
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUR PÅVERKAS 
SÄKERHETSKOPIERING AV 
PROKRASTINERING 

 
 
 

 

 
 
 
Examensarbete inom huvudområdet Datalogi 
Grundnivå 15 högskolepoäng 
Vårtermin 2013 
 
Robert Johansson 
 
Handledare: Jonas Mellin 
Examinator: Thomas Fischer 

 



Sammanfattning 
I dagens samhälle ökar mängden information som användarna lagrar på sina datorer 

och samtidigt ökar hoten mot informationen. Genom säkerhetskopiering kan 

informationen skyddas mot olika hot så som hårddiskkrascher och liknande men 

ändå försvinner information hela tiden. För att undersöka hur vanligt det är att 

användare utför säkerhetskopiering genomförs en enkätundersökning. 

Enkätundersökningen undersöker dels om användare utför säkerhetskopiering men 

även varför eller varför inte. Undersökningen utgår ifrån TMT, Temporal Motivation 

Theory, för att beskriva sambandet mellan olika faktorer som kan påverka 

användningen av säkerhetskopiering. Bland annat undersöks svårighetsgraden och 

tidsåtgången för att använda säkerhetskopiering. Enkätundersökningen visar att mer 

än hälften av användarna använder sig av säkerhetskopiering och att flera andra gör 

ett aktivt val att inte använda säkerhetskopiering. Genom att automatisera lösningar 

för säkerhetskopiering och förenkla dessa utan att ha ett högt pris hade fler 

användare valt att använda dessa och på så sätt hade fler filer kunnat räddas. 

Nyckelord: Säkerhetskopiering, backup, informationssäkerhet, prokrastinering, 

TMT
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1 Introduktion 

 Det finns massor av säkerhetskopieringslösningar tillgängliga på marknaden och priset på 

dessa sjunker ständigt men ändå visar studier att användare fortfarande kämpar med 

förlorade filer och information (Marshall, Bly och Brun-Cottan, 2006). Beror detta på 

okunskap om säkerhetskopior eller finns det någon annan anledning? I denna studie 

undersöks säkerhetskopiering ur en prokrastineringssynvinkel. Prokrastinering innebär att 

en användare medvetet skjuter upp en uppgift som måste göras även om det förvärrar 

situationen. Enligt Steel och König (2006) påverkas prokrastinering av fyra olika faktorer, 

förväntningar, värde, fördröjning och känslighet mot fördröjning.  

Genom en enkätundersökning kommer användarnas bild av faktorernas relationer tittas på 

med ursprung i säkerhetskopiering. Frågorna syftar till att beskriva användarnas syn på 

faktorerna och vilka delar som spelar störst roll till varför säkerhetskopior utförs eller inte. 

Frågorna delas upp i olika block där de som använder säkerhetskopiering svarar på ett block 

om sina erfarenheter och de användare som inte använder säkerhetskopiering svarar på hur 

de tror och varför inte de gör det. Dessutom undersöks vilka systemegenskaper som 

prioriteras av användarna av exempelvis tillgänglighet, säkerhet, äganderätt och liknande. 

Sektion 2 beskriver bakgrunden och de begrepp som behövs för att kunna koppla samman 

säkerhetskopiering och prokrastinering. Ekvationen som används för att beskriva 

prokrastinering beskrivs och hur teknik kan påverka denna. I sektion 3 beskrivs problemet 

som arbetet syftar till att undersöka noggrannare samt de metoder som kommer att 

användas. Sektion 4 tar upp tidigare studier inom området medan sektion 5 beskriver 

genomförandet av arbetet. Utformningen av enkäten beskrivs samt motivationen bakom 

frågorna. Resultaten av enkäten finns i sektion 6 och i sektion 7 fortsätter en analys av 

resultaten som avslutas med en slutsats och en diskussion i sektion 8. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel är uppbyggt av tre delar. Först beskrivs vad säkerhetskopiering innebär och vad 

prokrastinering är samt hur dessa två relaterar till varandra. Därefter beskrivs värderingar 

och systemegenskaperna som kommer att vara utgångspunkten i utfrågningen av användare. 

Kapitlet avslutas med tekniska aspekter för och emot prokrastinering. 

2.1 Säkerhetskopiering 

I dagens samhälle ökar mängden information som användare lagrar hela tiden och mängden 

lagringsutrymme som finns tillgängligt ökar i takt med att priset sjunker. Men enligt 

Marshall m.fl. (2007) är informationen ständigt i fara. För att migrera hotet mot 

informationen behöver användare implementera någon form av säkerhetskopiering.  

En säkerhetskopia är en kopia av en fil eller en del av en fil som används för att återskapa en 

förlorad fil (Pfleeger och Pfleeger, 2006, s. 564). Säkerhetskopior i större system utförs ofta 

på natten när belastningen är lägst men i mindre system kan de tas när som helst på dygnet. 

Säkerhetskopior kan delas upp i två olika kategorier, kompletta och selektiva. 

En komplett säkerhetskopia innebär att man tar en kopia av hela systemet inklusive 

systemfiler, användarens filer och mappar (Pfleeger och Pfleeger, 2006, s. 564). Med hjälp av 

en komplett kopia kan man återskapa hela systemet till samma funktionalitet som det hade 

när kopian togs.  

En selektiv säkerhetskopia innebär att endast filer som ändrats eller skapats nya sen den 

senaste säkerhetskopian kopieras. Till skillnad mot kompletta säkerhetskopior görs endast 

kopior på utvalda filer och mappar. Det kan till exempel vara användares filer så som bilder 

och filmer eller andra filer som anses viktigare. Fördelarna med selektiv säkerhetskopiering 

är flera. Kopiorna tar mindre plats då det är färre filer som skall sparas ner och därför går det 

även fortare att göra kopian (Pfleeger och Pfleeger, 2006, s. 564). 

Enligt Limoncelli, Hogan och Chalup (2007, s. 621) finns det tre huvudsakliga anledningar 

till säkerhetskopiering, hårddiskkrascher, felaktig borttagning av filer och arkivering. 

Hårddiskkrascher innebär att allt som lagrades på hårddisken förloras men kan även göra att 

datorn inte går att använda om bara en hårddisk finns. En säkerhetskopia skyddar inte mot 

att datorn blir oanvändbar men däremot kan den göra att viktiga filer inte försvinner 

(Limoncelli m.fl., 2007, s. 619). På samma sätt skyddar den mot att filer raderas av misstag 

då en kopia hela tiden finns kvar på ytterligare ett ställe och kan återställas därifrån. 

Det finns en hel uppsjö av olika lösningar för säkerhetskopiering så som att lagra 

informationen på optisk lagringsmedia, hårddiskar eller molnlagring men även större 

lösningar som Storage Area Network (SAN) eller bandrobotar.  

2.2 Prokrastinering och TMT 

”Prokrastinering är att frivilligt skjuta upp en tänkt handling även om situationen förväntas 

förvärras av fördröjningen.” Så definierar Steel (2007, s. 66) prokrastinering och hans 

beskrivning stämmer väl överens med Solomon och Rothblum (1984, s. 503) som beskriver 

det som ”onödigt skjuta upp uppgifter till den graden att det skapar subjektivt obehag.”.  
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Prokrastinering är alltså en form av beteende som innebär att man har som vana att 

medvetet skjuta upp uppgifter som skall göras. Studier visar att så många som mellan 80 och 

95 % av universitetsstudenter säger att de prokrastinerar på ett eller annat sätt Steel (2007). 

Det är heller inte någon ny företeelse utan det har enligt Steel (2007) rapporterats om 

prokrastinering i flera tusen år.  

För att beskriva hur prokrastinering påverkas av olika faktorer används i studien TMT. TMT 

står för Temporal Motivation Theory och beskriver sammanhanget mellan värdet, 

förväntningar, fördröjning och personens känslighet för fördröjning med hjälp av en ekvation 

(Steel och König, 2006; Steel, 2007). 

        
   

  
 

Utility beskriver hur lockande det är att utföra en uppgift eller att göra ett visst val. Ju högre 

värde på utility desto mer åtråvärt är det att utföra uppgiften och sannolikheten för att den 

utförs ökar.  

E kommer från expectancy och står för förväntningar och beskriver sannolikheten för att 

uppgiften ska lyckas enligt användaren. Det beskrivs i procent och ett högre värde ger högre 

sannolikhet. Ett högre värde innebär att användaren förväntar sig kunna utföra uppgiften 

och få ett lyckat resultat medan ett lågt värde innebär att användaren inte har höga 

förväntningar på att klara av uppgiften. 

V står för value eller värde och det beskriver vad användaren tjänar på att utföra uppgiften. 

Värdet påverkas av tre faktorer; hur trevlig eller otrevlig uppgiften är att göra; hur fort 

uppgiften blir tråkig samt behovet för användaren av att åstadkomma något (Steel, 2007). 

Behovet av att åstadkomma något kan öka värdet på en uppgift för vissa personer som drivs 

av utmaningar och gillar att arbeta för att arbeta och inte för vad som är belöningen när 

arbetet är utfört. 

Γ och D påverkar utility negativt där Γ står för sensitivity to delay eller hur känslig en person 

är för fördröjningar och D står för delay, fördröjning. 

Steel (2007) skriver att känsligheten för fördröjningar påverkas av olika personlighetsdrag så 

som impulsivitet, bristande självkontroll och hur lätt en person blir distraherad. En hög nivå 

av dessa drag ökar känsligheten och ökar risken för prokrastinering. Däremot kan ålder 

minska känsligheten. En äldre person är oftast mindre känslig än en ung person (Steel, 

2007). 

Fördröjningen är när personen får belöningen för sitt arbete. När belöningen ligger långt 

fram i tiden blir värdet på fördröjningen högt och risken för prokrastinering ökar och 

tvärtom. Snabb belöning ger kort fördröjning och minskad risk för prokrastinering. Av denna 

anledning väljer personer som prokrastinerar oftast att göra saker som gynnar dem på kort 

sikt även om belöningen är mindre än om en större belöning ligger längre bort i tiden (Steel, 

2007).  

Prokrastineringen kan minskas genom att förändra användarens syn på dessa fyra 

variablerna enligt TMT.  



 

 5 

2.2.1 Förändra förväntningar 
Genom att öka kunskaperna inom området som uppgiften handlar om och därmed öka 

chansen att uppgiften lyckas kan förväntningarna förändras. När chansen att uppgiften 

lyckas ökar användarens tro på sig själv och sin egen kunskap vilket i sin tur leder till ökade 

förväntningar (Bandura, 1997). När förväntningarna på framgång ökar minskar risken för 

prokrastinering. Användaren måste helt enkelt tro att han eller hon klarar av att utföra 

uppgiften annars skjuts den på framtiden.  

2.2.2 Förändra värdet 
För att förändra värdet finns det tre huvudsakliga metoder, göra uppgiften svårare; koppla 

ihop långsiktiga mål med kortsiktiga impulser och genom ”learned industriousness” (Steel, 

2007). 

