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PROJEKTINSPIRATION FÖR GYMNASIEARBETE 

HEJ ELIN!  

VAD HANDLADE DITT PROJEKT OM OCH VARFÖR 
VALDE DU JUST DET?  
Mitt gymnasiearbete ”En kartläggning av insektssläktet Mymar – 
Insekter som du förmodligen inte visste fanns” handlar om ett 
insektssläkte som kallas för Mymar, där flertalet arter ingår. Något som är 
mycket intressant är att man vet mycket lite om dessa individer och nya 
arter upptäcks också frekvent. Syftet med arbetet var att få mer 
information om detta specifika släkte och på sådana sätt vara med och 
bredda bilden för den biologiska mångfalden hos insekter.  

Intresset för naturen runt omkring oss människor är den största orsaken till 
att jag valde att skriva om just detta ämne. Allting började när jag var på 
besök på forskningsstationen Station Linné på Öland sommaren innan mitt 
tredje år. Där blev jag väldigt fascinerad av deras forskning och en idé föddes.  

Under arbetets gång väcktes flertalet aha-upplevelser för mig personligen. Tänk att det finns arter, 
som de flesta av oss människor inte har någon aning om finns till, och med de liv vi lever i idag 
faktiskt kan påverka dessa negativt, utan att vi har någon aning om att de ens existerar. Släktet 
kanske i sin tur har en mycket viktig uppgift i de ekosystem de lever i, som vi påverkar.  

VILKA ÄR DINA TIPS TILL DEN SOM SKA GÖRA ETT 
GYMNASIEARBETE?  
Jag skulle säga att kanske, om det går, börja lite tidigare (jag startade under hösten) under 
sommaren, då har man mer tid.  

Ett nästa steg i min forskning skulle kunna vara att genom att man nu vet lite mer om var detta 
släkte befinner sig då kunna studera dess roll, vad de skulle kunna ha för i uppgift i naturen.  

Fundera över vad du är intresserad av, du behöver inte alls veta exakt vad du vill göra, men på ett 
ungefär. Sedan hör runt och se om du kan få en inblick i forskning som intresserar dig, ibland har 
universitet eller forskningsstationer öppet för allmänheten, det var så mitt projekt startade. Jag 
skulle verkligen rekommendera att höra av sig till någon typ forskningsstation eller liknande nära där 
man bor.  

Att tävla i Utställningen Unga Forskare har varit väldigt givande för mig. Det var min handledare på 
skolan som tipsade mig och först var jag ärligt talat lite tveksam. Det handlade om att jag blev 
väldigt nervös av att prata och hålla i muntliga framställningar. Men med hjälp av UUF har jag blivit 
mycket bättre. Jag övervann rädslan att stå upp muntligt och berätta om mitt arbete och ju fler i 
juryintervjuer jag hade, i både semifinal och final desto mer bekväm blev jag. Därför kan jag starkt 
rekommendera andra att ställa upp!  

Du behöver inte veta allt från början, det är nog det viktigaste. Har du något du verkligen intresserar 
dig för – kör på det! 
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PROJEKTINSPIRATION FÖR GYMNASIEARBETE 

HEJ ERIKA!  

VAD HANDLADE DITT PROJEKT OM OCH VARFÖR 
VALDE DU JUST DET? 
Mitt projekt handlar om artsammansättningen bland Östersjöns 
växtplankton. Det har sin grund i mitt intresse för den akuta och dödliga 
tiaminbrist som drabbar många organismer i våra ekosystem. Därifrån har 
det utvecklats till ett arbete där jag undersöker tillväxten av växtplankton i 
tiaminberikat vatten för att utreda i vilken utsträckning Östersjöns 
växtplankton producerar tiamin. 

Jag började intressera mig för tiaminbristen när jag såg att laxarna i 
Mörrumsån dog. Min nyfikenhet triggade mig, jag ville veta varför. 
Tiaminbristen är ett väldigt aktuellt men samtidigt relativt okänt ämne. 
Jag visste inte vad det var när jag började mitt arbete, även om det 
drabbade djuren i mina hemtrakter. Från början ville jag därför med mitt arbete informera 
människor, speciellt ungdomar, om tiaminbristen och väcka intresse för den. Sedan kom jag fram till 
att jag kunde kombinera det med en empirisk undersökning. 

