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Sammanfattning 
IT utgör en stor del av majoriteten av folks vardagliga liv. Smartphones och surfplattor har om möjligt 

ytterligare ökat vår användning av tekniska enheter och prylar på en daglig basis. Arbetet tas med 

hem i en större grad med hjälp av laptops, VPN och molnmöjligheter. Mail kan tas emot i princip var 

och närsomhelst på dygnet. Men hur bra är säkerheten? På arbetsplatsen hanteras mycket av IT-

säkerheten och ansvaret för den ofta av erfarna och dedikerade anställda, men hur ser det ut hemma 

där användaren själv har ansvaret för sin IT-säkerhet? 

I denna studie analyseras och identifieras risker och problem vid hantering av olika aktiviteter 

relaterade till IT-säkerhet i hemmet. Motivationsteorin TMT och en konceptuell modell av aktiviteter 

relaterade till IT-säkerhet användes för att ta fram frågorna till intervjuerna och för att analysera 

svaren. Information har samlats in genom intervjuer med personer i olika åldrar och med varierande 

erfarenhetsbakgrund. Risker har identifierats relaterat till brister i hemanvändares motivation att 

utföra aktiviteterna lösenordshantering och säkerhetskopiering samt bristande värderingar för 

aktiviteten utbildning.  

Nyckelord: IT-säkerhet, IT, Säkerhetsmedvetenhet, Informationssäkerhet, Hemanvändare, 

Användare, TMT 

Sammanfattning för grupper utanför området IT 
Vilka är de väsentliga problemen för en användares datoranvändning gällande IT-säkerhet? IT-

säkerhet är en angelägenhet som berör nästan alla människor. Speciellt hemma då det inte finns 

någon annan än hemanvändaren själv att ta ansvar för den. Syftet med studien är att ta reda på vilka 

risker och problem som finns angående hemanvändares IT-säkerhetsanvändning hemma. 

Resultaten i studien har hämtats in genom intervjuer med personer som använder en dator 

regelbundet hemma. Vanliga aktiviteter relaterade till IT-säkerhet används och jämförs i intervjuns 

frågeställningar för att analysera personernas säkerhetsmedvetenhet. Studiens analys visar att 

kunskapen om hur säkerhetsarbetet bör bedrivas är låg hos hemanvändarna liksom motivationen att 

fortlöpande utföra nödvändigt arbete och aktiviteter.  
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1 Introduktion 
IT-säkerhet hemma eller säkerhetsarbete överhuvudtaget kanske inte är det mest attraktiva, roliga 

eller högst prioriterade sysslan som finns att göra i många hushåll, om det ens finns i åtanke. 

Detsamma gäller på företag. Den enda positiva återkopplingen av ett välskött säkerhetsarbete är att 

inget oönskat inträffar. Det sker ingen omedelbar positiv återkoppling som kan stärka motivationen 

att utföra sysslan. Och om det uppstår problem så kommer det direkt negativa återkopplingar. Det är 

en otacksam syssla. 

De senaste åren så har IT om möjligt integrerats ännu mer i våra liv genom mer utbredd användning 

av smartphones, surfplattor och ökad användning av e-handel, sociala tjänster och liknande. Men hur 

bra är IT-säkerheten på hemmaplan egentligen? 

Den här studien ämnar att ta reda på hur säkerhetsmedvetandet är hos folk och vilka risker och 

problem som finns angående deras IT-säkerhetsanvändning hemma, för att svara på dessa 

frågeställningar kommer frågor angående vanliga aktiviteter relaterade till IT-säkerhet att ställas till 

utvalda personer. Genom kvalitativa intervjuer med frågor framtagna med hjälp av en 

motivationsteori och en konceptmodell av aktiviteter relaterade till säkerhetsanvändning, så 

inhämtas och tolkas information angående säkerhetsmedvetenhet från ett varierande urval av 

hemanvändare. Denna information analyseras för att slutligen komma fram till och presentera 

eventuella slutsatser. 
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2 Bakgrund 
IT är idag en del av i princip allas dagliga liv på ett sätt eller annat. Vare sig om det är för att läsa 

nyheter online, boka tid till gympasset via laptop eller för att betala bussresan med mobilen. Över 80 

% procent av samtliga personer i åldrarna 16-85 år har idag tillgång till internet hemma enligt 

statistik från Statistiska Centralbyrån (2015), nästan lika många använder internet i stort sett varje 

dag. Ändå anses användarna ofta som den svagaste länken i ett företags säkerhetsnät (Applegate 

2009; Nohlberg 2008), hur ser det då ut när de är hemma och själva har hundra procent ansvar för 

sin IT-säkerhet? 

Detta kapitel beskriver olika begrepp samt definierar och särskiljer olika termer som används i 

studien. Varje underrubrik tar upp ett särskilt begrepp eller term. Den sista underrubriken går 

igenom lite bakgrund om relaterad forskning till denna studie. 

2.1 Hemanvändare och användare 

När denna studie refererar till användare så refererar det till användare i ett generellt sammanhang 

eller till situationer som tar plats utanför hemmamiljön. Alltså t.ex. när en person är på jobbet, på 

skolan eller liknande. Hemanvändare används när personer beskrivs som specifikt utför aktiviteter 

hemikring med deras egna apparater, alltså i en miljö som de är fullt ansvariga för. 

2.1.1 Hemmamiljö 

Följer samma resonemang som hemanvändare. Omfattar alltså endast det som utförs hemma och 

exkluderar andra aktiviteter, uppgifter, ansvarsområden och enheter som utförs i t.ex. arbetsmiljön. 

2.2 Två/trestegsautentisering 

Vanligtvis när användare ska logga in på sina facebook- eller emailkonton så anger de sitt 

användarnamn och sitt lösenord och så är de inne, snabbt och enkelt, men inte nödvändigtvis hundra 

procent säkert. Lösenorden kan knäckas på flera olika sätt, lösenorden är inte alltid så starka, eller så 

byts de inte ut tillräckligt ofta.  

Extra faktorer kan läggas till i inloggningsprocessen för att undvika dessa risker och öka säkerheten. I 

exemplet som beskrevs ovan används en faktor, någonting som användaren vet, kunskapen om 

dennes lösenord. Säkerheten kan förbättras ytterligare genom att lägga till en extra faktor i 

processen, t.ex. någonting som användaren har eller äger, som passerkort och liknande. Andra 

faktorer som kan användas är att använda någonting som användaren är, här kommer biometri in i 

bilden, t.ex. ögon/irisscanning eller fingeravtrycksläsare. 

2.3 Relaterad forskning: Bakgrund 

Detta avsnitt tar upp några andra studier som har gjorts relaterat till säkerhetsmedvetenhet och där 

användare har ett stort fokus. 

2.3.1 Säkerhetsmedvetenhet i hemmet  

Inspirationen till detta arbete är hämtat från Lytvynenkos (2012) studie om säkerhetsmedvetenhet i 

hemmet. En kvantitativ undersökning görs i Lytvynenkos studie med hjälp av en onlinebaserad 

enkätundersökning. Det var från början tänkt att direkt bygga vidare på detta arbete i denna studie 
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och göra en ny kvantitativ undersökning fast inriktat mot en annan målgrupp (mer erfarna 

användare) och inkorporera nya infallsvinklar. Men tillslut blev det denna kvalitativa 

undersökningsmetod inriktat mot särskilda aktiviteter som blev huvudfokus istället, eftersom 

bakomliggande orsaker till risker ska undersökas. Liknande aktiviteter tas upp i Lytvynenkos arbete 

som i detta arbete, bland annat lösenord och säkerhetskopiering. Resultat från Lytvynenkos arbete 

tas upp i sektion 7.1 och används för att analysera och jämföra resultaten som tas fram i denna 

studie. 

2.3.2 Två problem 

Furnell (2005) diskuterar i sin studie användares generellt dåliga kunskaper om IT. Artikeln diskuterar 

att användare generellt inte förstår IT-säkerhet särskilt bra. I andra fall så tror användare att de 

förstår IT-säkerhet och är någorlunda säkra. Men i en undersökning som nämns i studien så förstod 

t.ex. inte hälften av de tillfrågade vad skillnaden var mellan malware- och brandväggsskydd. 

Undersökningen är gammal (från 2005) och inte helt relevant längre men tas upp här främst som ett 

exempel för att belysa potentiella kunskaper som mer erfarna IT-användare ofta tar för givet. 

Furnell och Clarke (2012) diskuterar i denna studie rollerna som människan har i IT-system. Den tar 

upp och diskuterar problemet att tekniska säkerhetskontroller som t.ex. brandväggar, antivirus och 

intrångsdetekteringssystem ofta får mycket större fokus än användarinriktade aspekter som 

användarpolicys, träning och utbildning när det kommer till IT-säkerhet. Detta pga. att det är ett 

mycket mer utmanande problem eftersom enskilda problem inte kan åtgärdas lika lätt med specifika 

säkerhetsmekanismer. Samt den klassiska avvägningen mellan användbarhet och nivån av säkerhet 

som potentiella lösningar kan tillföra. Denna tillförlitlighet på tekniska säkerhetskontroller kan vara 

en potentiell risk även för hemanvändare.  
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3 Problemformulering 
Syftet med arbetet är att svara på frågeställningen om vilka risker och problem som finns angående 

IT-säkerhetsanvändningen hos hemanvändare. Samt utforska sambandet mellan hemanvändarens 

beteenden och egenskaper mot deras säkerhetsmedvetenhet. 

3.1 Frågeställning 

Frågeställningen som studien har tänkt att svara på är: 

 Vilka risker och problem finns angående hemanvändares IT-säkerhetsanvändning i hemmet? 

3.2 Motivering 

I takt med att olika IT-säkerhetslösningar och mekanismer såsom antivirusskydd och 

krypteringsalgoritmer blir allt bättre, så blir hemanvändare och anställda på företag ett allt större 

mål för attacker. Speciellt för social engineering, en angreppsmetod där användare är huvudmålet för 

en attack och inte företagets tekniska säkerhetsmekanismer. Målet blir inte mindre av att 

användaren ofta också anses som den svagaste länken (Applegate 2009; Nohlberg 2008) i ett IT-

system. 

Inte nog med att användare kan utsättas för social engineering attacker, de kan också själva utföra 

eller instigera attacker oavsiktligt pga. bristande kunskaper. På en arbetsplats finns det ofta en 

utbildad IT-ansvarig som har hand om och har det yttersta ansvaret för IT-säkerheten på företaget 

och som tar fram vilka säkerhetsfunktioner och föreskrifter som är nödvändiga, och på så sätt 

motverkar detta problem. Men hemma så är användaren i en helt annorlunda situation där de själva 

är 100 % ansvariga för sin egen säkerhet. 

Hur användare beter sig hemma är inte bara relevant för hemanvändare själva, utan även för 

företag. Deras datorvanor hemma tar de ofta också med sig till arbetsplatsen. Om användare t.ex. 

jobbar mycket hemifrån från sitt potentiellt osäkra hemnätverk till jobbet via VPN så är de en 

säkerhetsrisk för företaget, eller så kan de ta med sig ett USB-minne till jobbet som, utan 

användarens vetande, har infekterats på deras osäkra hemnätverk. 

Information som tas fram i denna studie om vilka risker och problem som finns hos hemanvändare 

kan användas av arbetsgivare till att t.ex. utforma utförliga och korrekta säkerhetspolicys åt sina 

företag. Eller för att determinera vilka problemområden relaterat till IT-säkerhet inom företaget som 

de behöver fokusera på. Samt såklart även av hemanvändare själva för att förbättra deras egen IT-

säkerhet. Det kan också hjälpa säkerhetsforskare för att demonstrera eller få en uppfattning av 

kunskapsnivån som användare har när de använder IT system hemma. 

3.3 Delmål 

Delmål för studien, prioriterade och presenterade i tidsordning för utförande: 

1. Välja och utvärdera lämplig metodstrategi med avseende på validitetshot. 

 

2. Att genomföra utförliga frågekonstruktioner för att bygga upp korrekta och bra frågor för en 

enkätundersökning. Detta är ett mycket viktigt delmål för att säkerställa att informationen 
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som enkäten och intervjuerna kommer frambringa är så utförlig och relevant som möjligt till 

studien. 

 

3. Utföra en undersökning av hemanvändares säkerhetsmedvetenhet på ett välplanerat sätt 

genom intervjuer av personer med varierande åldrar och IT-erfarenhetsnivåer. 

 

4. Samla in och analysera resultaten av data som hämtats in från enkäter och intervjuer. 

 

5. Hantera extern validitet, alltså undersöka om resultatet av undersökningen kan användas för 

att göra allmänna slutsatser och inte endast gäller för personerna som har intervjuats. 

 

Delmål ett till fyra omfattar själva studien i sig och kan ses som krav för att kunna svara på de 

frågeställningar som ställts.  