Att utföra en uppgift som anses tråkig ökar risken att den skjuts på framtiden. Ett sätt att 

göra den mer lockande är därför att göra den lite svårare. Steel (2007) säger att detta kan 

tyckas motverka genom att öka risken för att förväntningarna, det vill säga användarens 

möjlighet att klara av uppgiften, sjunker men att öka svårigheten bör minska risken att 

uppgiften blir långtråkig och att känslan av att klara av en svår uppgift lockar mer än att klara 

av en lätt uppgift. 

Genom att koppla långsiktiga mål med kortsiktiga impulser kan värdet ökas då personen får 

en belöning tidigare samtidigt som det långsiktiga målet uppfylls. Steel (2007) har som 

exempel en studiegrupp. En person som gillar att träffa folk och vara social kan få möjlighet 

att vara det i studiegruppen samtidigt som personen kan studera inför kommande tentor. På 

så sätt kombineras det långsiktiga målet, att studera till tentamen, samtidigt som den 

kortsiktiga impulsen, träffa folk, uppfylls och värdet ökar därmed då belöningen kommer 

under tiden som handlingen utförs. 

Learned Industriousness är en vidareutveckling av klassisk konditionering (Steel, 2007). Det 

innebär att om en uppgift ger en belöning utvecklar personen efter hand en koppling mellan 

hårt arbete och belöning. Detta leder till att hårt arbete, i detta fall att utföra en uppgift, blir 

en belöning i sig eller gör åtminstone uppgiften i sig mindre jobbig att utföra (Eisenberger, 

1992). Då belöningen ligger i att utföra uppgiften kommer belöningen inte i slutet när 

uppgiften är slut utan under hela tiden som den utförs minskar detta risken för 

prokrastinering väsentligt enligt Steel (2007). 

2.2.3 Förändra känsligheten mot fördröjning 
Ett sätt att minska känsligheten mot fördröjning är ta bort saker som kan distrahera. Genom 

att ta bort eller göra det svårare att komma åt saker i omgivningen som kan användas för att 

prokrastinera minskas risken av att dessa används enligt Steel (2007). På samma sätt kan 

studiegrupper användas av studenter då många frestelser försvinner genom att studera 

tillsammans på samma plats samtidigt som de påminns om målet, att klara av tentamen osv.. 

2.2.4 Förändra fördröjning 
Genom att sätta ut mål som skall uppnås efter hand kan motivationen ökas och risken för 

prokrastinering minskas. Enligt Ariely och Wertenbroch (2002) minskar delmål som 

användaren själv sätter upp prokrastinering och att användare faktiskt är villiga att sätta upp 

dessa mål även om misslyckande att uppnå målen leder till någon typ av straff. Delmålen 

förbättrade dessutom prestationen inom uppgiften och visade även tendenser till att 

förbättra resultaten för andra uppgifter som utfördes parallellt med studien. Däremot 
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minskar prokrastinering ytterligare om tidsgränserna på delmålen sätts upp av en 

utomstående istället för av personen själv (Ariely och Wertenbroch, 2002).  

2.3 Säkerhetskopiering och prokrastinering 

För att undersöka sammanhanget mellan säkerhetskopiering och prokrastinering behöver 

delarna i TMT kopplas till delar inom säkerhetskopiering.  

2.3.1 Värde 
Värdet av en säkerhetskopia för användaren är hur värdefull informationen som kopieras och 

sparas är. En användare som har fotografering som hobby sparar mycket bilder på datorn 

och värderar kanske därför säkerhetskopior högre än en person som bara använder datorn 

för att läsa nyheter. Därför är det viktigt att titta på vilken typ av tjänster/applikationer som 

används. Tjänsterna/applikationerna delas upp i office, multimedia och övrigt. Office 

innefattar alla dokument och texter. Multimedia är alla typer av bilder, filmer, musik och 

liknande. Övrigt innehåller allt som inte passar in de andra två kategorierna.  

Värdet kan även skilja om det rör sig om privat eller icke privat information. 

Semesterbilderna kan värderas annorlunda mot jobbdokumentet. På samma sätt kan det 

skilja sig mellan olika plattformar så som en dator eller en smartphone.  

2.3.2 Förväntningar 
I dagens samhälle lagrar vi information på flera ställen, datorn, mobilen, kameran osv. 

Därför ökar svårigheterna med säkerhetskopiering. En användare måste lära sig ta 

säkerhetskopior på flera olika plattformar. Varje plattform har sitt sätt och många lösningar 

skiljer sig åt. I denna studie kopplas förväntningar (E) till användarens förväntningar om att 

klara av att utföra en säkerhetskopia. I detta ingår att med en specifik lösning för en 

plattform kunna ta en kopia på viktiga filer samt att kunna återställa filerna om originalen 

försvinner. Då varje plattform skiljer sig åt innebär det att förväntningarna för användaren 

att klara av att utföra en säkerhetskopia skiljer sig mellan olika plattformar.  

2.3.3 Fördröjning 
Fördröjning har flera anledningar när det kommer till säkerhetskopior. I studien räknas fyra 

delar in i fördröjningen, utbildning, utföra, minne samt risk för olycka. 

Utbildning är den tiden det tar för en användare att erhålla de kunskaper som behövs för att 

kunna utföra en säkerhetskopia. För vissa användare kan denna fördröjning bli minimal om 

de redan besitter kunskaperna om hur det skall göras eller om de har ett stort IT-intresse. 

Men för en användare med liten datorvana eller med litet intresse kan fördröjningen bli 

längre. Tiden skiljer sig mellan olika plattformar och lösningar. 

Utföra innebär att faktiskt göra säkerhetskopian med allt vad det innebär. Denna tid kan 

variera kraftigt beroende på mängden information som skall kopieras och om detta görs 

manuellt eller via någon form av automatik. Även här skiljer sig tiden mellan olika 

plattformar och lösningar och användarens kunskapsnivå samt datorvana kan påverka tiden 

som det tar att utföra säkerhetskopian. 

Att komma ihåg att göra säkerhetskopian är en annan viktig del i fördröjningen. Om minnet 

sviker kommer användaren inte att göra någon kopia och tiden stiger. Om den glöms bort 

spelar inte utbildning och utförandet någon roll då dessa tider bygger på att säkerhetskopian 
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faktiskt utförs. Momentet att lära sig teknikerna är bortkastad tid om användaren glömmer 

bort att göra kopian. 

Den sista faktorn är risken för olycka. Att göra en säkerhetskopia är inget en användare 

tjänar något på i sig utan belöningen av att göra en säkerhetskopia kommer först när 

information försvinner och en återställning behöver göras (Limoncelli m.fl., 2007, s. 619). Av 

denna anledning påverkar risken för olycka fördröjningen då tiden för belöningen starkt styr 

fördröjningen (Steel, 2007). En användare som inte förväntar sig att förlora data inom en 

överskådlig framtid kommer antagligen se att belöningen ligger väldigt långt fram i tiden och 

därför har en längre fördröjning än en användare vars hårddisk låter konstigt och förväntar 

sig att den kraschar inom en snar framtid. 

2.3.4 Övriga faktorer 
Utöver de fyra faktorerna i TMT bör ålder och kön inkluderas. Enligt Steel (2007) visar män 

en lite högre tendens för att prokrastinera än kvinnor, något som delvis stöds av Lindström 

och Ortman (2012). Steel (2007) skriver också att ålder tycks inverka på prokrastinering men 

något tydligt samband går inte att dra från studien. Däremot är ålder en faktor i känsligheten 

för fördröjning vilket gör den relevant att undersöka. 

2.4 Värderingar och systemegenskaper 

För att få en bättre bild av vad som är viktiga egenskaper inom säkerhetskopiering och 

tjänster/applikationer behöver vissa områden definieras. Enligt Avizienis, Laprie, Randell 

och Landwehr (2004) kan tillförlitlighet hos ett system definieras som ”tillförlitligheten hos 

ett system är möjligheten att undvika fel i tjänsten som uppstår oftare eller är värre än vad 

som är acceptabelt.”. Tillförlitlighet kan delas upp i fyra olika delområden, tillgänglighet, 

pålitlighet, säkerhet och underhållbarhet. 

2.4.1 Tillgänglighet 
Tillgänglighet innebär att en tjänst går att nå och att den är redo att användas av en 

användare som har rättigheter att använda den. Tillgänglighet gäller även information som 

skall finns till hands när den behövs. Enligt Pfleeger och Pfleeger (2006, s. 12) är information 

eller en tjänst tillgänglig om den går att nå inom en rimlig tid, är tillgänglig i en användbar 

form samt har tillräcklig kapacitet. Denna definition används i denna studie för 

säkerhetskopiering. 

2.4.2 Pålitlighet 
Avizienis m.fl. (2004, s. 13) definierar pålitlighet som ”kontinuitet i en korrekt tjänst”. 

Tjänsten skall alltså alltid vara stabil och fungera utan problem och användaren skall kunna 

lita på att den finns där när den behövs. När det gäller säkerhetskopior betyder det att 

användaren skall kunna lita på systemet för kopian oavsett vilket sätt som den lagras på. 

Exempelvis om molnlagring används måste användaren kunna lita på att leverantören av 

lagringstjänsten ser till att systemet alltid fungerar och att informationen finns kvar så länge 

som användaren behöver den. 

2.4.3 Säkerhet 
Säkerhet beskriver sambandet mellan konfidentialitet, integritet och tillgänglighet enligt 

Pfleeger och Pfleeger (2006, s. 10), för att uppnå säkerhet måste dessa tre egenskaperna 

finnas. Då tillgänglighet redan behandlats som en egen punkt tags detta inte upp igen men 

det är en av värderingarna som måste upprätthållas för att säkerhet skall uppnås.  
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Integritet innebär att informationen bara kan modifieras av personer med rättigheter 

(Pfleeger och Pfleeger, 2006, s. 10). Det innebär också att informationen är korrekt. 

Den tredje egenskapen är konfidentialitet. Konfidentialitet upprätthålls om informationen 

inte går att nå utan tillåtelse (Avizienis m.fl., 2004). Pfleeger och Pfleeger (2006, s. 10) lägger 

dessutom till kravet att ingen skall veta om att informationen finns men detta krav kan tyckas 

vara orimligt för säkerhetskopior då eftersom en säkerhetskopia görs är det tydligt att 

informationen finns.  

2.4.4 Underhållbarhet 
Underhållbarhet definieras som ”Möjligheten att utföra reparationer och modifieringar.” 

(Avizienis m.fl., 2004, s. 13). Modifieringar och reparationer kan behöva utföras för att rätta 

till fel eller för att förbättra prestandan i systemet eller tjänsten. Den kan även behöva 

förändras för att stödja nya system och för att utöka kapacitet. 

2.4.5 Äganderätt 
Inom vissa lösningar för säkerhetskopiering kan äganderätten till informationen lämnas över 

till den som äger tjänsten något som kan leda till problem för användaren om han eller hon 

vill ta bort information.  

2.5 Teknik för och emot prokrastinering 

Dagens teknik kan både öka och minska prokrastinering. Enligt Steel (2007) ökar 

distraktioner prokrastinering och dagens teknik ökar verkligen mängden distraktioner. Att 

titta på tv, kolla mailen, onlineshoppa är alla saker som ger direkt tillfredställelse och 

belöning vilket en av anledningarna till att en person skjuter upp nödvändiga uppgifter. 

