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Appendix E – Intervjuanteckningar 

Författaren  

Inledningsfrågor 

1. Kön 

Man. 

2. Åldersgrupp 

Yngre. 

3. Har du en dator? 

Ja. 

4. Hur stor datorvana har du? 

Stor datorvana då jag studerar tredje året på ett högskoleprogram med inriktning på nätverk 

och systemadministration. 

5. Anser du att din dator är säkrad mot intrång, i så fall hur? 

Ja. Jag är försiktigt med vad jag laddar ner och besöker på internet. Använder mig av skydd 

mot malware och har säkerhetskonfigurerat nätverksutrustningen. 

6. Har du en smarttelefon? 

Ja. 

7. Vilken typ av smarttelefon har du? 

Android. 

8. Hur stor vana av att använda smarttelefoner har du? 

Relativt stor då jag kan använda de flesta funktionerna och tjänsterna i min enhet. 

9. Om din smarttelefon blir stulen kan du hantera det på något bra sätt? 

Ja, jag kan använda mig utav Samsungs tjänst Find my mobile. Här kan jag spåra den och 

radera innehållet eller låsa den. 

10. De tjänster du använder, hur väl insatt i deras licensavtal är du? 

Inte alls. 

11. En viktig del av säkerhet är kryptering, vet du vad det är för något? 

Ja. 

12. En viktig del av säkerhet är autentisering, vet du vad det är för något? 

Ja. 

13. När man installerar och använder en applikation på sin smarttelefon kräver den 

vissa behörigheter. Förstår du innebörden av dessa behörigheter och i så fall känner du 

dig bekväm med dem? 

Jag kan inte säga att jag förstår vad alla behörigheter exakt innebär. Är det en applikation jag 

verkligen vill ha installerar jag den ändå. 

14. Har du någon gång blivit utsatt för identitetsstöld, blivit av med filer eller att din 

mobiltelefon blivit stulen? 

Ja, identitetsstöld och blivit av med filer. 
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Aktivitetsfrågor – Förväntad förmåga  

15. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att installera och uppdatera applikationer? 

1 

Varför?: Uppdatera är enkelt och kan ske med automatik. Licensavtal är extremt långa och 

svåra att förstå. 

16. Tycker du att det är lättare läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än att 

utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-FI eller Bluetooth? 

1 

Varför?: Att stänga av Wi-Fi och liknande går via ett knapptryck medans att läsa på och 

förstå licensavtal är komplicerat och tar tid. 

17. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

1 

Varför?: Skärmlås kan enkelt användas och kryptering är lätt att ställa in. Licensavtal tar 

betydligt mer tid att sätta sig in i. 

18. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Säkerhetskopiera data gör jag automatiskt via Dropbox. Detta är en enkel process 

medan att förstå licensavtal är mer främmande. 

19. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra dagliga 

rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

3 

Varför?: Det är enklare eftersom det med mina inställningar sker per automatik. Lite mer 

omständigt att stänga av och på Wi-Fi. 

20. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra allmänt 

underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

4 

Varför?: Sker per automatik. Allmänt underhåll är jobbigare att utföra. 

21. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Eftersom det sker per automatik. Med säkerhetskopiering så måste en specifik tjänst 

väljas och vad som ska kopieras. 

22. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

3 

Varför?: Lite enklare eftersom det sker via ett enkelt knapptryck. Skärmlås och kryptering är 

mer undangömt. 

23. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

4 
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Varför?: Ett enkelt knapptryck medans säkerhetskopiering måste undersökas och 

implementeras själv. 

24. Tycker du att det är lättare att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås 

och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

3 

Varför?: Lite enklare då det går att ställa in direkt på telefonen. Säkerhetskopiering är svårare 

då en bra tjänst ska väljas ut och mer arbete måste utföras kring hur det ska gå till. 

 

Aktivitetsfrågor – Värde 

25. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att installera och uppdatera appar? 

2 

Varför?: Eftersom programvara som inte uppdateras kan innebära säkerhetshål osv. 

26. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

2 

Varför?: Appbehörigher o licensavtal kan leda till trubbel men jag anser det mer sällsynt än 

de risker som kan uppstå om Wi-Fi är påslaget i en storstad. 

27. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

1 

Varför?: Ifall telefonen tappas eller blir stulen så kan allt gå förlorat. Då är det mer värdefullt 

att ha skärmlås eller en krypterad enhet. Om man laddar ner appar från en säker kanal är det 

mindre sannolikt att man råkar ut för malware eller dylikt. 

28. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Att data går helt förlorat anser jag vara mycket mer problematiskt och då tycker jag 

det är mer värdefullt att säkerhetskopiera min data. 

29. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

3 

Varför?: Ja för att få de nyaste appfunktionerna samt undvika eventuella säkerhetshål. Att 

stänga av Bluetooth och Wi-Fi anser jag nästan lika värdefullt dock. 

30. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

2 

Varför?: Att ha skärmlås på sin enhet tycker jag är viktigare så ingen kan komma åt min 

information som inte bör. 

31. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

1 
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Varför?: Nej jag ser förlusten av min data som hemsk därför är det för mig mer värdefullt att 

säkerhetskopiera viktig data. 

32. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

2 

Varför?: Mer värdefullt att använda skärmlås och dylikt ifall telefonen skulle komma bort, 

detta ser jag som ett stort hot. 

33. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

2 

Varför?: Nja eftersom jag verkligen inte vill att min viktiga data ska försvinna så är det lite 

mer värdefullt att säkerhetskopiera data. 

34. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra allmänt underhåll som att använda 

skärmlås och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

2 

Varför?: Jag anser det lite mer värdefullt att säkerhetskopiera eftersom jag är väldigt rädd om 

vissa filer. Jag har koll på min telefon så därför anser jag det viktigare att säkerhetskopiera. 