3.4 Avgränsningar 

Det läggs inget större fokus på beteendet eller säkerhetsmedvetenheten på arbetsplatsen utan 

hemmamiljön är i fokus. Studien riktar in sig på människor som använder sin dator dagligen och de 

säkerhetsrelaterade aspekterna av datoranvändning hemma. Inom IT-säkerhet i hemmamiljön så kan 

flera distinkta aktivitetsområden avgränsas också. Vad det här arbetet har tänkt fokusera på är 

autentiseringar mot olika tjänster som t.ex. en hemanvändares internetbankkonto eller emailkonton. 

Lösenordshantering av ovan nämnda konton, säkerhetskopiering, installation av program samt 

inlärning av kunskaper för IT-säkerhet. 
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4 Metod 
Detta arbete ämnar att svara på frågeställningen: ”Vilka risker och problem finns angående 

hemanvändares IT-användning i hemmet?”, för att ta fram informationen nödvändig för att kunna 

svara på studiens frågeställningar så genomförs en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med 

frågor ställda från ett enkätformulär. Intervjuer genomförs mot personer med varierande bakgrund, 

mer om detta i avsnittet Urval nedan. Informationen från intervjuerna samlas in genom svaren 

skrivna direkt i enkätformuläret, anteckningar samt att inspelning av intervjuer utförs för att minska 

risken att någonting glöms bort. 

4.1 Kvalitativ undersökning 

Denna studie utför intervjuer one-on-one med utvalda intervjuobjekt. Intervjuer utförs enskilt för att 

se till att de tillfrågade inte påverkas av varandras svar och åsikter, men också för att det är enklare 

att boka intervjutillfällen med enskilda personer än att försöka hitta ett gemensamt tillfälle som är 

lämpligt för alla inblandade. Enskilda intervjuer möjliggör att intervjun kan gå djupare in på ämnet 

som diskuteras och mer detaljerad och utförlig information kan hämtas in. Det finns heller inget 

behov att utföra en gruppintervju för att uppfylla studiens ändamål. 

En kvalitativ studie valdes över en kvantitativ studie eftersom det passar bättre till studiens ändamål, 

att ta reda på vad som kan utgöra en risk i samband med IT-användning. Mer djupgående 

information kan inhämtas och detaljer kan tas fram under intervjutillfällen (Berndtsson, Hansson, 

Olsson & Lundell 2008, s.13). Om syftet hade varit att få fram ett kvantifierbart och statistiskt svar så 

hade en kvantitativ metod varit fördelaktigt (Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell & Wesslén 

2012, s.9). Att göra en kvantitativ studie med tillräckligt stort urval för att få ett användbart och 

externt säkrat resultat skulle varit svårt med tanke på studiens begränsande tidsomfattning.  

4.1.1 Intervjuteknik 

Intervjuer kan delas upp i ostrukturerade, semistrukturerade och fullt strukturerade intervjuer 

(Wohlin et al. 2012, s.62-63). För ostrukturerade intervjuer ställs frågor relaterat till generella 

intressen och bekymmer som intervjuaren har och intervjun utvecklas organiskt beroende på svaren 

från intervjuobjektet. Med en fullt strukturerad intervju så är alla frågor planerade och fastställda i 

förväg och ställs i samma ordning som tidigare planerat vid varje intervju. I denna studie kommer 

semistrukturerade intervjuer att tillämpas. 

Semistrukturerade intervjuer är lite av en blandning av en ostrukturerad och fullt strukturerad 

intervju (Wohlin et al. 2012, s.62-63). Frågor planeras och formuleras i förväg men behöver inte 

nödvändigtvis ställas i samma ordning varje gång. Beroende på hur intervjun fortskrider så kan 

ordningen ändras om, det tillåter att improvisation kan göras under intervjuns gång för att ge svar på 

eventuella frågor och funderingar som kan komma upp. 

Wohlin et al. (2012, s.63) delar upp en vanlig intervju i tre faser, detta upplägg tillämpas i denna 

studie: 

1. Först förklarar intervjuaren vad intervjuns och studiens mål är och hur informationen från 

intervjun ska användas. Några introduktionsfrågor om ämnet ställs också här. 
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2. Huvuddelen av intervjun, i denna studie bestående av frågorna som tas fram med hjälp av 

TMT och aktivitetsmodell metoderna i frågekonstruktionen. 

3. Avslutningsvis ställs kontrollfrågor för att säkerställa att frågor och svar har tolkats korrekt. 

Intervjuerna spelas in på lämplig utrustning för att minska risken att viktig information inte samlas in. 

Detta är ett komplement för att samla in resultatet av intervjun ifall t.ex. anteckningar saknas eller 

om intervjuobjektens enkätsvar behöver förtydligas, då det är svårt att få med alla detaljer under en 

intervju och det är omöjligt att veta exakt vad som är viktigt för studien när intervjuerna utförs 

(Wohlin et al. 2012, s.63). Intervjuobjekten har tillfrågas innan intervjun börjar om det är ok att 

intervjun spelas in. 

4.2 Frågekonstruktioner 

I avsikt att se till att frågor tas fram på ett logiskt och systematiskt tillvägagångsätt så kommer två 

metoder att användas i samarbete med varandra för att systematiskt konstruera frågorna som ska 

användas i enkätformuläret under intervjuerna. Nedan följer några korta beskrivningar av metoderna 

som ska användas för att utforma dessa frågor. 

4.2.1 Temporal Motivation Theory 

Temporal motivation theory (TMT) är en motivationsteori som används i studien för att hjälpa till att 

ta fram och analysera frågorna som senare kommer användas i intervjuerna. Den beskriver 

sambandet mellan fyra olika faktorer för att beräkna motivationen för en handling, uppgift eller 

aktivitet. TMT utvecklades av Piers Steel och Cornelius J. König och presenterades i artikeln 

”Integrating theories of motivation” från 2006 (Steel & König 2006). 

TMT valdes över andra metoder eftersom det ger en tydlig struktur för att utforma och evaluera 

frågor för intervjuer och dess tillhörande svar. Det skapar också en klar omfattning och undviker bias 

för frågekonstruktionen eftersom endast ett specifikt antal frågor kan framställas utefter de ramar 

som TMT förser och beroende på hur många aktiviteter som används. 

TMT valdes över andra liknande teorialternativ som expectancy theory (ET) eftersom den 

inkorporerar de mest bestående och välaccepterade aspekterna av fyra relaterade kända 

motivationsteorier (inklusive ET) för att skapa en heltäckande modell av essentiella funktioner (Steel 

& König 2006). ET t.ex. beskriver främst tre huvudfaktorer för val av handling: chansen för att ett 

resultat uppnås, kommer belöningen delas ut och hur högt det förväntade värdet av utfallet är 

(Vroom 1964). TMT inkorporerar dessa faktorer och lägger också fokus på tid som en viktig 

motiverande faktor, vilket kan spela en stor roll för hemanvändarnas svar angående deras 

användning av IT-säkerhet. 

TMT är en motivationsteori som beskriver sammanhanget mellan fyra faktorer, den förväntade 

förmågan att slutföra en uppgift, värdet av uppgiften när den är slutförd, hur lång tid det tar att 

slutföra uppgiften och hur känslig uppgiften är för fördröjningar. TMT och dess faktorer kan beskrivas 

med hjälp av följande formel (Steel 2007): 

Utility = 
 𝐸 ⨉ 𝑉

𝛤𝐷
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Där ”E” står för expectation och representerar den förväntade möjligheten för att klara av en uppgift, 

”V” (value) är värdet eller belöningen som uppgiften/funktionen har när den är slutförd. Nämnaren i 

formeln omfattar tidsaspekten, ”D” står för delay och beskriver hur lång tid det tar innan uppgiften 

är slutförd. Slutligen gammasymbolen, den står för impulsiveness och representerar hur känslig 

uppgiften är för fördröjningar innan belöning ges, hur skadligt det är om implementeringen av en 

uppgift drar ut på tiden. Utility indikerar preferensen för en handling, dvs. motivationen för att utföra 

en handling. Denna motivationsteori används för att hjälpa till att konstruera frågorna och sedan 

analysera de intervjuade hemanvändarnas svar angående IT-säkerhetsvanor och beteenden. 

En aktivitetsmodell skapas för att få fram relevanta aktiviteter att kunna tillämpa motivationsteorin 

TMT på. Hur aktivitetsmodellen tas fram beskrivs i avsnitt 5.1. Dessa två metoder kombineras för att 

ta fram frågorna som ska användas i enkätformuläret. För att göra det enklare för de intervjuade att 

göra korrekta antaganden och bedömningar kring aktiviteter så kommer frågorna att ställa 

aktiviteterna mot varandra.  

4.2.2 Metod för utformning av frågor 

För att få ett bättre underlag att utforma relevanta och korrekta frågor så kommer tidigare arbeten 

som använt liknande metoder och undersökt samma område att användas i detta arbete för att 

hjälpa till att analysera resultaten. De arbeten som har studerats kan ses nedan: 

 Lytvynenko – Säkerhetsmedvetenhet hos hemanvändare (2012) 

 Talib, Clarke och Furnell – An analysis of information security awareness within home and 

work environments (2010) 

Notera att dessa arbeten kanske inte nödvändigtvis ger så mycket kunskap om själva ämnet i sig som 

ska undersökas men kan istället ge exempel på och information om hur frågor för intervjuer tas fram 

och information om metoderna som ska användas för att ta fram datan nödvändig för studien. 

4.3 Validitet 

Validiteten av en studie bestämmer trovärdigheten av studiens resultat och huruvida resultaten är 

sanna och inte subjektivt påverkade av författarens egna åsikter. Wohlin presenterar fyra punkter 

eller aspekter av validitet som bör kontrolleras innan huvudanalysen av en studie påbörjas (Wohlin et 

al. 2012, s.68-69). 

Konstruktionsvaliditet: Konstruktionsvaliditet behandlar till vilken utsträckning det som studeras 

faktiskt är det som ska studeras enligt forskaren och studiens frågeställningar. 

Ett validitetsproblem specifikt för denna studie skulle vara t.ex. om intervjufrågorna inte tolkas på 

samma sätt av ett intervjuobjekt och personen som utför intervjun. Frågekonstruktionen är således 

en väldigt viktig del av detta arbete. Konstruktionsvaliditeten säkras med hjälp av de systematiska 

metoderna som används under frågekonstruktionen, som ser till att frågorna som tillslut används i 

intervjun är så relevanta och utförliga som möjligt. 

Intern validitet: Interna validitetshot behandlas när kasuala samband undersöks. Det säkerställer att 

det inte finns några okända faktorer som kan påverka samband när de undersöks, och att 

omfattningen av alla inblandade faktorer är förstådda. 
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Genom att blanda upp ordningen som frågorna ställs mellan intervjutillfällen så kan interna 

validitetshot gällande hur intervjuobjektet ser på frågorna undvikas. Frågor som ställs sent i en 

intervju får inte alltid samma uppmärksamhet och fokus efterom intervjuobjektet kanske inte har 

samma motivation att svara på frågorna då pga. trötthet. 

Extern validitet: Bestämmer om resultaten av studien går att generalisera för att kunna användas 

och vara av intresse i andra sammanhang och studier. Här är det t.ex. viktigt att endast de personer 

som från början skulle intervjuas är de som i slutändan faktiskt intervjuats, och att inte några andra 

blandas in under processen. Ett externt validitetshot  

Tillförlitlighet: Denna aspekt behandlar till vilken utsträckning studiens data och analys förlitar sig på 

forskaren som utför den. Hot mot denna validitet kan uppstå om t.ex. frågorna i enkätformuläret är 

otydliga eller om det är otydligt hur insamlad data används eller hur den ska tolkas. 

Appendix B innehåller en mer utörlig lista av validitetshot. 

4.4 Enkätformuläret 

Ett enkätformulär togs fram för att presentera frågorna, enkätformuläret togs fram för att ge en 

stabil beståndsdel att utgå ifrån under intervjuerna. Detta har några fördelar gentemot att personen 

som utför intervjuerna själv ställer alla frågor direkt till den som blir intervjuad: den som blir 

intervjuad får en bättre överblick och förståelse för frågorna. Hen kan lugnt gå igenom dem, och 

personen som utför intervjun kan agera som ett bollplank och hjälpa den intervjuade genom 

intervjun ifall hen har några frågor angående innehållet. Frågorna från formuläret går förövrigt att 

läsa nedan i Appendix A.  

Utöver frågorna i formuläret så kan eventuella följdfrågor komma upp under intervjuns gång, dessa 

ställs då om de bedöms som tillräckligt viktiga men bör hållas till ett minimum så att de inte blir ett 

långt sidospår av intervjun, vilket kan få intervjuobjektet att tappa intresset eller humöret för att 

fortsätta intervjun på bästa sätt. Samt också att frågorna planerade i förväg redan kommer ta en lång 

tid att besvara. 

4.5 Urval 

Precis som titeln på rapporten antyder så ämnar denna studie att undersöka användares 

säkerhetsmedvetenhet i hemmet. För att få annorlunda infallsblickar i hemanvändares IT-säkerhet så 

kommer personer i olika åldrar och med olika bakgrund och erfarenhetsnivåer inom IT att intervjuas. 