Teknik ger där med också friheten att skjuta upp saker. En student kan sitta och skriva sin 

rapport natten innan deadlinen och ändå ha en teoretisk chans att hinna klart. Internet har 

gett oss möjligheten att läsa saker senare genom att spara ner det och göra något som ger 

belöning nu. 

Däremot är det inte så att all teknik ökar prokrastinering. Tekniken ger oss hjälpmedel att 

planera vår tid på ett snabbt och smidigt sätt med hjälp av kalendrar och andra typer av 

tidsplanerare som kan påminna användaren om att göra något. Med hjälp av planering kan 

delmål sättas upp vilket kan minska risken för prokrastinering. Fördröjningen minskas 

genom att faktorn komma ihåg sjunker då användaren får en påminnelse. 

Tekniken möjliggör också personer att automatisera uppgifter som annars behövt göras 

manuellt med hjälp av programvaror eller skript. Med ett skript kan till exempel 

säkerhetskopiering skötas helt automatiskt så att en kopia görs varje dag. På så sätt kan 

fördröjningen minskas genom att faktorerna att utföra och att komma ihåg uppgiften 

försvinner när automatiseringen är gjord. Fördröjningen blir då att lära sig att automatisera 

och att utföra detta. Därefter försvinner dessa faktorer och det enda som blir kvar är 

fördröjningen till belöningen.  

I just säkerhetskopiering är automatisering en viktig faktor (Limoncelli m.fl., 2007, s. 639). 

För att en säkerhetskopia skall uppfylla kraven på tillförlitlighet måste den utföras ofta så att 

informationen är relevant och att ny information finns med. Här blir fördröjningen i TMT 

stor om en person skall utföra detta manuellt då det bara är fördröjningen av utbildning som 
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är en engångsfördröjning. Momenten att utföra, komma ihåg och väntan på belöning 

återkommer varje gång som kopian skall tas. 

Ett annat sätt som teknik kan minska risken för prokrastinering är att minska inlärningstiden 

och öka förväntningarna för att klara av en uppgift. Om en användare snabbt lär sig hur en 

säkerhetskopia skall göras kommer fördröjningen sjunka och med en lätt lösning kommer 

dessutom förväntningarna att öka då användaren känner att den har en möjlighet att klara av 

att ta säkerhetskopian. 

 



 

 10 

3  Problembeskrivning 

I kapitlet beskrivs syftet med arbetet och förväntade resultat. Vidare beskrivs även de 

metoder som kommer att användas under arbetets gång. 

3.1 Syfte 

Syftet är att undersöka människors syn och användning av säkerhetskopiering i hemmet ur 

ett prokrastineringsperspektiv samt hur olika tekniska lösningar stödjer användarnas 

förmåga att utföra säkerhetskopiering. Anledningen är ständigt återkommande besvär med 

förlorad data hos användare. 

3.2 Motivering 

Att folk prokrastinerar är ett faktum. Saker som måste göras skjuts upp och görs i sista 

sekunden. Men i vilken grad påverkar prokrastinering användningen av säkerhetskopior? 

Vad är det egentligen som gör att problemet med förlorade filer återkommer gång på gång 

(Marshall m.fl., 2007). Är det brist på kunskap om säkerhetskopiering eller värderas inte 

informationen tillräckligt högt? Eller är det så att användarna tycker att det tar för lång tid? 

Det finns mängder av olika backuplösningar som hjälper användarna att spara sin 

information, en sökning på download.cnet.com i skrivande stund på ”backup” ger 11 105 

resultat men ändå hörs klagomål om hur användare förlorar filer i hårddiskkrascher och 

liknande om och om igen. Enligt Pfleeger och Pfleeger (2006, s. 564) har användare oftast 

ingen plan för backup och uppskattar inte värdet av regelbundna säkerhetskopior. Men 

hjälper dessa backuplösningar användarna att utföra regelbundna kopior eller är det bara 

ytterligare arbete för användarna som skjuts på framtiden? Marshall m.fl. (2007) studerar 

vad användare värderar för information och hur denna lagras och hittar skillnader mellan 

användarnas teoretiska strategi och hur det fungerar i praktiken. Men de undersöker inte 

varför det skiljer sig mellan teori och praktik.  

På arbetsplatsen sköts ofta säkerhetskopiering av IT-avdelningen men i hemmet finns ingen 

IT-avdelning vilket gör att användaren måste utföra arbetet själv. Av denna anledning 

fokuserar arbetet enbart på säkerhetskopiering i privatlivet. 

3.3 Mål och förväntat resultat 

Målen med studien är att få svar från användare hur de ser på säkerhetskopiering i det 

privata livet. Om det används eller inte samt varför. Genom att jämföra de olika faktorerna i 

TMT med olika värderingar förväntas bilden av användarnas syn på säkerhetskopiering 

klarna. Vad är den huvudsakliga motivationen och hur kan olika tekniska lösningar göra det 

lättare för användare? Dessutom förväntas studien ge svar på om hypotesen ”Användare har 

ingen långsiktig plan för säkerhetskopiering.” stämmer. 

3.4  Metoder 

För att utföra arbetet kommer en enkätundersökning att användas för att undersöka 

problemen. Andra möjliga metoder för att göra undersökningen hade varit att göra en 

litteraturstudie av nuvarande material eller att göra en djupare intervjuundersökning. De 
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olika metoderna samt motiveringen bakom valet av enkätundersökningen kommer beskrivas 

närmare i de kommande styckena. 

3.4.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen syftar till att få en bild av prokrastineringens effekter på 

säkerhetskopiering. Då mycket av undersökningen handlar om relationen mellan olika delar 

så som värderingar, tillförlitlighet och personlighet lämpar sig enkäten då svaren till stor del 

kommer beskriva hur mycket en sak relaterar till en annan och hur högt något värderas. En 

annan fördel är att frågeställaren inte påverkar svaren på samma sätt som i en 

intervjuundersökning och att den utfrågade tar den tid som behövs för att tänka och svara 

(Andersen, 1994). Enligt Berndtsson m.fl. (2008) är enkätundersökningen en bra metod för 

att undersöka hur många människor tycker och tänker då det är möjligt att nå ut till många 

med relativt små resurser och arbetsmängder i förhållande till intervjuer. Av denna 

anledning valdes just enkätstudien för detta arbete.  

3.4.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie innebär att en systematisk undersökning av publicerad information inom 

området görs med ett specifikt mål i sikte (Berndtsson m.fl., 2008). En svårighet är att hitta 

vilka källor som är relevanta för undersökningen som att veta när tillräckligt många relevanta 

källor har hittats.  

I detta arbete uteslöts litteraturstudien som en rimlig metod då litteraturstudien fokuserar på 

att hitta mönster och kategorisera uppgifter i publicerad data. Litteratur inom området är 

knapphändig och någon undersökning inom ämnet har inte hittats. Litteraturstudien kan 

inte heller skapa en bild av hur användare ser på säkerhetskopiering då den hela tiden bygger 

på tidigare publicerad data, vilket gör att några slutsatser om problemställningen blir svåra 

att dra. Användarnas åsikter behövs och därför är inte litteraturstudien inte en bra metod i 

detta sammanhang. 

3.4.3 Intervjuundersökning 
En annan metod för att samla in information är en intervjuundersökning. Intervjuer kan 

genomföras antingen som en öppen eller stängd intervju.  

En öppen intervju bygger på att personen som utför intervjun inte har en fast plan för hur 

intervjun skall utföras utan den bygger hela tiden på hur personen svarar. Denna metod 

ställer höga krav på personen som ställer frågor eftersom följdfrågorna inte kan skapas innan 

intervjun utan måste skapas under tiden. Ett annat problem är att skapa en balans mellan 

öppna frågor för att få den utfrågade att öppna upp och djupare frågor för att attackera 

viktiga ämnen (Berndtsson m.fl., 2008).  

En stängd intervju har fasta frågor som den utfrågade skall svara på och har en klar fördel 

mot öppna intervjuer när det kommer till att upprepa intervjun på flera personer 

(Berndtsson m.fl., 2008). En nackdel med den är att utöver de fasta frågorna kan viktiga 

ämnen som personen som utför studien inte har tänkt på men som den utfrågade ser som ett 

problem. En annan är att vissa frågor kan ses som irrelevanta för den som blir utfrågad och 

detta kan leda till att han eller hon inte ger ett komplett svar. 

Dessa två former av intervjuer kan dessutom kombineras för att ta fördelarna från båda men 

en intervjuundersökning ställer fortfarande stora krav på den som ställer frågorna. Enligt 

Berndtsson m.fl. (2008) bygger en intervju på tillit mellan de två parterna och utan tillit 
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kommer värdet av resultaten vara begränsat. En intervjustudie innebär mycket jobb med att 

sammanställa informationen. Om en bandspelare används för att spela in samtalen måste 

detta skrivas ner och utan bandspelaren måste anteckningar göras under intervjun vilket kan 

leda bort fokus från intervjun och är svårt att hinna med.  

För att få en bättre bild av flera användares bild av säkerhetskopiering valdes 

intervjuundersökningen som arbetsmetod bort då det blir mycket mer jobb med att nå ut till 

många användare jämfört om en enkätundersökning skulle göras. Djupheten i frågorna som 

är möjliga vid en intervjuundersökning hade varit väldigt positivt men i detta fall 

prioriterades en större mängd av svar. 
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4 Tidigare studier 

I detta kapitel beskriv några tidigare studier som ligger till grund för motiveringen bakom 

denna studie. 

4.1 The Long Term Fate of Our Digital Belongings: Toward a 
Service Model for Personal Archives 

Marshall m.fl. (2007) studerar med hjälp av en fältstudie hur användare väljer att lagra sin 

information i praktiken. Genom flertalet intervjuer med användare skapades en bild av vilken 

typ av information som användarna har och vad de tycker är värdefullt. Intervjuerna utfördes 

i två steg med en pilotstudie för att undersöka vilka som var de vanligaste problemen som 

uppstod med säkerhetskopior och sedan en djupare intervjustudie där användarna frågades 

ut och ombads visa hur de lagrade sin information. 

Studien visade att flera olika metoder för säkerhetskopiering användes, både strukturerade 

och ostrukturerade samt att flertalet olika lagringsmedium användes. Några av metoderna 

som användes var att kopiera data till flyttbar media så som CD/DVD eller att maila data till 

sig själv. Flertalet olika strategier hittades också men det var sällan som strategierna 

fullföljdes utan det var stor skillnad mellan teori och praktik. 

Ur dessa resultat hittades fyra centrala problem.  

1. Användare har svårt att värdera vad som kommer vara värdefullt i framtiden. 

Användarna sparar mer och mer information hela tiden utan att egentligen veta vad 

som är värdefullt och värt att spara.  

2. Användarnas data var utspritt på flera platser, både på datorer hemma och på 

internet, med blandade lagringsmedium. 

