även för 

centrala system, att vi har ”intrusion detection” system och den typen av saker.  

 

68 DN Okej. Tack!  

69 FC Yes, då ska vi gå över till vår Miro-övning. Så att du kommer att få en länk 

skickad till här i chatten av Douglas, samt inloggningsuppgifter till Miro-hem-

sidan. Och där har vi då skapat ett ja, ett tillfälligt konto och med ett tillfälligt 

lösenord, så vi kommer ändra när den här övningar är klar. Eller när intervjun 

är klar. Och när du är inne på Miro på länken där, så är det ”sign in” vi vill 

välja och inte ”sign up”. Av någon anledning promote:ar de lite mer att man 

ska signa upp på hemsidan.  

 

70 R7 Yes.   

71 FC Och när du är inloggad så kommer du se att där finns möjlighet att klicka på en 

board som heter ”interview”. 

 

72 R7 Mhm.   

73 FC  Perfekt.   

74 R7 Så.   

75 FC Vill du dela skärm där Douglas? [...] Ja, grymt. Så då har vi på skärmdelning 

här så kommer vi se hur du förflyttar musen och så, även i samtalet i Zoom... 

 

76 R7 Mhm.   

77 FC …och tanken här, det är att vi vill be dig gradera påverkan som de här organi-

satoriska och tekniska best practicen har på de hot och utmaningar inom in-

formationssäkerhet som vi har identifierat via litteraturen. Så vi har delat upp 

det i då två tables, ett för organisatoriska och ett för tekniska. Och best practi-

cen är ju då, de gröna lapparna häri en lodrät linje, och hoten är dem blåa lap-

parna. Du har exempel och beskrivningar av både hoten och best practicen vid 

sidan av för att ge lite mer kontext i hur vi tänker kring dem. Och sen har vi ju 

då lapparna high, medium och low impact till höger och då vill helt enkelt be 

dig drag and rop:a dem i dem olika rutorna beroende på hur stor påverkan du 

skulle anse att de har. Och för att du ska kunna drag and drop:a så ska du få 

klicka på den lilla pilen där Douglas har sin pil, i menyn längst ut till vänster. 

Så har du lite olika vekrtyg.  
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78 R7 Mhm...  

79 FC Jag vet inte om du ser på vänsterkanten.   

80 R7 Ja, precis, en pil och text, och template...  

81 FC Så om du bara vill klicka på pilen högst upp en gång, så ska du sedan då kunna 

förflytta saker här inne.  

 

82 R7 Ja, jag testar en lapp här bara. Ja, cool.   

83 FC Ja, nice.   

84 R7 Då verkar det funka.   

85 FC Ja, perfekt. Och under tiden du gör detta så vill vi ju såklart be dig att försöka 

tänka högt och ja, resonera lite kring hur du tänker så att vi får.... Får en moti-

vering till varför du sätter en lapp där du gör.  

 

86 R7 Ja, jag ska bara läsa på vad skillnaden är som ni har gjort här mellan education, 

traininng och awareness.  

 

87 FC Ja, precis.   

88 R7 Så, för att... Jag tycker ju när jag läser rubrikerna ”education”, ”training” och 

”awareness”, de går ju alla in i varandra här, väldigt... Det... Om man inte dis-

tingerar det, kan det finnas en del överlapp i dem begreppen men... Är det kor-

rekt att jag tolkar education som att man, är utbildad inom generella säkerhets-

koncept... Liksom, inklusive policies och att det inte nödvändigtvis är företa-

gets egna policyer men kanske i ett bredare kontext, och training är... Ja, den är 

ju ganska specifik i och för sig. Att det är vinklat, mer vinklad träning till per-

soner utifrån deras roller. Awareness är en generell utbildning om hot och ut-

maningar.  

 

89 FC Ja, men precis. Det är ju den här är ju mer initiala, först awareness, precis. Mer 

övergripande. Men jag tycker absolut att dina förklaringar så som du förstått 

lapparna stämmer överens med vad vi ser också, att just education det... Att det 

har mer fokus på att du har insikt och förståelse, om ja, policys inom informat-

ionssäkerhet och ja, regler vad man får och inte får göra och vad som förvän-

tas.  

 

90 R7 Har ni någon särskild distinktion mellan vad som är high, medium och low im-

pact? Eller är det bara upp till mig att tolka?  

 

91 FC Eh ja, bra fråga. Vi har satt väl egentligen att, mer high impact... Vi tänker att 

då har du på något sätt att du, kan undvika hotet till viss grad eller stoppa det. 

Det behöver inte vara fullt ut, för just att oavsett vad man har för best practices 

så kommer man aldrig kunna stoppa någonting kanske till 100 procent...  

 

92 R7 Nej...  

93 FC … ”avoid to some extent”. Och medium impact, där är det väl mer att man kan 

mitigate eller förmildra eller förminska hoten, och low impact är väl då att man 

kanske kan förmildra och förminska men då bara i viss utsträckning.  

 

94 R7 Precis. Bra, nä men då har vi ramarna klara.   
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95 FC Ja.   

96 R7 Då ska vi se…   

97 FC Och vi förstår att alla, alla lappar är inte lika straight forward att sätta ut lik-

som, vart dem ska hamna. Det… Är ju inte så att alla best practices måste inte 

ha någon impct på någon av hoten heller, så du skulle även kunna välja att inte 

sätta ut någon lapp, och det blir i sådana fall ”No impact”:  

 

98 R7 Mhm. Yes. [Lång paus] Jag bara…. Jag läser lite här och tänker och funderar.   

99 FC Ja.   

100 R7 Så, och jag tänker på de här threats and challenges…  

101 FC Mhm?  

102 R7 Då är det egentligen att man hanterar, liksom, sannolikheten, eller minskar ris-

ken egentligen, att någonting sånt lyckas så att säga. För jag tänker så här, at-

tacks… De kommer ju alltid finnas där. Sen huruvida de lyckas eller inte, det 

är det jag kommer ta ställning till då. 

 

103 FC Ja, och det kan ju även vara liksom… Alltså, om du kan på något sätt förmildra 

effekterna utav det. Till exempel på om vi ska ta på teknologiska best practices 

så har vi ju till exempel då IAM och det kanske kan hjälpa till att begränsa hur 

mycket man kommer åt eller liknande. Så det kan vara ur den aspekten också, 

det behöver inte vara att man stoppar någon helt från att attackera en eller då… 

Ja.  

 

104 R7 Sen tänker jag så här också. I education när vi pratar om information security 

policys så, att policyna i sig är bra, räknar jag in i education.  

 

105 FC Ja, det är en förutsättning.   

106 R7 Ja. För jag tänker annars att ha ett ledningssystem och att ha policys och rikt-

linjer som är bra, är ju en best practices i sig, men jag buntar ihop det i educat-

ion för det här… Hänseendet.  

 

107 FC Ja.   

108 R7 Då ska vi se… Då tycker jag nog så här att, om vi börjar med riktad utbildning. 

Jag tycker generellt sätt att den är den bästa för att den blir tailormade. Sen kan 

man ju missa kanske… Liksom de här större, den här helhetskontextet liksom, 

och att få till ett holistiskt tänk i och med det. Så att en risk kan ju vara att en 

sådan best practice kanske visar vad folk ska göra och de förstår vad dem ska 

göra men kanske inte varför, vilket kan påverka… Liksom, hur bra folk följer 

det, så att säga. Men jag skulle säga, om vi tar, om vi börjar med malware då, 

så… Med tanke på hur malware är och fungerar så är det ju inte alltid lätt att 

förstå hur, med tanke på hur bra malware:n är då… Så kommer ju inte det 

kunna stoppa helt då. Så jag sätter medium impact på den [skattar Medium im-

pact på Tr och M] eftersom att malware:t i sig kan vara klyftigt och det kan ju 

vara Zero Days där det spelar ingen roll vad människor vet och så. Så... och då 

skulle jag säga på attacks egentligen eftersom de kan vara... Pratar man om 

väldigt tekniska sofistikerade saker så kan det ju runda människor [skattar att 

Tr har Medium impact på At]. 

Ed, Tr, 

M, At 
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109 FC  Mmm  

110 R7 Men social engineering till exempel har det ju en större impact på. Teknolo-

giska hot... Ahh jag skulle säga [skattar att Tr har Medium impact på Te] ... 

kanske medium impact där och kanske high impact där.  

Tr, Te 

111 FC Hur tänker du då med high impact om du vill ge någon sorts…   

112 R7 Ja men jag tänker så här, organisational är ju mjuka hot om man säger som så. 

Social engineering, eller att... Antingen att det blir exploaterat för, att folks 

okunskap blir exploaterade, men även att man inte vet vad man gör i ett sy-

stem, man råkar ta bort information eller radera en krypteringsnyckel. Sen 

finns det ju tekniska kontrollera som ska mitigera mot det också så klart, men 

om vi räknar bort det för den här punktens skull så skulle jag säga att om du 

verkligen gör det tydligt för individer hur de ska agera utifrån deras roll så 

borde det mitigera det här högre. Någonting mycket mer personligt och kon-

textualiserat. 

O, Tr 

113 FC Mmm  

114 R7 Om vi då tar polycerna så skulle jag säga nog medium egentligen across the 

board [skattar att Ed har Medium impact på M, At, Te och O]. 

Ed, M, 

At, Te, O 

115 FC Ja  

116 R7 Som du märker har jag en stark tro på att om människor har rätt kunskap kring 

saker och ting så ska allting gå bra, kanske lite idealist på det sättet. 

Ed 

117 FC Nädå  

118 R7 Sen skulle jag nog säga att awereness, när det kommer till att undvika ranso-

meware och malware, om vi räknar in phishing eller ahh phising är mer en at-

tack. 

 

119 FC  Vi skulle nog sätta phising, kategorisera det under attack mer ja i detta fallet.  

120 R7 Mmm, mmm. Precis och så skulle jag nog sätta så här [skattar att Aw har Me-

dium impact på M och At]. Jag tror att awereness ger nog en begränsad impact 

på så att säga riskerna med att sitta hemifrån eller tillämpa Bring Your Own 

Device eller liksom att... [skattar att Aw har Low impact på Te]. Jag skulle 

säga att en acceptable use policy om bara hur man får använda sin IT utrust-

ning, även om man liksom förutsätter att man jobbar från kontor... Det kan ju 

vara så att även om, nu är fallet inte så hos oss kanske men generellt sätt så kan 

det ju sa att du har ett företag med en IT miljö där man säger att vi ska alltid 

jobba från kontoret och ni får inte använda er utrustning utanför kontoret. Men 

för den sakens skull har man fortfarande laptops som man kan ta med sig, då 

har man ju en acceptable use policy som folk fortfarande kan bryta. Awereness 

kan ju få folk att förstå att varför det är viktigt, men det behöver inte betyda att 

de köper in på det, de kanske har en annan åsikt om saker och ting helt enkelt. 

Så jag tror att man kommer bara så långt med awereness. 

Aw, M, 

At, Te 

121 FC Mmm  

122 R7 Jag skulle nog också säga att... Awereness har av lite samma anledningar, lägre 

impact på organisational [skattar att Aw har Low impact på O]. För att så här, 

ja även om jag vet att, vad ska vi som exempel... Jag kan ta insider hot, insider 

hoten är i för sig... Så här om någon väl har tagit sig så långt att de är beredda 

Aw, O 
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att göra insider brott då spelar det nog ingen roll om vad du har informerat om 

för risker. De kommer ju att göra det ändå och egentligen så gäller det ju samt-

liga. Insider hotet är ju lite särskilt på det sättet så det kanske man inte ska låta 

färga hela organisatoriska, men ah vi kan säga så. Vi behöver väl kanske 

speeda på lite. 

123 FC Ja där är det väl främst unintentional när det gäller organisational, men jag för-

står... 

 

124 R7 Mhm ja! Användarfel och sånt.   

125 FC Ahh   

126 R7 Nä men så är det ju och där kan ju så här, folk kan ju göra fel i system även om 

de vet om att det finns en risk för att göra fel.  

O 

127 FC Ja  

128 R7 Jag ser ju mer det som att det är policys och riktad träning som berättar hur 

man inte ska göra fel i det sammanhanget då. 