Eftersom studien inte görs direkt hos ett företag så går det inte att härröra en hemanvändares IT-

kunskaper utifrån deras arbetstitel på företaget. Därför ska information angående bakgrund tas reda 

på och fastställas innan intervjun genomförs. Totalt ska 4-5 personer intervjuas. 

Den högst prioriterade faktorn i urvalet av intervjuobjekt är åldern. Eftersom beroende på hur 

gammal den som blir intervjuad är så har olika teknologiska avancemang introducerats vid olika 

tidpunkter i deras liv, vilket kan ha en stor påverkan på deras IT-säkerhetsmedvetande och hur de 

beter sig vid datorn eller andra tekniska enheter. World wide web (WWW) blev t.ex. inte publikt 

förrän 1991 då Sir Tim Berners-Lee publicerade en kort sammanfattning om just WWW. 

Användningen av internet började inte på allvar förrän i slutet av 90-talet/början på 2000-talet, 1994 
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hade t.ex. bara 3 % av amerikanska klassrum tillgång till internet, medan år 2002 så var den siffran 

uppe på 92 % (U.S. Department of Education 2006).  

Utöver ålder är den sekundära faktorn i valet av intervjuobjekt objektets arbetsbakgrund. Alla 

intervjuobjekt ska ha en varierande arbetsbakgrund för att få så många olika inblickar som möjligt. 
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5 Genomförande 
Denna sektion går igenom hur studien genomfördes och hur beståndsdelarna av de olika 

undersökningsmetoderna togs fram. 

5.1 Konceptmodell - Aktivitetsmodell 

Aktiviteter tas fram för att ha en stadig utgångspunkt att utgå från när frågorna ska konstrueras för 

intervjuerna. Aktiviteter relaterade till IT-säkerhet tas fram för att hjälpa till att belysa var det kan 

finnas potentiella risker i IT-säkerheten hos hemanvändare med hjälp av TMT metoden. Genom att ta 

fram dessa aktiviteter så kan en sorts helhetsbild skapas över hemanvändares användning av IT i 

hemmet. Detta görs med hjälp av en konceptuell modell som presenteras i detta avsnitt. Det är 

viktigt att aktiviteterna i modellen tas fram med omsorg eftersom de utgör grundpelarna för 

frågekonstruktionen. 

Olika roller kan också användas för att jämföras sinsemellan när aktivitetsmodeller tas fram och 

sedan som en ytterligare faktor att jämföra med vid frågekonstruktioner. Detta görs inte i denna 

studie då specifika roller relaterat till IT-säkerhet alltsomoftast inte utses i hemmamiljön (även om 

det oftast finns en informell ”IT-ansvarig” som har hand om det tekniska i hushållet). 

Potentiella aktiviteter togs fram utifrån aktiviteter som behandlas och tas upp i andra relaterade 

forskningsartiklar och arbeten som undersöker IT-säkerhet, för att välja vilka aktiviteter som ska 

användas i undersökningen så togs även några kriterier fram som aktiviteter måste uppfylla. De 

måste vara: 

 relativt vanliga aktiviteter som (bör) utförs med jämna mellanrum i hemmet 

 relaterade till IT-säkerhet kring dator- eller annan enhetsanvändning hemma 

 viktiga för att upprätthålla god IT-säkerhet 

Med dessa kriterier i åtanke och genom att titta på vilka aktiviteter som behandlas i olika relaterade 

forskningsartiklar, både ifrån bakgrundsdelen, ”Metod för utformning av frågor” och övrigt, så togs 

följande aktiviteter fram:  

 

Figur 5.1 – Aktivitetsmodell 

Autentisering, lösenordshantering och säkerhetskopiering tas genomgående upp i olika artiklar som 

är relaterade till och undersöker IT-säkerhet (Applegate 2009; Furnell 2005; Furnell & Clarke 2012; 

Hemanvändare

Autentisering
Lösenords
hantering

Install./uppdatera 
program

Säkerhets
kopiering

Utbildning
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Talib, Clarke & Furnell 2010). Autentisering är en baslinjeaktivitet som inte direkt behandlar några 

problem men som används som en grundlig aktivitet att jämföra med de andra aktiviteterna. 

Lösenordshantering och säkerhetskopiering behandlar problem som bl.a. intrång, manipulation och 

dataförlust. Utbildning inkluderas eftersom det ofta ses som den bästa lösningen eller en del av den 

för att förbättra säkerhetsmedvetenheten och kunskaper hos användare (Applegate 2009; LaRose, 

Rifon & Enbody 2008; Talib, Clarke & Furnell 2010). Att korrekt installera, avinstallera och uppdatera 

program är en mer abstrakt aktivitet som inte specifikt behandlas i någon av artiklarna, men som tas 

upp för att beröra problem angående skadlig kod som t.ex. virus och trojaner, vilket behandlas i 

Talib, Clarke och Furnells studie (2010). 

5.1.1 Aktiviteter 

Den första aktiviteten som togs fram var autentisering. Autentisering är en viktig vardaglig aktivitet 

som i princip alla människor gör någon gång under en dag, vare sig om det är för att logga in på ens 

email, logga in på sin dator, online bankkonto eller för att logga in på Facebook. Det är viktigt att 

autentisering går rätt till, genom att inkludera denna grundläggande aktivitet som en sorts baslinje 

för att jämföras med andra aktiviteter så kan viktig information hämtas in. Används t.ex. 

två/trestegs-autentisering på någon tjänst utöver onlinebanken? I enkäten så är den grundläggande 

formuleringen för denna aktivitet ”... att logga in på en tjänst”. En tjänst kan vara allt från att logga in 

på sitt lokala datorkonto till att logga in på facebook eller att logga in på en speltjänst.  

Den andra aktiviteten är lösenordshantering. Bra lösenordshantering är essentiellt för att kunna 

upprätthålla och säkerställa god IT-säkerhet. Om lösenord glöms bort, är för enkla eller skrivs ner och 

sätts upp på en post-it vid datorskärmen så är det en säkerhetsrisk. Genom att fråga användare om 

denna aktivitet så kan viktig information analyseras. 

Att installera, avinstallera och uppdatera program är en obligatorisk aktivitet för i princip 

vemsomhelst som har en dator, smartphone, surfplatta eller liknande enhet. Inte specifikt en 

säkerhetsaktivitet, men som är viktigt att användare gör rätt för att undvika säkerhetsrisker som att 

installera skadlig programvara innehållandes virus, malware och liknande. Också för att det är viktigt 

att hålla program som är installerade uppdaterade, så att eventuella säkerhetshål stängs. Denna 

aktivitet inkluderas därför i denna studie. 

Att ta säkerhetskopior (backups) är någonting som i princip nästan alla behöver göra i dagens 

digitaliserade värld för att hålla sina viktiga filer säkra. Alla bör göra det, de flesta borde göra det 

oftare och mer omfattande och många gör det inte överhuvudtaget (Talib, Clarke & Furnell 2010). Att 

ta säkerhetskopior inkluderar uppgifter som att manuellt säkerhetskopiera viktiga filer till t.ex. USB-

minnen, CD-skivor eller separata hårddiskar. Konfigurera schemalagda automatiserade backups eller 

genomföra fulla backuper på hela system. 

Att lära sig mer om vadsomhelst är ett eget intresse som alla människor borde sträva efter. Att lära 

sig mer om IT är inget undantag. Genom att inkludera denna aktivitet om att lära sig mer om IT-

säkerhet så kan motivationsnivån samt hur viktigt användare tycker att lära sig om IT-säkerhet är 

mätas gentemot andra aktiviteter. Med utbildning så inkluderas främst aktiviteter kring självinlärning 

som att läsa online guider, läsa manualer och wikis, se på instruktionella youtube videos m.m. I 

enkäten är den grundläggande formuleringen för denna aktivitet ”... att lära sig mer om IT-säkerhet”. 
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5.2 Frågekonstruktioner 

Som beskrevs ovan i kapitlet ”Metod” så används motivationsteorin TMT för att utforma frågor och 

evaluera svaren från intervjuerna utförda i denna studie. Denna metod används eftersom det både 

gör det lättare för svaranden att besvara frågor där en sak (i det här fallet en aktivitet) jämförs mot 

en annan. Den demonstrerar också motivationen för att utföra en aktivitet. Genom att jämföra t.ex. 

förmågan att genomföra en aktivitet mot värdet som intervjuobjektet sedan säger att det har, så kan 

potentiella risker identifieras ifall diskrepanser upptäcks. 

Frågorna relaterade till motivationsteorin TMT följer en specifik struktur som går igenom varje faktor 

av TMT (förväntad förmåga, värde, tid och belöning). Strukturen kan ändras något beroende på 

aktiviteten i fråga som formuleras. 

1. Är det lättare att [Aktivitet 1] än att [Aktivitet 2]? (förmåga) 

2. Är det av större värde att [Aktivitet 1] än att [Aktivitet 2]? (värde) 

3. Hur ofta [Aktivitet 1]? (tid) 

4. Hur lång tid tar det att [Aktivitet 1]? (tid) 

5. Finns det någon belöning under utförandet av [Aktivitet] aktivitet? Om ”ja”, hur lång tid får 

det dröja innan den ges? (belöning) 

Varenda aktivitet gås igenom utefter denna struktur så att alla aktiviteter inkluderas och jämförs med 

varandra. Det totala antalet frågekombinationer i de två första stegen kan sammanfattas med 

följande formel där n står för antalet aktiviteter: 

𝑛(𝑛 − 1)

2
 

I denna rapports fall innebär det att det blir totalt sett 10 stycken frågekombinationer för förväntad 

förmåga att genomföra och värde delarna av enkätformuläret. Följdfrågan varför ställs också efter 

varje jämförelse så att intervjubojekt kan utveckla sig och motivera sina svar. 

Svarsalternativen för frågorna som är relaterade till motivationsteorin är av typen envalsfrågor. Flera 

svarsalternativ anges, men bara ett får väljas. Svarsalternativen rangordnas essentiellt utifrån en 

fyragradig skala: Ja – Ja, lite, Nej, lite, Nej. De anges dock inte som 1-4, uttryck används istället för att 

representera alternativen. Svagheten med numrerade svarsalternativ för skalor är att de är väldigt 

subjektiva och människor tolkar dem på olika sätt (Dillman, Smyth & Christian 2009), en femma på en 

1-10 skala kan vara ett ”bra” eller ett godkänt betyg för en person (med tanke på att det är 

mellanvärdet) medan det för en annan kan innebära ett undermåligt eller underkänt betyg/svar. 

Detta är ett vanligt förekommande problem i t.ex. många recensionstexter. Där betyg under 8 ofta 

anses undermåliga och inte värda att köpa när det kommer till recensioner av filmer eller spel, även 

fast 6 eller 7 rimligen bör ses som ett godkänt eller bra betyg. Att det finns ett jämnt antal 

svarsalternativ är avsiktligt, det tvingar den intervjuade att göra en bedömning om vilken aktivitet de 

rangordnar lägst/högst och tar bort det ”säkra” mellanalternativet att ”ingenting är svårare än det 

andra” eller att ”båda sakerna är lika mycket värda”. Fritextsvar används för frågorna relaterade till 

belöning. 

Utöver frågorna relaterade till motivationsteorin så tas också några inledande och efterföljande 

frågor fram utefter upplägget från Wohlin et al. (2012, s.63) som diskuterades i sektionen 



14 
 

”Intervjuteknik”. De inledande frågorna är främst till för att introducera intervjuobjektet till ämnet 

och aktiviteterna som ska diskuteras. Den efterföljande frågan återkopplar till vad som sagts och 

låter intervjuobjektet reflektera lite själv över vad som diskuterats. 

5.3 Verktyg 

Onlineverktyget Google Formulär (Google Forms) användes för att skapa formuläret för frågorna. Det 

delades upp på fem sidor, en för de inledande frågorna och en sida för vardera kategori (förmåga, 

värde, tid och belöning) av frågor. Svarsalternativ och fritextsvar används för att besvara frågorna.  
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6 Resultat 
Denna del analyserar data inhämtad från intervjuerna som planerades i de första avsnitten. 

Strukturen av avsnittet är utformat utefter samma struktur som faktorerna i Steels (2007) 

motivationsteori. Frågekategorierna - förmåga att slutföra en aktivitet, värde, tid och belöning- 

blandades upp i ordningen som dem ställdes mellan varje intervjutillfälle för att undvika interna 

validitetshot, men presenteras i detta avsnitt i samma ordning som i TMT modellen. 

Många tillfrågade svarade med mellanvärden när utbildning var en av aktiviteterna, en av orsakerna 

till detta är att de flesta tyckte att de aktiviteterna var av ungefär lika värde, så de var tvungna att 

välja det ena eller det andra. Så dessa frågor kanske inte har det största värdet jämfört med andra 

frågeställningar. Utbildning kan också ses som en implicit aktivitet som genomförs i samband med de 

andra aktiviteterna beroende på om de anses svåra och/eller tillräckligt viktiga. Om aktiviteten är 

svår så är ytterligare utbildning således nödvändigt för att förstå aktiviteten bättre. Om de är viktiga 

så är utbildning en nödvändig aktivitet för att säkerställa att inga fel eller säkerhetshål finns i 

samband med när hemanvändaren utför aktiviteten. 