3. Användarna inte hade någon klar överblick över hur filerna skulle hanteras utan varje 

fil hanterades med programmet som användes när den skapades. Detta orsakade 

problem när programmen inte fanns att tillgå längre.  

4. Det mänskliga minnet sviker. Genom de sätten som användarna lagrade sin 

information var de tvungna att komma ihåg exakt vad filerna hette för att hitta dessa. 

Sökningarna på persondatorer är gjorda för att hitta specifika saker inte något som är 

ungefärligt. 
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5 Genomförande 

Detta kapitel beskriver genomförande av arbetet med att ta fram frågor, vad som 

prioriterades samt hur respondenter valdes. Den färdiga enkäten kan ses i Bilaga A. 

5.1 Utformning av frågor 

Enkäten delas upp i 3 delar. De olika delarna syftar till att ge en bild över hur användaren ser 

på säkerhetskopiering genom att fokusera på ett antal olika områden. Först kommer en 

generell del där frågor om personen ställs. Det innebär frågor om ålder, kön utbildning och 

datorvana. För att dra en slutsats om datorvana ställs ett antal frågor om hur ofta 

användaren använder en dator, vad denna gör på datorn samt hur många olika program som 

används. Exempelvis en användare som sitter vid datorn mindre än en gång i veckan och 

bara använder en webbläsare för att kolla sin mail har troligtvis mindre datorvana än en 

användare som använder mer än 15 olika program varje dag.   

Detta bygger upp en generell bild över personen då alla dessa faktorer kan påverka 

användningen av säkerhetskopieringen. Enligt Steel (2007) så påverkar åldern 

prokrastinering generellt vilket gör att de olika åldersgrupperna kan skilja sig 

resultatmässigt. Därefter kommer nästa del med några frågor om kunskaper och nuvarande 

användning av säkerhetskopiering. Om de svarande inte vet vad säkerhetskopiering är 

kommer en kort beskrivning så att de kan svara på resterande frågor i enkäten. De får även 

frågan om de använder säkerhetskopiering efter att ha läst beskrivningen då det kan vara så 

att de använder säkerhetskopiering utan att veta om att det. Dessa frågor delar upp de 

svarande i de som utför och de som inte utför säkerhetskopiering.  

Enligt Ejlertsson (1996) tenderar vissa personer att ofta välja mittenalternativet om de är 

osäkra eller av lathet vilket kan leda till missvisande svar.  Genom att ta bort alternativet som 

är mitt i tvingas användaren ta ställning. Detta kan i vissa fall vara en nackdel om 

användaren inte har någon åsikt i frågan men då alla graderingsfrågor i enkäten behandlar 

hur höga eller låga förväntningarna eller hur lätt eller svårt något var är det en fördel om 

användaren tvingas välja om det var det ena eller det andra. 

För att minska risken för att användaren av misstag klickar fel på svarsalternativen är alla 

liknande svarsalternativen utformade på samma sätt genom hela enkäten. Svarsalternativen 

följer samma logiska ordning genom hela enkäten för liknande frågor. Exempelvis så alla 

graderingsfrågor går från 1-6 där ett var negativt, antingen låga förväntningar eller att något 

var svårt, till 6 som var positivt. På samma sätt har alla ja och nej frågor samma ordning, ja 

kommer först och sedan nej. Detta för att minimera risken att förväxling sker om användaren 

inte läser svarsalternativen noga för alla frågor (Ejlertsson, 1996). 

En risk som alltid finns vid enkäter är att frågorna leder användaren till det ena eller andra 

svaret. Ett exempel i detta sammanhang är hur svårt något är. Genom att fråga hur svårt 

något är finns risken att användaren tar för givet att uppgiften i fråga ska vara svår då frågan 

inte ställs som hur lätt något är. Hade frågan ställts på andra hållet hade problemet blivit det 

samma fast med lätthet istället. För att försöka migrera problemet har frågorna utformats 

med både lätt och svårt för att frågan skall vara mer neutral och inte påstå att något är 

antingen lätt eller svårt.  
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5.1.1 Utför säkerhetskopiering 
De användarna som utför säkerhetskopiering får beskriva hur deras nuvarande lösning ser ut 

och hur lätt eller svårt de tyckte det var att lära sig, införskaffa, konfigurera och utföra 

säkerhetskopieringen. Detta görs dels genom kvalitativa frågor där användaren får gradera 

på en skala hur förväntningar och hur lätt det var att utföra momentet. Graderingen på 

skalan går mellan ett och sex. 

För att undersöka användarens förväntningar ställs frågor om hur stora dessa var innan de 

utförde momentet första gången. Exempelvis hur stora förväntningarna på att klara av att 

lära sig att utföra säkerhetskopiering innan de faktiskt lärde sig det. På så sätt kan 

information om hur svårt de trodde det var innan och hur svårt det faktiskt var. Detta är 

viktigt då förväntningarna påverkar motivationen enligt TMT. Genom graderingen kan 

förväntningen i TMT undersökas som en del i hela ekvationen. Om användaren trodde det 

skulle vara svårt ger detta ett lägre värde på förväntningarna i TMT. 

För att undersöka fördröjningen i TMT ställs frågor om tidsåtgången för de olika momenten. 

Precis som för förväntningarna påverkar svaret ekvationen för personen där en högre 

tidsåtgång ger ett högre värde på nämnaren i ekvationen vilket i sin tur leder till en lägre 

Utility. 

Några frågor ställs även om var säkerhetskopian lagras och hur ofta den görs och 

kontrolleras. Enligt Marshall m.fl. (2007) är användarna inte medvetna om att filer kan sluta 

fungera med tiden vilket undersöks här för att se om det fortfarande stämmer. Det är även 

relevant då om en säkerhetskopia aldrig testas är det inte säkert att den fungerar korrekt. 

Enligt Limoncelli, Hogan och Chalup (2007, s. 643) är det viktigt att då och då testa sina 

kopior så därför undersöks det om användarna faktiskt gör detta om de utför 

säkerhetskopior. 

Värdet på att göra säkerhetskopiering undersöks genom att användaren får beskriva vad han 

eller hon gör kopior på samt hur mycket de kan tänkas betala för en lösning för 

säkerhetskopiering. Ett högre pris tolkas som att användaren värderar sina filer högt vilket i 

sin ökar Utility i ekvationen. Genom att användaren beskriver anledningen till att han eller 

hon utför säkerhetskopiering kan även slutsatser om deras värdering av filerna dras. 

Enkäten innehåller även öppna frågor där användaren från sitt perspektiv kan beskriva fritt 

hur deras lösning ser ut och hur de tycker och tänker om säkerhetskopiering. På så sätt täcks 

båda delarna in och användaren får uttrycka vad de tänker om de har några tankar som 

påverkar valen de gjorde utöver det som ingår i TMT. Med frågorna kan det påvisas varför de 

har valt att använda säkerhetskopiering och hur lätt eller svårt de olika momenten var. På så 

sätt kan slutsatser om vad som är svårt dras och om svårighetsgraden påverkar valet av att 

använda säkerhetskopiering. Med hjälp av de generella frågorna tillsammans med frågorna 

om lösningen och svårigheter kan även slutsatser dras om datorvana, utbildning och ålder 

påverkar användningen av säkerhetskopiering och svårigheterna som kan ha funnits. 

5.1.2 Utför inte säkerhetskopiering 
Om en användare inte utför någon form av säkerhetskopiering får de beskriva varför de inte 

gör det samt vad de skulle sakna för filer om de försvann. Precis som de som utför 

säkerhetskopieringen ställs frågor om inlärning, införskaffa, konfigurera och utföra 

säkerhetskopiering. Men istället för att fråga om hur det var att göra det så frågas om vad de 

tror. Hur svårt de tror det är och hur höga eller låga deras förväntningar på att klara av det 
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är. Genom frågorna om den uppskattade svårigheten kan användarens förväntningar på att 

klara av att genomföra momentet undersökas vilket är en viktig del i TMT. Förväntar sig 

användaren inte att klara av att utföra uppgiften kan detta leda till att han eller hon struntar i 

det.  

Dessutom frågas det om hur lång tid de tror att det skulle ta att göra de olika momenten. 

Detta för att få fram hur lång fördröjning som användaren tror det skulle innebära att utföra 

de olika momenten vilket även det påverkar motivationen att utföra säkerhetskopiering. 

Dessa frågor kommer att beskriva förväntningarna och fördröjningen i TMT. Tillsammans 

med beskrivningen av vilka filer som är viktiga och priset de kan tänka betala för en lösning 

för säkerhetskopiering ger dessa frågor ett värde på Utility. 

5.1.3 Systemvärderingar 
Den tredje och sista delen i enkäten handlar om systemvärderingar. För att undersöka vad 

användaren tycker är viktigt ställs ett antal frågor om vad som är viktigt för användaren. För 

att undvika att användaren väljer att han eller hon tycker att alla värderingarna är lika 

mycket värda ställs alla värderingar mot varandra. Frågan blir då hela tiden är den ena 

värderingen viktigare än den andra. På så sätt tvingas användaren att ta ett beslut om vad 

som skall värderas högst och kan inte välja att båda är lika viktiga.  

För att olika användare inte skall tolka olika värderingar olika har värderingarna 

konkretiserats. Exempelvis genom att ställa frågan är säkerhet viktigare än äganderätt tillåter 

frågan olika personer att tolka både säkerhet och äganderätt på olika sätt. Detta kan göra att 

olika personer svarar olika för att de väger in olika säker i värderingarna säkerhet och 

äganderätt. Om frågan istället ställs ”Är det viktigare att du äger informationen än att 

informationen är väl skyddad mot intrång?” ställs säkerhet mot äganderätt på precis samma 

sätt men frågan är entydigare och gör det lättare för användaren att veta vad som menas med 

säkerhet och äganderätt. Av denna anledning är svarsalternativen på dessa frågor också alltid 

bara ja och nej. Hade svarsalternativet varit ”Ja äganderätt är viktigare” eller liknande hade 

olika användare ändå kunnat väga in saker i svaret som andra användare inte hade gjort. 

Med hjälp av systemvärderingarna kan viktiga funktioner i olika tekniska lösningar 

identifieras och de viktiga funktionerna kan undersökas i fallstudien av tekniska lösningar.  

