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 Datum:___________ 

Teoretiskt prov för Transportstyrelsens utbildning 
Insider- och Cyberhot, Radikalisering och 
Säkerhetskultur.

Namn: ______________________________________  

Företag:_____________________________________ 

1) Kryssa i de alternativ som anger faktorer som kan påverka att en individ dras till

våldsbejakande extremism.

□ Stor familj

□ Utanförskap, upplevda orättvisor, konflikter i omvärlden, diskriminering

□ Ideologi, psykisk ohälsa

2) Kryssa i det alternativ som anger potentiella grupper som vanligast kan utgöra

ett insiderhot

□ Anställda, f.d. anställda, entreprenörer och affärspartners

□ Kunder, anställda och sjuksköterskor

□ Grannar, konsulter och släktingar

3) Kryssa i de alternativ som anger hur du kan försvåra ett obehörigt intrång i ert    
    datasystem på jobbet.

□ Jag loggar alltid ut när jag lämnar min dator vid arbetsplatsen.

□ Jag är uppmärksam på mejl från okända avsändare med bifogade länkar.

□ Jag sparar alltid kvittot från lunchrestaurangen.

□ Jag skyddar mitt lösenord till datasystemet.  

Sju frågor  -  Observera att fler än ett svarsalternativ kan vara rätt! 

För godkänt krävs alla rätt.
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4) Kryssa i de alternativ som anger saker som Du kan tänka på för att minimera 
risken för att ett insiderbrott ska kunna begås.

□ Aldrig lämna känslig dokumentation på skrivbordet

□ Ha koll på mitt behörighetskort

□ Se till att dörrar med begränsad behörighet går igen bakom mig för att undvika att

någon smiter in utan behörighet

5) Kryssa i de alternativ som anger hur ett insiderhot kan uppstå i din 
organisation

□ Mänskliga faktorn – en anställd är slarvig eller försumlig och följer inte våra

säkerhetsrutiner, vilket skapar tillfällen för obehöriga att komma åt känslig information
eller IT-system

□ After work – kollegor brukar träffas på en lokal restaurang sista fredagen varje månad.

6) Kryssa i de alternativ som anger tecken på en bra säkerhetskultur.

□ Medarbetare åsidosätter gällande säkerhetsregler för att undvika försenade

flygavgångar

□ Medarbetare vågar säga till varandra om en säkerhetsrutin inte följs

□ Medarbetare har för vana att alltid rapportera avvikelser t.ex. brister i skalskydd,

obehörigt tillträde till ett behörighetsområde på en flygplats

7) Kryssa i det alternativ som anger vad du uppmanas göra om du 
uppmärksammar något suspekt beteende.

□ Ingenting, bara fortsätta arbeta som vanligt

□ Säga till min chef eller skriva en avvikelserapport om vad jag sett
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