För att presentera de intervjuades svar till frågorna om förväntad förmåga att slutföra en aktivitet 

och värde där aktiviteter ställts mot varandra, så har dessa sorterats in i matriser. Ett exempel på hur 

dessa ser ut kan ses nedan i tabell 6.1. En tabell av svarsvärdena för varje aspekt i TMT presenteras i 

början av respektive aspekts avsnitt i detta kaptiel, som komplement till den tillhörande 

analystexten.  

 1 2 3 4 P MEDIAN LOW HIGH 

Autentisera 0,92 1 1 0,92 1 1 0,92 1 

Lösenordshantering 0,67 0,25 0,75 0,58 0,5 0,58 0,25 0,67 

Inst/upd prog. 0,5 0,08 0,33 0,42 0,33 0,33 0,08 0,5 

Backups 0,25 0,58 0,33 0,33 0,42 0,33 0,25 0,58 

Utbilda 0,17 0,58 0 0,25 0,25 0,25 0 0,58 

Tabell 6.1 – Matris för förväntad förmåga att kunna slutföra en aktivitet 

I denna matris så presenteras resultaten för vilka aktiviteter som hemanvändarna anser sig ha störst 

möjlighet att genomföra, höga värden innebär att hemanvändaren anser sig ha en god förväntad 

förmåga att slutföra en aktivitet. Poäng från 1-4 har delgetts enskilt för varje aktivitet (beroende på 

hemanvändarens svar) och har sedan översatts till dess normaliserade värde (från 0-1), hur de 

räknades ut förklaras i nästkommande stycke. Siffrorna 1-4 högst upp i tabellen representerar 

hemanvändarna som har intervjuats från hemanvändare 1 till 4, P är resultaten från författarens 

självstudie. Medianen samt lägsta och högsta värdet inkluderas också för att enklare kunna tolka och 

ta in informationen i tabellen och jämföra den med analystexten. Information som kan hämtas ut 

från denna matris är t.ex. att hemanvändare nummer 1 anser sig ha god förmåga att genomföra 

inloggningar till tjänster samt hantera sina lösenord på ett korrekt sätt, till skillnad från 

hemanvändare 2, som värderar sin förmåga för god lösenordshantering lågt. 

De normaliserade värdena har räknats ut med följande formel: 

𝑣 − (𝑛 − 1)

(𝑛 − 1)𝑚 − (𝑛 − 1)
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Denna formel kan förenklas till följande iteration för denna rapport: 

𝑣 − 4

12
 

V är det sammanlagda värdet för svaren angående en aktivitet. Variabeln n är antalet aktiviteter som 

i denna rapports fall är 5 stycken. M är högsta värdet på ett svarsalternativ, som i denna rapport är 4. 

Exempel: I fallet hemanvändare 1 så svarade denne med 3-4-4-4 (”Ja, lite lättare” och sedan tre 

definitiva ”Ja”) mot de jämförda aktiviteterna angående förväntad förmåga att slutföra en aktivitet, 

som ger det sammanlagda värdet 15. Utifrån formeln ovan blir således det normaliserade värdet för 

aktiviteten autentisera 0,92, vilket innebär att hemanvändaren anser sig ha god förväntad förmåga 

att slutföra aktiviteten. 

Enkätformuläret med frågorna som ställdes under intervjuerna kan ses i Appendix A. 

Resultatdokumentet med den data som samlades in är bifogat i ett separat dokument i Appendix C. 

6.1 Antal svarande 

Totalt har fyra stycken personer blivit intervjuade för denna undersökning. Som tidigare nämnts 

(Sektion 2, Urval) så valdes dessa fyra personer utefter ålder och arbetsbakgrund. I analysen kommer 

intervjuobjekten att refereras till som hemanvändare 1 till 4 (Inte nödvändigtvis i samma ordning 

som de presenteras). Den första hemanvändaren som intervjuades är 24 år gammal och jobbar som 

barnskötare och är också IT-ansvarig för alla Ipads på skolan som hen jobbar på. Den andra 

hemanvändaren är 67 år och driver ett eget företag. Den tredje hemanvändaren är 50 år gammal och 

jobbar som ekonomiansvarig. Den sista hemanvändaren som intervjuades är 38 år gammal och 

jobbar som ekonom på en statlig myndighet.  

6.2 Inledande uppfattningar 

Denna sektion går igenom de inledande frågorna från formuläret som är till för att introducera 

hemanvändaren till intervjun och ämnet som den handlar om. 

Hemanvändare 1 hade endast tappat bort ett USB-minne med viktiga uppgifter. För hemanvändaren 

så innebär IT-säkerhet bland annat att känna sig självsäker och ha en trygghet när program och 

datorer används. Hemanvändare 1 rankade sin egen IT-säkerhet med en trea på en fyrgradig skala. 

Hemanvändare 1 motiverar det med att erkänna att även fast hen är självsäker i sin förmåga att 

använda sig av och säkert hantera IT-enheter och mjukvara, så har hen inte tillräckligt stort 

intresse/har inte tillräckligt med utbildning inom ämnet för att ge sig själv en fyra och maxbetyg på 

sin egen säkerhet.  

Hemanvändare 2 hade endast erfarit mindre problem vid installation av program där extra onödig 

programvara som t.ex verktygsrader (toolbars) i webbläsaren eller liknande onödig programvara har 

installerats. IT-säkerhet för hemanvändare 2 innebär kortfattat olika hård- och mjukvarulösningar, 

bland annat brandväggar och antivirusprogram. Hemanvändare 2 rankade sin IT-säkerhet hemma 

med en fyra, hen kände att hen hade bra koll både med tanke på användning och existerande 

säkerhetsfunktioner som brandväggar och antivirusskydd. 

Hemanvändare 3 hade aldrig blivit utsatt eller förlorat filer oavsiktligt, men lade till att mycket av de 

aktiviteter som görs för att hantera data hemma utförs av dennes söner och att de kanske har råkat 
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ut för det. IT-säkerhet associerar hen med att det är viktigt och att det inkluderar saker som 

brandväggar och liknande. Hemanvändare 3 känner att hen är mer noggrann med sin IT-säkerhet på 

jobbet där hen har bestämda inloggningsuppgifter och uppgifterna som utförs där känns viktigare än 

de som görs hemma. 

Hemanvändare 4 sade först att hen aldrig hade blivit utsatt för en attack eller oavsiktligt förlorat 

viktiga filer och/eller hårdvara. Efter ytterligare eftertanke och diskussioner dock så medgav hen att 

en gammal laptop som slutat fungera hade innehållit bilder och liknande som det inte hade tagits 

säkerhetskopior på. Tillskillnad från alla tidigare svaranden så tyckte hemanvändare 4 att hen nog var 

mer noggrann och vaksam med sin IT-säkerhet hemma än på sin arbetsplats eftersom på 

arbetsplatsen finns folk som specifikt jobbar med hens och andras säkerhet. Detta var ett 

återkommande koncept under intervjun att förlita (förtroende) sig på en tredje part för sin säkerhet. 

Hemanvändare 4 rankade sin egen säkerhetanvändning i hemmet med en fyra, med motiveringen att 

hens allmänna IT-säkerhetsmedvetenhet är ok för att undvika phishing och andra skadliga mail. Och 

att säkerhetsmekanismer som antivirus, router med trådlös kryptering och brandvägg tillhandagivna 

från Telia säkerställer hens IT-säkerhet. Då de ser till att inga attacker eller skadlig kod kan påverka 

hen när hen använder sin dator, mobil eller surfplatta hemma. 

6.3 Förmåga att slutföra en aktivitet 

Denna sektion behandlar frågorna relaterade till hemanvändarnas uppfattning om deras förmåga att 

kunna slutföra en aktivitet, formulerat som ”vad är lättast av A eller B” i enkätformuläret. Precis som 

beskrevs i de inledande styckena för detta avsnitt så jämfördes två aktiviteter mot varandra och 

tilldelades värden beroende på vilken hemanvändaren tyckte var mest genomförbar. En 4a om 

användaren definitivt favoriserar att aktiviteten i fokus är lättare eller mer värd än den andra 

jämförda aktiviteten, en 1a om de definitivt inte håller med. 2 och 3 är följaktligen mellanvärden, 

”Nej, lite svårare” respektivt ”Ja, lite lättare”. Följdfrågan varför ställdes efter varje jämförelse så att 

intervjuobjektet kunde utveckla sig och motivera sina svar. 

Tabellen med de normaliserade svarsvärdena för denna sektion är exemplet som beskrevs tidigare 

och inkluderas inte här. 

6.3.1 Hemanvändare 1 

Överlag var hemanvändare 1 komfortabel i sin förmåga att kunna genomföra alla aktiviteter. De 

aktiviteter som hemanvändaren tyckte var lättast att genomföra var autentisering mot tjänster och 

lösenordshantering. Autentisering fick definitiva ja svar (maxvärden) gentemot alla aktiviteter 

förutom just lösenordshantering. Som hemanvändare 1 tyckte var lite svårare än autentisering pga. 

ingen annan orsak än att den ena inte är mycket svårare än det andra. Om hen var tvungen att välja 

något så var det autentisering. Svårast var att lära sig mer om IT-säkerhet, som fick bottenvärden 

gentemot alla andra aktiviteter förutom att genomföra säkerhetskopior, som ansågs lite svårare än 

att lära sig mer om IT-säkerhet. 

6.3.2 Hemanvändare 2 

Hemanvändare 2 var som hemanvändare 1 en van teknikanvändare som överlag hade bra kunskaper 

om säkerhet och IT generellt. Även här ansågs föga förvånande autentisering som den enklaste 

aktiviteten, med maxvärden gentemot alla andra aktiviteter. Att ta backups tyckte hemanvändare 2 
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var den näst enklaste aktiviteten. Svårast ansågs installering och uppdatering av program att vara, 

tätt följt av lösenordshantering. Att lära sig mer om IT-säkerhet hamnade således på en 

mittenplacering.  

Anledningen till att värdet för installation och uppdatering är lågt är inte för att hemanvändare 2 inte 

kan installera program. Utan för att hen har värderat sin förmåga att genomföra säkerhetskopiering 

och inlärning högre än alla andra svaranden, vilket har gjort att värdena för installation och 

uppdatering har fått stryka på foten. 

6.3.3 Hemanvändare 3 

Hemanvändare 3 såg autentisering som den enklaste aktiviteten överlag med maxvärden gentemot 

alla andra aktiviteter. Följt av lösenordshantering och sedan installation och säkerhetskopiering 

ganska långt efter. Att lära sig mer om IT-säkerhet fick lägsta möjliga värdering gentemot alla andra 

aktiviteter eftersom det var någonting som hemanvändare 3 nästan aldrig gjorde. Detta är en risk, 

mer om detta i sektionen för hemanvändare 3 i avsnitt 6.4. 

6.3.4 Hemanvändare 4 

Att ta backuper var någonting som hemanvändare 4 själv anmärkte på nästan direkt när hen såg 

frågorna som någonting hen borde göra oftare. Hemanvändare 4 har inte riktigt samma IT-bakgrund 

som hemanvändare 1 och 2. Som båda hade jobbat/jobbar direkt med IT-säkerhet och i 

hemanvändare 1:s fall också vuxit upp med IT på ett helt annat sätt än hemanvändare 2, 3 och 4 

(vilket dock inte alltid bör ses som en fördel enligt Furnell och Moore (2014)).  

Hemanvändare 4 jobbar dock med IT dagligen och är inte en ovan datoranvändare på något sätt. 

Även för hen är autentisering till en tjänst den enklaste aktiviteten, där endast jämförelsen mot 

aktiviteten lösenordshantering (som värderades endast lite lägre) såg till att det inte blev maxvärden 

över hela brädet för autentisering till tjänster. Den näst enklaste aktiviteten blev lösenordshantering 

med en normaliserad poäng på 0,52 (11 poäng av 16 möjliga sett totalt över alla aktiviteter). Svåraste 

aktiviteten överlag var att lära sig mer om IT-säkerhet med ett normaliserat värde på endast 0,25, 

dock med endast ett definitivt nej gentemot en aktivitet (autentisering). Resten är besvarade med 

svarsalternativet att det är ”lite svårare” (2 poäng). Aktiviteterna på tredje och fjärdeplats var för 

övrigt inte långt före utbildning, med 8 respektive 9 poäng. 

6.4 Värde 

Denna sektion behandlar frågorna relaterade till hemanvändarnas uppskattningar av aktiviteternas 

värde eller viktighet som det beskrivs i enkätformuläret. Även med dessa frågor jämfördes aktiviteter 

och frågor ställdes också angående varför intervjuobjektet värderade aktiviteterna som de gjorde. 