5.2 Urval av svarande och verktyg 

För att undersöka hur olika faktorer påverkar personers syn på säkerhetskopiering väljs 

personer med olika bakgrunder, kunskaper, ålder och liknande ut. För att resultatet skall 

kunna spegla verkligheten så realistiskt som möjligt inom tidsramen delas de svarande upp 

efter åldersgrupper i intervall om 5 år. Undantagen är kategorierna under tjugo år och över 

45 år. Dessa gränser valdes i samråd med handledare. Under tjugo valdes då innan dess är 

det inte realistiskt att utbildningsnivån skiljer sig då väldigt få under tjugo har en 

högskoleexamen. Då frågan om en högskoleutbildning påverkar resultatet är en intressant 

faktor gör detta att skillnaden mellan en person som är 15 eller 19 år mer eller mindre 

ointressant. Gränsen på 45 år sattes med tanke på persondatorns intrång i hemmet. Om en 

person är 45 år idag var han eller hon 15 år när persondatorn kom vilket gör att han eller hon 

förmodligen har kommit i kontakt med datorer redan sen tonåren och använder 

förhoppningsvis en dator i dagsläget vilket är ett krav för att svaren skall bli relevanta. 
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Inom varje ålderskategori skall minst fyra personer svara. Två män och två kvinnor väljs ut 

för att vara med i undersökningen, en av varje kön med gymnasiekompetens och en med 

högskoleexamen. Om fler svarar är detta positivt men minst fyra. Detta gjordes för att 

begränsa mängden enkätsvar som skall sammanställas och analyseras då flertalet av frågor är 

öppna frågor där användaren får skriva fritt. De öppna frågorna gör att datamängden blir 

relativt stor och svår att analysera med hjälp av automation utan det måste göras manuellt 

vilket tar tid.  

För att skapa enkäten används Google Form. Detta gör det enkelt att skapa enkäten och att 

skicka ut den till användarna. Enkäten skickas ut som en länk via e-post och varje användare 

kommer till en webbsida där de kan svara. Detta leder till mindre jobb än om en 

pappersenkät skulle tryckas upp och delas ut. Det sparar även tid vid analysen och 

sammanställningen av resultaten då dessa sparas som ett Excel-dokument där varje rad 

motsvarar en svarande istället för att gå igenom allt i pappersform. Resultaten sammanställs 

och analyseras manuellt. 
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6 Resultat 

Denna sektion kommer att ta upp en sammanställning av resultaten av enkäterna. Detta 

kommer göras både i text och med hjälp av tabeller och grafer. Sektionen böjar med att titta 

på påverkan av ålder, utbildning och datorvana för att gå vidare med uppdelning av de som 

använder och inte använder säkerhetskopiering. Avslutningsvis sammanställs resultaten över 

systemvärderingarna. 

6.1 Ålder, utbildning och datorvana 

Vid utskick av enkäterna uppvisades en 100 procentigt svarsfrekvens, det vill säga att alla 

som blev tillfrågade svarade. Dessutom tillkom en extra svarande i kategorin 31 – 35 år. Tack 

vare detta uppnåddes den variation som önskades i bakgrunden. Ur varje ålderskategori 

finns alltså fyra personer, två män och två kvinnor. En av varje kön med gymnasiekompetens 

eller liknande och en med universitet eller högskoleutbildning. Detta ger 27 svarande med 

varierande bakgrund.  

När det kommer till datoranvändning använder alla utom två av de svarande en dator 

dagligen eller flera gånger om dagen och 13 av 27 använder mer än 5 olika program eller 

applikationer. Själv användningen är väldigt varierad men de vanligaste sysslorna är som 

finns genomgående genom nästan alla svar är att använda Facebook, skicka eller läsa mail 

eller helt enkelt bara surfa på internet. För de under 30 är det även vanligt att musik, film 

eller serier är ett vanligt förekommande inslag. Det är även vanligt med spel för dem under 

30 medan över 30 är det vanligare att nyheter är en av de vanliga sysslorna. Bland de med 

högre användning av olika programvaror dyker programmering och bildbehandling upp som 

en vanlig sysselsättning. 

6.2 Säkerhetskopiering 

Ett positivt resultat som uppkommit är att alla utom en av de tillfrågade vet vad 

säkerhetskopiering är. Tyvärr så visar det sig att lite mer än hälften har förlorat filer någon 

gång under sin datoranvändning. 

När användarna själv beskriver säkerhetskopiering ges oftast en förklaring som säger att en 

kopia av en fil/dokument/bild sparas på ett annat ställe. Ingen av de förklaringar som ges 

kan utläsas som att användaren har en felaktig uppfattning av vad säkerhetskopiering är utan 

alla som svarat att de vet vad säkerhetskopiering är har en ganska god förståelse om vad det 

är. 

När det kommer till frågan om användaren använder säkerhetskopiering är resultaten inte 

lika positiva. Som visas i Figur 1 är det 11 av de tillfrågade som inte använder sig av 

säkerhetskopiering.   
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Figur 1: Användning av säkerhetskopiering 

Om man jämför användningen av säkerhetskopiering med de som förlorat filer tidigare 

(Figur 2) är procentsatsen för användning av säkerhetskopiering inte högre för de som 

förlorat filer tidigare. Av de som förlorat är filer är det 56 % som använder 

säkerhetskopiering mot 64 % för de som inte förlorat filer. 

 

Figur 2: Användning av säkerhetskopiering hos användare som förlorat och inte förlorat filer 

Av de som använder säkerhetskopiering är 63 % män, alla använder datorn dagligen eller 

flera gånger om dagen och 69 % använder mer än 5 program på datorn. 
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6.3 Användare av säkerhetskopiering 

De användare som utför säkerhetskopiering uppger anledningar så som att inte bli av med 

viktiga filer eller för att det känns tryggt som anledningar till att de använder 

säkerhetskopiering. Några har missuppfattat frågan och har istället svarat på hur metoden 

för säkerhetskopiering ser ut. Majoriteten har dock svarat på frågan och den vanligaste 

motiveringen är just att inte bli av med viktiga filer, något som 10 av 16 svarat. De vanligaste 

typerna av filer som användarna gör säkerhetskopior är bilder och dokument men även 

musik och filmer. 

När det kommer till metoder är informationen blandad med metoder som sträcker sig från 

att bränna ut informationen på CD/DVD och USB-minnen till att ladda upp filerna på en 

extern server så som Google Drive eller liknande. Att lagra en extra kopia på en annan dator 

är även vanligt. Det vanligaste sättet att lagra sin kopia är att använda en extern hårddisk 

eller USB-minne, något som 9 av användarna av säkerhetskopiering gör följt av online 

lagring med 6 användare. Se Figur 3 för de övriga sätten. 

 

Figur 3: Media för säkerhetskopiering 

På frågan om användningen av säkerhetskopiering får några konsekvenser för användaren är 

det vanligaste svaret att det tar lite tid att kopiera filerna och att det går åt en del utrymme för 

att lagra det som sparas. Det kan även innebära lite extra arbete om något skulle krångla. 

Men det ger för många även en känsla av trygghet då filerna kommer finnas kvar om det 

skulle hända något med originalet. 

6.3.1 Lära sig 
Förväntningarna för att lära sig att utföra säkerhetskopiering var höga för majoriteten. På 

skalan 1 – 6 svarade 69 % med ett värde på 5 eller högre där 1 är svårast och 6 är lättast. 

Enligt följdfrågan hur lätt det faktiskt var stämmer resultaten väl överens med 

förväntningarna då 87 % svarade med ett värde på 5 eller 6 på skalan där 6 var lättast. 

Tidsåtgången var även låg då 87 % klarade det under en timme. 
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Anledningarna till att användaren lärde sig att utföra det skiljer sig åt men några stycken 

nämner krascher av datorer och hårddiskar eller rädsla för det. Metoderna för lärandet 

varierar från att någon visade till att läsa om det på internet. Några har fått lära sig det på 

datorkurser i skolan eller via externa lagringsplatser som Google Drive eller Dropbox. 

6.3.2 Införskaffa och konfigurera 
Förväntningar som användarna hade på att klara av att införskaffa en lösning för 

säkerhetskopiering var, precis som för att lära sig, höga över lag. Alla utom en hade markerat 

en trea eller högre och hela 81 % hade valt 5 eller 6. Förväntningarna stämde bra in och 

svårighetsgraden såg ungefär likadan ut för förväntat. 

Konfigurationen är väldigt snarlik lära sig och införskaffa. Alla svarande svarade med höga 

förväntningar på att klara av att konfigurera lösningen och allas förväntningar uppfylldes. 

Ingen svarade med ett värde under 3 vilket tyder på att ingen hade några större problem med 

konfigurationen.  

Tidsåtgången för både införskaffa och konfigurera ligger oftast mellan 10 minuter och en 

timme enligt användarna. För vissa gick det fortare och för några tog det mellan 1 timme och 

10 timmar. 

6.3.3 Utföra 
56 % svarade att de hade en automatisk lösning för säkerhetskopiering vilket leder till att 

momentet att utföra säkerhetskopian görs automatiskt och användaren behöver inte utföra 

det manuellt. Därför fick bara de användare som hade en manuell lösning för 

säkerhetskopiering svara på frågorna om momentet utföra. 

Två av användarna gav förväntningarna innan ett värde på tre medan resterande låg över 4 

och den faktiska svårighetsgraden ligger ungefär likadant. När det kommer till tiden för 

utförande ligger den för alla utom en på under 30 minuter. 

6.4 Användare utan säkerhetskopiering 

De elva användare som svarade att de inte använder säkerhetskopiering beskriver lite olika 

anledningar. Vissa tänker inte på det och vissa anser inte att de har så mycket på sin dator. 

Andra använder inte det av lathet medan andra citerar höga kostnader. Några säger att de 

inte vet hur de skall gå tillväga och tycker det verkar omständligt att göra det.  

Precis som för användarna som använder säkerhetskopiering nämner användarna utan 

säkerhetskopiering bilder och dokument som filer som de skulle sakna om de försvann. 

Användarna har alla svarat att de tror att det är ganska lätt att lära sig att använda 

säkerhetskopiering vilket kan ses i Figur 4. Bara en av användarna tror att det skulle ta mer 

än en timme att lära sig att utföra säkerhetskopiering medan majoriteten tror att det tar 

mellan 10 minuter och en timme. 

Liknande svar ges för att införskaffa en lösning för säkerhetskopiering. En person ger en tvåa 

medan resterande ligger över 4. Tidsåtgången är ungefär den samma som för att lära sig 

utföra säkerhetskopiering tror användarna. 
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Figur 4: Svårighetsgrad på att lära sig använda säkerhetskopiering 

Konfigurationens svårighetsgrad ser lite annorlunda ut tror några av användarna som visas i 

Figur 5. Tidsåtgången är lite mer spridd där 27 % tror att konfigurationen tar mer än en 

timme medan resterande gissar på under en timme. 

 

Figur 5: Svårighetsgrad på konfiguration 

Utförandet tror användarna är ganska likt inlärning och införskaffande i svårighetsgrad där 

alla utom en ger värdet 4 eller högre. Tidsåtgången beräknas till mellan 1 och 10 minuter för 

55 % av användarna och 18 % gissar mellan 11 och 60 minuter. Något som är 

anmärkningsvärt gissar 18 % även att det tar mellan 1 och 12 timmar att utföra 

säkerhetskopiering varje gång. 
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När användarna frågas om något hindrar dem från att använda säkerhetskopiering är det 

främst ekonomin, tidsbrist eller ointresse som är skälen som uppges. Om något skulle ändras 

för att användaren skulle början använda säkerhetskopiering svarar flera att om det gjordes 

automatiskt skulle de använda sig av säkerhetskopiering. Dessutom bör lösningen vara billig 

och enkel tycker användarna. Några nämner att om de hade haft filer som var värda att spara 

hade de använt säkerhetskopiering. 