Ed, Tr 

129 FC Mmm, ahh men nice. Då kan vi gå ner till technical så har vi ett liknande rutnät 

här som du ska få fylla i, men då med andra best practices. 

 

130 R7 Mmm, mmm.  

131 FC Vi har ju pratat lite om IAM här och MFA innan, MFA ingår då i IAM här i 

den kategoriseringen vi har gjort. Sen har du Bring Your Own Device Manage-

ment, Network där tänker vi väl främst på VPN och nätverkssegmentering och 

sen Zero Trust Model som vi också har varit inne på och nämnt lite. 

 

132 R7 Mmm, mmm. Jag skulle även lägga in intrusion detection system i Network. N 

133 FC Ja  

134 R7 Alltså att känna av anrop till suspekta, eller liksom känt suspekta IP rangear 

och även inspektera payloads och filtrera bort sådant som kan vara skadligt. 

Det sker ju oftast i nätverkslagret. 

N 

135 FC Ja amen super.  

136 R7 Jaaa och då skulle jag säga att... Okej DDoS skydd skulle jag nog också lägga i 

nätverkslagret.  

 

137 FC Ja  

138 R7 Så då skulle jag säga, för ransomeware så... Vart lägger ni endpoint skydd 

skulle ni säga? 

 

139 DN Vi har nog inte identifierat det direkt som en best practice utifrån litteraturen, 

när vi har begränsat det lite grann. Men jag gissar att det kommer hamna då 

under Network. 

 

140 R7 Ja. Så om vi antar att endpoint skydd ligger i Network, för det är en ganska 

viktig... Alltså best practicen är ju att man har det så att säga, så den skulle jag 

säga är ganska viktig. Då skulle jag säga att det är, har en high impact på Mal-

ware [skattar att N har High impact på M]. Det är någonting som vi ser i 

M, N, At 
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praktiken också. Visst det är klart att det är så här som jag sa innan, ett mal-

ware kan alltid lyckas, det kan alltid få förödande konsekvenser för det finns 

saker som bara helt enkelt inte kan veta på förhand. Men tittar man på, och det 

gör man kanske inte så ofta som man borde, men tittar man på hur mycket man 

faktiskt stoppar så är det mycket i med nätverkssegmentering, att man använ-

der VPN kryptering, att man har intrusion detection system. Det stoppar, och 

endpoint skydd då, det stoppar faktiskt ganska mycket. För det är väldigt 

många försök till attacker som ändå kör på de här traditionella redan kända sår-

barheterna. 

141 FC Mmm  

142 R7 Så skulle jag säga att... När det kommer till IAM så har det en begränsad på-

verkan på Malware [skattar att IAM har Medium impact på M], inte i det att 

det inte kan, för det är ju fortfarande så att komprometteras fel konto... Jag me-

nar MFA kan ju också komprometteras, men så att säga jag letar efter något in. 

När du väl är inne och har rättigheter så kan det sprida sig. 

IAM, M 

143 FC Ja  

144 R7 Och Bring Your Own Device... Precis för det där är också remote access om 

man använder sig av VI, eller virtuella desktops för att accessa system. Då får 

du ju lite enpoint protection på det också egentligen, det är det man säger. Då 

skulle jag säga att det också kan ha en high impact [skattar att BYODM har 

high impact på M]. 

BYODM, 

M 

145 FC Ja. [Lång paus] Zero Trust Model det är ju egentligen lite större kanske, det ju 

mer omfattande än vad de andra tre är. Så de omfattar ju till viss del de som 

står där uppe också.  

 

146 R7 Mm, ja precis. För det som jag skulle säga runt den är ju att, om vi pratar om 

technological best practices så är det på sin höjd kanske, förutom att det är just 

teknologi då, så är det ju på sin höjd också kanske vissa arkitektuella beslut. 

Sen innefattar ju Zero Trust också mycket organisatoriska åtgärder också, 

alltså sett till framförallt processer då. 

ZTM 

147 FC Mmh okej. Ja det är ju ett himla stort koncept, så det är...  

148 R7 Mmm  

149 FC Vi har gjort vårt bästa att förstå det via litteraturen. Det är ju därför vi vill kolla 

det här med er som verkligen sitter och jobbar med det i praktiken. 

 

150 R7 Ahh ahh absolut. [skattar att ZTM har high impact på M] Zero Trust är ju ett 

relativt nytt begrepp, men tänket är ju inte nytt. Det är ju fortfarande så att det 

följer principle of least privilage, segregation of duties och de här klassiska de-

signprinciperna. Bara att man har paketerat det på ett nytt sätt och uttrycker det 

på nya sätt med modern teknologi, men jag skulle säga det får en high impact 

av egentligen samma skäl som nätverkskontrollerna. Alltså för om vi tar in 

segmentering av system, visst ett system kan alltid bli komprometterat men har 

du tillämpat en Zero Trust så kommer det ju ha en klart avgränsad påverkan på 

det så att säga. Så det är väl lite det som ni sa att det, det är ju inte det att det 

kanske stoppar alla försök men det kommer definitivt begränsa påverkan av 

det. 

ZTM, M 

151 FC Ja  
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152 R7 Och om vi ser till DDos attacker och social engineering... så tycker väl jag att. 

Vad ska jag säga, attackerna kommer fortfarande hända, försöken kommer 

fortfarande vara där. DDoS kan man stoppa ganska effektivt med nätverk, men 

samtidigt så social engineering är ju på något sätt ändå att hacka något inom de 

befintliga godkända ramarna så at säga. Så att lyckas få en användare att göra 

någonting de redan har en möjlighet att göra men som bryter kanske en mjuk 

policy till exempel. Gud jag känner att jag är lite så här, som när det är vem 

vill bli miljonär och man ska prata om svaren innan man väljer. 

At, N 

153 FC Hahah aah!  

154 R7 Fick bara en så här, men men.  

155 FC Nä och jag förstår att vissa blir ju svårare som du sa, att man kanske känner att 

det har en större påverkan på ett av exemplen men inte på ett annat. 

 

156 R7 Ja det är ju stora, det finns ju en komplexitet i det. Det är ju alltid så där när 

man ska försöker reducera någonting till minsta möjliga. 

 

157 FC Nä och det förstår vi.   

158 R7 Men jag skulle säga ahh... Men jag skulle säga att, low impact på identitetshan-

teringen [skattar att IAM har Low impact på At] utifrån att du lyckas med en 

attack då så som är, om vi säger som så här, en attack kan ju vara att man 

lyckas implementera ett malware så det kan ju fortfarande lyckas. Men själva, 

om vi tar själva attackdelen av det alltså där det startar, så skulle jag säga att 

åtkomstkontrollen den komprometteras ju av att någon ändå lyckas bli utnytt-

jad eller en sårbarhet att någonting lyckas ta sig in. 

IAM, M, 

At 

159 FC Mmm  

160 R7 Sen skulle jag säga high impact på nätverk [skattar först att N har High impact 

på At] för att, framför allt DDoS stoppas väldigt effektivt men segmenterar du 

saker och ting så kan det minska. Ahh intentional insider threat... Ah det be-

gränsar ju hur mycket en person har åtkomst till så klart. Jag skulle nog sätta 

medium på den ändå, med tanke på att det du väl kommer åt kan du ändå kom-

promettera [skattar att N har Medium impact på At istället]. 

N, IAM, 

At 

161 FC Mm  

162 R7 Och... som sagt jag tror här, kommer du in så kommer du ju in [skattar att 

BYODM har Low impact på At]. Så det är samma skäl egentligen, det är ju åt-

komst i de här två övre. Det är ju vad du har åtkomst till som lite avgör hur all-

varligt det blir då. Så jag menar lyckas du med en attack mot en användare som 

har väldigt höga behörigheter i ett affärskritiskt system, jag menar den använ-

daren behöver ju ha det, men lyckas du väl komma in då kan du ju ställa till 

med ganska förödande saker. Så själva åtkomsten är ju inte alltid det som är 

problemet där då. 

BYODM, 

At 

163 FC Nä  

164 R7 Och Zero Trust sätter jag som medium på den också [skattar att ZTM har Me-

dium impact på At], just för att segmentering och... hur man förhindrar liksom 

lateral movement det är nog det som är avgörande där. 

ZTM, At 

165 FC Ja  
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166 R7 Sen skulle jag säga för technological, i övrigt kring BYOD och att man jobbar 

distribuerat på nätverk där man inte har kontroll, så skulle jag säga att IAM gör 

en stor skillnad [skattar att IAM har High impact på Te]. Just för att ahh eller, 

nu måste jag tänka efter lite. [Lång paus] Jo men så klart det bygger ju mer, 

alltså åtkomst till information skyddas ju, blir mer bärande runt identiteten och 

skyddar det så därför sätter jag high impact på den. Sen är det ju fortfarande så 

att det kan finnas en utmaning på andra sätt då men det är inte kopplat till iden-

titetshanteringen. 

IAM, Te 

167 FC Nä men så klart, det kommer ju inte stoppa allt.  

168 R7 Nä nä. Sen nu när jag tänker efter egentligen, vad är riskerna inom technologi-

cal lapparna för jag tänker att Bring Your Own Device och att jobba distrube-

rat det ökar ju det driver så här... Riskerna med det är ju attacker och malware 

och informationsläckage. Så liksom är det några andra typer av risker som ni 

läser in i technological? 

 

169 FC Nä alltså när vi läste till exempel då om Bring Your Own Device så var det 

bland annat att de menade att privata enheter är inte lika säkra som enheter 

som du får då från företaget. 

 

170 R7 Mmm  

171 FC Att det inte har samma säkerhetsinfrastruktur, de har inte samma uppdateringar 

och att ja det var det. Sen i slutändan... 

 

172 R7 För det leder ju till malware och attacks tänker jag.  

173 FC ... är det ju malware och attacks, absolut. Jag förstår vad du menar.  

174 R7 Mmm mmm.  

175 FC Så nä där har vi, jag har ingenting mer jag kan säga på rak arm där som det 

skulle vara. Utan det är väl just bara att det kanske, ja är en annan ingång. 

 

176 R7 Mmm så om vi säger så här då. Om vi säger att technological handlar om vil-

ken kontroll vi har att mer proaktivt förhindra malware och attacker, med tanke 

på patch hantering och att ha kontroll på sårbarheter och sådana saker. 

 

177 FC Mmm  

178 R7 Alla datorer och telefoner som vi äger och managerar kan vi ju se till att de 

patchas, men har användarna sina egna telefoner så kan vi inte styra det. 

BYODM, 

Te 

179 FC Precis!  

180 R7 Så om vi tar mer, om vi avgränsar det till det. Så skulle jag säga att…  

181 DN [Lite bakgrundsljud]  

182 R7 Ah förlåt?   

183 DN Kan också bara tillägga att där i technological så ingår också home network 

som då på liknande sätt att ni inte har kontroll heller över hemma routern eller 

liknande. Så det blir kanske lite mer sårbart.  
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184 R7 Mm nä, mm precis. Så det de egentligen ställer krav på i så fall är att vi behö-

ver, för då håller jag ändå med om att high impact är rätt för att då behöver vi 

tänka mer på hur vi styr åtkomsten till våra centrala system, med multifaktor 

och så vidare. 

IAM, Te 

185 FC Ja  

186 R7 Och... nätverkskontrollerna i den centrala miljön blir ju också mer viktiga och 

har större impact [skattar att N har High impact på Te], för där lägger jag också 

in loggning och övervakning. Alltså att så här, ser vi suspekta trafikmönster el-

ler vi måste bevaka det hårdare, då får det en större påverkan på hur vi kontrol-

lerar trafik från okända enheter och nätverk egentligen. 

N, Te 

187 FC Mm  

188 R7 Och virtualiseringsteknik och MDM jaa... det har ju också en, det ligger väl i 

sakens natur att det har en ganska hög impact på både... 