Min metod gick ut på att låta växtplankton i östersjövatten tillväxa i tiaminberikat respektive icke-
tiaminberikat vatten. Vattnet sugfiltrerades sedan och klorofyll extraherades ur cellerna med hjälp av 
aceton. Till slut gjordes en spektrofotometrisk undersökning och koncentrationen klorofyll i varje 
prov räknades ut. Allt detta gjordes i skolans laboratorium med utrustning som jag enkelt själv kunde 
handha. Det var kul att få göra ett försök utifrån analysmetoder som gåtts igenom i tidigare kurser 
under gymnasiet! 

Mitt projekt går verkligen att utveckla och förbättra! Exempelvis kan man göra försök med 
växtplankton under olika delar av året, på olika djup eller olika platser i Östersjön för att jämföra 
artsammansättningen vid olika förhållanden. Vill man arbeta med tiaminbrist men inte utföra egna 
undersökningar kan man exempelvis göra en informationskampanj eller undersöka hur mycket 
människor vet om tiaminbrist. 

VILKA ÄR DINA TIPS TILL DEN SOM SKA GÖRA ETT 
GYMNASIEARBETE?  
Mitt främsta tips är att våga söka stöd hos andra. Dina klasskamrater, familj och vänner kan alltid ge 
bra stöd. Även om de kanske inte har de specifika ämneskunskaperna som krävs för ditt arbete kan 
de ge intressanta och utvecklande synvinklar på det. Om du behöver hjälp med ämneskunskaper, 
våga fråga lärare eller forskare inom området. Det är inte pinsamt att be om hjälp! Men man får inte 
glömma det allra viktigaste: Arbeta med något som intresserar dig. Inget ämne är orimligt svårt, du 
måste bara hitta din nisch. 

Bestäm dig redan nu för att du ska söka till Utställningen Unga Forskare och ha det som en morot, 
det hjälper dig att skapa en tydlig målbild!  

Innan jag påbörjade mitt gymnasiearbete kände jag mig lite rädd för den strama och korrekta 
forskarvärlden. Nu känner jag att den bilden förändrats, alla de akademiker jag träffat under arbetets 
gång har varit mycket hjälpsamma och glada att ungdomar engagerar sig. 
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SEED RAIN IN 
NORTHERN 
MOUNTAINS  
– VARIATION AMONG YEARS 
RELATED TO CLIMATE REGIMES 
# Klimat, miljö, biologi, terrestrisk ekologi 

Projektidé från Göteborgs Universitet 

 

INTRODUKTION 
Within the ITEX (International Tundra Experiment) network, several side projects 
have been initiated at many of the field stations across the pan-arctic tundra. At 
the Latnjajaure site in northernmost Swedish Lapland, we are focusing on various 
aspects of the cryrosphere in relation to climate change impacts. Therefore, we are 
not only dealing with the highly specialized plant communities in topographic 
depressions (snowbeds), but also, more interestingly, how these plants are 
connected within a landscape matrix. We have deployed seed traps in open tundra 
(with less snow cover) as well as in snowbeds, and all these samples are now 
available for analysis. For identifying species from seed morphology, we have an 
extensive reference collection at BioEnv. The overarching science questions for 
this project is if variation in seed rain among years is related to climate regimes. 
This project can be done any time of the year! 

KÄLLOR/MATERIAL  
• https://science.gu.se/forskning 
• https://gmv.gu.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//arktis-blir-allt-

gronare.cid1080445 
• https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1461-0248.2011.01716.x 
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PROJEKTINSPIRATION FÖR GYMNASIEARBETE 

HEJ PÅ ER!  

VAD HANDLADE ERT PROJEKT OM OCH 
VARFÖR VALDE NI JUST DET? 
Vi har båda intresse för fysik och musik. Vi sjunger i ett flertal körer och 
har varit med i vår skolas musikal. Vi är även båda väldigt nyfikna av oss 
och vill lära oss så mycket som möjligt om hur världen är uppbyggd och 
tycker att fysiken är ett bra verktyg till detta. 

Vårt projekt ”Undersökning av variationen av övertoner hos olika 
musikinstrument” handlar om klanger hos olika musikinstrument utifrån 
vilka övertoner som uppkommer när man spelar på instrumentet. 

Vi gjorde ljudinspelningar av olika musikinstrument för att därefter plotta 
spektrum i programmet Audacity som vi sedan analyserade. I spektrumen 
kunde vi se instrumentens grundton och alla dess övertoner, där frekvens (Hz) och ljudstyrka (dB) 
visades. Utifrån detta kunde vi sedan härleda vilka övertoner som urskilde sig hos de olika 
instrumenten och hur dessa därmed påverkade klangen. 