 

Aktivitetsfrågor – Tid 

35. Hur ofta tycker du att man bör läsa på och ta till sig information som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

Alltid. 

36. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Det är för jobbigt och tar för lång tid, Appbehörigheter brukar jag dock 

inspektera. 

37. Hur lång tid får det ta när du läser på och tar till dig information, som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

5 minuter max. 

38. Hur ofta tycker du att man bör installera och uppdatera applikationer? 

Alltid. 

39. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja. 

Varför/Varför inte?: Jag gör det ständigt då det sker per automatik och när man manuellt 

måste godkänna gör jag det så fort chansen ges. Viktigt att ha en uppgraderad programvara av 

säkerhetsskäl samt ökad felfrihet. 

40. Hur lång tid får det ta när du utför installation och uppdatering av applikationer? 

Så snabbt som möjligt. Runt 5 minuter. 

41. Hur ofta tycker du att man bör utföra dagliga rutiner på sin smarttelefon, som 

exempelvis stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Alltid. 

42. Gör du det tillräckligt ofta? 
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Nej. 

Varför/Varför inte?: Ibland missar jag att stänga av Wi-Fi av ren lathet när jag lämnar 

hemmet. 

43. Hur lång tid får det ta när du utför dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din 

smarttelefon? 

Några sekunder. 

44. Hur ofta tycker du att man bör utföra allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på sin smarttelefon? 

Alltid. 

45. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja. 

Varför/Varför inte?: Jag använder alltid ett skärmlås för att ingen olovlig ska kunna komma 

åt min mobils innehåll. Jag använder också virusprogram på mobilen. Dock ingen kryptering. 

46. Hur lång tid får det ta när du utför allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på din smarttelefon? 

Några sekunder, därför använder jag inte kryptering.  

47. Hur ofta tycker du att man bör utföra säkerhetskopiering av data på sin 

smarttelefon? 

Alltid. 

48. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Säkerhetskopierar alltid min viktiga data. Har ingen automatisk backup 

på telefonen så ibland missar jag detta. 

49. Hur lång tid får det ta när du utför säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Runt 1-2 minuter för mindre uppladdningar. 10-15 för större. 

 

Aktivitetsfrågor – Belöning och Risker 

50. Tycker du att det finns någon belöning i att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter? 

Att hålla sig säker och medveten om vad tjänsterna tillåter. 

51. Ser du någon risk i att inte läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter? 

Att privat information används på ett sätt som jag inte vill. 

52. Tycker du att det finns någon belöning i att installera och hålla dina applikationer 

uppdaterade? 

Att få de nya funktionerna eller snabbare/felfriare app. 

53. Ser du någon risk i att inte installera och uppdatera dina applikationer? 

Möjliga säkerhetshål i telefonen. 

54. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra dagliga rutiner på din 

smarttelefon, exempelvis att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Nej. 

55. Ser du någon risk i att inte utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på dinsmarttelefon? 
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Att ansluta till ett nätverk som kan sniffa information. Att andra kan komma åt min enhet via 

Blåtand. 

56. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra allmänt underhåll på din 

smarttelefon, exempelvis att använda kryptering eller skärmlås? 

Nja. Att jag känner mig trygg. 

57. Ser du någon risk i att inte utföra allmänt underhåll som att använda kryptering 

eller skärmlås på din 

smarttelefon? 

Att en olovlig person som hittat/stulit mobiltelefonen kan få tag i min privata data. Kan leda 

till eventuellt identitetsstöld osv. 

58. Tycker du att det finns någon belöning i att säkerhetskopiera data på din 

smarttelefon? 

Nja. Att jag känner mig trygg. 

59. Ser du någon risk i att inte utföra säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Att mina viktiga filer av misstag skulle förstöras. 

 

Deltagare 1 

Inledningsfrågor 

1. Kön 

Kvinna. 

2. Åldersgrupp 

Äldre. 

3. Har du en dator? 

Ja. 

4. Hur stor datorvana har du? 

Ganska bra, jag kan grunderna. Såsom att arbeta med Word och gå ut på nätet. 

5. Anser du att din dator är säkrad mot intrång, i så fall hur? 

Ja, det tror jag. Ganska bra skyddad med brandvägg och virusprogram. Jag har en son som 

kan datorer och som jag tror fixat detta. 

6. Har du en smarttelefon? 

Ja. 

7. Vilken typ av smarttelefon har du? 

Android. 

8. Hur stor vana av att använda smarttelefoner har du? 

Medel. Ny telefon, så kan inte alla finesser. Lite osäker på grund av detta. 

9. Om din smarttelefon blir stulen kan du hantera det på något bra sätt? 

Nej. Har inte satt mig in i hur man ska göra. Möjligen spärra bankID. Finns väll annat man 

skulle kunna göra, spärra telefonen kanske? 

10. De tjänster du använder, hur väl insatt i deras licensavtal är du? 

Mycket dåligt. Det är detta som kommer upp med massa text som beskriver vad utvecklaren 

säger dom har tillåtelse att göra osv.  

11. En viktig del av säkerhet är kryptering, vet du vad det är för något? 

Ja. 
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12. En viktig del av säkerhet är autentisering, vet du vad det är för något? 

Nej. 

13. När man installerar och använder en applikation på sin smarttelefon kräver den 

vissa behörigheter. Förstår du innebörden av dessa behörigheter och i så fall känner du 

dig bekväm med dem? 

Vet om att det finns. Vet det kommer upp att appar har behörigheter för tillgång till olika 

saker. Vet inte vad de betyder egentligen. Jag är heller inte medveten om behörigheterna på 

alla jag har. Känner mig inte helt bekväm i detta. Oroar mig inte jättemycket då man vill 

kunna lita på utgivaren. 

14. Har du någon gång blivit utsatt för identitetsstöld, blivit av med filer eller att din 

mobiltelefon blivit 

stulen? 