BYODM 

189 FC Mmm  

190 R7 Sen om det skulle stoppa det särskilt mycket... Så här att det är en sak att vi, 

det beror lite hur hårt du kan styra också inom... Men säger vi Bring Your Own 

Device så kan du ju ha det uppsatt på olika sätt. Antingen kan man ju ha att, så 

här att du som anställd får en summa pengar, köper den telefonen du vill ha 

och vi stoppar in den i våra MDM system. Eller så kan man ha en annan appro-

ach där man säger att vi tänker inte managera din enhet, men vi bygger våra 

system på ett sätt som gör att vi skyddar oss från risker. Sen är ju den lite svå-

rare då kanske, ibland kan det finnas tekniska utmaningar runt det, men... Aah 

den är lite tuff, men jag skulle säga att aaa om vi antar det första fallet så kan 

vi liksom med hjälp av system och virtualiseringsteknik ta kontroll på, eller 

liksom mitigera riskerna med rogue devices och opatchade enheter. Så ja det 

får ju en hög impact [skattar att BYODM har High impact på Te]. 

BYODM, 

Te 

191 FC Ja  

192 R7 Jag skulle säga att alla de här sakerna är ju på något sätt en del i en Zero Trust 

strategi eftersom att [skattar att ZTM har High impact på Te], verify 

everything innebär ju att vi har kontroll. 

ZTM, Te 

193 FC Ja  

194 R7 Och tar vi då det här så vill jag ändå säga att IAM har en medium impact i det 

att... [skattar att IAM har Medium impact på O] Det kommer aldrig göra så att 

någon som tänker begå ett insider brott inte gör det och misstag kan alltid 

hända, men tillämpar man principle of least privilege i hur man ger behörig-

heter och man har segregation of duties i processerna för att ge behörighet då 

kommer man ändå ganska långt. 

IAM, O 

195 FC Mmm  

196 R7 Tar vi sen virtualiseringsteknologi, så low impact egentligen för att så här... 

[skattar att BYODM har Low impact på O] Om du väl är inne och har behörig-

het till någonting så kan du ju ställa till med fel och det påverkas inte så 

mycket av om enheten är virtualiserad eller om vi har kontroll på den eller inte. 

BYODM, 

O 

197 FC Nä  
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198 R7 Jag skulle säga medium här av samma anledning som IAM [skattar att N har 

High impact på O], för det är ju lite så här beroende på vad du har för kontroll 

till. Även om du har segmenterade nätverk så är ju vissa nätverk känsligare än 

andra och begår du ett fel där så kan det ju få konsekvenser, men segmente-

ringen i sig gör ju skillnad. [Liten paus] 

N, O 

199 R7 Jag skulle säga Zero Trust är lite samma anledning egentligen [skattar att ZTM 

har Medium impact på O] att en segmentering och en, verifierar du allting... 

Det beror ju lite också på hur du verifierar allting för vissa saker kan du ju inte 

verifiera innan de händer, utan du kan bara verifiera i efterhand. I teorin skulle 

man så klart vilja verifiera allting innan det händer. Alltså att alla känsliga... att 

alla känsliga actions eller vad man ska kalla det i ett system, om man ska veri-

fiera det innan det händer då kommer många saker gå väldigt långsamt. 

ZTM, O 

200 FC Ja  

201 R7 Sen kommer du inte alltid veta vad som är en känslig action förrän det har 

ställt till med någonting. För att det, du kan ha en väldigt komplex miljö. Så 

det finns en begränsning i hur långt du kan gå i att verifiera allting. Du måste 

va, i vissa situationer, beroende av reaktiva kontroller. Zero Trust vill ju vara 

väldigt proaktivt och det är det ju, men i praktiken så kommer det ändå va så 

att det finns vissa inslag som behöver vara reaktiva för att affärsverksamheten 

ska kunna funka. Nu säger jag ju det utifrån min kontext som är ett privat re-

tail-företag, men är du en militär organisation med superkänsliga system och 

superhemlig information då är du kanske mer motiverat att någonting får gå 

lite trögt eller vara lite osmidigt. Så att så här, det kan ju bero lite på kontext 

också. Allt som jag har sagt här är ju utifrån min kontext. 

ZTM 

202 FC Ja, nä men så klart. Det är intressant där att höra också, som du säger att ja 

Zero Trust är ganska lovordat och att de är ett stort ord nu som många är, eller 

ett stort koncept som många är intresserade av men att det också har sina be-

gränsningar i det att man kanske inte alltid kan verifiera allt om man också vill 

att det ska gå någorlunda smidigt. 

 

203 R7 Mmm  

204 FC Men ja jättestort tack för bra motiveringar och tankar! Det har varit superin-

tressant att höra. Det är väl egentligen det vi är ute efter, det här hade ju blivit 

så himla många frågor och lite tradiga upprepningar. Så vi tyckte att det här 

var ett roligare sätt att göra det på. 

 

205 R7 Mm, nä men det är jättebra!  

206 FC Så jag hoppas att det kändes okej!  

207 R7 Absolut!  

208 FC Men då har vi bara två avslutande frågor nu egentligen.  

209 R7 Mmm  

210 EH Ja precis! Och det rör lite om informationsklassificering.  

211 R7 Mm  

212 EH Så att då undrar vi om det påverkar, om olika informationsklassificeringar på-

verkar hur kritiskt ni ser på då specifika hot och utmaningar? Då har vi 
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definierat informationsklassificeringar, att det berör kategorisering av inform-

ation i då olika känslighetsnivåer, som öppen, delvis öppen eller konfidentiell 

information. Men ni kanske har andra kategoriseringar? 

213 R7 Mmm, mmm precis. Lite så som vi jobbar med det är, vi klassificerar informat-

ion i tre dimensioner som är de här CIA dimensionerna som ni nämnde i inled-

ningen där. De här klassiska informationssäkerhets dimensionerna. Så vi klas-

sificerar information utifrån konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Det 

här är ju sen... Vi använder de av, man använder informationsklassificeringen i 

lite olika kontext, men en viktig kontext är hur vi kravställer på dels system 

men också processer och hur vi skriver instruktioner och utbildar. Så... Ja jag 

tror information, att klassa informationen i sig kanske inte påverkar hoten så 

mycket de finns nog alltid där. Men hur vi hanterar hoten, hur vi kravställer på 

system, hur vi agerar i en incident, alltså en incident som innefattar känslig in-

formation läggs det ju mer resurser på. Där har vi liksom, det finns andra möj-

ligheter till beredskap och så vidare. [Bakgrundsljud] Och... sorry jag kom av 

mig lite. 

 

214 EH Det är superlugnt.   

215 R7 Nej så jag skulle säga det påverkar ju hur vi skyddar oss mot hot mer än att det 

påverkar hoten i sig. 

 

216 EH Skulle du säga att det ser annorlunda ut nu med hemarbete? Med informations-

klassificering? 

 

217 R7 Neeej, alltså vi klassar ju, vi jobbar ju fortfarande med informationsklassifice-

ring. Och... så det har ju fortgått oaktat vart vi jobbar någonstans, för det är ju 

liksom, det har ju inte med det att göra. Det har att göra med att uppskatta 

värde av information, det ändras ju inte för att vi sitter på en annan plats eller 

jobbar distribuerat. Sen kanske, de det gör kanske är att vissa infrastruktur-

komponenter som är avgörande för åtkomsten till information, alltså multifak-

tor till exempel, att man har en VPN tunnel, då får ju dem högre tillgänglig-

hetskrav. Alltså att vi klassar tillgängligheten, eller kraven på tillgängligheten 

av information och system eller liksom de här infrastrukturkomponenterna 

högre just för att vi är mer beroende av dem i det här läget. När vi sitter på 

kontoret så sitter vi ju liksom på det lokala nätverket, men när vi jobbar hemi-

från jobbar vi över en VPN och VPN:nen har inte lika högt liksom tillgänglig-

hetsvärde när vi förutsätts jobba från kontoret kontra när vi är väldigt beroende 

av en fungerande VPN för att kunna jobba. Så att konfidentialiteten påverkas 

inte så mycket, men tillgänglighet desto mer om vi tar det som ett exempel. 

 

218 EH Mm, mmm. Jag har bara en snabb följdfråga utifrån de du prata om i början, 

det här med vilka som jobbar på kontoret och vilka som jobbar hemifrån. Då 

nämnde du explicit det här med utvecklingsteam behöver sitta i testmiljö och 

så här. Finns det någonting med informationsklassificering som gör att det 

finns vissa anställda som måste gå in på kontoret i dagsläget? 

 

219 R7 Jag skulle säga inte hos oss. Anledningen till att de sitter på kontoret är ju för 

att det är särskilt byggda rum och hårdvara som finns där som de är beroende 

av. Sen vet jag ju av liksom av kollegor i branschen och vad jag vet om andra 

verksamheter att banker till exempel har ju väldigt höga krav på, alltså högre 

krav än vad som är motiverat för ett retail-bolag att ha, kopplat till hur system 

skyddas och ska vara åtkomliga utifrån en redan skyddad miljö. Så att jag vet 

att inom bankverksamhet så finns det ju större inslag av att folk måste sitta från 

sitt kontor för att där finns det en särskilt reglerad liksom infrastruktur kopplad 
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till dem centrala banksystemen, där det är oacceptabelt att ha åtkomst hemi-

från. 

220 EH Ja  

221 R7 Vi har ju andra enheter inom våran koncern också, som har andra krav än vad 

jag har där jag sitter. Så att det ska jag ju säga också att för koncernens räkning 

så finns det ju sådana fall. 

 

222 EH Ja, väldigt spännande ja.  

223 R7 Mmm  

224 EH Den sista... eller Douglas?  

225 DN Ja! Bara tillbaka snabbt till den här Miroövningen, det var en fråga som jag 

ville fråga här eller två. Den första är, utifrån de här som vi klassificerat best 

practices, finns det någon som är viktigare eller viktigast när man jobbar hemi-

från? Med tanke på de nya riskerna som kommit. 

 

226 R7 Jag tycker att båda är lika viktiga. Sen om man tittar på hur jag har svarat så 

ser det kanske ut som att de tekniska är viktigare utifrån vilken impact de får, 

men det... Vad ska man säga, det... Jag hade någon reflektion direkt efter som 

jag tappade nu. Men det är väl lite för att också dem threats and challenges 

som är listade här är ju inte alla threats and challenges som jag ser det. Alltså 

du har ju malware och attacks som är ganska liksom, det är ett begränsat om-

råde medan technological och organisational är ganska breda egentligen. Så 

att…  

 

 227 FC Saknar du något hot om du ser alltså själv? Om du skulle sätta, är det något 

specifikt hot som du tänker att det här har vi missat? Eller någon särskild best 

practice som du skulle säga att vi har missat? För den feedbacken tar vi också 

jättegärna. 

 

228 R7 Mm, mm. Nä och det är väl aah... Det är kanske mer att man hade varit hjälpt 

av att ha en mer diversifierad, eller balanserad kanske det är, bild av threats 

and challenges. Alltså att malware och attacks är ju mer åt det tekniska hållet, 

så det finns egentligen tre tekniska kategorier och en organisational. 

 

229 FC Mm  

230 R7 Även om attacks har vissa organisational inslag också. Så det är väl det kanske 

att tänka på där att kanske... Jag tror att det hade, hade man brytit ut kanske en 

del av dem organisational, de som står i gruppen ovanför organisational, som 

liksom organisational attacks till exempel så hade det funnits en kategori och 

ge impact i för att där ger ju de här organisational best practicen som ni har 

här, hjälper ju mer i dem lägena. Sen tänker jag på att andra best practices som 

man hade kunnat illustrera är ju också... Som jag sa innan, jag la ju in i educat-

ion själva kvalitén av information security policys. 

 

231 FC Ja  

232 R7 Men det skulle man ju i sin tur kunna bryta ut och lägga i en kategori som 

kanske heter Management best practices som innefattar ledningssystem för in-

formationssäkerhet, informationssäkerhet i processer till exempel. Det var väl 

det som jag kände saknades lite. 
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233 FC Mmm, ja du nämnde det lite med organisatoriska processer också i Zero Trust 

att det ingick i den. Så någonting mer specifikt åt det hållet liksom. 

 

234 R7 För att det här, det som står i boarden här är liksom en något förenklad bild där 

du här å ena sidan utbildnings best practices och sedan aah de tekniska best 

practices är mer balanserade kanske. Men man kanske hade kunnat ha en tek-

nisk best practice runt just arkitekturen. Alltså Zero Trust är ju en del av det, 

men den hade man kanske i sin tur kunnat generalisera som arkitektur och att 

Zero Trust ingår i det. 