Idéen till projektet uppkom av att vi undrade över fenomenet övertoner hos musikinstrument och att 
vi inte kände att någon kunde ge oss ett tillräckligt bra svar så att vi själva var tvungna att söka svar. 

VILKA ÄR ERA TIPS TILL DEN SOM SKA GÖRA ETT 
GYMNASIEARBETE?  
Det är bra att börja tidigt! Vi började göra mätningar i början av vårt 3:e år på gymnasiet men det tog 
väldigt mycket längre tid än vi trott. Det är nog egentligen optimalt att ha sitt resultat klart i början 
av 3:an så att man har hela året på sig att skriva på rapporten. Då har man även god tid på sig att 
göra korrigeringar och fundera på vart man vill att ens undersökning ska landa. Vi började väldigt 
sent med detta vilket gjorde av vi behövde lägga väldigt mycket tid under en intensiv period. Också, 
ifall man är flera stycken är det bra att göra en planering över innehållet i rapporten som man sedan 
delar upp sinsemellan så att skrivandet går fortare. 

Att skriva mer om fysiken kring ljudvågor och våglära hade nog hjälpt oss att göra en vassare 
frågeställning och metod. Vi hade inte gått igenom det i skolan och lärde oss det mesta om 
bakgrunden väldigt sent in i projektet. I efterhand upptäckte vi många brister i metoden som vi 
dessvärre inte kunde ändra. 

Vi tror att det vore superkul att undersöka övertoner mer teoretiskt, det vill säga genom att gå 
djupare in i matematiken och fysiken. Vår undersökning var mer statistisk och vi ägnade ett halvår 
till att spela in ljudet av de olika musikinstrument vi kunde få tag i och sedan analysera spektrum 
som vi kunde plotta i diagram. Det hade varit ännu mer givande och gett vår undersökning ett djup 
om vi hade fått den matematiska bakgrunden som stöd för våra resultat. Detta kanske någon annan 
kan undersöka mer av i framtiden! 
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PROJEKTINSPIRATION FÖR GYMNASIEARBETE 

HEJ WENHAN!  

VAD HANDLADE DITT PROJEKT OM OCH VARFÖR 
VALDE DU JUST DET? 
Mitt projekt ”Diskproblemet – En modern version av Buffons 
nålproblem” handlar dels om hur man kan använda en metod (Monte 
Carlo-metoden) som involverar slump för att få fram ett approximativt svar 
till ett svårt matematiskt problem och dels hur man kan betrakta area och 
sannolikhet som samma sak för att ta fram en exakt lösning till problemet. 

Det första ”frö” som planterades i min hjärna var för cirka tre år sedan då 
jag såg en video på YouTube om ”Buffons Needle”. Den visade hur man 
kunde få fram ett approximativt svar till talet pi genom att kasta nålar på 
ett underlag med parallella linjer vilket är ett väldigt likt problem som jag 
undersöker.  

Metoden som jag använde i mitt projekt för att utföra beräkningarna kallas för Monte Carlo-metoden, 
även känd som Monte Carlo-simulering. När vi ska beräkna sannolikhet av en händelse, exempelvis 
sannolikheten för att slå en etta på en tärning så kan vi beräkna det enkelt med befintliga formler. 
Det kan dock bli mycket svårare att bestämma sannolikhet om tärningen är designad för fusk (du vet 
att tärningens tyngdpunkt är viktad men inte hur det påverkar resultatet). I detta fall kan du välja att 
slå tärningen många gånger för hand (ju fler kast desto bättre precision) och beräkna sannolikheten 
för respektive händelse, troligtvis blir du trött efter några hundra kast, då kan du istället välja att 
använda dig av Monte Carlo-metoden. 

Metoden fungerar i stort sett precis som när du kastade tärningen för hand, bara att nu är det datorn 
som simulerar alla kasten samt registrerar resultaten. För att resultaten ska vara rättvisa så måste 
kasten vara slumpmässiga, i vårt fall finns det en funktion som genererar alla slumptalen som 
behövs. Fördelen nu är att ”någon annan” kan utföra många fler kast och även eliminera flera 
mänskliga felkällor vilket tillsammans bidrar till bättre precision. 

VILKA ÄR DINA TIPS TILL DEN SOM SKA GÖRA ETT 
GYMNASIEARBETE?  
• Försök att sätta igång med det så fort som möjligt, det kan vara ett litet steg (exempelvis som att 

göra en planering) men det är oftast det svåraste steget, när du väl är i gång så brukar det oftast 
flyta på. 