6.5 Kostnader 

Under enkäten ställdes frågor om hur mycket en lösning får kosta. Frågorna om kostnader 

delades upp i antingen som en engångskostnad för lösningen eller som en fast 

månadskostnad. Resultaten visad i Figur 6 och 7 där användare är uppdelade efter om de 

använder säkerhetskopiering eller inte. 

 

Figur 6: Acceptabel engångskostnad för lösning 

 

Figur 7: Acceptabel månadskostnad för lösning 
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Medianvärdet för engångssumman ligger på 501 till 1000 kronor för de som använder 

säkerhetskopiering och på 101 till 500 kronor för de som inte använder säkerhetskopiering. 

För månadskostnaden ligger medianvärdet på 0 kronor och 1 till 10 kronor för de som inte 

använder säkerhetskopiering. 

6.6 Systemvärderingar 

För att se vilka funktioner och värderingar som användarna prioriterar ställdes alla 

värderingarna som definierats i sektion 2.4. Den egenskap som värderats högst av 

användarna är tillgänglighet. En stabil tjänst är det som värderats högst av användarna. 

Äganderätt är även något som prioriteras av användarna men det värderas inte högre än att 

informationen är säker mot intrång.  58 % har svarat att det är viktigare att informationen är 

skyddad mot intrång än att de äger informationen själva. Däremot tycker hela 77 % att det är 

viktigare att de äger informationen än att en funktion fungerar något som stödjs av att 89 % 

inte tycker det är okej att använda en tjänst där användaren måste lämna över äganderätten 

till någon annan. 

Något som däremot inte prioriteras högt är att ha senaste versionen och att en tjänst kommer 

med uppdateringar ofta. Både tillgänglighet och säkerhet men även äganderätt värderas 

högre än uppdateringar. 

När det gäller underhåll så är det blandade meningar om hur ofta användarna kan tänka sig 

att starta om en tjänst för att denna skall fungera, se figur 8. Om det är viktigare att en tjänst 

startar om fort eller om den är stabil är även väldigt olika. 56 % svarar att det är viktigare att 

den är stabil medan 44 % tycker det är viktigare med en lösning som startar om fort. 

 

Figur 8: Hur ofta är det rimligt att en tjänst behöver startas om 
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7 Analys 

I denna sektion analyseras de resultaten som framkom från enkätundersökningen och de 

intressanta slutsatserna som dragits. 

7.1 Användning av säkerhetskopiering 

Något som förvånade lite var antalet användare som hade någon plan för säkerhetskopiering. 

Undersökningen utgick till stor del från hypotesen att användarna inte har någon plan för 

säkerhetskopiering men detta visade sig att mer än hälften faktiskt använder sig av 

säkerhetskopiering i någon form vilket tyder på att användare har funderat på det. Av de som 

inte använder säkerhetskopiering är det ett aktivt val för vissa då de inte tycker att de har 

viktig information som de skulle sakna på datorn.  

Resultaten av vad som gjordes säkerhetskopior på och var dessa lagrades ledde inte till några 

större förvåningar. Resultaten går i samma riktning som de tidigare studierna i sektion 4 där 

det oftast är bilder och dokument som säkerhetskopieras och den vanligaste metoden är att 

lagra informationen på en extern hårddisk eller ett USB-minne. Detta följdes av lagring 

online som var det som kom på en andra plats.  

7.1.1 Förlorade filer 
Utifrån enkäten kunde inga egentliga slutsatser om varför vissa använder säkerhetskopiering 

och andra inte. Det verkade inte finnas någon koppling mellan förlorade filer och 

säkerhetskopiering. Detta var något som förvånade då de som förlorat filer tidigare har 

erfarenheter av vilka konsekvenser det kan ge att inte använda sig av säkerhetskopiering. 

Istället var det tvärtom att procentsatsen av de som använde säkerhetskopiering var högre för 

den gruppen som aldrig förlorat filer tidigare. Detta kan bero på att de alltid har använt 

säkerhetskopiering vilket hindrat förlust av filer vid tidigare krascher eller misstag eller så 

har de som inte förlorat filer haft tur. 

Bland de som inte använder säkerhetskopiering fanns det flera som förlorat filer men som 

ändå inte valde att sätta sig in i hur de skall gå till väga för att undvika att förlora sina filer vid 

en eventuell hårddiskkrasch. Vissa hänvisade till att de saknade en lösning som var billig och 

som inte krävde något arbete utan att det skulle ske helt automatiskt och utan att den 

använde kraft från datorn. Troligtvis har dessa en förutbestämd uppfattning från tidigare 

verktyg eller från rykten om att en automatisk säkerhetskopierngslösning antingen inte finns 

eller bara tar en massa prestanda från datorn. 

I dagsläget stämmer inget av detta då det finns gratis lösningar som gör en säkerhetskopia 

automatiskt om användaren bara väljer vad som skall kopieras. Angående prestandan så 

kommer detta alltid vara beroende på när kopian görs samt hur mycket som skall kopieras. 

Något som användare kanske inte tänker på är kopian kan sättas på att göras när som helst 

på dygnet och ett bra sätt kan vara att konfigurera lösningen till att göra det sent på kvällen 

när datorn troligtvis står oanvänd ändå. 

7.1.2 Glömska 
Det hänvisas även till att användarna inte alltid tänker på problemet. En hårddiskkrasch är 

inget som en användare går och oroar sig för utan det förutsätts att den fungerar och i många 

fall fungerar det som det ska vilket kan leda till att användarna glömmer bort fördelarna med 

säkerhetskopiering. Så länge allt fungerar som det ska ger säkerhetskopiering inga andra 
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fördelar än tryggheten att veta att filerna som användaren vill spara kommer finnas kvar 

oavsett vad som händer med hårddisken i datorn. Men om hårddisken skulle sluta fungera 

sparar säkerhetskopian många timmars arbete och huvudvärk. 

Om operativsystem hade haft en inbyggd funktion för att påminna användaren om att ingen 

lösning för säkerhetskopiering är konfigurerad hade det kunnat lösa problemet för vissa 

användare. En användare i enkäten berättar att det var datorn som påminde om att ingen 

lösning för säkerhetskopiering fanns och det var därför som denna användare lärde sig hur 

säkerhetskopieringen skulle utföras. Genom att datorn gjorde användaren medveten om att 

det fanns en risk för att filer kunde försvinna tänkte användaren på säkerhetskopiering vilket 

ledde till att en lösning införskaffades.  

7.1.3 Svårighetsgrad 
Av de användarna som använder säkerhetskopiering visade det sig att ingen av dem hade 

haft några större problem med att lära sig utföra säkerhetskopiering, införskaffa en lösning, 

konfigurera lösningen eller att utföra säkerhetskopieringen. För nästan alla var tidsåtgången 

under en timme för varje moment vilket ger en total tidsåtgång på maximalt tre timmar fram 

till steget att utföra säkerhetskopian. Om en lösning med automatiskt utförande valts gör 

detta att den enda tidsåtgången för användaren efter att lösningen är klar är om flera platser 

än de ursprungliga skall konfigureras för att säkerhetskopieras.  

För de användare som inte använder säkerhetskopiering gissar nästan alla på att svårigheten 

för att sätta upp en lösning för säkerhetskopiering är ganska låg och tidsåtgången estimeras 

till maximalt tre timmar fram till momentet att utföra säkerhetskopian. Om detta jämförs 

med tiderna som citerades av de användare som satt upp en lösning stämmer detta väl 

överens. Användarna har därför en korrekt uppfattning om hur lång tid det skulle ta att sätta 

upp lösningen. Svårighetsgraden ligger även den på ungefär samma nivå som användarna av 

säkerhetskopiering sagt.   

Om detta jämförs med TMT så tyder detta på att förväntningarna på att klara av uppgiften är 

ganska höga men fördröjningen av belöningen är för långt bort. För användarna kommer inte 

den stora belöningen av säkerhetskopiering förrän en fil försvinner vilket kan dröja längre än 

de tre timmarna som det tar att sätta upp lösningen. Den lilla belöningen av känslan av 

trygghet som säkerhetskopiering ger är inte tillräckligt för att väga upp arbetet och 

fördröjningen av den stora belöningen. 

7.1.4 Kostnad 
Användarnas syn på hur mycket en lösning för säkerhetskopiering skiljer sig från att 

lösningen skall vara gratis till att den kan få kosta över 1000 kronor i en engångssumma eller 

upp till 100 kr per månad. Då inga frågor om inkomster ställdes går det inte att avgöra om 

mängden pengar i hushållet spelar in i åsikten om hur mycket lösningen får kosta. Något som 

däremot går att utläsa är att de användare som i dagsläget använder säkerhetskopiering 

tycker att lösningen kan kosta lite mer än de användare som inte använder 

säkerhetskopiering. Däremot är det fler som kan tänka sig att betala för en lösning av de som 

inte använder säkerhetskopiering i dagsläget. Den vanligaste summan som användarna kan 

tänka sig betala i månaden är 0 kr och när det kommer till engångssumman så är mellan 101 

och 500 kronor det vanligaste valet.  
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7.2 Systemvärderingar 

Att tillgänglighet var den systemvärdering som rankades högst var ingen enorm 

överraskning. Utan en tillgänglig tjänst försvinner den känslan av trygghet som 

säkerhetskopiering ger och då säkerhetskopiering bygger på att användaren alltid ska ha en 

kopia på sin information är tillgänglighet ett krav. Om en lösning för säkerhetskopiering inte 

skulle vara tillgänglig så kommer användaren inte åt sin information om originalet skulle 

försvinna. 

Något som är lite intressant är att användarna inte accepterar att lämna över rätten till sina 

bilder och filer med tanke på dagens användning av olika sociala medier där äganderätten till 

materialet diskuteras flitigt. Om användaren tvingas välja mellan äganderätt och säkerhet så 

prioriteras säkerheten medan det är viktigare att användarna äger informationen än att en 

funktion i tjänsten alltid fungerar. Slutsatsen som dras av detta är att användarna vill helst 

inte ge upp rätten till sin information om valet finns med om detta ger bättre säkerhet eller 

tillgänglighet så prioriteras det högre än ägandet.  

Något som inte är speciellt viktigt för användare är den senaste versionen. Om den förra 

versionen är säkrare eller stabilare prioriteras det högre än att ha den senaste versionen för 

att den har fler eller nya funktioner. Alla utom en har dessutom svarat att äganderätten till 

informationen är viktigare än att ha den senaste versionen. 

När det kommer till stabilitet och den tid det tar för en tjänst att starta om verkar det vara en 

högst personlig åsikt då ungefär hälften prioriterar stabilitet medan hälften prioriterar en 

snabb omstart. Ingen slutsats går att dra av detta utan vissa föredrar det ena framför det 

andra och tvärtom bara.  

Antal omstarter är även ganska personligt men om en lösning inte behöver startas om mer än 

en gång i månaden är 93 % av användarna nöjda.  