 

235 FC Mmm, ja det har inte varit helt lätt här för oss heller och skapa detta kan vi ju 

säga. Åhh vi har försökt förenkla det precis som du antyder och det är väl just 

för, ja för vår egen skull för att det ska bli lättare att kunna jämföra det sen 

också mot det vi har i litteraturen. 

 

236 R7 Mmm, mm aah precis. Sen är det väl också lite så här att en viktig komponent i 

informationssäkerhetsarbetet är ju också den sammanvägda effekten och sam-

spelet mellan best practices. Om man tittar på den här bilden så kan man ju till 

exempel dra en slutsats att så här, om våra huvudsakliga hot är organisatoriska 

hot varför ska vi ens jobba med awareness. Men det är ju inte det som är, det är 

inte så man ska tolka eller läsa det. 

 

237 FC Nä  

238 R7 Eller så här, det finns bara en box som är high impact på organisational best 

practices och många fler röda boxar i technological best practices, därför ska vi 

investera mer i teknologi. Så ska man inte heller läsa det utan impacten av tek-

nologi och hur teknologi tillämpas utgår ju ifrån i grunden en organisational 

best practice. Alltså att det finns till och börja med ett fungerande riskarbete 

och ett ledningssystem för informationssäkerhet kanske, att det finns policyer 

och riktlinjer, och att tekniska krav är deriverade från en informationsklassifi-

cering. Det är ju alla dem sakerna sammanvägt som skapar det effektiva skyd-

det av information då. 

 

239 FC Jaa, det bygger på varandra lite.  

240 R7 Mmm  

241 FC Ja det var väl en superintressant sista reflektion där och väldigt bra för oss 

också att ta med oss i vårt analysarbete sen också. Så ja stort stort tack för att 

du ställde upp på intervjun här idag! Det har varit till stor hjälp för oss. 

 

242 R7 Mm  

243 DN Ja, tack så mycket.  

244 EH Tack tack!  

245 R7 Tack tack, ha det så bra!  
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Appendix 10 – Interview 7 

Organisation: Accounting organisation 

Date: 2021-05-18  Interview length: 73 minutes  Language: Swedish 

Participants: Respondent 8 (R8), Douglas Nilsson (DN), Erika Hultman (EH),  

Frida Carlsten (FC) 

Row 
Per-

son 
Interview Questions and Answers 

Code 

1  DN Vilken är din roll idag och vad har du för erfarenhet gällande informationssä-

kerhet?  

 

2  R8 Anonymiserat namn. Min bakgrund är systemvetare, 2016 tog jag examen. Sen 

dess har jag jobbat som IT-konsult inom säkerhet, specifikt kopplat till identi-

tets och behörighetshantering, implementation av den typen av system. Jag har 

jobbat med det både i Sverige, men också utomlands. Jag var två år i Austra-

lien. Jobbat med, företaget i Australien, också inom identitets och behörighets-

projekt och sen ett antal månader tillbaka 2021 så är jag tillbaka i Sverige och 

jobbar på nytt med IAM-bitar. Rent fackutildningsmässigt så har jag en CISP-

certifiering, ”certified information security.” någonting, ”…professional”, vad 

det nu är som på något sätt också kan då ge lite… Värdefulla perspektiv till 

den frågeställning ni ställer till mig idag. Men så ja, 4–5 år… Aktiv implemen-

tör, sätter strategier, kontrollramverk för informationssäkerhet och cybersäker-

het både i traditionella IT-miljöer men också hypermoderna…. Moln- och 

cloudtjänster, och hur man säkrar att rätt person har åtkomst till rätt data utan 

att de bryter någon av CIA-triaderna och att man faktiskt auditera, kontrollera 

och följa upp på vem som har gjort vad.  

 

3 DN Spännande också med lite utlandserfarenhet.   

4 R8 Mhm.   

5 DN Men jag tänkte också kolla… Få lite kort bakgrund gällande företaget. Och då 

har vi en fråga som säger: har ni haft möjlighet att arbeta hemifrån till följd av 

pandemin? 

 

6 R8 Ja, alltså i och med att vi är ett konsultföretag så jobbar vi väldigt mycket med 

flexibilitet under ansvar. Där vi har… Vi har tillräckligt mogna IT-system och 

tjänster för att kunna säkerhetsställa att kunna jobba där det behövs att vi job-

bar. Så utifrån ett säkerhetsperspektiv har ju inte… Dem bitarna förändras, 

utan vad som har förändrats är att man har fått hitta nya sätt att kommunicera 

och planera, och hur man ska dela information, för att nu går det inte lika lätt 

att skriva ut en bunt papper och ge till kollega utan man behöver hitta en tillå-

ten, säker tjänst för att dela information både internt men också då till våra 

kunder, externa parter, som inte har samma IT-system som vi har. Så möjlig-

het, ja.  

 

7  DN Alright. Men hur länge har ni haft den här möjligheten att jobba på distans el-

ler likande? Är det när pandemin började eller var det långt innan dess också?  

 

8 R8 Ja, du… Bra fråga. I och med… Jag skulle vilja säga att möjligheterna har fun-

nits länge, men kanske, vad skulle man säga… Den kulturella biten, alltså da-

tummässigt… Eftersom jag var i Australien under 2020 så blev vi ju 
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hemtvingade i Mars 2020, innan dess var det ju mer om man behövde jobba 

hemifrån så jobbade man hemifrån, men man såg och skulle ju helst vara på ett 

kontor. Antingen internt eller hos kund. Och där har det väl egentligen fortsatt, 

att sedan Mars 2020 har det ju blivit mer… Att det är upp till dig att avgöra var 

du ska jobba, utifrån vad som är då… Ur pandemiperspektiv är säkert för en 

att jobba och vad man har för förutsättningar.  

9 DN Har ni möjlighet att jobba ifrån kontoret idag?  

10 R8 Med explicit godkännande kan vi jobba på kontoret ja.   

11 DN Mhm, okej. Och sen kommer vi också be dig dig…. Om du har någon upp-

skattning om hur många procent eller andel som jobbar hemifrån idag jämför 

med före pandemin?  

 

12 R8 Hur manga som vill eller hur många som gör?  

13 DN Gör.   

14 R8 Alla jobbar hemifrån idag.  

15 DN Och innan pandemin så var det, uppskattningsvis?  

16 R8 Hmm… 5 %. Nästan ingen skulle jag tro. Alltså det var… innan pandemin var 

det i undantagsfall.  

 

17 DN Okej.   

18 R8 Medans nu är det snarare en regel.   

19 DN Och hur tror du det kommer bli framöver? Kommer ni fortsätta jobba hemifrån 

eller ha möjlighet att åtminstone, eller så?  

 

20  R8 Framöver så pågår det väl nu, vad ska man säga, det faktiskt arbetet med och 

definiera hur vi ska jobba framåt, men vad jag och mina kollegor pratar om är 

väl att vi ser framför oss är en större flexibilitet, att man kanske själv får välja 

om man ska vara på kontoret 2–3 i veckan, jobba hemifrån 2–3 dagar i veckan, 

eller man jobbar helt enkelt där man behövs för stunden och där man har rätt 

förutsättningar för att samarbeta. För att det… Jag kan väl hävda att ingen vill 

tillbaka till att jobba 5 dagar i veckan på ett kontor nu när man har bevisat för 

alla att det gör ingen skillnad rent prestandamässigt utan det är mer… Liksom 

sådana här, kontaktytor och sociala bitarna man vill åt.  

 

21 DN Ja. Det var lite bakgrund där…  

22 FC Ja, så det har skett ett kulturskifte märket man också anställda liksom?   

23 R8 [Nickar].   

24 FC Ja, intressant. Och… Sen undrar vi också om ni uppmärksammat någon ökning 

av informationssäkerhetshot eller utmaningar i samband med att flera anställda 

arbetar hemifrån?  

 

25 R8 Jag kan inte svara nej, men jag kan inte minnas konkreta exempel inom… Mitt 

företag. Men jag har ju sett våra kunder som ber oss och rådge dem i deras ut-

maningar. Mer jag kan väl se om jag kan ge två eller tre konkreta exempel. Det 

At, O, Tr 
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första skulle kunna vara det här som jag nämnde innan, lite med… Tillgänglig-

het och delning av primär, känslig information. Och då tänker jag på kontrakt 

av uppdrag och pris… Priser och sådana här bitar att… Innan har det skett väl-

digt… Separerat och konfidentiellt och nu går det liksom mejl till höger och 

vänster. Man använder förvisso signeringsprogramvara för att säkra att en sig-

natur är korrekt men mejl med bifogade filer skickas ut till höger och vänster i 

större utsträckning idag. Det andra exemplet för en… En kund som jag har 

jobbat med, egentligen kopplat till deras observationer är att de senaste 6 må-

nader har de aldrig varit utsatta för så mycket phishingförsök som de har varit. 

Att… Där är nästan varje dag… Phishingmejl som hamnar i deras inbox som 

de liksom behöver hantera och utbilda sin personal på. Så det är väl den. Och 

den sista biten som jag tänker på är väl egentligen… Den komplex, vad ska 

man säga, komplexiteten i många företag kopplat till var information finns 

faktiskt lagrad. Och då tänker jag så här, alla jobbar i [Microsoft] Teams, ur 

många förstår var informationen lagras primärt men sen då sekundärt ur ett... 

Lagar-, ramverk-, kontroll-perspektiv, att det är en sak att du laddar upp ett do-

kument, men hur vet du att det, du får och lagra det dokumentet i SharePoint… 

Utifrån vad det innehåller för information. Det har väl jag sett blivit svårare 

och större utmaningar för antingen oss själva eller våra kunder.  

26 FC Och skulle du säga att dem här utmaningarna ser då annorlunda ut nu inom in-

formationssäkergetsarbete om man tittar hemifrån jämfört med när man arbetar 

på kontor? Är det hemarbetet som orsakar de här utmaningarna?  

 

27 R8 Jag tror det har varit en utlösande faktor. Jag… Min känsla är att, om vi… Om 

jag drar med en bred pensel att den etablerade kompetensbristen inom säker-

hetsområde har blivit mer påtaglig på grund av hemarbete för att… Helt plöts-

ligt har fler insett det bristande kompetensen på… De här komplexa och syste-

matiska säkerhetsfrågorna. Så jag vill väl hävda att IT-avdelningarna har alltid 

vetat om det här, men nu vet resten av företaget… Också om varför man behö-

ver bry sig.  

Aw 

28 FC Det märks tydligare nu när inte har folk på plats liksom, då har man kunnat 

komma undan med, men nu blir det tydligt, då.  

 

29 R8 Exakt. Nu kan man inte gömma sig bakom att ”nä men det är någon annan 

som tar hand om det”, utan nej, nu måste du… Måste alla veta.  

 

30 FC Ja. Vad skulle du säga är det största hotet eller den största utmaningen med att 

arbeta hemifrån? Är det kontakten med andra eller är det just så här att man ser 

att phishing ökat eller andra former av… Sådana hot eller risker, om man vill 

benämna det så?  

 

31 R8 Ja, det är en bra fråga. Jag… Ja, vad ska jag svara på det? Det blir för stort.   

32 FC Ja…  

33 R8 Okej, jag känner väl så här. Färgad av det jag arbetar med så känner jag väl det 

att det största hotet är jag som medarbetare gör någonting som jag kan göra 

men inte får göra. Och att där inte finns en… Ett systemstöd eller processtöd 

för att fånga upp mitt misstag. Och då tänker jag till exempel om jag lägger, 

uppdaterar en faktura i ett system för att jag kan, men sen får det liksom resul-

tatet att jag har betalt ut pengar eller godkänt en transaktion till en kund som vi 

inte skulle betalat ut pengar till. Liksom där, den biten tror jag man har varit 

väldigt avslappnad med tidigare att man… Man får lov att göra grejer för att vi 

vet att det alltid är en person som gör det, men nu har fler personer samma 

O 
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förhöjda rättigheter i sina IT-system och där tror jag… Det tror jag är den 

största risken som kommer behöva adresseras.  