• Var inte rädd för att använda bilder i rapporten. 
• Du är inte ”klar” med projektet för att din lärare tycker att den är bra, utmana dina gränser, det 

ger dig nya visioner som du annars inte hade fått. 

Mitt projekt var endast begränsat till det tvådimensionella planet. Jag hade gärna velat utöka 
projektet till den tredimensionella världen och detta kanske någon annan som ska göra 
gymnasiearbete kan göra i framtiden. Om man har tillgång till laborationsmaterial så kan man ju 
skjuta partiklar på ett material och undersöka hur långt partikeln kan färdas innan den har blivit 
blockerad. Exempelvis kan man skjuta heliumkärnor på ett block av betong.  

I övrigt är kreativitet och ”svårhet” två viktiga kriterier, men om du råkar ha flera idéer, försök att ta 
det mest kreativa alternativet. Kom på nya saker, de äldre metoderna är oftast välgrundade, men det 
finns många andra som också känner till dem. 
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PROJEKTINSPIRATION FÖR GYMNASIEARBETE 

HEJ ALLIHOP!  

VAD HANDLADE ERT PROJEKT OM OCH VARFÖR 
VALDE NI JUST DET?  
Vi är alla intresserade av lite olika saker, men vi alla tycker om att umgås 
tillsammans med varandra. Det som är gemensamt för alla i gruppen är att 
vi alla är ambitiösa och motiverade. 

Vårt projekt ”Att avsalta vatten genom omvänd osmos - för att på enkelt 
vis desalinera vatten i områden som saknar elektricitet” handlar om att 
hitta ett sätt att avsalta vatten med hjälp av omvänd osmos för att 
framställa dricksvatten. Detta för att försöka förbättra tillgången på rent 
drickbart vatten i hela världen. 

Vi valde att arbeta med vårt projekt eftersom vi kände att det var en viktig 
fråga, och att vi förhoppningsvis skulle kunna bidra till en bättre värld. 

VILKA ÄR ERA TIPS TILL DEN SOM SKA GÖRA ETT 
GYMNASIEARBETE?  
Vi har upptäckt att det är superviktigt med externa handledare och experter för att arbetet ska gå 
framåt, och vi vet nu hur snälla och generösa många kan vara med sin kunskap, så var inte rädd att 
ringa experter och be om rådgivning! 

Vi önskar att vi i ett tidigare skede av arbetet sökte hjälp utifrån i en större skala, lite hjälp från 
experter kan vara ovärderligt, speciellt i ett tidigt skede av arbetet. 

Vårt mål med projektet var att i slutändan bygga en fungerande vattenrenare som vi hade utvecklat 
teoretiskt, och vi insåg under projektets gång att vi troligtvis hade tagit oss vatten över huvudet. Vi 
har upptäckt att det både är otroligt svårt och otroligt roligt att bygga någonting i dessa typer av 
projekt. Om man planerar att bygga någonting så rekommenderar vi att man är beredd på hur mycket 
arbete som krävs. Vi tror att det är lättare att göra ett helt teoretiskt arbete istället, men även om det 
är svårt att göra någonting i praktiken så är det inte omöjligt! 
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HÄSTTEKNOLOGI 
# Teknik, hästteknologi, hästsport, hästens välfärd, häst, ingenjör 

Projektidé från Chalmers tekniska högskola, Chalmers Sport & Teknologi 

 

INTRODUKTION 
Hästsport involverar två idrottare – ryttare och häst – men bara en av dem kan 
berätta för oss hur den mår. Chalmers arbetar för hästens bästa genom att 
utveckla material, mätutrustning och mätmetoder. Man kombinerar traditioner och 
erfarenheter från hästnäringen med tekniska och naturvetenskapliga metoder för 
att nå fördjupade kunskaper som leder till att hästen mår och presterar bättre. 

Dessa projekt kan fokusera på problem som finns i de olika grenarna som ingår i 
hästsport, som till exempel hoppning, dressyr, körning, fälttävlan eller trav. Det 
finns en stor mängd behov att möta inom hästvärlden där teknik och 
naturvetenskap ofta ger värdefulla insikter. 

Projektet kan därmed inriktas mot just det område inom temat häst som du är 
intresserad av! 

Vi föreslår projekt i tre temaområden som inspiration, men din egen idé är ännu 
bättre! 