7.3 Metod och utförande 

Användningen av enkätundersökningen har varit en god metod för att samla in information 

om användarnas bild på säkerhetskopiering. Utifrån resultaten från enkäten har inga 

slutgiltiga anledningar till användning av säkerhetskopiering hittats utan det finns många 

olika anledningar för olika personer. Detta ger indikationen att det skulle behövas en större 

undersökning med fler deltagare för att se om samma anledningar dyker upp igen eller om 

det kommer ännu fler anledningar. 

Användandet av Google forms för skapande och distribution av enkäterna var lyckat. Alla 

som blev ombedda lyckades svara på enkäterna oavsett tidigare datorvana och utbildning. 

Det var även enkelt att arbeta med under skapandet vilket minskade tidsåtgången och det var 

dessutom gratis.  

Utformningen av frågorna kunde ha med flera flervalsfrågor istället för öppna frågor för att 

förenkla sammanställningen av resultaten då det hade kunnat automatiseras till större del 

då. Med de öppna frågorna i enkäten blev allt arbete manuellt vilket var tidsödande. De 27 

svarande var bekanta och bekantas bekanta vilket gav en spridning i bakgrunder och 

datorvana. 
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8 Slutsats 

I denna sektion innehåller en sammanfattning av arbetet samt diskussionen om resultatet 

och målet med arbetet. Vidare beskrivs även förslag till framtida arbete. 

8.1 Sammanfattning 

Att få alla användare att använda säkerhetskopiering är något som kommer bli svårt då alla 

värderar inte sina filer så pass högt att det någonsin kommer tycka det är värt tiden och 

pengarna som jobbet med att sätta upp en lösning för säkerhetskopiering innebär.  

Däremot kan andelen användare som använder säkerhetskopiering ökas genom att ta fram 

en billig, enkel och automatiserad lösning för säkerhetskopiering. Dock gör inte lösningen att 

alla användare kommer automatiskt kommer börja använda den utan användarna behöver 

även påminnas om att tänka på säkerhetskopiering då detta är något som lätt glöms bort 

enligt flera användare.  

8.2 Diskussion 

Detta arbete har bidragit till att förtydliga användarnas bild av säkerhetskopiering och vilka 

faktorer som spelar in för användaren när valet om att använda eller inte använda 

säkerhetskopiering görs. Diskussionen delas upp i fyra delar, mål, prokrastinering, etik och 

samhällelig nytta. 

8.2.1 Mål 
Målen med arbetet som sattes upp var att få svar från användare om hur de ser på 

säkerhetskopiering och om de använder det med ursprung i de olika faktorerna i TMT samt 

undersöka hur olika värderingar rankas. Dessutom fanns hypotesen ”Användare har ingen 

långsiktig plan för säkerhetskopiering.” som skulle besvaras. 

Målet att få svar från användare om deras syn på säkerhetskopiering har uppnåtts då svar 

från 27 användare om deras användning och syn på säkerhetskopiering har studerats med 

hjälp av enkätundersökningen. Frågorna bygger på de olika faktorerna i TMT och delar upp 

säkerhetskopieringen i flera olika steg där varje steg tittar på faktorerna i TMT så som 

förväntningar, fördröjning och värde. 

Målet med att ranka värderingar uppfylldes med hjälp av enkäten där värderingar som kan 

användas inom säkerhetskopiering ställdes på sin spets mot varandra. Användaren var 

tvungen att prioritera den ena eller den andra värderingen högre. Om en användare fått välja 

hade troligtvis alla värderingar prioriterats men i verkligheten måste vissa prioriteras högre 

än andra. 

Till sist har hypotesen att användare inte har någon plan för säkerhetskopiering undersökts 

och det visade sig att många användare har tittat på säkerhetskopiering och gjort ett aktivt 

val att antingen använda sig av säkerhetskopiering eller att inte göra det. 60 % av de 

tillfrågade har gjort valet att använda säkerhetskopiering och flertalet av de som inte 

använder säkerhetskopiering har gjort valet för att de inte anser att de har något att spara. 

Med hjälp av detta arbete kan en större studie om säkerhetskopiering göras där fler får svara 

på frågor om deras vanor för säkerhetskopiering och på så sätt kan förhoppningsvis 
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problemet med försvunna filer minimeras eller kanske till och med byggas bort helt i 

framtiden. 

8.2.2 Prokrastinering 
Tidigare studier visar att ålder kan spela in på prokrastinering (Steel, 2007) men detta har 

inte gått att se i denna undersökning. Den enda skillnaden som går att utläsa där åldern är en 

faktor är vad datorn används till. Därför har alla ålderskategorierna slagits ihop till en i 

resultaten och analysen. På samma sätt ser det ut med utbildningen där det inte finns någon 

tydlig koppling mellan säkerhetskopiering och utbildningsnivå. Valet av att använda bekanta 

och bekantas bekanta gjorde att spridningen av olika bakgrunder blev större än om alla hade 

kommit från exempelvis Högskolan i Skövde då alla haft något gemensamt.  

Undersökningen visar att förväntningarna är höga för de flesta användarna vilket ger ett högt 

värde på E (förväntningar) i TMT. Den stora faktorn för de som inte använder 

säkerhetskopiering är värdet. Det är flertalet som säger att det finns inget värde på filerna 

som de har på datorn vilket gör att förväntningarna inte spelar någon roll då det är ett 

nollvärde på V. Detta gör att Utility blir noll och användaren tjänar inget på 

säkerhetskopiering. 

För de som tycker sina filer är värda att spara blir situationen annorlunda. Alla som använder 

säkerhetskopiering har sagt att de inte vill bli av med sina filer vilket ger ett högt värde på V i 

TMT. Fördröjningen för de olika momenten inom säkerhetskopiering är förhållandevis låg 

och känslan av att veta att informationen är säker är högre än fördröjningen till belöningen 

vilket ger ett högt värde på Utility. 

De som inte använder säkerhetskopiering men ändå har ett värde i filerna citerar ofta lathet 

vilket tyder på att värdet på filerna tillsammans med förväntningarna är lägre än 

fördröjningen i väntan på belöningen. Belöningen kommer först när något går fel och 

säkerhetskopian behöver användas. 

8.2.3 Kostnad 
Kostnaden är en viktig fråga för många. De som använder säkerhetskopiering har i regel en 

större acceptans för en högre engångskostnad än de som inte använder säkerhetskopiering. 

Däremot har de lägre acceptans för att betala kontinuerligt för en lösning för 

säkerhetskopiering än de som i dagsläget inte använder säkerhetskopiering. För användare 

som använder säkerhetskopiering ligger medianvärdet på månadskostnaden på 0 kr medan 

för de som inte använder säkerhetskopiering låg värdet på 1 till 10 kr. Då inga frågor om 

inkomster eller ekonomin ser ut kan inga slutsatser dras av detta då det kan finnas många 

faktorer som spelar in men det kan vara intressant att undersöka i framtida studier om det är 

en ihållande trend.  

Frågorna om kostnader var ursprungligen tänkta som kostnader för rena mjukvarulösningar 

men då detta inte uttryckligen nämndes i frågorna innefattar de i resultat och analys alla 

kostnader som kan uppkomma för att har en fungerande lösning för säkerhetskopiering. De 

innefattar alltså mjukvara, hårdvara, molnlagring och andra kostnader som kan uppstå för 

valda lösning. 

8.2.4 Etik 
Då arbetet behandlar information som samlas in från människor var det viktigt att det inte 

skulle gå att ta reda på vem som hade svarat vad. Varje person identifierades av ålder, 
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utbildning och kön i enkätsvaren och något namn, telefonnummer, mail eller liknande som 

hade kunnat användas till att få fram den riktiga identiteten samlades inte in. Under 

utskicket av enkäten berättades vad informationen skulle användas till och att det var helt 

frivilligt att deltaga. Däremot skulle det i en framtida undersökning vara bra med en bättre 

beskrivning av hur informationen skulle analyseras och hur användarnas anonymitet skulle 

garanteras, något som fattades i utskicket nu. 

I enkäten ställs frågor om tre av fyra faktorer i TMT. Känsligheten för fördröjning undersöks 

inte i enkäten at etiska skäl. För att kunna undersöka känsligheten måste väldigt personliga 

frågor ställas om hur en användare är som person vilket kan uppfattas som stötande för vissa 

och det kan leda till att användarna avstår från att svara på enkäten. Denna information hade 

även kunnat leda till att det hade blivit lättare att identifiera användaren. Med dessa 

anledningar i åtanke valdes denna faktor bort. 

8.2.5 Samhällelig nytta 
Studien kan användas som en pilotstudie för en större studie inom området där fler 

användare är med i undersökningen. Genom att utgå från denna studie kan frågorna 

standardiseras mera med hjälp av de anledningar som hittats i denna studie. På så sätt kan 

en större studie genomföras med mindre arbetsinsats då sammanställningen av resultaten 

kan automatiseras mer. 

Studien kan även användas av utvecklare för säkerhetskopieringslösningar då de får en bild 

av vad användarna prioriterar och hur de tänker. På så sätt kan lösningarna anpassas för 

användarnas behov och då kan sannolikheten för användning ökas vilket gynnar båda 

parterna. Användarna förlorar inte filer och utvecklarna kan göra en bättre lösning som 

användarna väljer att använda. 

8.3 Framtida arbete 

En större undersökning hade varit ett bra nästa steg där frågorna standardiseras mer så att 

arbetet med att sammanställa resultaten förenklas. På så sätt kan förhoppningsvis flera svar 

uppkomma flera gånger vilket leder till att de huvudsakliga anledningarna till att användare 

avstår från säkerhetskopiering hittas. I denna enkät framkom flera anledningar men det gick 

inte att utläsa vilka som var vanligare än andra på grund av storleken på studien. Med fler 

svarande är det möjligt att det går att se trender i hur utbildning, ålder och kön påverkar 

användningen av säkerhetskopiering.  

Gällande framtida frågeställningar så har ett intressant område hittats under 

undersökningens gång. När det kommer till säkerhet för säkerhetskopior kan det undersökas 

om användarna kan kryptera sin information innan den lagras. Detta hade möjligtvis varit en 

lösning för att komma runt problemet med äganderätt.  
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Appendix A  -  Enkätfrågor 

Hur gammal är du? * 

  Under 20 

  20 - 25 

  26 - 30 

  31 - 35 

  36 - 40 

  41 - 45 

  Över 45 

 
Ange ditt kön * 

  Kvinna 

  Man 

 
Högsta avklarade utbildning * 

  Folkskola/grundskola eller liknande 

  Realskola/folkhögskola/2-årigt gymnasium eller liknande 

  Minst 3-årigt gymnasium 

  Universitet/högskola 

 
Hur ofta använder du en dator? * 

  Mindre än en gång i veckan 

  1-3 gånger i veckan 

  4-6 gånger i veckan 

  Dagligen 

  Flera gånger om dagen 

 
Cirka hur många program/applikationer/tjänster/appar använder du när du använder 
datorn? *Så som webbläsare, Word, Skype, eller andra program. 

  1 - 5 

  5 - 10 

  10 - 15 

  15+ 

 
Beskriv kort vad du gör när du använder datorn. *Sitter du på facebook, kollar du mailen, 
programmerar du, spelar du eller vad gör du? 