34 FC Den mänskliga faktorn där egentligen då?   

35 R8 Ja, fast…. Inte i den bemärkelsen att det är människan som gör fel utan att IT-

systemet… Gör det för svårt för att göra rätt för användaren.  

 

36 FC Okej. Det borde finnas stöd på plats rättarrsagt?  

37 R8 Precis.   

38 FC Ja, men intressant. Då ska vi fråga lite mer om era best practices då. Då lämnar 

jag över till dig Erika.  

 

39 EH Så nu när vi har, dels adresserat lite om work from home och nu med hoten, då 

undrar vi om ni har några särskilda informationssäkerhetspolicyer som anställ-

das förväntas följa nu när man arbetar hemifrån?  

 

40 R8 Jag tror… Jag har inte, vi har inte en särskild policy, men vi har fått explicit 

utbildning och information kopplat till att så här, detta måste man tänka på och 

beakta nu när fler jobbar hemifrån. Primärt kopplat till vår informationnssäker-

het men också ur ett rent praktiskt perspektiv med hemmakontor och hur man 

ska dela information i sitt hem liksom, man måste göra så bra som möjligt för 

att skydda den information och de samtal man för. Men sen tidigare har ju… 

Vad ska jag säga? Givet den flexibilitet som vi har är ju att vi kan ju, vi jobbar 

på fler än ett ställe så har det redan funnit de här… Remote working policies 

liksom att man, du ska inte sitta på ett kafé och ha konfidentiella samtal utan 

du måste beakta din omgivning. Så långt svar, inga fler policies men vi har bli-

vit påminda om vår skyldighet.  

Ed 

41 EH Så… Ja, ingen förändring utan snarare liksom uppmärksamheten kring vad 

som redan existerar och finns?  

 

42 R8 Exakt.   

43 EH Du nämnde ju lite det här med utmaningar och hot innan, och vi undrar vilka 

best practices tillämpar ni mot dem hoten du nämnde innan? Och just det här 

med tillgänglighet, Phishingmail, du nämnde från kunderna företag också, men 

om du kan generellt uppskatta där?  

 

44 R8 Så… Om jag då tänker CIA, så tänker jag konfidentialitet, där är… All… All 

vad ska man säga, nätverkskommunikation av både av data, både i rörelse och 

in rest, lagring, är ju krypterat för det första. Och för det andra så används då 

en ”single sign on” lösning till systemen, det vill säga det är inte ett nytt lösen-

ord och användarnamn som uppges varje gång utan det förutsätter att jag har 

dator på en VPN klient som, där jag har loggat in med mina uppgifter som se-

dan ansluter till ett system där känslig information finns, som utger en stor 

grund i vårt best practice arbete. Och där, det täcker väl lite in availability-

aspekten också i att mycket… Många tjänster som vi använder är cloudbase-

rade där tillgängligheten är i-princip garanterat till väldigt högt andelstal. Så 

jag upplever väl att där finns, givet att vi har de systemen vi har och de proces-

ser djupt rotade och inte nyimplementerade, så finns där väldigt mycket inar-

betade arbetssätt som stöttar liksom den här, förändringen i arbetsplats. Har jag 

svarat på din fråga?  

N 
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45 EH Ja, jag skulle ställa följdfråga att det är mer de teknologiska best practicen… 

Som du precis har nämnt nu? Att det har varit mycket fokus på det eller att 

dem har varit liksom, jag tänker ur ett historiskt perspektiv, det är det man 

har… Jobbat med?  

 

46 R8 Jag tror, jag tror vad som jag kan uppmärksammat som har skett, de senaste 

månaderna är väl egentligen mer det här fokuset på att utbilda individen i hur 

individen använder… IT-tjänster både i arbete men också privat, och då tänker 

jag specifikt på sociala medier. Att det har blivit mer tydligt att man ska… Be-

akta vad man delar, och hur man delar saker utanför sitt arbete. Just med hän-

seende till att nu är linjerna mellan jobb och privatliv mycket mer gråa och lik-

som otydliga än tidigare. Så jag tror de här awareness-kampanjerna för att man 

ska förstå sin egen roll i det systematiska process- och säkerhetsarbetet har 

tydliggjorts. Mer lyfta det mer tekniska ur det, liksom… Det är ju dem tradit-

ionella bitarna man förlitar sig mycket på, men sen utöver det så är det ju det 

här… Utbildningen och kontinuiteten i den som är viktig.  

Ed, Aw, 

Tr 

47 EH Och det…. Eller kör du Frida.   

48 FC Jag skulle bara fråga där, du nämnde ju med policyerna innan, skulle du säga 

att det är nuvarande så här, informationssäkerhetspolicyn, att den går att appli-

cera både… Lika bra på hemarbete som den gör på kontoret? Jag hoppade lite 

där, sorry.  

 

49 R8 Ja… Jag försöker minnas när jag läste den, för ett tag sen. Jag har lite svårt att 

komma ihåg exakt… 

 

50 FC Ja..  

51 R8 Jag skulle vilja säga att, ja, med brasklappen att man glömmer nog lätt bort… 

Oavsett vad det faktiskt då, vad det står i den och vilken… Vikten av det, de 

handlingar jag som anställd tar. Speciellt om man jobbar i ett, i en stressad 

miljö där man har tighta deadlines och man ska bara få klart någonting en fre-

dagskväll liksom, och man inte riktigt vill bry sig. Då finner man sig i en situ-

ation där man, om du är osäker i den situationen så är det ju lätt att man gör 

fel. Och där tror jag inte en policy är ett effektivt verktyg för att hjälpa det.  

Ed, O 

52 FC Nä, du går inte och dubbelkollar policy då. Då ser du bara till att få det gjort.   

53 R8 Exakt.   

54 EH Men… Det leder kanske in till då, du nämnde lite där med här med awareness 

och education, men om vi får ett konkret svar på det just… För nästa fråga är, 

hur arbetar ni med education, training och awareness inom informationssäker-

het? Och ifall detta är ett kontinuerligt arbete? Vi har ju touche:at lite på det.  

 

55 R8 Jo men precis. Vi har ju ett formellt learning managementsystem där det finns 

tvingande träningar som man måste göra minst en gång om året kopplat till in-

formationssäkerhet och då, ett ansvar i organisation och som anställd, vilken 

roll man spelar i det här arbetet. Utöver det har vi då… Interna phishingkam-

panjer som man blir utsatt för, det skickas mejl från vårt nätverks IT-team där 

man är uppmanad att om man är osäker så ska man använda en sån här liten 

funktion i mejllådan, vad heter den… ”phish me”-någonting. Där är det någon 

som extens… Ut… Tillägg i alla fall, så det används. Nästa bit är ju då, som 

jag nämnde lite tidigare att, det gås ut information på vårt intranät att, här är en 

blogg, saker att tänka på liksom när man använder Facebook eller andra 

Cloud, vad heter det, sociala medier. LinkedIn specifikt eftersom det är 

Tr, Aw 
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arbetsrelaterat och lite vad för typ av saker man ska var aktsam för. Så både 

formell utbildning men också blogginlägg, påminnelser på vårt intranät och 

sen även… Då, phishingförsök.  

56 FC Men du sa där med att… Kanske, gränsen mellan privatliv och arbetsliv har 

suddats ut lite. Anledningen till att man då går ut aktivt med awareness-kam-

panjer kring sociala medier, beror det på att man ser att folk sitter och använ-

der sina arbetsdatorer mer för sociala medier än tidigare, eller är det bara en 

allmän… Jag tänker ifall där finns en bakgrund till det?  

 

57 R8 Alltså det var ju, det var ju en jättebra observation, det har jag inte tänkt på 

själv. Det är absolut en möjlig anledning till att man ser vilken trafik som går 

genom nätverk eller att man i så fall targetar dem bitarna… Och det är inte jag 

rätt person att svara på för jag har inte koll på dem bitarna, men det är väl en… 

Det är ett rimligt antagande.  

 

58 FC Ja, okej.   

59 R8 Nu glömde jag bort den andra delen av den frågan för jag blev helt uppslukad, 

kan du säga det igen?  

 

60 FC Eh, det minns jag nog inte själv. Nu ska vi se, jag tror det var… Det var väl 

just det, bara att om det liksom hade, något bakgrundsmotiv, att det var därför 

man hade gjort just det för att man hade sett just en ökning av användare då 

med arbetsdevices… 

 

61 R8 Men ja… Om jag har förstått det rätt när jag har pratat internt om det här så är 

det mer kopplat till att arbetsgivaren vill på något sätt säkra att de anställda har 

rätt förutsättningar att vara förberedda på de här situationerna som kan uppstå 

om man inte liksom är helt säkert på ”är det här rätt eller fel?”, eller är det lik-

som då etiskt eller oetiskt eller säkert eller osäkert, att utbilda och ge så många 

konkreta exempel som möjligt som går att relatera till och då… Det är där jag 

tror det kommer ifrån att man liksom vill, man som arbetsgivare tar ett större 

ansvar i att se till att... Utrusta sina medarbetare och utveckla sina medarbetare 

i dem här frågorna.  

Tr 

62 FC Ja, och det är väl smart då också att det är lättare att relatera till de då i privatli-

vet kanske ibland också än vad det är i arbetslivet, att man försöker ta tillvara 

på det kanske.  

 

63 R8 Precis, för där… Och för att ytterligare exemplifiera det så, på arbets… Min 

arbetsgivare tillhandahåller gratis lösenordshanterare för alla anställda. Både 

för privat och arbetsbruk. Så en av de första grejerna man fick reda på i sin on-

borading som anställd nu är att vi har den här, det här verktygen tillgängligt till 

alla anställda till utan kostnad, ”signa upp er här” till att använda. Och det är 

väl någonting som jag inte har sett tidigare, utan något som nyligen har blivit 

en del i det här systematiska och skydda information, både privat och arbetsli-

vet.  

 

64 FC Ja men det är superintressant.   

65 EH Ja, verkligen. Sista frågan innan det är Mirövning är om ni lägger mer vikt på 

de organisatoriska eller de teknologiska best practicen? Och då har vi tagit 

fram då organisatoriska som att de är anställdas beteende om kunskap och om 

så här policyer, medan då teknologiska är hårdvaru – och mjukvaruinfra-

strukur, och arkitekturen, att det är det som påverkar det.   

 



Work from Home – Information Security Threats and Best Practices Carlsten, Hultman & Nilsson 

 

206 

 

66 R8 Två bitar. I min roll som anställd är det absolut den första aspekten, de beteen-

defokuserade bitarna, medan min roll, i min professionella roll som då, rådgi-

vare och konsult så är det ju mitt ansvar att se till att de tekniska, arkitekturella 

aspekterna funkar för mina kunder. Men så ur ett arbetsgivarperspektiv så är 

det absolut, etablera beteende och en kultur… Som då tar till stöd IT, men det 

är inte det som jag som anställd blir utbildad i.  

Tr 

67  EH Men en följfråga på det, när vi pratade om education, training och awareness 

där, i och med ni skickade ut en gång om året, eller att man får liksom utbild-

ningar och, i intranätet då kanske det är lite oftare. Men skulle du anse att det 

är något som, eller, har det skickats ut oftare nu jämfört med innan pandemin? 

Hur ser du liksom på det? 

 

68 R8 Jaa... Jag känner att jag, jag sitter ju i en position inom organisationen där jag 

är väldigt exponerat mot både, liksom, det här på en väldigt daglig basis. Så att 

jag har svårt att avgöra om det sker oftare eller färre för jag har alltid varit väl-

digt, låt oss säga utsatt. För den här typen av information, för det är en del av 

min, för det är min personliga utveckling... Men jag vill ändå ge ett svar uti-

från att jag ser ju en, ett större intresse av mina kollegor i att förstå varför det 

här är så viktigt och varför man då tjatar om det eller jobbar med det. Så 

kanske då nödvändigtvis inte har brytt sig tidigare, utan man bara, "ja ja men 

står det på internet så är det sant", nu är det mer "aha, ja men vänta här nu, var-

för ser det ur såhär", eller "varför ska man inte ladda upp hela sina personliga 

kontaktuppgifter i WhatsApp liksom". Så det är lite, jag tror det här relationen 

till ens privata säkerhet börjar skapa ett större intresse för hur man jobbar med 

det i sitt arbetsliv. Jag tror jag pausar där, för nu börjar det drifta ifrån ur-

sprungsfrågan haha! 