HOPPNING 
Det är välkänt att hur en häst hoppar över ett hinder skiljer sig mellan både 
individer och ekipage. Dessutom påverkar till exempel klassens hinderhöjd, 
underlagets kondition, tidspress och hindrets placering på banan. Det finns ett 
stort behov inom tävlingsgrenen att utveckla metoder som kan öka kunskapen 
genom mätningar och analyser av vad som faktiskt sker. Skiljer sanningen från de 
sig från de tumregler alla får lära sig på ridskolan? Uppgiften är att utveckla nya 
riktlinjer för hoppning som bygger på naturvetenskapliga grunder. Skapa din egen 
regel för hästvärlden! 

DRESSYR 

Inom dressyr finns ett behov under träning och tävling att med tekniska metoder 
stödja tränare och domare, till exempel räkna antalet steg och bedöma rakheten 
för linjen i en piaff, eller andra mätbara moment inom piruetter, passager mm som 
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inte kräver en människas erfarenhet. Uppgiften är att välja ut något moment och 
utveckla mätmetoder med hjälpmedel som finns tillgängliga i varje stall. 

TRAV 

Inom travsporten är sulkyn ansluten till hästen på ett sätt som gör att den 
antingen kan trycka ner hästen mot marken eller lyfta hästen. Uppgiften är att ta 
reda på hur stor denna kraft är, och analysera om en uppåtriktad eller nedåtriktad 
kraft ger hästen bästa förutsättningarna i loppet. Kan det vara bäst med en sulky i 
perfekt balans som ger ingen kraft vare sig uppåt eller nedåt? Kan du utveckla en 
ny vinnande sulky?  

KÄLLOR/MATERIAL  
• https://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/forskning/sporter/hastsport/Si

dor/default.aspx 
• https://www.gothenburghorseshow.com/mer-information/chalmers-hindret/ 
• https://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/forskning/sporter/hastsport/Si

dor/hastsportprojekt.aspx 

 

KOPPLING TILL AKTUELLA FORSKNINGSOMRÅDEN OCH 
ARBETSMARKNAD   

På alla Chalmers utbildningar lär sig studenterna teknologier som kan användas 
inom ett område där forskarna främst har varit biologer eller veterinärer. Inom just 
hästsport finns det ett stort behov av teknisk utveckling, och det märker vi inte 
minst på intresset som Chalmers olika initiativ har väckt. Uppfödare, ryttare, 
hovslagare, veterinärer, stallägare och även näringslivet har hört av sig och vill veta 
mer.  

På Chalmers finns en unik möjlighet att forska och arbeta inom många olika 
områden som relaterar till hästar.  Det kan vara allt ifrån att underlätta samspelet 
mellan ryttare och häst, hitta och reparera skador och anpassa utrustning till att 
förbättra underlag, hitta lösningar för effektiv användning av gödsel i 
biogasframställning eller något helt annat där du ser att det behövs. Studenter 
som får använda sina egna kunskaper och undersöka frågeställningar som de 
själva brinner för, lär sig ofta mer och får bättre studieresultat. Med en sådan 
utbildning i ryggen har man ofta lätt att få jobb och möjlighet att arbeta med 
sådan som man är intresserad av. Arbetsmarknaden är extremt god för 
teknikutbildade, även om man väljer ett arbete utanför hästvärlden. 
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SKYDDA MOT 
PHISHING 
# Teknik, IT, IT-säkerhet, ”social engineering”, cybersäkerhet i samhället, 
ingenjör, psykologi  

Projektidé från IBM, International Business Machines Corporation 

 

INTRODUKTION 
IT-säkerhet är oerhört viktigt för många företag och organisationer. Speciellt är 
man orolig för att hackare, tex kopplade till främmande länder och statliga aktörer, 
ska lyckas komma över känslig information om vårt samhälle och demokrati. 

Ett vanligt tillvägagångssätt som en hacker använder sig av för att bryta sig in i en 
organisation är genom så kallade phishing-attacker. Phishing är en del av det som 
brukar benämnas ”social engineering” inom IT-säkerhet. I stort så går det ut på att 
lura en eller flera personer till att till exempel klicka på en länk, öppna en bifogad 
fil eller dela med sig av känsliga uppgifter. Varianter av Phishing (och även social 
engineering) som det ibland går att läsa om är till exempel: 

• Spear phishing – en riktad phishingattack mot en specifik individ. Ofta måste en 
hacker lägga mycket förarbete för att kunna göra en sådan attack. Spear 
phishing är därför ofta ”lyckade” ur en hackers synpunkt och innebär därmed en 
stor risk för företag och organisationer. 