 1 2 3 4 P MEDIAN LOW HIGH 

Autentisera 0,67 0,42 0,92 0,33 0,75 0,67 0,33 0,92 

Lösenordshantering 0,67 0,5 0,67 0,92 0,67 0,67 0,5 0,92 

Inst/upd prog. 0,33 0,08 0 0,5 0,33 0,33 0 0,5 

Backups 0,58 0,83 0,5 0,67 0,42 0,58 0,42 0,83 

Utbilda 0,25 0,67 0,25 0,08 0,33 0,25 0,08 0,67 

Tabell 6.2 – Matris för normaliserade värderingar av aktiviteter 
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6.4.1 Hemanvändare 1 

För hemanvändare 1 var värderingsvärdena jämnt fördelade för alla aktiviteter, ingen aktivitets 

totala poäng står ut ordentligt mot de andra, som t.ex. autentiseringen gjorde i förra avsnittet som 

endast var 2 poäng (14) från maxvärdet. I detta avsnitt är det två aktiviteter som värderas lika högt 

och delar på första platsen, autentisering och lösenordshantering som ligger på 12 poäng vardera. 

Samma aktiviteter som fick toppresultaten i förmåga att slutföra en aktivitet. Den lägst värderade 

aktiviteten var utbildning på 7 poäng. Tätt följt av installation och uppdatering av program med 8 

poäng. Backups i mitten med totalt 11 poäng. 

Två potentiella risker som kan identifieras utifrån svaren från hemanvändare 1 är att hen värderar 

säkerhetskopiering och att utbilda sig mer om IT-säkerhet någorlunda högt medan hens förväntade 

förmåga att slutföra dessa aktiviteter är lägre. Ganska drastiskt i fallet för backups (0,58 i värde mot 

0,25 i förmåga) och 0,25 i värde för utbildning mot 0,17 i förmåga. Dessa låga svar vägs upp med 

goda värden i faktorerna tid och belöning. 

6.4.2 Hemanvändare 2 

För att citera hemanvändare 2: ”Backups är viktiga som [Svordom]”, vilket ger en ganska klar 

ståndpunkt vart hen står i frågan om hur högt hen värderar säkerhetskopiering mot andra aktiviteter. 

Säkerhetskopiering är den aktivitet som hen värderar som mest värdefull i jämförelse med andra 

aktiviteter. Efter säkerhetskopiering kommer utbildning med totalt 12 poäng mot backups 14. 

Installation och uppdatering av program är lägst rankat med endast 5 poäng, definitivt minst 

värdefullt i jämförelse mot alla andra aktiviteter förutom utbildning - där installation och uppdatering 

av program sågs som endast lite mindre värdefullt. 

Värderingarna gjorda av hemanvändare 2 stämmer väl överens med svaren angående förväntad 

förmåga att slutföra en uppgift. 

6.4.3 Hemanvändare 3 

Autentisering värderades högst och lösenordshantering näst högst. Installation och uppdatering av 

program fick lägst värdering jämfört med alla andra aktiviteter, detta enligt hemanvändare 3 

eftersom ”andra i familjen eller på jobbet installerar oftast program åt mig”.  

Att hemanvändare 3 ser utbildning som en ganska oviktig aktivitet (0,25) kombinerat med en väldigt 

låg förväntad förmåga att utföra uppgiften (i det här fallet gör hen det inte överhuvudtaget) utgör ett 

stort problem och allvarlig risk för hemanvändare 3. Speciellt eftersom utbildning ofta anses vara 

bland de viktigaste aktiviteterna för att uppnå god säkerhetsmedvetenhet (Talib, Clarke & Furnell 

2010). 

6.4.4 Hemanvändare 4 

Hemanvändare 4 tyckte att lösenordshantering var överlag den viktigaste aktiviteten. Hen såg bra 

lösenordshantering som grunden för att den resterande IT-säkerheten överhuvudtaget ska kunna 

fungera, eftersom lösenord och tillhörande autentisering är en del av så många program och tjänster 

i dagens samhälle. Autentisering hamnar på en således lite förvånande näst sista plats när det 

jämförts mot alla andra aktiviteter, detta enligt hemanvändare 4 eftersom aktiviteten autentisering 
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och att kunna göra en inloggning i sig inte är så viktig för att upprätthålla säkerheten. Då är bra 

lösenordshantering mycket viktigare vilket reflekterats väl i hens svar.  

Hemanvändare 4 värderar lösenordshantering och säkerhetskopiering väldigt högt, men anser sig ha 

nästan endast hälften så stor chans att kunna utföra aktiviteterna. Detta är två möjliga risker. Om än 

inte jättestora risker, för även fast hemanvändare 4 värderar sin förmåga att klara av dessa uppgifter 

lägre så ligger de inte på helt katastrofala värden (0,58 respektive 0,33). Hemanvändare 4 verkade, 

baserat på vad som diskuterades under intervjun, vara en hyfsat van IT-användare så det kan vara så 

att de andra aktiviteterna helt enkelt är lite enklare att genomföra för hemanvändare 4. Detta 

påstående stärks av att majoriteten av svaren angående förmåga att utföra säkerhetskopiering sa att 

det var lite svårare eller lite enklare, inga definitiva ja eller nej. Detta indikerar att hemanvändaren 

känner att hen har förmåga att genomföra vardera aktivitet. 

6.5 Tid 

Frågor angående hur ofta och hur lång tid hemanvändarna tar för att utföra aktiviteterna. Värdena är 

inte normaliserade för tid och belöningsaspekterna eftersom de inte jämförs mot andra aktiviteter i 

sina frågor. Aktiviteter utgör sektionerna här istället för hemanvändare av samma orsak. Hur värdena 

för tid och belöning togs fram kan ses i början på avsnitt 6.7. 

 1 2 3 4 P 

Autentisera 4 4 4 4 4 

Lösenordshantering 2 1 3 3 1 

Inst/upd prog. 3 1 1 1 2 

Backups 3 1 1 1 3 

Utbilda 2 3 1 1 3 

Tabell 6.3 – Tid för att slutföra aktivitet 

6.5.1 Autentisering 

Svaren angående inloggning till tjänster var överlag snarlika för alla tillfrågade. Inloggningar till 

tjänster görs i princip dagligen (förutom för hemanvändare 2 som svarade att hen gör det några 

gånger i veckan) och tiden som det tar att genomföra är obetydlig (1 minut, om ens det). Inte så 

konstigt med tanke på hur grundläggande det är att logga in på en tjänst. 

6.5.2 Lösenordshantering 

På frågorna angående tidsaspekter för lösenordshantering så svarade den tillfrågade (Hemanvändare 

1) att hen gör det i snitt några gånger i månaden men det kan variera. Tid som går åt vid varje tillfälle 

kan också variera, men i genomsnitt så spenderar hemanvändare 1 cirka 25-30 minuter när hen t.ex. 

fixar ett nytt lösenord till ett konto, eller begär ett nytt lösenord för lösenord som har glömts bort. 

Hemanvändare 2 var tveksam om hen specifikt gjorde någon lösenordshantering någon gång i 

månaden, men valde till sist det alternativet ändå. Det tar enligt hemanvändare 2 5-10 minuter att 

genomföra denna aktivitet vid enskilda tillfällen. 

Hemanvändare 3 hanterar sina lösenord dagligen och spenderar några minuter vid varje tillfälle. 

Hemanvändare 4 uppskattade att hen gjorde saker relaterade till lösenordshantering i alla fall några 

gånger i veckan och att det tar cirka 2-3 minuter vid varje tillfälle. Detta kändes lite taget ur intet och 

tidsåtgången på 2-3 minuter känns väldigt kort för aktiviteter som att t.ex. inhämta nytt lösenord när 

ett gammalt lösenord har glömts bort. 
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6.5.3 Installation, avinstallation och uppdatering av program 

Hemanvändare 1 installerar, uppdaterar eller avinstallerar program i genomsnitt några gånger i 

veckan. Hur lång tid det tar vid individuella tillfällen beror på hastigheten vid nedladdning av ett 

program eller uppdatering, och själva installationen av programmet som kan gå snabbare eller 

långsammare beroende på installationens storlek samt datorns prestanda. Hemanvändare 2 gjorde 

det någon gång i månaden, det brukade vara oftare förr, men pga. ökad användning av stora tjänster 

och programpaket som t.ex. Office 365 så är behovet inte längre lika stort. Det förenklar 

uppdateringshanteringen också. Genom att samla alla programmen på ett ställe så blir det inte lika 

många program att hålla reda på, även om det allt som oftast görs automatiskt. 

Hemanvändare 3 installerar, uppdaterar eller avinstallerar program några gånger i månaden, varje 

tillfälle tar ungefär 5 minuter. Hemanvändare 4 installerar eller avinstallerar program några gånger i 

månaden. Då mestadels småprogram som t.ex. pokerklienter eller dylikt. Det tar cirka 4-5 minuter 

varje gång beroende på om allt går som det ska och programmets storlek. Även fast detta ger 

hemanvändare 4 ett lågt värde på tidsaspekten för denna aktivitet, så utgör det inget hot eftersom 

hemanvändare 4 helt enkelt inte installerar/avinstallerar program oftare än så. Om uppdatering 

följde samma mönster skulle det kunna vara en potentiell risk, men hemanvändare 4 försäkrade att 

så inte var fallet när följdfrågan ställdes om saken. 

6.5.4 Säkerhetskopiering 

Att göra backuper är någonting som hemanvändare 1 gjorde regelbundet några gånger i veckan. Då 

tar det cirka 5 minuter vid varje tillfälle då denna person endast gör manuella backups på viktiga filer 

när behovet uppstår. Alltså inga automatiserade regelbundna backuper eller fulla backuper på hela 

system, detta eftersom hemanvändare 1 inte ansåg det som nödvändigt. Eftersom även om dennes 

dator skulle bli infekterad med virus eller liknande, så är hemanvändare 1 bekväm med att helt 

enkelt göra en formatering av datorn istället. Tidsaspekten tar alltså inte upp tillräckligt mycket tid 

för att motivera hemanvändaren att använda sig av eller genomföra automatiserade eller fulla 

backups. Hemanvändare 2 genomförde manuella backups några gånger i månaden, främst vid behov, 

till USB-stickor. Det tar cirka 5-10 minuter vid varje tillfälle. 

Hemanvändare 3 genomför aldrig själv backups, eftersom andra gör det åt hemanvändaren om det 

behövs. Hemanvändare 4 erkände själv direkt när hen såg första frågan om backups att hen inte alls 

genomför backuper så ofta som hen borde. Både på grund av lathet men också på grund av 

osäkerhet om vilka filer som bör säkerhetskopieras och vilka medium som bör användas. 

Hemanvändare 4 tar endast backups runt 2-3 gånger per år och om hen var tvungen att estimera hur 

lång tid det tar vid dessa tillfällen så skulle det vara cirka 20 minuter per gång. Detta utgör ett klart 

problem för hens IT-säkerhet med tanke på att hen också värderar uppgiften högt. Ett problem som 

hemanvändare 4 själv är medveten om. 

6.5.5 Utbildning 

På frågan om hur ofta hemanvändare 1 försöker lära sig mer om IT-säkerhet så blev svaret helt 

enkelt att det görs vid behov, förmodligen någon gång i veckan. Hur lång tid det tar beror på hur 

avancerat ämnet är eller hur omfattande det är. Om hen ska lära sig att använda och konfigurera ny 

antivirusmjukvara så kan det ta flera timmar, medan om problemet är en specifik bugg i ett enskilt 

program så behöver det bara ta några minuter. Hemanvändare 2 sa att lärandet av nya kunskaper 
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om IT-säkerhet är något som görs naturligt dagligen, i samband med utförandet av andra aktiviteter 

inom IT som det hela tiden behövs nya kunskaper för. 

Hemanvändare 3 lär sig i princip aldrig mer om IT-säkerhet. Ett uppenbart problem. Hemanvändare 4 

försöker lära sig mer om IT-säkerhet när hen installerar nya program och när hen läser om IT-

säkerhetsbrott i nyheterna. Hur länge det tar kunde hemanvändare 4 inte säga, det beror på vad 

ämnet som hen sysslar med är för något. 

6.6 Belöning 

Frågor angående belöningar som är associerade med att utföra en uppgift.  

 1 2 3 4 P 

Autentisera 3 3 1 1 3 

Lösenordshantering 2 2 2 2 1 

Inst/upd prog. 2 4 1 2 2 

Backups 3 2 1 1 1 

Utbilda 4 2 1 2 3 

Tabell 6.4 – Belöning relaterad till aktivitet 

6.6.1 Autentisering 

Majoriteten av de tillfrågade svarade i princip likadant på tidsfrågorna i samband med autentisering, 

det ska gå snabbt, och belöningen är åtkomst till viktiga funktioner och/eller information. 

Hemanvändare 3 och 4 såg dock inga direkta belöningar associerade med att kunna logga in på 

tjänster. 

6.6.2 Lösenordshantering 

För lösenordshantering så var belöningen för hemanvändare 1 kunskapen att veta att hens lösenord 

är skyddade och att ingen annan kan komma åt de dem. Att det ger en sorts trygghetskänsla. För 

hemanvändare 2 och 4 är tankegången ganska snarlik, belöningen är att de kommer ihåg rätt 

lösenord och att lösenorden är lätta att komma ihåg. 