Aw 

69 EH Haha, men det är super.  

70 DN Men jag hade en fråga, om vi går tillbaka lite, du nämnde att ehm... Att det kan 

gå fel när man har rättigheter till att göra någonting men man egentligen inte 

får göra det. Undrar om det finns några teknologiska best practices eller 

aspekter som kan tillämpas för att minska de typen av hot, som man kanske 

kan refererar till som "unintentional insider threats"? 

 

71 R8 Jo men precis, så, och det finns det. Det finns två sätt. Det första är att anamma 

en arkitekturell, ah det lät konstigt, det känns det som... Principle of least privi-

lege, att när du designar system så ska du anamma least privilege för alla roller 

och behörighetsnivåer i ett system. Och du måste då ha särskilda skäl till att ha 

mer rättigheter än vad du bör ha. Så till exempel då, om vi bara pratar läs och 

skrivrättigheter. Det är fine att du har läs rättigheter till ett visst system, men 

du kanske inte behöver ha skrivrättigheter om du inte har ett explicit behov 

som någon har godkänt. Och att även om du får skrivrättigheter så kanske du 

inte ska kunna få skriva och editera informationen överallt. Så man bara enligt 

specifikt område som då är kopplat till dina behov. Så det är den första princi-

pen. En annan princip är, vad ska man säga, en mer teknisk lösning på det här 

problemet, som är zero trust architecture, där antingen är det identiteten, ni 

nickar, ni verkar ha koll på det också antar jag, men det är egentligen där då att 

man förutsätter att man litar inte på någon utan man måste autentisera sig ak-

tivt innan man gör något. Antingen system, eller IT mässigt. Och de, dessa två 

principerna finns det ju tekniska lösningar på som löser det på olika sätt... Och 

vilken lösning man ska ha, som organisation, ja det beror ju såklart på. Men 

principerna och att anamma det är dem samma. 

 

IAM, 

ZTM 
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72 FC Mm. Ja, men en följdfråga till här då! På det här med phishing. Du har inte 

själv märkt av det med phishing har ökat, men du sa att du har märkt av det 

hos då kunder till er. Men, är det några andra typer av sådana hot eller nya ris-

ker som har i princip ökat i samband med pandemin? Ser du, eller är det bara 

specifikt phishing bara där som du, i sådana fall har upplevt? Genom kunder 

också då. 

 

73 R8 Nja. Nä det som har ökat mer, mest av allt, som då finns, som jag har läst viss 

forskning på är egentligen ransomware och någon form av liksom, krypte-

ringsliknande attacker som egentligen har ökat redan sedan vad var det, Not-

Petya 2017. Så procentuell ökning sedan dess är dramatisk som har fortsatt att 

öka även under pandemin. Primärt för att dem här aktörerna tjänar enorma 

summor pengar på det, och det är väldigt enkelt för dem att bygga lösningar 

för att då få ut pengar. Och folk betalar lösa summor i BitCoin. Med det sagt, 

så är det väl min personliga reflektion och inte något som jag kan säga som jag 

har sett själv i min organisation eller hos mina kunder. Det är mer, medialt och 

forskning och säkerhetsforskningspersoner som jag följer, som jag märker att 

där är en tydlig ökning och förändring i beteende. 

M 

74 FC Ja, okej men intressant! Det är mer som man har fått intryck av andra då.  

75 R8 Exakt!  

76 FC Är det några andra följdfrågor från er? Annars tänkte jag vi går över till Miro 

övningen! Som vi har förberett. Så du kommer få en länk utskickad till dig 

utav Douglas, till Miros hemsida. Och även inloggningsuppgifter, med ett till-

fälligt lösenord som vi kommer ändra på här efter intervjun också. Ska se om 

vi får länken här alldeles strax. 

 

77 R8 Och då ska jag alltså logga in.  

78 FC Ja, vi har skapat ett konto i förhand åt dig, så du ska inte behöva signa up som 

de promotear på hemsidan, utan bara logga in då med dem här uppgifterna 

som har skickats. Och inne på Miro så kan man skapa sådana här olika boards. 

Och när du är inloggad så kommer du se att det finns en board som heter Inter-

view. 

 

79 R8 Mm, jag är där inne.  

80 FC Ja! Där ser jag, perfekt! Det var snabbt. Och då ser du att där ligger ju två ta-

beller. Ena är organisational best practices, och ena är technological. 

 

81 R8 Mm.  

82 FC Och det vi vill att du ska göra här, det är helt enkelt att vi vill be dig skatta på-

verkan som dem här best practicen har mot de hot och utmaningar inom in-

formationssäkerhet som vi har identifierat i litteraturen. Och då ska du få drag 

and droppa dem här postit lapparna. High, medium och low impact, och för att 

kunna göra det så måste du klicka på den pilen som är längst bort till vänster, 

högst upp i menyn där. 

 

83 R8 Mm.  

84 FC Så de blir rörbara, perfekt! Och där har vi då high, medium, low impact. Du 

kan även välja att inte lägga ut någon lapp, det skulle i sådant fall representera 

no impact. Och som du ser då har vi best practicen här ii en lodrätt linje, det är 

gröna lapparna. Och där har vi även skrivit en förklaring till vad vi menar med 

 



Work from Home – Information Security Threats and Best Practices Carlsten, Hultman & Nilsson 

 

208 

 

utifrån då vad vi har hittat i litteraturen. För, annars kan det vara enkelt att ja, 

blanda ihop kanske education and training till exempel. Men education handlar 

mer om man har förståelse för policies och liknande. Och traning är då att man 

faktiskt har någon utbildning. Och awareness att man har, en allmän förståelse 

kanske, eller medvetenhet heter det. Ja. Och lite för då med hoten där, som du 

har i de blåa lapparna. Eh, så under tiden du gör detta får du jättegärna försöka 

och tänka lite högt och försöka ge oss någon reflektion till varför du sätter ut 

dem olika lapparna där du gör. 

85 R8 Mm, okej. Så, bara för att, så jag ska då anta till exempel då att malware lik-

som, vad education har för impact, eller alltså om det är bristande utbildning, 

kopplat till malware? 

 

86 FC Om du genom att ha god förståelse om informationssäkerhetspolicies kan på 

något sätt undvika eller minska risken av att bli utsatt av malware. Men på nå-

got sätt, är det high impact då så kanske det är med om du kan stoppa, eller 

förhindra det, to some extent. Alltså inte, det är så att, man kommer kanske 

inte kunna göra det till 100%, men i större utsträckning kunna göra det. Och 

om, medium är kanske mer då att man kan förminska omständigheterna. 

Kanske om du blir attackerad kan det förmildras på något sätt eller ja. Ur den 

aspekten. 

 

87 R8 Mm precis, så om jag tänker här då, om jag som företag utbildar mina an-

ställda inom då threats och challenges på malware, så får det en hög impact i 

form av att det är en mitigerande åtgärd att utföra utbildningen. Tolkar jag det 

rätt när jag säger så, eller är det tvärtom att det blir, att risken i slutändan blir 

low? 

 

88 FC Ja, det är nog snarare tvärtom tänker vi där, eller det som du sa sist nu att. Vi 

tänker snarare att impacten då handlar om ja, egentligen risken när det väl hän-

der. Att blir du attackerad av malware till exempel. 

 

89 R8 Okej, så om jag anammar best practice på education kopplat till malware, så 

den slutliga riskprodukten blir låg. Eller gör vi det, tänker jag... 

 

90 FC Ehm, hur ska jag förklara det haha! Om du, om vi till exempel tar training, om 

du tror att du har då utbildningar för då folks specifika workflows och re-

sponsibilities, och eller då training om social engineering, om phishing. Tror 

du att utbildning inom detta kommer få en stor påverkan i det att phishing, 

alltså inte själva attackerna minskas i det fallet, utan att folk inte kommer och 

falla för social engineering och för phishing attacker till exempel. För att, det 

som är high impact, eller medium impact eller en low impact i att, folk i såd-

ana fall lyckas undvika det. 

 

91 R8 Okej, ja.  

92 FC Är det någon av er som vill förklara det annorlunda, Douglas, Erika? Jag vet 

inte om jag ifall jag snurrar ihop det kanske! 

 

93 EH Nä, jag tycker inte det i alla fall! Vi har väl tänkt liksom så här att, ja, best 

practicen, vad kan de ha för olika påverkan på threatsen, eller challenges? Och 

eftersom vi har både organisational och technological, så kan det vara liksom 

att vissa hot eller utmaningar, då kanske det finns en teknologisk som har en 

större påverkan. Och jämfört med då de organisatoriska. Så det är också lite 

det som är tanken, att vi har ju samma threats and challenges. Men, så det 

finns olika best practices, så kan ju deras påverkan på dem här skilja sig. 
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94 R8 Mm, okej. Men om, jag känner mig lite mer bekväm med technological här, 

för det är liksom mer, jag kan relatera till. Så då om jag pratar högt på techno-

logical så, om ett företag anammar best practices inom IAM, så ur ett perspek-

tiv att mitigera intentional insider attacks och social engineering attacks, så för 

mig är det väldigt hög impact i form av effekt på att ha en anammat best 

practice. Är det så ni tolkar att jag ska fortsätta då fylla i? 

IAM 

95 FC Ja men jag tycker, precis. Det är så vi tänker där för att IAM då, kanske den 

mitigerar risken när man väl har blivit attackerad, vad en hacker kommer åt till 

exempel, eller liknande. Ja, det är egentligen du som ska säga motivationen där 

haha! Om man, det är så vi tänker. Hur det liksom kan påverka för att då und-

vika risken eller mitigera risken som uppstår i samband med detta? 

 

96 R8 Mm, ja men okej, det är logiskt. Men då upplever jag att jag har tolkat det på 

ett sätt som ni har hoppats på. Men om jag fortsätter fylla i i technological 

best- 

 

97 FC Men det är jättebra att du frågar, så vi vet vi är på samma plan, det är super! 

Det är inte helt straight forward! 

 

98 R8 Näe. Men då tänker jag att, den stämmer [pekar på att IAM har high impact på 

At], i min avsikt. Och när jag tänker på IAM och malware, så tänker jag att 

det... Det är antingen låg, eller medium impact, för att det är mer kopplat till 

nätverkssegmentering och dem bitarna samtidigt som det har lite att göra med 

här, segregation of duties. Så jag tror jag vill då sätta medium där [skattar att 

IAM har medium impact på M]! Och sedan tittar vi på de andra två... BYOD, 

ni kör employee ignorance, ja hårda statements! Unintentional, så attack här är 

liksom en intentional, och sedan har ni organisatorisk hot på unintentional på 

insider... 

IAM, N 

99 FC Ja, unintentional tänker vi mer då som du pratade tidigare där om att [R8 skat-

tar att IAM har high impact på O] du kanske har tillgång till något, men du 

borde kanske inte ha möjlighet att då ändra i en faktura till exempel själv, eller 

få iväg en betalning. Men intentional, då är du faktiskt ute efter att orsaka 

skada. 

 

100 R8 Mm, då är jag med på det [skattar att IAM har low impact på Te]. Sedan fun-

derar jag lite på den här biten. Eftersom att man har BYOD policy eller lös-

ning, så krävs ju att man signar upp sig med sin enhet kopplat till sin identitet. 

Och där funderar jag på då... Egentligen om det är rätt att säga att det är en low 

impact för att, du förutsätter en hel del. För att samtidigt med home network så 

tänker jag ju att, ett företag har ingen möjlighet att styra ett annat nätverk... Så 

därför tror jag att jag gör så för tillfället. Ahh, här kommer hela BYOD mana-

gement, okej. 

Te, 

BYODM 

101 FC Ja, där har vi skrivit exempel då, som virtualisation och även remote access, 

och MDM. 

 

102 R8 Jaa... Jag funderar på att, både BYOD management och Network, för mig är 

väldigt mjukt kopplat till asset management. Och om vi inte har en fungerande 

asset management så har du ju i princip ingen möjlighet att säkra all, alla en-

heter eller nätverks, både klienter, servrar och nätverksenheter. Gör dem det du 

hade tänkt dem att göra? Så att det, det kommer bli hyffsat höga [skattar att N 

har high impact på M]! Och så egentligen, attack [skattar att BYODM har high 

impact på M]... Det får mig att tänka... 