Säkerhetskopiering 
Har du någon gång förlorat filer? * 

  Ja 

  Nej 
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Vet du vad säkerhetskopiering eller backup är? * 

  Ja 

  Nej 

 
Vad är säkerhetskopiering? 
Säkerhetskopiering innebär att man som användare spara viktiga filer så som dokument, bilder, filmer 
eller liknande som en extra kopia för att kunna få tillbaka filen om originalet skulle försvinna. 
Anser du att du använder säkerhetskopiering? * 

  Ja 

  Nej 

 
Kunskap om Säkerhetskopiering 
Beskriv kort vad säkerhetskopiering innebär för dig. * 
  
Använder du någon form av säkerhetskopiering? * 

  Ja 

  Nej 

 
Använder säkerhetskopiering 
Varför använder du dig av säkerhetskopiering? * 
  
Hur ser din metod för säkerhetskopiering ut? * 
  
Vilka konsekvenser får din användning av säkerhetskopiering? * 
 
Hur ofta gör du eller ditt system säkerhetskopior på dina filer? * 

  Dagligen 

  Några gånger i veckan 

  1 gång i veckan 

  2-3 gånger i månaden 

  1 gång i månaden 

  Mindre än 1 gång i månaden 

 
Hur ofta undersöker du om säkerhetskopiorna fungerar? * 

  Dagligen 

  Några gånger i veckan 

  1 gång i veckan 

  2-3 gånger i månaden 

  1 gång i månaden 

  Mindre än 1 gång i månaden 

  Aldrig 

 
Var lagrar du huvudsakligen dina säkerhetskopior? *Flera val är möjliga 

  På samma dator som filerna ligger på 
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  Online (Google drive, dropbox eller liknande) 

  CD/DVD/Bluray 

  Extern hårddisk/USB minne 

  På en annan dator 

  Other:  

 
Vad gör du säkerhetskopior på? *Nämn de viktigaste typerna av filer. Exempelvis bilder, filmer, ljud, 
dokument eller liknande. 
 
 
Vem utför säkerhetskopian? * 

  Jag själv 

  Annan familjemedlem 

  Släkting 

  Kompis 

  Other:  

Lära sig 
Hur låga eller höga var dina förväntningar på att klara av att lära dig att utföra en 
säkerhetskopia innan du gjorde den första? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Låga       Höga 

        

Hur lätt eller svårt tyckte du det var att lära dig att använda säkerhetskopiering? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Svårt       Lätt 

        

Hur lång tid tog det att lära sig att använda säkerhetskopiering? * 

  Under 10 minuter 

  Mellan 10 minuter och 1 timme 

  Mellan 1 timme och 10 timmar 

  Mellan 10 och 100 timmar 

  Mer än 100 timmar 

 
Varför lärde du dig att utföra säkerhetskopiering? * 
  
Hur lärde du dig att utföra säkerhetskopiering? * 
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Införskaffa 
Hur låga eller höga var dina förväntningar på att klara av att införskaffa en metod/lösning för 
säkerhetskopiering innan du gjorde den första? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Låga       Höga 

        

Hur lätt eller svårt var det att införskaffa en lösning för säkerhetskopiering? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Svårt       Lätt 

        

Hur lång tid tog det att hitta och införskaffa en metod/lösning för säkerhetskopiering? * 

  Under 10 minuter 

  Mellan 10 minuter och 1 timme 

  Mellan 1 timme och 10 timmar 

  Mellan 10 timmar och 100 timmar 

  Mer än 100 timmar 

Konfigurera 
Hur lätt eller svårt var det att konfigurera lösningen för säkerhetskopiering? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Svårt       Lätt 

        

Hur låga eller höga var dina förväntningar på att klara av att konfigurera metoden/lösningen för 
säkerhetskopiering? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Låga       Höga 

        

Hur lång tid tog det att konfigurera metoden/lösningen för säkerhetskopiering? * 

  Under 10 minuter 

  Mellan 10 minuter och 1 timme 

  Mellan 1 timme och 10 timmar 

  Mellan 10 timmar och 100 timmar 

  Mer än 100 timmar 

 
Finns det någon funktion för att kontrollera att säkerhetskopian fungerar eller är intakt? * 
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  Ja 

  Nej 

  Vet ej 
Om funktion för att kontrollera säkerhetskopian finns meddelar systemet dig 
detta? *Exempelvis mail, sms, dialogruta. 

  Ja 

  Nej 

  Irrelevant 

 
Är din lösning för säkerhetskopiering automatiserad eller måste du utföra den manuellt? * 

  Automatisk 

  Manuell 

 
Inte automatisk säkerhetskopiering 

Utföra 
Hur låga eller höga var dina förväntningar på att klara av att utföra metoden/lösningen för 
säkerhetskopiering? *Dvs. att varje gång göra säkerhetskopian efter det schema du valt. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Låga       Höga 

        

Hur lätt eller svårt var det att utföra säkerhetskopieringen med lösningen? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Svårt       Lätt 

        

Hur lång tid tar det att utföra säkerhetskopieringen per gång? *Arbetstid, inte hur lång tid det tar 
att kopiera filerna utan hur länge du aktivt måste göra något. 

  1 -10 minuter 

  11 - 30 minuter 

  31 - 60 minuter 

  1 - 12 timmar 

  13 - 24 timmar 

  Mer än ett dygn 

 
Är säkerhetskopiering viktigt 
Varför tycker du det är viktigt eller inte viktigt med säkerhetskopiering? * 
 
Hur mycket skulle du kunna tänka dig betala i en engångssumma för en 
säkerhetskopieringslösning? * 
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  0 kr 

  1 - 100 kr 

  101 - 500 kr 

  501 - 1000 kr 

  1001 kr eller mer 

 
Hur mycket skulle du kunna tänka dig betala i månaden för en säkerhetskopieringslösning? * 

  0 kr 

  1 - 10 kr 

  11 - 50 kr 

  51 - 100 kr 

  101 kr eller mer 

 
Använder inte säkerhetskopiering 
Varför använder du inte säkerhetskopiering? * 
 
Vad har du för filer på datorn du skulle sakna om de försvann? * 
 
Utför någon annan säkerhetskopiering åt dig? * 

  Ja 

  Nej 

 
Om någon annan utför säkerhetskopian åt dig, vem? 

  Familjemedlem 

  Släkting 

  Kompis 

  Other:  

Lära sig 
Hur lätt eller svårt tror du det är att lära sig att använda säkerhetskopiering? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Svårt       Lätt 

        

Hur lång tid tror du att det tar att lära sig att använda säkerhetskopiering? * 

  Under 10 minuter 

  Mellan 10 minuter och 1 timme 

  Mellan 1 timme och 10 timmar 

  Mellan 10 timmar och 100 timmar 

  Mer än 100 timmar 

  Vet ej 
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Finns det något som hindrar dig från att lära dig säkerhetskopiering? * 
 

Införskaffa 
Hur lätt eller svårt tror du det är att införskaffa en lösning för säkerhetskopiering? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Svårt       Lätt 

        

Hur lång tid tror du att det tar att hitta och införskaffa en metod/lösning för 
säkerhetskopiering? * 

  Under 10 minuter 

  Mellan 10 minuter och 1 timme 

  Mellan 1 timme och 10 timmar 

  Mellan 10 timmar och 100 timmar 

  Mer än 100 timmar 

  Vet ej 

 
Finns det något som hindrar dig från att införskaffa dig en lösning för säkerhetskopiering? * 

Konfigurera 
Hur lätt eller svårt tror du det är att konfigurera en lösning för säkerhetskopiering? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Svårt       Lätt 

        

Hur lång tid tror du att det tar konfigurera en metod/lösning för säkerhetskopiering? * 

  Under 10 minuter 

  Mellan 10 minuter och 1 timme 

  Mellan 1 timme och 10 timmar 

  Mellan 10 timmar och 100 timmar 

  Mer än 100 timmar 

Utföra 
Hur lätt eller svårt tror du att det är att utföra säkerhetskopieringen? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Svårt       Lätt 
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Hur lång tid tror du tar det att utföra säkerhetskopieringen per gång? *Arbetstid, inte hur lång tid 
det tar att kopiera filerna utan hur länge du aktivt måste göra något. 

  0 minuter 

  1 -10 minuter 

  11 - 30 minuter 

  31 - 60 minuter 

  1 - 12 timmar 

  13 - 24 timmar 

  Mer än ett dygn 

  Vet ej 

 
Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala i en engångssumma för en 
säkerhetskopieringslösning? * 

  0 kr 

  1 - 100 kr 

  101 - 500 kr 

  501 - 1000 kr 

  1001 kr eller mer 

 
Hur mycket skulle du kunna tänka dig betala i månaden för en säkerhetskopieringslösning? * 

  0 kr 

  1 - 10 kr 

  11 - 50 kr 

  51 - 100 kr 

  101 kr eller mer 

 
Finns det något som skulle kunna få dig att regelbundet använda säkerhetskopiering och i så 
fall vad? * 
  

 
Systemvärderingar 
Nedan kommer ett antal frågor om värderingar.  
Skulle du kunna tänka dig att använda en tjänst som kraschar ofta om den återställs mycket 
snabbt? *Exempelvis du måste starta om din telefon för att den skall fungera igen. 

  Ja 

  Nej 

 
Skulle du kunna tänka dig att använda en tjänst som är ganska stabil även om den tar lång tid 
att återställa. *Exempelvis du måste lämna in din bil på service mer än en gång per år för att den 
skall fungera igen. 

  Ja 

  Nej 

 
Är säkerhet så viktigt att det är okej att det krånglar till användningen? * 

  Ja 
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  Nej 

 
Är det okej att använda en tjänst även om det innebär att du lämnar över äganderätten till dina 
bilder, dokument osv. * 

  Ja 

  Nej 

 
Är det viktigare att ha den senaste versionen än att en funktion alltid fungerar? * 

  Ja 

  Nej 

 
Är det okej en tjänst kommer med uppdateringar ofta för att du skall ha den senaste 
versionen? * 

  Ja 

  Nej 

 
Är det viktigare att du äger informationen än att en funktion fungerar? *Ett exempel på ägande 
av information kan vara Facebook där allt som läggs upp ägs av Facebook och du förlorar dina 
rättigheter till materialet som är upplagt 

  Ja 

  Nej 

 
Är det viktigare att alltid ha den senaste versionen även om den inte är lika säker mot intrång 
och liknande som den förra versionen? * 

  Ja 

  Nej 

 
Är det viktigare att du har den senaste versionen än att du äger informationen? * 

  Ja 

  Nej 

 
Är det viktigare att äger informationen än att informationen är väl skyddad mot intrång? * 

  Ja 

  Nej 

 
Hur ofta kan du tänka dig att starta om en lösning för att den skall fungera? * 

  Mer än 1 gång om dagen 

  1 gång om dagen 

  Några gånger i veckan 

  Några gånger i månaden 

  1 gång i månaden 

  Aldrig 

 
Är det viktigare att en lösning startar om fort än att den inte behöver startas om? * 

  Ja 
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  Nej 