Nej. 

 

Aktivitetsfrågor – Förväntad förmåga 

15. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att installera och uppdatera applikationer? 

1 

Varför?: När man håller på med att installera/uppdatera appar går de automatiskt. Lätt att 

bläddra förbi text. Läsa igenom licensavtal innebär mycket text o invecklat språk. 

16. Tycker du att det är lättare läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än att 

utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi eller Bluetooth? 

1 

Varför?: Bara ett knapptryck att ta bort Wi-Fi. Använder inte Bluetooth. 

17. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

2 

Varför?: Kan ta reda på skärmlås om jag anstränger mig. Vet var inställningarna finns. Har 

endast skärmlås.  

18. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att säkerhetskopiera data? 

3 

Varför?: Vet inte alls hur jag skulle göra för säkerhetskopiera nu. 

19. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra dagliga 

rutiner som att 

stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

2 

Varför?: Lite enklare att stänga av Wi-Fi. Båda lätta. 

20. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra allmänt 

underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

4 

Varför?: Väldigt enkelt o installera appar. 
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21. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Vet inte hur man skulle göra på telefonen. Aldrig gjort vet inte. 

22. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

4 

Varför?: Jag uppfattar att det bara är att trycka av och på knappar. Tror det är samma på nya 

telefonen. Lite osäker men därför är det mycket enklare. 

23. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Inte kunnig i säkerhetskopiera på smarttelefonen. 

24. Tycker du att det är lättare att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås 

och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

3 

Varför?: Lite lättare för har inte jättebra koll på kryptering o sånt. 

 

Aktivitetsfrågor – Värde 

25. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att installera och uppdatera appar? 

4 

Varför?: Väldigt värdefullt att få reda på vad utvecklaren säger och vad man godkänner. 

Appar värdefullt i sig om man behöver ha något 

26. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

1 

Varför?: Hålla på med Wi-Fi och de tror jag är viktigt gällande intrång. Farligt med hot spot 

Wi-Fi. 

27. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

1 

Varför?: Viktigare att jag kan detta om den skulle bli stulen eller mot intrång i den. 

28. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Jag har oro för behörigheter. Men rent spontant, tror jag själv jag skulle drabbas mer 

av att inte använda säkerhetskopiering. Tror att utgivarna är seriösa. Bara installerat säkra 

grejer med utgivare man förlitar sig på. Även fast jag inte vet om de är seriösa tror jag på dem 

jag laddat ner. 

29. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 
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2 

Varför?: Har inte så många appar. Mitt säkerhetstänk är att om jag är ute på Wi-Fi så kan 

vem som helst lättare komma in i min telefon utifrån. Det är väll värdefullt att uppdatera 

appar också kanske. 

30. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

1 

Varför?: På grund säkerheten om den skulle bli stulen kanske. Inte insatt i vad allt det där 

innebär. 

31. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Så att inte data försvinner eller blir stulet. 

32. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

3 

Varför?: Jag tror att det är viktigt att inte va ute så vem som helst kan komma in i telefonen 

närsomhelst. 

33. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Otäckt om någon skulle komma åt min enhet. 

34. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra allmänt underhåll som att använda 

skärmlås och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

2 

Varför?: Gör inte det men kan inbilla mig att det är viktigt 

 

Aktivitetsfrågor – Tid 

35. Hur ofta tycker du att man bör läsa på och ta till sig information som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

Alltid. 

36. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Det är för krångligt och för mycket text. Lite osäker på hur det fungerar 

på telefonen med behörigheter. 

37. Hur lång tid får det ta när du läser på och tar till dig information, som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

Några minuter. 

38. Hur ofta tycker du att man bör installera och uppdatera applikationer? 

Alltid. 

39. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja. 



10 
 

Varför/Varför inte?: För att de görs med automatik. Tänker inte så mycket på det. 

40. Hur lång tid får det ta när du utför installation och uppdatering av applikationer? 

Några minuter, är ganska tidstolerant. Det får ta den tid den tar. 

41. Hur ofta tycker du att man bör utföra dagliga rutiner på sin smarttelefon, som 

exempelvis stänga av Wi-Fi och bluetooth? 

Alltid. 

42. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Beroende på hur man rör sig. Om man är hemma eller ute på stan. Inte 

säker på att jag alltid gör det korrekt och rätt. Men åtminstone några gånger i veckan. 

43. Hur lång tid får det ta när du utför dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din smarttelefon? 

Det får ta någon minut 

44. Hur ofta tycker du att man bör utföra allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på sin smarttelefon? 

Alltid. 

45. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja. 

Varför/Varför inte?: Kan inte allt, har inte kunskapen på alla olika punkterna. Har ambition 

i att sätta mig in i mer saker. Men har skärmlås som jag alltid använder. 

46. Hur lång tid får det ta när du utför allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på din smarttelefon? 

Några minuter. 

47. Hur ofta tycker du att man bör utföra säkerhetskopiering av data på sin 

smarttelefon? 

Några gånger i veckan. 

48. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Har ingen kunskap i det alls. En sak i datorn en annan på 

smarttelefonen. Inte hundra på datorn heller. Har Dropbox, men rädd för att andra ska kunna 

komma åt mina filer. Vill ha någon extra disk. 

49. Hur lång tid får det ta när du utför säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Det får ta den stund det tar. Tolerant 

 

Aktivitetsfrågor – Belöning och Risker 

50. Tycker du att det finns någon belöning i att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter? 

Mer kunnig och förstående vad de innebär. Då är de väll en belöning. Ser inte en stor belöning 

i det. 

51. Ser du någon risk i att inte läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter? 

Att jag inte vet vad det är de får tillgång till. Att de kan ändra saker i avtalen under resans 

gång. Annat att kolla o skriva under exempelvis bankärenden. 
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52. Tycker du att det finns någon belöning i att installera och hålla dina applikationer 

uppdaterade? 