BYODM, 

N, M 

103 FC Ja det är många sätt och, många faktorer.  
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104 R8 Mm. Malware, då tänker jag på en annorlunda approach. Man kan väl inte 

våga sig gå lodrätt i stället. För att malware... Det alltså, zero trust för mig är, 

väldigt mycket utifrån, verifierar dem här, precis, trust and verify... Alltså du 

har inte möjlighet att få en malware som sprider sig till hela din organisation, 

så kör du den här så löser du väldigt många av dina problem [skattar att ZTM 

har high impact på M] [skattar att ZTM har medium impact på Te]... MDM, ja 

fast kör du inte device management [skattar att BYODM har high impact på 

Te] så blir det lite svårt att göra BYOD möjligt. 

ZTM,  

M, Te, 

BYODM 

105 FC Vill du lägga en lite kommentar där för den medium impact också som sattas 

på Zero Trust Model och Technological? 

 

106 R8 Mm. Där tänker jag ju att... Jag tänker ju att det inte är en princip, alltså zero 

trust modellen för mig är inte kopplat till BYOD eller hemnätverket, utan det 

är mer kopplat till, BYOD management och nätverks best practices. alltså. Och 

då känner jag väl att zero trust, säkrar att system kommunicerar på rätt sätt, 

men inte kanske att en enhet är den den säger att den är... Det är min reflekt-

ion... Men jag är ju lite konfunderat på det här med home network. Den ställer 

till det lite på mina funderingar kopplat till VPN och nätverkssegmentering. 

Eftersom att... Om jag har en egen enhet som jag har registrerat till mitt före-

tag, så kommer jag ju behöva använda VPN på vissa bitar, vilket betyder att 

jag är på företagets nätverk. Samtidigt som med en egen enhet behöver jag inte 

alltid vara inne på VPN... För för mig är det lite motsägelsefull, vilket får mig 

att tänka på att det blir en low impact vardering... Eftersom att de tekniska, 

alltså det går liksom inte att direkt korrelera att man gör en viss åtgärd, att det 

går lite löst, om man hade haft bättre VPN eller bättre nätverkssegmentering. 

ZTM, Te, 

N 

107 FC Nä, okej.  

108 R8 Men jag kanske behöver återgå till den senare... Om jag börjar titta på... Orga-

nisational... Social, vad menar ni med social learning? 

 

109 FC Det är att man inte har kanske samma möjlighet då att lära av varandra. Att om 

du inte jobbar inom IT så får du inte, kanske är så insatt i den biten. Om du 

stöter på då någon informationssäkerhets, eller någon arbetsuppgift som då 

kanske med känslig information, som du inte vet hur du ska hantera, då kan du 

inte bara fråga kollegan bredvid, eller se hur de hanterar det och stämma av 

lika lätt som du skulle kunna till exempel om du sitter på ett kontor. Att den bi-

ten att lära av varandra. 

 

110 R8 Mm, tack! Då tänker jag ju, för BYOD management, att... Där får jag nog ge 

någon form av medium [skattar att IAM har medium impact på O] för att det 

finns employee ignorance som jag tänker väl på specifikt mobila enheter, och 

iPhones, och diverse telefoner som väldigt enkelt, kan lämnas på olämpliga 

ställen. Men man löser rätt mycket, man har en väldigt bra BYOD manage-

ment policy. Men är lite varsam till de andra bitarna... Network segmentation, 

det är en, lite samma som jag resonerar kring technological, för att... Ingen, 

ingen som jobbar med nätverk och VPN förstår riktigt vad det är som händer. 

Så att jag är lite såhär, ur ett organisatoriskt perspektiv att, om du har en VPN 

policy för work from home så kommer det inte göra så stor skillnad om VPN 

inte fungerear, för då kan man inte göra sitt arbete. Med det sagt så är det inte 

en viktig kontroll [skattar att N har low impact på O]. Jag tror jag gör så... 

Zero trust... Då är jag tillbaka lite till, om man har den här zero trust modellen, 

och anammar den best practicen, så kommer det få, det kommer bli, det har en 

high impact i form av att det mitigerar de sakerna kopplad till social learning 

och employee ignorance och unintentional insider threat. För att om du har 

zero trust väl implementerad så har du inte så mycket rättigheter. Därför tänker 

O, IAM, 

BYODM, 

N, ZTM 
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jag att [skattar att ZTM har high impact på O] den best practicen får en väldigt 

hög impact på de organisatoriska hot och utmaningarna. 

111 FC Ja!  

112 R8 Hmm... [Lång paus]. Då är vi på attack... DDoS, om du anammar BYOD... 

Mja... Jag känner inte riktigt som det är något som har en direkt relation till at-

tacker på det sättet [skattar att BYODM har low impact på At]. Inte virtuali-

sering heller, för det är flera lager involverade tekniskt. Och att bara ha remote 

access för dem bitarna som krävs, och då känner jag ju att VPN och zero trust 

har ju en större impact [skattar att ZTM har high impact på At]… Och speci-

fikt zero trust... Kopplad till det, för DDoS kan man inte riktigt bli utsatt för... 

Nu ska jag inte säga så, men det blir enklare att mitigera om man gör på det 

sättet. Sedan blir det samma med VPN där, specifikt... Alltså specifikt DDoS 

och nätverkssegmentering, och redundans... Alltså du sätter en redundant arki-

tektur. Det blir en väldigt mitigerande åtgärd. Och det är samma med social 

engineering, så att... Är det medium eller hög, har lite svårt att säga... Men jag 

tror nog jag sätter medium [skattar att N har medium impact på At]. För att jag 

känner mig, det har inte lika hög impact som zero trust och VPN i min åsikt, 

därför blir det medium. 

BYODM, 

N, ZTM, 

At 

113 FC Mm.  

114 R8 Då går jag över till den andra ja.  

115 FC Ja perfekt! Organisational, mm. Så nu är det så här att det är inte säkert att, 

som vi sa där innan, att det är vissa tekniska åtgärder som har mer kanske 

större påverkan på vissa av hoten och vissa av de organisatoriska har mer på 

andra. Så det är inte säkert att det ser riktigt likadant ut där. 

 

116 R8 Nä precis, nä men jag tror att det blir nog lite lättare att resonera fram nu efter 

den förra. 

 

117 FC Mm  

118 R8 Så... Ransomware, så nu ska jag bara läsa definitionerna här så att jag tänker 

rätt. Effort to provide information security skills. [Liten paus] Så den training 

och malware känner jag ju inte riktigt är en bra grej att göra [skattar att Tr har 

Low impact på M], men däremot så är ju education viktigare för att då får man 

ju en förklaring varför man behöver bry sig [skattar att Ed har Medium impact 

på M]. 

Tr, Ed, M 

119 FC Mm  

120 R8 Medan awareness egentligen är den bästa best practicen du kan anamma för att 

få de anställda att förstå vad malware är och vad det får för konsekvenser tän-

ker jag [skattar att Aw har High impact på M]. 

Aw, M 

121 FC Ja  

122 R8 Sen ska vi se, hmm... Nu tittar jag på attacker här och då känner jag att, nu tän-

ker jag mer på social engineering än DDoS, för DDoS för mig är mer tekniskt. 

När jag tänker social engineering och liksom interna hot så är det väl nästan så 

att allt känns väldigt high impact liksom ur ett säkerhetsprogram [skattar att Tr 

har High impact på At], så jag försöker fundera om det är något som är vikti-

gare än något annat. 

Tr, At 
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123 FC Mmm  

124 R8 Employees are aware about current and future information security threats.  

125 FC Det kanske kan liknas lite då med den här informationen som går ut på erat 

intranät och så också skulle jag tänka mig med awareness-kampanjer. 

 

126 R8 Mmm, alltså det jag funderar på här som gör att jag har lite svårt att bestämma 

mig är att en intentional insider oavsett hur mycket best practice man anammar 

och blir motiverad, så kommer du ju inte riktigt bry dig. Det är det som gör att 

jag funderar på hur high impact det faktiskt får i slutänden eftersom det är mer 

kopplat till tekniska begränsningar och kontroller i min mening. Så att ur det 

hänseendet, att förstå om policys för mig där är inte lika hög impact [skattar att 

Ed har Medium impact på At] som att faktiskt få utbildning och awareness 

[skattar att Aw har High impact på At]. Det landar jag i. 

Ed, Aw, 

At 

127 FC Ja  

128 R8 Tekniskt... Där tänker jag väl att man får training väldigt hög impact. Jag 

tycker jättemycket om awareness, det känner jag nu iallafall [skattar att Aw 

har High impact på Te]. Nä men jag tycker det känns som att det blir en liten 

röd tråd här. För att awareness är någonstans väldigt essentiellt [skattar att Aw 

har High impact på O], någon form av fundamental förutsättning till så många 

personer som möjligt. Sen tänker jag ju att ur ett tekniskt perspektiv för trai-

ning och med då Bring Your Own Device och Home Network, att där blir det 

någonstans ett medium impact på grund av att vissa saker går att påverka och 

styra ur ett training perspektiv [skattar att Tr har Medium impact på Te]. Men 

man kan liksom inte anamma training i hur man ska sätta upp sitt hemnätverk, 

utan det bygger mer på någon form av att liksom gör inte dumma grejer och 

liksom ha vissa kontroller, men det går inte riktigt att styra tänker jag. Medan 

en policy och utbildning på de bitarna blir mer effektiv än training [skattar att 

Ed har High impact på Te], så tänker jag. 

Aw, Te, 

O, Tr, Ed 

129 FC Mmm  

130 EH Jag kan också tillägga det lite som vi också har diskuterat just kring awareness, 

nu när du satte high impact där. Det är att oavsett om, jag tänker vilken ord-

ning awareness, training och education kommer om det nu ska finnas en ord-

ning. Oavsett om det kommer i början att "Oj" man blir medveten om att det 

finns de här hoten, vi måste åtgärda det med hjälp av kanske praktiska öv-

ningar, training och education. Eller om det är tvärtom att education och trai-

ning resulterar i att man blir aware. 

 

131 R8 Mmm  

132 EH Det är väl lite en diskussion som vi har haft liksom bara vad kommer först och 

vad kommer sen. Åhh där litteraturen faktiskt säger både och, så att det är, just 

awareness det är intressant. 

 

133 R8 Ja, där kan man ju också tänka på den här Mintopyramiden [Minto Pyramid 

Principle] någonstans så tror jag liksom man börjar med ”start with the begin-

ning in mind” alltså. Vad är det man vill uppnå i slutet? Är det en aware work-

force eller ska man ha en utbildad workforce? För att man ska vara utbildad så 

kommer vissa kräva en väldigt specifik utbildning och träning. Till exempel 

IT-avdelningen kommer behöva ha väldigt mycket spetskompetens, medan nå-

gon nyanställd som jobbar med sälj inte behöver exakt förstå hur VPN:en är 

konfigurerad eller varför man bara har rättigheter att se vissa kunder i ett 

CRM-system. Men ja absolut det går inte att säga svart eller vitt vad som är 

Ed, Tr 
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rätt och fel, utan jag tycker det är mer kopplat till vilken organisation man be-

finner sig i, vilken situation och hotbild man har. 