6.6.3 Installation, avinstallation och uppdatering av program 

Nya funktioner och trygghetskänslor sågs som belöningar av att kunna korrekt installera och 

uppdatera program för hemanvändare 1, 2 och 4. Hemanvändare 3 såg inga belöningar associerade 

med installation och uppdatering av program. 

6.6.4 Säkerhetskopiering 

Angående backups är belöningen för hemanvändare 1 att få sinnesro i faktumet att ens viktiga filer är 

säkra. Hur lång tid det får dröja innan detta uppnås var ingen faktor, det får ta den tid det tar att 

säkra de filer som behöver säkerhetskopieras. Hemanvändare 2 var av samma uppfattning, det måste 

få ta den tid det tar med tanke på hur viktigt backups är för bra säkerhet.  

Denna uppfattning angående backups är ok när det kommer till hemanvändning. Diskuterbart om 

frågan skulle vara riktad i relation till arbetsplatsen, där tid är en större faktor med tanke på 

användande av företagets begränsade hårdvaruresurser och betald arbetstid för personal. Hemma så 

spelar tidsaspekten inte lika stor roll, eftersom genomförande av backups är en relativt passiv 
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aktivitet (användaren kan gå ifrån medan de genomförs) så kan hemanvändaren gå ifrån datorn 

medan aktiviteten genomförs. 

Hemanvändare 4 gav inget rakt svar på frågan men sa att ”Det skulle vara om jag bara tog mig tiden 

att genomföra den”. Om hemanvändare 4 skulle genomföra backups med någorlunda regularitet så 

tycker hen att belöningen borde komma ”ganska snart” efter genomförandet. 

6.6.5 Utbildning 

Belöningar associerade till att lära sig mer om IT-säkerhet var för hemanvändare 1 ökade kunskaper 

om saker och ting och således också en ökad trygghet som belöning. För hemanvändare 2 var 

förståelse för problemet och en ökad kunskapsnivå belöningar associerade med utbildning inom IT-

säkerhet. Tiden som det fick ta för att uppnå förståelse och ökad kunskapsnivå var för hemanvändare 

2 ”så fort som möjligt”, vilket kan tolkas på olika sätt. Antingen värderar hemanvändaren egentligen 

inte aktiviteten särskilt högt även fast aktiviteten fick totalvärdet 12 av hemanvändaren i värdedelen, 

eller så bör påståendet inte attribueras för mycket vikt utan ses som något hemanvändaren sa i 

ögonblicket. 

För hemanvändare 4 var ökade kunskaper den direkta belöningen associerad med utbildning och att 

ökade kunskaper sedan också leder till en större trygghetskänsla när datorer används. 

För hemanvändare 1 så värderades belöningen för utbildning som hög, men värdet när aktiviteten är 

slutförd och förmågan att genomföra den värderades mycket lägre. Ett konstigt resultat som kan 

utgöra en risk kring säkerheten för hemanvändare 1. 

6.7 Summerade värden 

Alla sammanställda värden som togs fram från intervjuerna kan ses i Appendix C. Värdena för 

förväntad förmåga och värde är direkt hämtade från hemanvändarnas svar. Värdena för aspekterna 

tid och belöning beräknades på följande vis (Tid/Belöning): 

Frekvens/Belöning Tidsåtgång/Tid till belöning x poäng 

H (Hög) H 4 poäng 

H L (Låg) 3 poäng 

L H 2 poäng 

L L 1 poäng 

Tabell 6.5 – Värdeuträkning för tid och belöningsaspekter. 

Eftersom frågorna angående belöning har varit öppna så blir det lite av en bedömningsfråga huruvida 

de värderas, men tabellen ovan har följts så gott det går. Hög frekvens angående tid är några gånger i 

veckan eller oftare såvida inte annan motivation anges. Tidsåtgång vid varje tillfälle beror på 

aktivitet, men generellt om det är under 10-15 min anses tidsåtgången som låg. Att en belöning får ta 

den tid det tar ses som att hemanvändaren tycker att tidsåtgången får ta lång tid och får således en 

hög prioritering i bedömningen. 
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Tabell 6.6 tar det sammanlagda värdet för den förväntade förmågan att slutföra alla aktiviteter för 

alla hemanvändare och jämför dem för att se hur bra de stämmer överens med varandra. Tabell 6.7 

gör samma sak fast för värderingssvaren. Ju högre värden desto mer håller hemanvändare med 

varandra i sina svar. Exempel: I vågrät rad 1 i tabelllen jämförs svaren från hemanvändare 1 mot alla 

andras svar. Hemanvändare 3 håller med hemanvändare 1 svar nästan fullständigt med ett värde på 

0,95. Hemanvändare 4 har svarat exakt likadant som hemanvändare 1 och har därför maxvärdet 1. 

Hemanvändare 2 har dock svarat ganska annorlunda jämfört med hemanvändare 1 med ett värde på 

0,55. Ifall många olikheter existerar mellan hemanvändare innebär det generellt att risker finns. 

Notera att ”P” (Philip) är studieförfattarens egna svar på undersökningen, dessa gjordes innan 

intervjuerna påbörjades för att undvika potentiell bias att söka upp specifika svar från intervjuerna. 

Dessa värden används som en måttstock, en extra faktor att jämföra och analysera resultaten med. 

Det genomsnittliga värdet (AVG) samt standardavvikelsen (STDEV) och medianen för alla värden är 

också inkluderat för att enklare analysera resultaten. 

 1 2 3 4 P AVG STDEV MEDIAN 

1 1 0,55 0,95 1 0,9 0,88 0,19 0,95 

2 0,55 1 0,6 0,55 0,65 0,67 0,19 0,6 

3 0,95 0,6 1 0,95 0,95 0,89 0,16 0,95 

4 1 0,55 0,95 1 0,9 0,88 0,19 0,95 

P 0,9 0,65 0,95 0,9 1 0,88 0,14 0,9 

Tabell 6.6 – Summerade svar för alla användare relaterat till expectation eller förväntan att klara av en aktivitet. 

Överlag stämmer de tillfrågades svar bra överens med varandra och författarens svar. En avvikelse 

finns för hemanvändare 2 på 0,65 jämfört med snittet för de andra användarna på runt 0,9, vilket 

inte gör så mycket eftersom hemanvändare 2 har uppskattat sin förmåga att klara av de viktiga 

aktiviteterna säkerhetskopiering och utbildning högre än alla andra deltagare. Det kan snarare i vissa 

fall ses som en fördel för hemanvändare 2 och utgör således inga risker för denne. 

 1 2 3 4 P AVG STDEV MEDIAN 

1 1 0,45 0,85 0,75 0,9 0,79 0,21 0,85 

2 0,45 1 0,5 0,5 0,45 0,58 0,24 0,5 

3 0,85 0,5 1 0,6 0,95 0,78 0,22 0,85 

4 0,75 0,5 0,6 1 0,65 0,7 0,19 0,65 

P 0,9 0,45 0,95 0,65 1 0,79 0,23 0,9 

Tabell 6.7 – Summerade svar för alla användare relaterat till value eller värdering av aktiviteter. 

Återigen stämmer resultaten för hemanvändare 1 och 3 överens med författarens självstudie. Men 

hemanvändare 2 är under 0,5 och hemanvändare 4 ligger på 0,65 mot värdena framtagna sedan 

innan. Hemanvändare 2 värderar återigen säkerhetskopiering och utbildning högre än andra 

deltagare, vilket i sig inte utgör ett problem. Säkerhetskopiering, utbildning och lösenordshantering 

är bland de viktigaste aktiviteterna i undersökningen. Att autentisering får ett lite lägre värde än 

säkerhetskopiering och utbildning pga. deras högre relativa värden gör ingenting. Sett till de rena 

säkerhetsfunktioner de aktiviteterna tillför är det nog en bättre uppskattning än det som ”P” gjorde 

innan studien då allmänna nyttosaker togs i beaktning för autentiseringens värde om den genomförs. 

Detta kommer tas i åtanke nästa gång en liknande studie utförs. 
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6.8 Avslutande analys 

Att de tidigare summerade värdena främst jämfördes mot författarens egna svar är för att dessa ses 

som någorlunda optimala värden att uppnå med tanke på både förarbetet och efterforskningen som 

gjorts innan studien började. Värdena för förväntad förmåga att genomföra en aktivitet och värdet av 

att slutföra aktiviteten är också nästan helt lika för P, värdena för förmåga och värde stämmer 

överens till ett normaliserat värde av 0,95. Något som stärker resultatens påstådda starka värdering. 

Att autentiseringar mot tjänster är den enklaste aktiviteten för alla tillfrågade är inte konstigt med 

tanke på hur grundläggande och relativt liten aktiviteten är. Så resultaten från den aktiviteten är inte 

särskilt förvånande och har inte lika stor vikt som andra aktiviteter när värden jämförs eller 

sammanställs. 

Aktiviteten som hemanvändarna överlag höll med mest om (utöver autentisering) var 

lösenordshantering. Den värderas genomgående högt av alla hemanvändare både när det kommer 

till förmåga att slutföra uppgiften och värdet den har när den är slutförd. Tid och belöning värderas 

inte lika högt, men det är också ett genomgående riskområde som berör alla aktiviteter i studien. 

Ett överhängande problem hos alla tillfrågade är bristande tidsåtgång och belöningar relaterat till 

aktiviteterna. Alla användare med undantaget för hemanvändare 1 har minst två potentiella risker 

relaterat till belöning för deras aktiviteter. Att inte mycket tid spenderas på att genomföra t.ex. 

säkerhetskopior eller på att lära sig mer om IT-säkerhet är anmärkningsvärt med tanke på hur viktiga 

och relativt lätta de är att genomföra enligt hemanvändarnas egna svar. Detta påvisar brist på 

motivation att utföra aktiviteterna och utgör en risk för hemanvändarnas IT-säkerhet. 

6.8.1 Enskilda hemanvändare 

Hemanvändare 2 tilldelade aktiviteten installation och uppdatering av program med ett maxvärde i 

belöningsdelen till skillnad från alla andra tillfrågade, som gav aktiviteten endast en etta eller tvåa i 

värde. Detta enligt hemanvändare 2 eftersom ”Du alltid får någonting bättre eller ny funktion som 

inte fanns innan så länge programmen väljs ut på ett bra sätt”, uppdateringar ökar säkerheten och 

kan ibland också ge nya funktioner. Eftersom det är en ganska passiv aktivitet för hemanvändaren så 

spelar tiden tills belöningen ges inte så stor roll när hen är i hemmamiljön. Belöningen får således ett 

högt värde för hemanvändare 2, vilket blir lite konstigt med tanke på att hemanvändare 4 värderade 

aktiviteten väldigt lågt. 

Som hemanvändare 4 själv sade och erfarade så är hens prioriteringar för säkerhetskopiering 

felaktiga och utgör en stor risk för dennes IT-säkerhet. Aktiviteten värderar hen högt när den är 

slutförd, men ingen tid spenderas på den, den har låga associerade belöningar och hemanvändarens 

uppskattade förmåga att utföra uppgiften är mycket lägre i jämförelse till värdet den har om den 

genomförs. 

Hemanvändare 3:s resultat visade prov på allvarliga risker när det kommer till dennes IT-säkerhet och 

IT användande överlag. Både genom sina svar i enkäten samt från följdfrågorna som ställdes under 

intervjun. Tre problemområden kunde identifieras utifrån svaren från hemanvändare 3: 

 Korrekt installation och uppdatering ses inte alls som en värdefull aktivitet och fick även 

lägsta värdesiffror när det kom till tid och belöning.  
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 Säkerhetskopiering värderades högre men hade samtidigt lägre förväntad förmåga att 

genomföras jämfört med dess uppskattade värde, och samma låga värdesiffror för tid och 

belöning som för korrekt installation och uppdatering av program. 

 Värdet i att lära sig mer om IT-säkerhet värderades lågt i jämförelse till andra aktiviteter och 

den förväntade förmågan att genomföra aktiviteten är nästintill obefintlig eftersom 

hemanvändare 3 nästan aldrig utför den överhuvudtaget. 
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7 Jämförelse till relaterade arbeten 
Furnell (2005) diskuteras inte här eftersom artikeln är relativt gammal och togs främst upp som ett 

exempel för att belysa ett problem. 

7.1 Jämförelse med en studie av Lytvynenko 

Lytvynenko (2012) behandlar samma ämnesområde som denna rapport. Lytvynenko använder sig 

dock av en kvantitativ metod för att uppnå sina svar. Urvalet var inriktat mot oerfarna 

hemanvändare, vilket gör att resultaten och slutsatser gjorda av Lytvynenko kan skilja sig mot 

likvärdiga slutsatser som gjorts i detta arbete. Totalt svarade 100 personer på Lytvynenkos 

enkätundersökning. Frågorna i Lytvynenkos arbete tar upp många liknande aktiviteter i sina 

frågeställningar som detta arbete gör, bland annat med frågor om lösenord, säkerhetskopiering och 

skadlig kod (som aktiviteten installation och uppdatering av program berör i mindre utsträckning i 

detta arbete).  