Ja, de fungerar bättre. Ingen stor appmänniska. 

53. Ser du någon risk i att inte installera och uppdatera dina applikationer? 

Kan finnas säkerhetshål som i datorn. Ganska stor risk. 

54. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra dagliga rutiner på din 

smarttelefon, exempelvis att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Ja om jag känner mig säkrarare är det en belöning. En liten belöning. 

55. Ser du någon risk i att inte utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

bluetooth på dinsmarttelefon? 

Ja absolut. Andra kan komma in. Stor risk 

56. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra allmänt underhåll på din 

smarttelefon, exempelvis att använda kryptering eller skärmlås? 

En liten för säkerhetskänslan. 

57. Ser du någon risk i att inte utföra allmänt underhåll som att använda kryptering 

eller skärmlås på din smarttelefon? 

Ja jag tror det. Allt kan komma i fel händer. Vem som helst kan komma in. Man ska göra allt 

man kan för att vara så säker som möjligt. 

58. Tycker du att det finns någon belöning i att säkerhetskopiera data på din 

smarttelefon? 

Känslan att vara trygg. 

59. Ser du någon risk i att inte utföra säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Ja eftersom de kan förstöras eller försvinna. Stor risk här. Ett tu tre så händer det. 

 

Deltagare 2 

Inledningsfrågor 

1. Kön 

Man. 

2. Åldersgrupp 

Yngre. 

3. Har du en dator? 

Ja. 

4. Hur stor datorvana har du? 

Ganska stor. Spela, Ladda ner från internet. Installera program. Sitter ofta vid datorn. 

5. Anser du att din dator är säkrad mot intrång, i så fall hur? 

Ja. Jag har bra antivirusprogram. 

6. Har du en smarttelefon? 

Ja. 

7. Vilken typ av smarttelefon har du? 

Android. 

8. Hur stor vana av att använda smarttelefoner har du? 

Brukar bara smsa och ringa samt kolla Facebook. Den är okej. 

9. Om din smarttelefon blir stulen kan du hantera det på något bra sätt? 
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Nej. Ringa till snuten? 

10. De tjänster du använder, hur väl insatt i deras licensavtal är du? 

Inte alls. 

11. En viktig del av säkerhet är kryptering, vet du vad det är för något? 

Nej. 

12. En viktig del av säkerhet är autentisering, vet du vad det är för något? 

Nej. 

13. När man installerar och använder en applikation på sin smarttelefon kräver den 

vissa behörigheter. Förstår du innebörden av dessa behörigheter och i så fall känner du 

dig bekväm med dem? 

Vet inte vad de betyder. Känner mig bekväm. 

14. Har du någon gång blivit utsatt för identitetsstöld, blivit av med filer eller att din 

mobiltelefon blivit stulen? 

Ja, identitetsstöld flera gånger. 

 

Aktivitetsfrågor – Förväntad förmåga 

40. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att installera och uppdatera applikationer? 

1 

Varför?: För det är bara en knapp. Det är mycket text i licensavtal. 

41. Tycker du att det är lättare läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än att 

utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi eller Bluetooth? 

1 

Varför?: Bara något knapptryck. Mycket att läsa o förstå i det andra. 

42. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

1 

Varför?: Bara att dra i skärmen. Enklare att ställa in. Mycket text i det andra. 

43. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att säkerhetskopiera data? 

2 

Varför?: Det går snabbt och bara att vänta. Man slipper sitta o läsa. 

44. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra dagliga 

rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

2 

Varför?: Tar ungefär samma tid. Man slipper vänta och bara ett knapptryck. 

45. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra allmänt 

underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

2 

Varför?: Det är lätt att bara öppna och komma in i telefonen. Tar någon sekund bara. 

46. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

3 
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Varför?: Lite enklare o går snabbare 

47. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

3 

Varför?: Går lite snabbare. bara ett knapptryck 

48. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Bara ett knapptryck. Det är jobbigare att välja ut o kopiera sin data. 

49. Tycker du att det är lättare att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås 

och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

3 

Varför?: Enkelt o använda sig av skärmlås. 

 

Aktivitetsfrågor – Värde 

30. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att installera och uppdatera appar? 

3 

Varför?: Viktigare än att bara installera/uppdatera appar. Om man inte installerat något man 

använt så måste man veta vad det är. 

31. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

3 

Varför?: Stänga av Bluetooth och Wi-Fi inte så viktigt. Tar bara mer ström. 

32. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

3 

Varför?: Man behöver inte ha skärmlås, inte det viktigaste man kan ha på telefonen. 

33. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Så det inte händer någonting med min data 

34. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

2 

Varför?: Så inte mobilen dör. Inte så viktigt att uppdatera appar. Bara de man måste använda. 

35. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

1 

Varför?: Det är lite bra o ha ett lösenord på telefonen. Om man skulle bli hackad eller något. 

Eller om någon snor telefonen. 
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36. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

2 

Varför?: Säkrare, att kopiera min data. 

37. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

3 

Varför?: Tänker på batterisparandet. 

38. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

3 

Varför?: Ström är viktigare. 

39. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra allmänt underhåll som att använda 

skärmlås och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

3 

Varför?: Om det skulle hända något med telefonen som att tappa den. 

 

Aktivitetsfrågor – Tid 

15. Hur ofta tycker du att man bör läsa på och ta till sig information som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

Några gånger i månaden 

16. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej 

Varför/Varför inte?: Jag känner mig bekväm i de program jag använder. 

17. Hur lång tid får det ta när du läser på och tar till dig information, som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

3-5 Minuter. Ska gå snabbt. 

18. Hur ofta tycker du att man bör installera och uppdatera applikationer? 

Några gånger i månaden. 

19. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Brukar endast uppdatera vissa, de jag använder mest. 

20. Hur lång tid får det ta när du utför installation och uppdatering av applikationer? 

1-2 min. 

21. Hur ofta tycker du att man bör utföra dagliga rutiner på sin smarttelefon, som 

exempelvis stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Alltid. 

22. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Glömmer ibland då och då. Då dör telefonen. 

23. Hur lång tid får det ta när du utför dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din smarttelefon? 
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Några sekunder. 

24. Hur ofta tycker du att man bör utföra allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på sin smarttelefon? 

Alltid. 

25. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Jag har inget behov av skärmlås o sånt. 

26. Hur lång tid får det ta när du utför allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på din smarttelefon? 

Någon sekund, ska gå snabbt. 

27. Hur ofta tycker du att man bör utföra säkerhetskopiering av data på sin 

smarttelefon? 

Aldrig. 

28. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Nej har aldrig använt det. 

29. Hur lång tid får det ta när du utför säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

1 Minut lite mindre. beror på hur mycket men ändå ganska snabbt 

 

Aktivitetsfrågor – Belöning och Risker 

50. Tycker du att det finns någon belöning i att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter? 

Nej det är väl ingen belöning. Om man vill veta vad som gäller typ. 

51. Ser du någon risk i att inte läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter? 

Om man inte vet vad det är för någon tjänst kanske. Man bör kanske kolla igenom lite snabbt 

vad det är för något så man ser vad man håller på med. 

52. Tycker du att det finns någon belöning i att installera och hålla dina applikationer 

uppdaterade? 

Ja det bli bättre. Nya funktioner o snabbare. 

53. Ser du någon risk i att inte installera och uppdatera dina applikationer? 

Nej ingen risk vad jag vet. Uppdatera sånt som behövs och man använder. 

54. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra dagliga rutiner på din 

smarttelefon, exempelvis att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Spara batteri. 

55. Ser du någon risk i att inte utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din smarttelefon? 

Måste ladda telefonen oftare. 

56. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra allmänt underhåll på din 

smarttelefon, exempelvis att använda kryptering eller skärmlås? 

Ja det är ju säkrare att ha det i längden. Liten belöning inte så stor. 

57. Ser du någon risk i att inte utföra allmänt underhåll som att använda kryptering 

eller skärmlås på din smarttelefon? 

Lättare att komma in på den om den blir stulen. 



16 
 

58. Tycker du att det finns någon belöning i att säkerhetskopiera data på din 

smarttelefon? 

Nej. 

59. Ser du någon risk i att inte utföra säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Nej. 

 

Deltagare 3 

Inledningsfrågor 

1. Kön 

Kvinna. 

2. Åldersgrupp 

Yngre. 

3. Har du en dator? 

Ja. 

4. Hur stor datorvana har du? 

Inte så jättebra. Kan sitta i Word, kolla film och sådant samt surfa. 

5. Anser du att din dator är säkrad mot intrång, i så fall hur? 

Jag vet inte. 

6. Har du en smarttelefon? 

Ja. 

7. Vilken typ av smarttelefon har du? 

Android. 

8. Hur stor vana av att använda smarttelefoner har du? 

Jag skulle säga att den är bra. Jag gör allt på mobilen som man brukar göra på en dator. Betala 

Räkningar och webbshopping t.ex. Är mer bekväm med telefonen än datorn. 

9. Om din smarttelefon blir stulen kan du hantera det på något bra sätt? 

Nej skulle bli ledsen. Kanske ringa min morbror. Han tror jag kan hjälpa o låsa den. 

10. De tjänster du använder, hur väl insatt i deras licensavtal är du? 

Jag läser inte jag bockar i för att använda den. Inte alls insatt. 

11. En viktig del av säkerhet är kryptering, vet du vad det är för något? 

Nej. 

12. En viktig del av säkerhet är autentisering, vet du vad det är för något? 

Nej. 

13. När man installerar och använder en applikation på sin smarttelefon kräver den 

vissa behörigheter. Förstår du innebörden av dessa behörigheter och i så fall känner du 

dig bekväm med dem? 

Jag har sett det. Installerar inget som behöver tillgång till foton. Tittar lite ibland. 

14. Har du någon gång blivit utsatt för identitetsstöld, blivit av med filer eller att din 

mobiltelefon blivit stulen? 

Ja, identitetstöld och stulen mobil 
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Aktivitetsfrågor – Förväntad förmåga 

15. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att installera och uppdatera applikationer? 

1 

Varför?: Slipper läsa massa. Bara trycka på en knapp. 

16. Tycker du att det är lättare läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än att 

utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi eller Bluetooth? 

1 

Varför?: Förr i tiden var det krångligare att stänga av dessa tjänster men det beror på telefon. 

17. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

1 

Varför?: Mycket enklare att hitta till skärmlåsinställningar. Kan det enkelt. Svårläst. Det 

andra är svårt med mycket krångliga ord. 

18. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att säkerhetskopiera data? 

2 

Varför?: Tror att allting sparas via min Gmail. Aldrig gjort förut. Har någonting med google 

tror jag, väldigt osäker. Tror inte den är säker isåfall. 

19. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra dagliga 

rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

2 

Varför?: Ingen stor skillnad. Uppdateringar kommer upp när de behövs. Bara ett knapptryck 

för dagliga rutiner.  

20. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra allmänt 

underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

4 

Varför?: Svårt att hitta bra virusskydd krånglig ställningar: svårare att ställa in. 

21. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Jag vet inte hur man gör det andra 

22. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

4 

Varför?: Virusskyddet och kryptering svårt. GPS är svårare att hitta till. Överlag lättare med 

dagliga rutiner. 

23. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Jag vet fortfarande inte hur man gör. Ingen som har lärt mig, Ingen som visar hur 

man gör. Dåligt med information och utbildning gällande detta. 
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24. Tycker du att det är lättare att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås 

och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Ja eftersom jag inte kan. Ingen aning om hur man gör. 

 

Aktivitetsfrågor – Värde 

50. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att installera och uppdatera appar? 

1 

Varför?: Ja för säkerhetens skull är det lite mer värdefullt kanske men inte för användning av 

telefonen då är det mycket mer värdefullt att uppdatera. 

51. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

1 

Varför?: Bryr mig inte om det andra. Spara ström är viktigt. 

52. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

1 

Varför?: Vet inte. Ingen ska behöva komma in o snoka.  

53. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att säkerhetskopiera data? 

2 

Varför?: Jag har en massa minnen i telefonen som jag vill spara. 

54. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

2 

Varför?: Tar inte lika mycket på batteriet. 

55. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

1 

Varför?: Ja den som snor telefonen bryr sig inte om mina appar är uppdaterade . Förhindrar 

stöld. 

56. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Jag vill gärna ha kvar mina saker. 

57. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

1 

Varför?: Viktigare att ingen tar mina saker än att spara ström. 
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58. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Viktigare att få ha kvar mina saker än att spara ström. 

59. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra allmänt underhåll som att använda 

skärmlås och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Har jag säkerhetskopiering på telefonen har jag fortfarande kvar datan om telefonen 

tappas bort. Då har jag inte förlorat någon data. 

 

Aktivitetsfrågor – Tid 

35. Hur ofta tycker du att man bör läsa på och ta till sig information som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

Några gånger i månaden 

36. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej 

Varför/Varför inte?: Det är för jobbigt och tar för mycket tid. Ligger hellre och kollar tv. 

37. Hur lång tid får det ta när du läser på och tar till dig information, som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

max 5 minuter. Efter tröttnar man. Om de bara skulle vara mindre text. 

38. Hur ofta tycker du att man bör installera och uppdatera applikationer? 

Några gånger i månaden 

39. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej 

Varför/Varför inte?: Jag är rädd fr att den ska bli segare därför uppdaterar jag inte om det 

verkligen inte krävs för att använda. 

40. Hur lång tid får det ta när du utför installation och uppdatering av applikationer? 

30 sekunder väldigt snabbt. 

41. Hur ofta tycker du att man bör utföra dagliga rutiner på sin smarttelefon, som 

exempelvis stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Alltid. 

42. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja. 

Varför/Varför inte?: Vill spara batteri. 

43. Hur lång tid får det ta när du utför dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din smarttelefon? 

Max 2 sekunder. 

44. Hur ofta tycker du att man bör utföra allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på sin smarttelefon? 

Alltid 

45. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej 
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Varför/Varför inte?: Man ska alltid använda sig av skärmlås o sånt. Gör det inte eftersom 

jag inte hittat något som jag är bekväm med i min telefon. 

46. Hur lång tid får det ta när du utför allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på din 

smarttelefon? 

Max 3 sek skärmlås. Virusskydd tar jättelång tid så de bör gå fortare. Jobbig o bara sitta där o 

kolla medan det laddar. 

47. Hur ofta tycker du att man bör utföra säkerhetskopiering av data på sin 

smarttelefon? 

Några gånger i veckan. 

48. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej 

Varför/Varför inte?: Jag vet inte hur man gör. Några filer jag inte vill kommer bort. 

49. Hur lång tid får det ta när du utför säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Kanske 1-3 minuter beroende på hur mycket det är 

 

Aktivitetsfrågor – Belöning och Risker 

25. Tycker du att det finns någon belöning i att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter? 

Nej tar en massa tid för ord jag inte förstår. Därför jag inte läser. 

26. Ser du någon risk i att inte läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter? 

Risker finns det med allt man gör. Kanske står att det är jätte mycket virus i det. 

27. Tycker du att det finns någon belöning i att installera och hålla dina applikationer 

uppdaterade? 

Ja dom går snabbar om man uppdaterar. Får nya funktioner också. 

28. Ser du någon risk i att inte installera och uppdatera dina applikationer? 

Snarare en belöning i de gamla telefonerna då de tar för stor plats. Det här gör att min telefon 

blir långsammare. Ingen risk alls. 

29. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra dagliga rutiner på din 

smarttelefon, exempelvis att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Ja batteriet tar inte slut lika fort. Kan hålla på med telefonen. Det är nog därför de är så 

lättillgängliga. 

30. Ser du någon risk i att inte utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din smarttelefon? 

Man har på vart man är någonstans med GPS. Skriver man till någon och säger att man är 

någonstans men GPS:en avslöjar en. Det andra är att batteriet tar slut. 

31. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra allmänt underhåll på din 

smarttelefon, exempelvis att använda kryptering eller skärmlås? 

Ja om jag använder skärmlås kan inte vem som helst komma in i min telefon. Virusskyddet 

jag en gång hade tog bara plats tyckte jag. 

32. Ser du någon risk i att inte utföra allmänt underhåll som att använda kryptering 

eller skärmlås på din smarttelefon? 
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Lättare att sno mina saker. Snor de min telefon kan de ta min identitet mkt lättare. Stor risk. 

Kan vara positivt att inte ha skärmlås ifall exempelvis något skulle hända och någon måste 

komma in på den. 

33. Tycker du att det finns någon belöning i att säkerhetskopiera data på din 

smarttelefon? 

Att inte förlora allting om den exempelvis blir snodd. Har lite bilder jag inte vill bli av med i 

alla fall. 

34. Ser du någon risk i att inte utföra säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Förlorar allt på telefonen om den blir snodd eller går sönder. 

 

Deltagare 4 

Inledningsfrågor 

1. Kön 

Kvinna. 

2. Åldersgrupp 

Yngre. 