134 FC Ja  

135 R8 Så att det är väl egentligen en väldigt bra diskussion att ha. To provide insight 

and understanding of information security policys, social learning... Ja alltså 

säkerhetsställer du inte att dina anställda vet om vad det faktiskt står i en po-

licy så är den ju väldigt ineffektiv. Att bli utbildad en gång om året kanske inte 

riktigt är tillräckligt alltid, utan det måste finnas lättillgängligt och man ska 

nästan vara incentivised att liksom ta till sig av vad som står i den. För att det 

kan ju egentligen, mmm unintentional insider threat. Jag tänker att det nästan 

blir högre och högre ju mer jag tänker, resonerar mig fram till det [skattar att 

Ed har Medium impact på O] men vi gör så. Training, work role, responsibili-

ties, social learning. Lite svårt att resonera mig fram just nu känner jag. Speci-

fic information security skills. Men jag börjar nog tänka lite på det här med lö-

senordshantering, för det blir en väldigt påtaglig specifik skill att man har lö-

senordshanterare och att man har blivit utbildad i hur man använder den både 

privat och i arbetlivet. Då är det en väldigt kulturell förändring 

Ed, O 

136 FC Mmm  

137 EH Utifrån, litteraturmässigt... Nu ska jag inte lägga fram ett svar här, men jag 

tänkte mycket på det du sa innan med det här med att medarbetare... att man 

kan göra någonting som man inte har, man inte får göra, det här att det finns 

inte liksom något färdigt om du sa system någonting sånt här. Då kopplade jag 

lite det till typ employee ignorance också, för jag tyckte du förklarade lite där 

efter också, det här med att man en fredagskväll ska slutföra en uppgift man 

kanske struntar i liksom vad finns det för policys i den vevan liksom. Just trai-

ning beskrivs liksom i litteraturen att man då kanske sätts till olika kontexter 

och tränar liksom på, och blir mer komponent inom och hantera vissa system. 

Eller ja, vissa system då kopplat till ens work role och ens responsibilities ex-

empelvis. 

 

138 R8 Jaaa, du gjorde det ju inte lättare för mig att resonera fram till ett svar.  

139 EH Okej haha.  

140 R8 Det jag börjar tänka på nu är egentligen om jag tänker på utbildning i system 

så får jag liksom aldrig en säkerhetsutbildning i ett system. Alltså till exempel 

Salesforce eller något annat sådant här cloud-baserat, jag får liksom inte reda 

på hur mycket jag kan göra eller hur lite jag kan göra i system. Utan man får ju 

bara reda på att ja nu har du rättighet, logga in och börja göra ditt jobb. 

Tr 

141 FC Ja  

142 R8 Sen får man reda på två månader senare att nej du har inte rätt roll i systemet, 

så du har inte kunnat göra det vi trodde att du kunde göra. Så med det sagt så 

känns det ju mer att jag börjar luta åt low impact, men jag vet inte vad jag 

egentligen tycker. Det känns som att det är väldigt, den är svår att klassificera i 

det hänseendet. Det blir väldigt kontextuellt. För du kan ju få hur mycket trai-

ning som helst utan att du faktiskt får någon konkret skillnad [skattar att Tr har 

Medium impact på O] tänker jag. 

Tr, O 

143 FC Absolut, vi har också varit inne i den diskussionen ifall man ska förutsätta... 

optimistisk syn eller en pessimistisk syn till exempel så kan man ju skatta 
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väldigt olika utfall, men vi har försökt att tänka den stora massan. Vad man 

tror att det skulle göra för dem i de fallen. 

144 R8 Mmm  

145 FC Men ja superintressant och lyssna på dina reflektioner och dina tankar kring 

det! 

 

146 R8 Mmm  

147 FC Supergivande för oss också och ja få höra lite mer. Det blir ju himla mycket 

lättare att ta det så här, än att vi bara ska mata dig med en massa frågor känner 

vi. Det blir lite mer öppet och att man får höra hur man resonerar och tänker, 

även om det kanske är svåra frågor att svara på. 

 

148 R8 Jo men precis och det som gör det svårt här och som gör det lite så, det är ju 

svårt att kvantifiera vilken effekt en best practice rent konkret får. Vad är lik-

som mätpunkten man jämför med och referenspunkter man utgår ifrån. 

 

149 FC Mmm  

150 R8 Så att någonstans där är det väl lite, uppskattar att det är svårt att göra men det 

är också så att man måste ju dra ett sträck i sanden någonstans och då är väl 

det här en hyfsat bra approach. 

 

151 FC Ja vi har försökt att göra det iallafall ja och det är just därför vi, vi tar ju verkli-

gen hänsyn till det man säger också, alltså motiveringen man säger kring det 

för att som sagt high och medium impact kan ju få olika betydelse utifrån 

kanske hur man tittat på det när man sagt det. 

 

152 R8 Mm  

153 FC Men då har vi egentligen bara några avslutande frågor där. Och en fråga vi 

egentligen vill ställa just kring Miroövningen nu är om det finns någon best 

practice eller något hot eller utmaning inom informationssäkerhet som du 

kände saknades i tabellerna? 

 

154 R8 [Liten paus] Bra fråga... Det jag tänker på specifikt är väl, det jag känner sak-

nas är vad som driver en förändringsbenägenhet hos företag i de här typen av 

kontexter. Det är oftast lagar och regelverk. Så någonstans ett compliance per-

spektiv. Jag vill inte dra in GDPR, men jag får väl göra det för det är liksom 

den lagstiftning som har haft störst påverkan på företags budgetar och efterlev-

nad kopplat till privacy. För innan 2018 var det inte ett samtalsämne många 

tänkte på, utan då pratade man ITIL, man pratade CIA, man pratade liksom 

hur säkrar vi IT-miljöernas tillgänglighet, men inte liksom "Åhh hur ska vi 

säkra våra kunders data" och hur ska man liksom kunna dra ut det. Så att com-

pliance kontroller och regelefterlevnad tror jag har en stor impact i att mitigera 

åtgärder, för att om du har ett regelverk som säger du måste jobba på ett visst 

sätt med vissa systematiska åtgärder så kommer du ju bli tvingad att göra det. 

Säger ett regelverk att du måste ha MFA och VPN, ja då kommer du ju inte 

riktigt bli utsatt för vissa typer av attacker längre till exempel. 

 

155 FC Mmm. Skulle du säga, eller vilken best practice av de vi har tagit upp och som 

vi har pratat om innan också, skulle du säga har blivit viktigare nu när man 

jobbar hemifrån? 
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156 R8 Nu är jag extremt färgad av det jag jobbar med, så jag skulle säga Zero Trust 

och IAM, men också awareness. Det är dem områden som jag ser har varit 

mest eftersatta i de senaste tio årens teknologitransformation, alltså den digi-

tala transformationen från klassisk traditionell serverhårdvara från en datahall 

till användandet av molntjänster och mer komplexa IT-system. Att få ha en en-

het i enterprise arkitektur där man faktiskt har kontroll på vad som händer i sitt 

företag och verkligen ser till att lita på det som händer och inte bara säga att vi 

har en brandvägg och den tar in all trafik, för det går inte längre att jobba på 

det sättet. 

ZTM, 

IAM, Aw 

157 FC Jaa och om man får fråga vad skulle du säga, alltså då hos kunder, vad är det 

största liksom förändringarna som man fått göra där för att kunna möjliggöra 

hemarbete för alla anställda? Är det då att man har infört MFA, eller är det att 

man har infört VPN, eller är det att man har börjat med utbildningar skulle du 

säga? 

 

158 R8 Jag tror nog att det mesta är kopplat till utbildning, många tekniska basfunkt-

ioner har ju länge funnits och fungerar tillräckligt bra, men nu har det verkli-

gen ställts på sin spets liksom om äldre kollegor inte känner sig trygga i hur de 

ska använda ett IT-system så kommer de inte använda det och då kommer de 

inte att göra sitt jobb. Därför måste arbetsgivaren se till att... [liten paus] 

Tr 

159 FC Utbilda folk?   

160 R8 Precis! Skapa en awareness och få till det tänket som krävs. Tr, Aw 

161 FC Ja, mm. Ska du ta de avslutande två sista?  

162 EH Yes! Två frågor till utöver då dessa vi redan har ställt här och det är dels om 

olika informationsklassificeringar. Om det påverkar hur kritiskt ni ser på hot 

och utmaningar? Då menar vi med informationsklassificering då kategorise-

ring av information i olika känslighetsnivåer, öppen, delvis öppen och konfi-

dentiell information. Eller om ni har några andra kategoriseringar. Men om 

dem, hur kritiskt ni ser på specifikt hot och utmaningar? 

 

163 R8 Mitt svar på det är att jag har bara läst om informationsklassificeringar i teorin 

och jag kan aldrig säga att jag har sett det praktiskt tillämpat. Förutom i en of-

fentlig verksamhet, det vill säga en statlig myndighet. Så med det sagt, jag tror 

att informationsklassificering är väldigt dåligt tillämpat i praktiken. 

 

164 EH Okej okej.  

165 FC Mmm, så det är inte... Det är något som folk inte riktigt tar hänsyn till då med 

andra ord när man ser på risker och sånt? 

 

166 R8 Näää, alltså vi i min organisation jobbar vi väl egentligen alltid med strictly 

confidential and private information och då blir man, eftersom att allting är su-

perhemligt så är man liksom väldigt så här passiv. För allt är hemligt men all-

ting ligger ändå i molnet i en OneDrive eller en Google Drive eller what ever 

liksom. Då blir man "jaja det spelar inte så stor roll", alltså förstå mig rätt man 

förväntas ha samma aktsamhet oavsett vilken information, men ändå delar man 

all information på det sätt som man behöver för att göra sitt jobb. Det finns ju 

systemsätt så klart som hjälper till en att klassificera informationen, men mmm 

ja... 
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167 EH Jaa intressant! Det är intressant att kunna ta del av det här också. Avslutande 

fråga är om det finns något som du vill tillägga eller förtydliga av det som vi 

har pratat om idag? Eller någonting som du tycker att vi har missat kanske?  

 

168 R8 Nä förtydliga är väl ingenting. Jag tycker att det är väldigt intressant att tren-

den att titta, undersöka och efterforska i informationssäkerhet och hur det fak-

tiskt så fall används är både bra och viktigt. För att i traditionellt programme-

rings-/utvecklingstänk och när man sätter upp liksom en IT-applikation så är 

inte IT det första någon tänker på alls. Utan det blir oftast en eftersatt tanke, 

vilket syns i många applikationer som har lång historia bakom sig och det sys-

tematiska compliance-tänket är liksom på något sätt en efterkonstruktion som 

IT-applikationer behöver följa och efterleva. Så att jag tänker väl att, min re-

flektion här mynnar ut i att ju tidigare man kan bli utbildad och informerad om 

vilken roll IT-stöd har ur ett informationssäkerhetsperspektiv, desto bättre är 

det för "the many people" alltså de flesta liksom, både utvecklare, systemä-

gare, VD:are och samhällsmedborgare. Ju bättre man förstår vikten av identi-

tetshantering eller databaskryptering desto bättre och desto enklare är det att 

efterleva striktare krav också. 

Ed 

169 DN Jag hade bara en nyfikenhetsfråga, det är kanske lite utanför men du har gett 

några exempel utifrån kunderna som du jobbat med. Då tänker jag om du får 

säga ungefär hur stora kunderna är? Om de är... För vi har kategoriserat stora 

företag som att det har mer än 250 personer. Jag tänkte om du har jobbat något 

med större kunder och om det är skillnad från kanske mindre kunder eventuellt 

om du har jobbat med dem? 

 

170 R8 Jaaa, nämen så kunderna jag har arbetat med är allt från 10 personer upp till 

mer än 200 000 anställda. Både inom offentlig och privat sektor, inom bank, 

finans, men också då retail och tillverkande industri. Så att där finns definitivt 

en spridning. Frågade du också om där fanns någon tydlig skillnad mellan de 

olika storlekarna? [DN nickar] Ja i stora företag finns där ju fler hierarkiska 

strukturer att förhålla sig till och oftast dedikerade resurser som jobbar med 

specifika frågor. Då tänker jag på nätverksfrågor eller systemförvaltning eller 

applikationsutveckling. Medan i mindre företag är det oftast en eller två perso-

ner som gör allt och gör dem inte det så har de outsource:at det till en tredje-

partsleverantör. Men de har oftast bredare generalistkompetens i små företag 

för att sköta den dagliga verksamheten. 

 

171 DN Perfekt, det är bara för att få lite mer kontext när vi kollar på transkriberingen.  

172 R8 Mm absolut.   

173 FC Ja men tack så jättemycket! Det var egentligen allt vi hade och fråga dig om, 

men supersnällt av dig att ställa upp och det har verkligen varit intressant och 

lyssna på dig. 

 

174 R8 Mm nä men absolut, tack själva! Glad att bidra.  

175 EH Verkligen!   

176 DN Tack så mycket!  
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