 Lytvynenkos slutsatser visar prov på flera brister och problem angående de tillfrågade 

hemanvändarnas IT-säkerhet och deras kunskaper inom området. Denna kunskapsbrist 

stämmer överrens med slutsatser gjorda i denna rapport gällande bristande värdering för 

aktivteten utbildning.  

 Även problem med säkerhetskopiering och lösenord identifierades i Lytvynenkos studie. 

Enligt Lytvynenko har 80 % av deltagarna i studien behov för säkerhetskopiering men endast 

en femtedel använder sig av det. Majoriteten av deltagarna i Lytvynenkos studie 

återanvänder lösenord på flera platser och ändrar dem sällan, vilket visar brister i deras 

lösenordshantering. Dessa slutsatser stämmer överrens med slutsatser gällande bristande 

motivation hos hemanvändare att utföra säkerhetskopiering och lösenordshantering gjorda i 

denna rapport. 

Frågor angående trådlösa nätverk tas upp i Lytvynenkos (2012) arbete. Nätverksadministration och 

hantering var inget fokus i detta arbete då antalet aktiviteter som kunde undersökas var begränsat, 

eftersom varje extra aktivitet ökar exponentiellt antalet frågor som måste ställas för att beakta alla 

aspekter i TMT. 

7.2 Jämförelse med en studie av Talib, Clarke och Furnell 

Talib, Clarke och Furnell (2010) undersöker säkerhetsmedvetenhet hos användare både i arbets- och 

hemmamiljön. Talib, Clarke och Furnell syftar att förstå det kunskapliga och det praktiska sambandet 

mellan dessa miljöer, för att besvara detta så genomfördes en kvantitativ enkätundersökning. Detta 

skiljer sig från denna rapport som använder ett kvalitativt tillvägagångssätt. Totalt mottogs 333 svar 

på enkätundersökningen, kraven på deltagare var att de hade anställning och använder en dator 

regelbundet både hemma och på arbetsplatsen. 

 Endast 10 % av de tillfrågade i Talib, Clarke och Furnells studie rankade sin egna 

säkerhetsmedvetenhet som lägre än genomsnittet, detta tillsammans med att de tillfrågade 

anser sig ha bra IT kompetens gör att Talib, Clarke och Furnell drar slutsatsen att gruppen 

tillfrågade är välinformerade om IT och IT-säkerhet generellt.  
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Även om hemanvändarnas svar i denna rapport också värderar sin IT-säkerhet som bra, så 

görs inga tveksamma bedömningar att gruppen är välinformerad om ämnet utifrån det. 

Sådana bedömningar kan göras när all data har samlats in. 

 Fler aspekter inom IT tas upp i Talib, Clarke och Furnells arbete än i denna rapport. Bland 

annat frågor om vilken sorts information som deltagarna lägger ut om sig själva på sociala 

medier och hur bra förståelse de har för olika säkerhetshot som skadlig kod och social 

engineering. Sådana detaljfrågor har inte gjorts i denna rapport eftersom övergripande 

aktiviteter har undersökts utifrån fyra aspekter. Detaljinformation inhämtas istället genom 

diskussionerna och följdfrågor som ställts under intervjuerna. 

 Talib, Clarke och Furnells slutsatser visar att säkerhetsmedvetenhet och utbildning definitivt 

är viktigt för att upprätthålla god IT-säkerhet. Problemet som Talib, Clarke och Furnell tar 

fram ligger i vad som ska läras ut, när och hur användarna själva vill lära sig om IT-säkerhet. 

Att detta problem behöver undersökas understöds av slutsatser gjorda även i denna rapport, 

där utbildning värderas lågt och har låg tidsanvändning. Talib, Clarke och Furnell föreslår att 

ett flexibelt ramverk som inkorporerar psykologiska faktorer ska tas fram i framtida arbeten 

för att ta reda på hur detta problem kan behandlas. 

Vissa frågor i studien Talib, Clarke och Furnell (2010) utför delar upp deltagarna i två svarsgrupper, 

svaranden som har fått träning om IT-säkerhet och inte. Ett intressant tillvägagångssätt för att mäta 

effektiviteten av träning och utbildning på användare, något som kan användas i framtida arbeten.  

7.3 Jämförelse med en studie av Furnell och Clarke 

Furnell och Clarke (2012) diskuterar det faktum att tekniska försvarmekanismer ofta får ett större fokus 

än mänskliga säkerhetsaspekter, då det sistnämnda är svårare att rikta in sig på. Arbetet från Talib, 

Clarke och Furnell (2010) nämner också denna trend i sin studie. Detta tema om mänskliga 

säkerhetsaspekter återspeglas i denna rapport främst genom inkluderingen av aktiviteteterna (med 

tillhörande frågeställningar) lösenordshantering och utbildning. Men även överlag är de mänskliga 

aspekterna i fokus i denna rapport. 

 Människor måste ha någon form av säkerhetsmedvetenhet och kapabilitet för att kunna 

upptäcka och hantera hot enligt Furnell och Clarke, tekniska försvarmekansimer är inte 

tillräckliga för att ge ett komplett skydd mot alla hot då dagens hotbild är för bred. 

 Furnell och Clarkes slutsatser tar upp att användaren inte alltid är villig eller kabapel att delta i 

säkerhetsarbetet. Vissa för att de inte alltid har kunskapen för att vara medveten om olika hot, 

men också användare som är medvetna om och kan hantera risker men som väljer att inte 

göra det. Kanske för att de tror att de inte är i riskzonen eller för att ”Det kommer aldrig hända 

mig”.  

Detta beteende och risker associerade med det stämmer överrens med resultat i denna 

rapport, en hemanvändare visste om och håller med att säkerhetskopior är viktiga att utföra. 

Ändå så genomförde inte hemanvändaren säkerhetskopior på en regelbunden basis. 

Tidsanvändning är låg och belöningar associerade med uppgiften saknas. Detta beteende bör, 

som Furnell och Clarkes studie också säger, undersökas djupare för att behandla problem och 

risker identifierade också i denna rapport. 

 Furnell och Clarke gör ingen enkätundersökning eller intervjuer mot användare som i denna 

rapport och de två andra jämförda arbetena. Slutsatser tas istället fram genom diskussioner 

som understöds av forskning, tidigare arbeten och praktiska exempel.  
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8 Diskussion 
Studien har fokuserat på att identifiera risker och problem i användares hantering av IT-säkerhet i 

hemmet. Den kvalitativa undersökningsmetoden för att utföra studien valdes eftersom antalet 

svaranden som krävs för att genomföra en externt säkerställd kvantitativ studie skulle varit för svårt 

att uppnå för en relativt liten studie. Metoden var adekvat för att uppnå studiens mål och 

genomförbar med tanke på studiens omfattning. Att utföra experiment mot hemanvändare och 

observera deras beteende sågs inte som en praktisk metod för att undersöka deras generella 

säkerhetskunskaper. Vissa av resultaten kan generaliseras något eftersom de intervjuade valdes ut 

för att få flera olika perspektiv och i flera områden höll hemanvändarna med både varandra och 

resultat i andra studier. Men eftersom det är ett så begränsat antal som har intervjuats så bör stor 

omsorg tas om de ska generaliseras, de bör främst användas av andra för att jämföra med sina egna 

uppfattningar. Den externa validiteten kan förbättras genom att utöka antalet intervjuade så att det 

finns mer granularitet när det kommer till ålder och arbetsbakgrund på de som intervjuas. 

Att ta fram relevanta och korrekt utformade frågor för intervjuer var svårare än vad som hade 

föreställts. Likaså angående behandlingen av validitetshot som kan påverka studien. Det gäller att 

göra frågorna effektiva och välinriktade mot informationen som ska fram. Ifall det är för många 

frågor så drar intervjun ut på tiden och intervjuobjektet kan bli trött och/eller irriterad och kvalitén 

på svaren degraderas. Om frågorna är dåligt formulerade så blir svaren eller rättare sagt 

informationen från svaren dålig. Flera iterationer av enkätformuläret gjordes. Frågeformuleringarna 

blev bra i slutändan, men de inledande frågorna och den ensamma efterföljande frågan hade kunnat 

ges mer tid och eftertanke. 

Studiens tillförlitlighet förbättras av de tillvägagångssätt som använts för att ta fram frågorna i 

enkätformuläret. Frågor framtagna med hjälp av motivationsteorin TMT följer en viss struktur som 

utforskar alla möjliga kombinationer av frågor som kan tas fram från aktiviteterna och minimerar 

risken för att relevanta och viktiga frågor missas eller undviks (Ifall författaren skulle vilja undvika en 

fråga av någon anledning). 

Något som kunde gjorts bättre under arbetets gång skulle vara beteendet under de första 

intervjuerna så att mera och bättre svar hade kunnat hämtas in från de som intervjuades. Att vid 

intervjutillfällena, varit mer aktiv och försökt få intervjuobjekt att utveckla sig mer. Flera test- eller 

förberedande intervjuer hade kunnat göras för att vara bättre förberedd för de ”riktiga” intervjuerna 

(Endast en testintervju genomfördes). 

Att författarens resultat används som en måttstock för att analysera svarandens resultat är bra för 

att för att uppnå en mer komplett analys. Men det hade kunnat vara ännu bättre om en expert inom 

området också hade intervjuats både för att ge mer kredibilitet åt författarens resultat (om de stämt 

överens dvs.) och studiens resultat generellt eftersom ytterligare vektorer då hade utforskats. 

Studiens frågor hade potentiellt kunnat göras bättre om en expert hade rådfrågats/intervjuats om 

ämnet innan enkäten togs fram, för att skapa en ännu bättre uppfattning om ämnet. 

8.1 Samhällelig aspekt 

Arbetet ämnar att bidra med att höja uppmärksamhet om IT-säkerhet hos hemanvändare och öka 

deras säkerhetsmedvetenhet genom att påvisa potentiella risker som kan finnas i deras 

säkerhetsanvändning hemma. Företag kan också dra nytta av arbetet genom att jämföra resultaten 
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med egna uppfattningar eller för att hjälpa till att utforma säkerhetspolicys med hjälp av slutsatserna 

gjorda i denna studie. 

Riskerna som identifierats i denna studie kan orsaka flera problem för hemanvändare om de inte 

åtgärdas, personlig information kan komprometteras och viktig information och data kan förloras om 

de inte säkerhetskopieras ordentligt. Dessa problem för hemanvändare kan också leda till problem 

för samhället i stort, identitetsstölder som kan komma till följd av att t.ex. lösenord knäcks eller stjäls 

kostar samhället mycket pengar varje år. 

8.2 Etisk aspekt 

I denna studie har intervjuer med ett flertal personer utförts. Då måste etiska aspekter beaktas. 

Wohlin et al. (2012, s.33) tar upp fyra viktiga etiska principer som bör (och har följts) följas vid 

intervjuer: 

 Intervjuobjekt måste ge ett informerat samtycke om att de vill ställa upp för intervju. Det vill 

säga att intervjuobjekt måste vara informerade om relevant information om studien innan de 

bestämmer om de vill ställa upp eller inte. 

 Studien ska ha ett vetenskapligt värde för att motivera intervjuobjekt att exponera sig själva 

för riskerna i en empirisk studie, även om dessa är minimala. 

 Forskarna måste vidta alla tänkbara åtgärdera för att bibehålla konfidentialitet av den data 

och känslig information som samlas in, även om detta kommer i konflikt med 

publiceringsintressen. 

 Väga risker, skador och fördelar där fördelarna för enskilda intervjuobjekt, grupper av 

individer och för organisationer måste väga tyngst. 

Dessa principer följs för att höja förtroendet hos intervjuobjekt för den som utför intervjun och öka 

motivationen att svara på frågorna som ställs. Hemanvändarna informerades om studiens syfte, 

omfattning, och vad resultaten kommer användas till. På så sätt uppnåddes informerat samtycke. 

Tillåtelse om att få spela in intervjun tillfrågades också innan varje intervju. För att höja förtroendet 

ytterligare så erbjuds de som blev intervjuade om de ville bli underättade om och ta del av studien 

när den är färdigställd. 
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9 Slutsats 
Resultaten i denna studie visar att säkerhetsmedvetenheten överlag är bra hos de intervjuade, 

viktiga aktiviteter som lösenordshantering och säkerhetskopiering värderades genomgående högt. Av 

4 tillfrågade så visade endast en verkligt seriösa brister gällande dennes säkerhetsaktiviteter och 

säkerhetstänk. Främst för att denne överlämnar flera av aktiviteterna åt andra att utföra och en 

förväntan att existerande säkerhetsmekanismer automatiskt ska ta hand om hot och problem. Ett 

allvarligt problem som enligt LaRose, Rifon och Enbody (2008) är en av de största bidragande 

orsakerna till dålig IT-säkerhetsmedvetenhet. Folk som håller med om att deras säkerhet är deras 

egna personliga ansvar är mycket mer benägna att skydda sig själva mera aktivt och effektivt. 