3. Har du en dator? 

Ja. 

4. Hur stor datorvana har du? 

Bra datorvana. Jag kan skicka saker, söka och surfa. Kan också använda 

ordbehandlingsprogram. 

5. Anser du att din dator är säkrad mot intrång, i så fall hur? 

Ja. Jag har antivirusprogram. 

6. Har du en smarttelefon? 

Ja. 

7. Vilken typ av smarttelefon har du? 

iOS. 

8. Hur stor vana av att använda smarttelefoner har du? 

Mycket bra. Kan använda alla funktioner i telefonen. 

9. Om din smarttelefon blir stulen kan du hantera det på något bra sätt? 

Man får bara leva i situationen. Blir den stulen blir den stulen. Har backup via iCloud. 

10. De tjänster du använder, hur väl insatt i deras licensavtal är du? 

Ofta tycker man bara godkänn. Känner mig inte insatt men trygg ändå. 

11. En viktig del av säkerhet är kryptering, vet du vad det är för något? 

Nej. 

12. En viktig del av säkerhet är autentisering, vet du vad det är för något? 

Nej. 

13. När man installerar och använder en applikation på sin smarttelefon kräver den 

vissa behörigheter. Förstår du innebörden av dessa behörigheter och i så fall känner du 

dig bekväm med dem? 

Jag förstår innebörden och jag känner mig bekväm. Det beror på att jag tänker på vad jag 

installerar i min telefon. 
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14. Har du någon gång blivit utsatt för identitetsstöld, blivit av med filer eller att din 

mobiltelefon blivit stulen? 

Nej. 

 

Aktivitetsfrågor – Förväntad förmåga 

50. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att installera och uppdatera applikationer? 

2 

Varför?: Man behöver inte göra så mycket det sköter sig av självt. För det andra måste man 

koncentrera sig mer. 

51. Tycker du att det är lättare läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än att 

utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi eller Bluetooth? 

1 

Varför?: Det tar så kort tid. 

52. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

1 

Varför?: Det är lätt o läsa men man måste lägga mer fokus på det. Skärmlås får man 

bestämma själv och det går ganska fort att sätta upp och utföra. 

53. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Man vet hur det fungerar det är inget nytt för mig. 

54. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra dagliga 

rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

2 

Varför?: Båda går väldigt snabbt men den ena går snabbare. 

55. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra allmänt 

underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

2 

Varför?: Det gör man dagligen. Man använder det och man har koll på det. 

56. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

3 

Varför?: För att om man ska säkerhetskopiera måste man exempelvis ha en sladd o fler 

saker. 

57. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

3 

Varför?: Båda går väldigt snabbt men det ena på ett knapptryck 

58. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

3 
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Varför?: Att det går ganska fort o det andra kräver mer grejer. 

59. Tycker du att det är lättare att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås 

och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

3 

Varför?: Jag använder det såpass mycket. Mer rutin i det. 

 

Aktivitetsfrågor – Värde 

25. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att installera och uppdatera appar? 

4 

Varför?: Just för att de styr och sätter regler. 

26. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

4 

Varför?: Spelar inte så stor roll det här med att stänga av saker. Det andra styr och sätter 

regler. 

27. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

2 

Varför?: Man har så mycket personliga saker i sin telefon. Man vill inte att det ska försvinna 

i ett knapptryck. Man får ha sina grejer ifred. Ens egendom liksom. 

28. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att säkerhetskopiera data? 

2 

Varför?: Att man vill ha en backup ifall orginal skulle försvinna. 

29. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

4 

Varför?: Då har man ju det nya och då fungerar appen bättre. 

30. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

3 

Varför?: Då har man ju det nya och då fungerar appen bättre. Lås är också viktigt men det 

andra är viktigare. 

31. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: För att man vill ha kvar sina grejer liksom. Bättre pga. av att inte tappa bort viktig 

data. 

32. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 
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1 

Varför?: Man vet att man kan va trygg med sitt egna. 

33. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Vill inte att det ska försvinna data. 

34. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra allmänt underhåll som att använda 

skärmlås och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Ja för om man gör det har man ju en backup på grejerna ifall de skulle försvinna. 

 

Aktivitetsfrågor – Tid 

35. Hur ofta tycker du att man bör läsa på och ta till sig information som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

Alltid. 

36. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Det tar massa tid. Man orkar inte man kanske kan skumma men det är 

tråkigt. 

37. Hur lång tid får det ta när du läser på och tar till dig information, som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

3-5 minuter får det ta. 

38. Hur ofta tycker du att man bör installera och uppdatera applikationer? 

Alltid. 

39. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja. 

Varför/Varför inte?: För att det är bra att göra det. 

40. Hur lång tid får det ta när du utför installation och uppdatering av applikationer? 

Tidstolerant det får ta den tid det tar. 

41. Hur ofta tycker du att man bör utföra dagliga rutiner på sin smarttelefon, som 

exempelvis stänga av Wi-Fi och bluetooth? 

Några gånger i veckan. 

42. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja. 

Varför/Varför inte?: Om jag har Bluetooth på o inte använder det stänger jag av det pga. 

säkerhet. Wi-Fi får man ibland stänga av när det inte fungerar så bra.  

43. Hur lång tid får det ta när du utför dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din smarttelefon? 

1 sekund typ. 

44. Hur ofta tycker du att man bör utföra allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på sin smarttelefon? 

Alltid. 

45. Gör du det tillräckligt ofta? 
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Ja. 

Varför/Varför inte?: För att ingen annan ska komma in i den utan tillstånd. 

46. Hur lång tid får det ta när du utför allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på din smarttelefon? 

Några sekunder. 

47. Hur ofta tycker du att man bör utföra säkerhetskopiering av data på sin 

smarttelefon? 

Några gånger i månaden. 

48. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Det har liksom inte blivit det.  