• Smishing – phishing över sms eller meddelandetjänster 
• Vishing – fejkade telefonsamtal. Tex någon som ringer och utger sig ringa från 

en bank eller liknande 
• Whaling eller Business Email Compromise (BEC) – där en hacker utger sig för 

att vara till exempel en chef eller VD för att få anställda på ett företag att utföra 
någon handling, ofta att överföra pengar till hackerns konto. 

PHISHING 
Ofta används phishing-attacker mot vanliga användare just för att hackers vet att 
den mänskliga faktorn är det som vanligen ligger bakom en it-säkerhetsincident. 
Att utbilda människor i hur dom kan identifiera phishingmail (och social 
engineering) är därför extra viktigt. 
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Det finns ett behov av att ta fram bra och förståelig information på svenska kring 
hur man kan identifiera till exempel phishingmail, hemsidor eller telefonsamtal. 
Som förslag så kan utbildningsmaterialet rikta sig till företag, myndigheter och 
organisationer, eller till elever på gymnasiets olika program. 

Undersök några vanliga metoder inom det som kallas social engineering och 
phishing. Undersök både tekniska sätt och icke tekniska sätt som en person kan 
identifiera dessa tekniker. Några exempel att undersöka är: 

ICKE-TEKNISKT 
• Kolla på vad som typiskt brukar utmärka ett phishing eller spear phishing-mail. 

o Språket? Hur är det skrivet? Frågas det efter känsliga uppgifter? 
Länkar eller bifogade filer? Är det bråttom? Har användaren förväntat 
sig att få detta meddelande? 

• Vad kan en person göra för att verifiera om ett misstänkt phishingmeddelande är 
riktigt eller ej? 

o Exempelvis ringa upp avsändaren och dubbelkolla? 

MELLANTEKNISKT 
• Hur kan en användare se på länkar och bifogade filer om det är misstänkt 

phishing det rör sig om? Vart leder länken? Vad är det för typ av fil bifogad? Är 
det dem hemsida jag förväntar mig? 

• Intervjua en IT-säkerhetstekniker kring social engineering och phishing. 
o Vad för skada kan social engineering och phishing orsaka? 
o Vad kan det kosta för en organisation som blir utsatt? 
o Hur skyddar sig organisationen/företaget? 

TEKNISKT 
• Mailheaders, domännamn och ip-adresser. Går det att göra ”lookups” för att se 

var ett mail egentligen kommer ifrån? 
• Hur kan en person identifiera att en hemsida är fejk? Tex en fejkad 

inloggningssida till en bank? 

Baserat på det du finner från ovan, ta fram ett utbildningsmaterial bestående av 
exempel och tips riktade till den målgruppen du väljer. Hitta några testpersoner i 
målgruppen och utvärdera materialet på dem. 

KÄLLOR/MATERIAL  
• https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.f2735ce171767402ba202/1591

164566288/Rapport-Cybersakerhet-Hot-Metoder-Brister.pdf 
• https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.f2735ce171767402ba203/1591

164566364/Rapport-Cybersakerhet-Rekommenderade-Atgarder.pdf 
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• https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/natfiske-
phishing-/ 

• https://omni.se/tv4-avslojar-brister-i-kriminalvardens-it-system-anmals-av-
myndigheten/a/8mynqx 

• https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/1242572.1242660 
• https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/1124772.1124861 
• https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P3ORwR/swedbank-varnar-ny-vag-av-

bluffmejl 
• https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=social+engineering

+attacks&btnG=&oq=social+engineer 

 

KOPPLING TILL AKTUELLA FORSKNINGSOMRÅDEN OCH 
ARBETSMARKNAD   

Phishing är ofta svårt att skydda sig mot då det kan vara väldigt sofistikerat, till 
exempel s.k. ”spear phishing”. Oftast är det upp till individen att själv kunna 
identifiera dessa typer av attacker för att helt enkelt inte låta sig luras av dem. 
Phishing som är en underkategori under det som kallas social engineering, antas 
kunna kopplas till en majoritet av alla IT-säkerhetsincidenter. Företag och 
organisationer har därför mycket att tjäna på att deras anställda (och medlemmar) 
har kunskap för att inte falla för phishing och andra typer av social engineering-
attacker. 