Det överhängande riskområdet för alla hemanvändare som intervjuats är bristande värden gällande 

aspekterna tid och belöning. Nästan alla användare snittade det lägsta eller näst lägsta värdet för 

belöningsaspekten och dåligt med tid läggs ner på de viktiga aktiviteterna säkerhetskopiering och 

utbildning. Detta är ett problem för säkerhetsnivån. Om uppgiften anses genomförbar och viktig men 

saknar motivation i form av villighet att lägga ner tid på uppgiften eller avsaknad av 

belöningar/otålighet till att få belöningar när uppgiften genomförs, så utgör det ett hot mot 

säkerheten eftersom det finns en risk att aktiviteterna inte utförs effektivt och ordentligt. 

Värderingen för utbildning var för majoriteten av användarna något lägre än vad hade varit önskvärt. 

Endast en hemanvändare hade en värdering med relativ vikt på över 0,5 för att lära sig mer om IT-

säkerhet. Att ständigt lära sig mer om IT-säkerhet är viktigt för att kontinuerligt kunna upprätthålla 

en god säkerhetsnivå (Talib, Clarke & Furnell 2010) med tanke på myriaden att nya attacker, 

hotbilder och skadlig programvara som ständigt utvecklas. 

9.1 Bidrag 

Studien ämnar att väcka uppmärksamhet och höja medvetenheten om IT-säkerhet i hemmet. 

Eftersom det är en kvalitativ studie med begränsad omfattning på bara några få intervjuade personer 

så kan den externa validiteten förbättras genom att utöka antalet intervjuade för att skapa en ännu 

bättre uppfattning. Resultaten och analysen som gjorts i denna studie kan hjälpa hemanvändare, 

företag och forskare att jämföra med och skapa sina egna uppfattningar angående IT-säkerhet och 

säkerhetsanvändning hos hemanvändare eller användare generellt.  
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10 Framtida arbeten 
Ett framtida arbete skulle kunna bygga direkt på detta arbete men istället använda sig av annorlunda 

metoder, som att t.ex. göra en kvantitativ undersökning istället för en kvalitativ. Utveckla 

frågeställningarna mer, gå in mer i detalj i vissa eller ta upp helt nya frågeställningar relaterade till 

hemanvändares säkerhetsmedvetenhet. Framtida arbeten skulle också kunna fokusera på de 

potentiella risker och svagheter som identifierats under analysen i denna studie och hur de kan 

behandlas. 

Miljön för studien kan bytas ut från att fokusera på IT-användning och säkerhet i hemmet till att 

fokusera på säkerhetsmedvetenheten hos användare på arbetsplatsen. Frågor skulle behöva 

revideras eftersom många av de grundläggande aktiviteterna som görs hemma ofta tas hand av 

professionella IT-tekniker på företag vars roller är dedikerade åt företagets IT-säkerhet. 

I första stycket togs det upp att undersökningsmetoden skulle kunna ändras från en kvalitativ 

undersökning till en kvantitativ, men hela grundpremissen för val av metod skulle kunna ändras. 

Istället för intervjuer eller enkäter så skulle experiment istället kunna användas för att besvara 

frågeställningarna, observera direkt vad användare gör istället för att fråga vad dem gör och se om 

det ger annorlunda resultat. 

Ett lite mer abstrakt framtida arbete som inte är direkt relaterat till detta ämne skulle kunna ta upp 

varför folk beter sig som dem gör i t.ex. fallet för hemanvändare 4, som vet om själv att 

säkerhetskopiering är viktigt och att hen borde göra det. Men gör det inte ändå. Varför? 
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Appendix A – Undersökningsfrågor 

Inledande frågor: 

 Har du någonsin blivit utsatt för en attack/oavsiktligen förlorat viktiga filer och/eller 
viktig utrustning? 

 När du hör ordet "IT-säkerhet", vad tänker du på då? Kan du beskriva vad är för något? 
 Är du mer noggrann med säkerhet på din arbetsplats jämfört med hemma? Om ”ja”, på 

vilket sätt då? 
 Hur bra skulle du säga att IT-säkerheten är hemma hos dig? 

 
Frågor kring motivationsteori: 
Förväntad förmåga att slutföra uppgift: 
Med avseende på autentisering: 

 Är det lättare att logga in på en tjänst än att hantera lösenord för viktiga tjänster? 
 Är det lättare att logga in på en tjänst än att installera/uppdatera program? 
 Är det lättare att logga in på en tjänst än att ta backups? 
 Är det lättare att logga in på en tjänst än att lära sig mer om IT-säkerhet? 

Hantering av lösenord: 
 Är det lättare att hantera lösenord än att installera/uppdatera program? 
 Är det lättare att hantera lösenord än att ta backups? 
 Är det lättare att hantera lösenord än att lära sig mer om IT-säkerhet? 

Installation/uppdatering av program: 
 Är det lättare att installera/uppdatera program på datorn än att ta backups? 
 Är det lättare att installera/uppdatera program på datorn än att lära sig mer om IT-

säkerhet? 
Säkerhetskopiering: 

 Är det lättare att ta backups än att lära sig mer om IT-säkerhet? 

 

Värde att slutföra en aktivitet: 
Med avseende på autentisering: 

 Är det av större värde att kunna logga in på en tjänst än att hantera dina lösenord? 
 Är det av större värde att kunna logga in på en tjänst än att installera/uppdatera 

program? 
 Är det av större värde att kunna logga in på en tjänst än att ta backups? 
 Är det av större värde att kunna logga in på en tjänst än att lära sig mer om IT-säkerhet? 

Med avseende på lösenordshantering: 
 Är det av större värde att hantera dina lösenord än att installera/uppdatera program på 

datorn? 
 Är det av större värde att hantera dina lösenord än att ta backups? 
 Är det av större värde att hantera dina lösenord än att lära sig mer om IT-säkerhet? 

Installation/uppdatering av program: 
 Är det av större värde att installera/uppdatera program än att ta backups? 
 Är det av större värde att installera/uppdatera program än att lära sig om IT-säkerhet? 

Säkerhetskopiering: 
 Är det av större värde att ta backups än att lära sig mer om IT-säkerhet? 
 

Värde, hur ofta: 
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 Hur ofta loggar du in på diverse tjänster/sajter? 
 Hur ofta hanterar du dina lösenord? 
 Hur ofta installerar/uppdaterar du program? 
 Hur ofta genomför du backups? 
 Hur ofta lär du dig mer om IT-säkerhet? 

 
Värde, hur länge: 

 Hur lång tid tar det att logga in på en tjänst? 
 Hur lång tid tar det att hantera lösenord? 
 Hur lång tid tar det att installera/uppdatera program? 
 Hur lång tid tar det att ta backups? 
 Hur lång tid tar det att lära sig mer om IT-säkerhet? 

 
Belöning: 
Finns det någon belöning när du loggar in på en tjänst? Om ’ja’, vad är det? Hur lång tid får det 
dröja innan den ges? 
Finns det någon belöning när du hanterar lösenord? Om ’ja’, vad är det? Hur lång tid får det 
dröja innan den ges? 
Finns det någon belöning när du installerar/uppdaterar program? Om ’ja’, vad är det? Hur lång 
tid får det dröja innan den ges? 
Finns det någon belöning när du genomför backups? Om ’ja’, vad är det? Hur lång tid får det 
dröja innan den ges? 
Finns det någon belöning när du lär dig mer om IT-säkerhet? Om ’ja’, vad är det? Hur lång tid får 
det dröja innan den ges? 
 
Efterföljande fråga 

Efter dessa diskussioner kring aktiviteter, har du kommit på några ytterligare risker/fått några 
nya inblickar kring din IT-säkerhet? 
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Appendix B – Validitetshot 

Lista med validitetshot hämtad från boken Experimentation in Software Engineering (Wohlin et al 

2012, s.104-111) 

Conclusion validity 

Low statistical power: Inte applicerbart på kvalitativa intervjuer. 

Fishing and the error rate: Att fiska efter specifika svar är inte en risk med tanke på användandet av 

aktivitetsmodeller och TMT för att ta fram frågorna. Intervjuansvarige svarar också själv på intervjufrågorna 

först för att undvika detta hota ytterligare. Genom att ställa värderande frågor så undviks också detta hot. 

Reliability of measures: Dålig frågeformulering motverkas tack vare TMT som gör att frågorna blir väldigt 

strikta och följer en särskild mall. Vaksam på att formulera eventuella följdfrågor under intervjun tydligt. 

Intervjuansvariga går själv igenom frågorna först, ställer öppna frågor om varför intervjuobjekt tycker si eller så. 

Använder inte siffror för att värdera de värderande frågorna utan formulerar svaren i flera grader istället, t.ex: 

”Är det lättare att logga in på en sajt än att hantera lösenord?” – Ja | Ja, lite lättare | Nej, lite svårare | Nej. 

Reliability of treatment implementation: Frågeformuläret ser till att en viss konsekvent nivå hålls emellan alla 

intervjuer. 

Random irrelevancies in experimental setting: Får se till att mötas på enskilda platser, undvika caféer och 

liknande att utföra intervjuerna på. Se till att boka intervjuer innan så att tid kan sättas av av interjvuobjektet 

så att chansen för störningsmoment minimeras. 

Random heterogeneity of subjects: Heterogenitet är nödvändigt i denna studie för att se till att olika 

infallsvinklar och synpunkter ges på frågorna som ställs. Undviker homogenitet genom att välja intervjuobjekt 

efter varierande arbets- och utbildningsbakgrund samt ålder. 

Internal validity 

History: Intervjuerna kommer genomföras tätt inpå varandra så att detta potentiella hot undviks. Se till att 

intervjuer inte sker under/precis efter någons semester. Blanda upp frågorna mellan intervjutillfällen. 

Maturation: Konstruktionen av frågorna ser till att endast de essentiella frågorna för studien tas fram så att 

intervjuerna inte drar ut på tiden och är så effektiva som möjligt, och på så sätt undvika att intervjuobjekten 

blir trötta och/eller uttråkade. Blandar upp frågorna mellan intervjutillfällen. 

Testing: Inte applicerbart, inga tester repeteras i denna studie. 

Instrumentation: Med hjälp av aktivitetsmodeller och TMT metoden säkerställs att frågeformuläret är 

väldesignat. 

Statistical regression: Inga grupperingar eller liknande baserade på tidigare studier används i denna studie. 

Mortality: Noteringar för eventuella personer som hoppar av kommer göras. 

Diffusion or imitation of treatments: Inte applicerbart. Kontrollgrupper och liknande för experiment används 

inte. 

Compensatory equalization of treatments: Inte applicerbart på denna studie, inga kontrollgrupper används. 

Resentful demoralization: Inte applicerbart på denna studie, inga jämförande experiement genomförs. 
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Construct validity 

Inadequate preoperational explication of constructs: Två avsnitt används för att förklara 

metoderna/konstruktionerna som används i studien, först korta introduktioner till vad dem är och vad dem ska 

användas till under avsnittet metoder och sedan en mer detaljerade beskrivning av hur de har utförts i 

avsnittet genomförande.  

Mono-method bias: Resultaten mäts både genom värden som ges i svaren till frågorna relaterade till TMT samt 

också subjektiv analys av övriga svar som ges under intervjuerna. 

Confounding constructs and levels of constructs: Vara noga med formuleringen av frågor. 

Interaction of different treatments: Utvalda intervjuobjekt kommer inte vara involverade i några andra studier. 

Interaction of testing and treatment: Genom att inte förklara exakt hur metoden TMT tillämpas för att 

analysera resultat så säkerställs det att intervjuobjekt inte har kunskap av eller påverkas av vilka resultat som 

intervjuaren vill ha fram. 

Restricted generalizability across constructs: Med hjälp av nogrann analys och jämförelse av valda svar för 

olika aktiviteter så undviks/hanteras detta problem om olika konstruktioner skulle påverka varandra. 

Evaluation apprehension: Genom att inte fråga om specifika saker, t.ex. ”hur bra är din säkerhet” eller ”när var 

det du senast tog backup” eller liknande, utan istället jämföra saker emot varandra och sedan ställa öppna 

följdfrågor så kan detta hot undvikas. Anonymitet av intervjuobjekt. 

Experimente expectancies: Frågorna är mestadels förbestämda, så detta är inget stort hot då frågorna är 

strukturerade utefter en mall och svaren som ges är graderade från 1-4. Eventuella följdfrågor kan komma upp, 

men kommer huvudsakligen då att handla om varför svaranden svarade si eller så. 

External validity 

Interaction of selection and treatment: Undersökningen görs mot ett väldigt generellt område (IT-säkerheten 

hemma) så att löpa risken att endast välja intervjua personer från t.ex. en enda arbetsgrupp är inte så troligt. 

Detta motverkas ytterligare av att intervjuobjekt väljs ut innan baserat på varierande arbetsbakgrund, 

utbildning och ålder. 

Interaction of setting and treatment: Inte applicerbart på denna studie, inga experiment genomförs. 
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Appendix C - Resultat 

Finns i separat bilaga kopplad till denna rapport. 