49. Hur lång tid får det ta när du utför säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Beror på vad man lägger in. Väldigt tidstolerant upp till en timme kan det få ta. 

 

Aktivitetsfrågor – Belöning och Risker 

15. Tycker du att det finns någon belöning i att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter? 

Ja då vet man ju vilka regler som gäller och vad det innebär.  

16. Ser du någon risk i att inte läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter? 

Det finns risker i allt. Man kan bestraffas för något beroende på vad som står i avtalet. Vissa 

saker kanske man inte får göra. 

17. Tycker du att det finns någon belöning i att installera och hålla dina applikationer 

uppdaterade? 

Ja det e klart. Då får man de nyaste. Det fungerar bättre o snabbare. 

18. Ser du någon risk i att inte installera och uppdatera dina applikationer? 

Om jag väntar o väntar på att uppdatera kan det vara en risk kanske. 

19. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra dagliga rutiner på din 

smarttelefon, exempelvis att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Bluetooth tar mkt batteri. Wi-Fi vet jag faktiskt inte 

20. Ser du någon risk i att inte utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din smarttelefon? 

Mobilen dör. Inte vad jag kommer på direkt. Om man har öppet Wi-Fi då kan man ju komma 

in på ett dåligt nätverk eller något sånt. 

21. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra allmänt underhåll på din 

smarttelefon, exempelvis att använda kryptering eller skärmlås? 

Då behöver inte obehöriga kolla o komma in i mobilen. Man kanske har privata grejer 

exempelvis. En belöning i att känna sig trygg. 

22. Ser du någon risk i att inte utföra allmänt underhåll som att använda kryptering 

eller skärmlås på din smarttelefon? 

Att folk kan gå in i den och göra vad dem vill. Ja relativt stor risk beror på vilket umgänge 

man är i. Om jag är på en offentlig plats kan ju någon kolla. 

23. Tycker du att det finns någon belöning i att säkerhetskopiera data på din 

smarttelefon? 
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Ja eller i alla fall föra över den till något annat. Man vet ju aldrig vad som ska hända. Klart 

man vill ha sina grejer trygga. 

24. Ser du någon risk i att inte utföra säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Att saker kan försvinna från telefonen. 

 

Deltagare 5 

Inledningsfrågor 

1. Kön 

Man. 

2. Åldersgrupp 

Yngre. 

3. Har du en dator? 

Ja. 

4. Hur stor datorvana har du? 

Ganska stor. Jag har haft utbildning och intresse. Jag kan fixa den när den är trasig. formatera. 

surfa m.m. 

5. Anser du att din dator är säkrad mot intrång, i så fall hur? 

Ja det är den. Jag har malwarebytes premium. Brukar rensa med en cleaner. Jag vet också 

själv vilka länkar o hemsidor jag besöker. 

6. Har du en smarttelefon? 

Ja. 

7. Vilken typ av smarttelefon har du? 

Android. 

8. Hur stor vana av att använda smarttelefoner har du? 

Ganska stor. Jag kan använda alla funktioner i mobilen. I alla fall nödvändiga som jag behövt. 

Kan också fixa den om den är trasig eller fel. Inte hårdvaran dock. 

9. Om din smarttelefon blir stulen kan du hantera det på något bra sätt? 

Jag har hemförsäkring. Jag har också en app som visar var min mobil är när internet är aktivt. 

Då kan jag spåra den. 

10. De tjänster du använder, hur väl insatt i deras licensavtal är du? 

Jag har inte kollat. Inte insatt. 

11. En viktig del av säkerhet är kryptering, vet du vad det är för något? 

Ja. 

12. En viktig del av säkerhet är autentisering, vet du vad det är för något? 

Ja. 

13. När man installerar och använder en applikation på sin smarttelefon kräver den 

vissa behörigheter. Förstår du innebörden av dessa behörigheter och i så fall känner du 

dig bekväm med dem? 

Jag förstår vad de innebär. Jag brukar acceptera eftersom jag inte tycker jag har något viktigt 

på min mobil. Förutom bankID osv. Jag installerar inte vilka appar som helst. Om jag 

verkligen vill ha applikation installerar jag den ändå. 
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14. Har du någon gång blivit utsatt för identitetsstöld, blivit av med filer eller att din 

mobiltelefon blivit 

stulen? 

Nej 

 

Aktivitetsfrågor – Förväntad förmåga 

15. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att installera och uppdatera applikationer? 

1 

Varför?: Det är lättare bara för att jag inte orkar läsa det andra 

16. Tycker du att det är lättare läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än att 

utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi eller Bluetooth? 

1 

Varför?: För jag är inte en person som gillar att läsa långa avtal. 

17. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

1 

Varför?: Jag orkar inte läsa licensavtal, behörigheter osv. Skärmlås är grundsäkerhet. 

18. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: För jag har inte svårt för att kopiera data och jag brukar göra det. Jobbigt att läsa. 

19. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra dagliga 

rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

2 

Varför?: Jag brukar göra båda fast stänga av Wi-Fi. Lättare att komma åt. 

20. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra allmänt 

underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

2 

Varför?: Det är lite enklare att komma åt och gör varje dag. 

21. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

3 

Varför?: Eftersom säkerhetskopiera data är jobbigare, man måste ha en annan enhet eller 

service för att skicka data. 

22. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

2 

Varför?: Det är lättare att komma åt. 

23. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

4 
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Varför?: För att det är lättare att komma åt och det blir ingen dataström man behöver vänta 

på. 

24. Tycker du att det är lättare att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås 

och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: För att det är lättare att komma åt och man behöver inte tänka på vad man ska göra. 

Aktivitetsfrågor – Värde 

 

50. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att installera och uppdatera appar? 

2 

Varför?: För det är en teknisk lösning för säkerhet. 

51. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

1 

Varför?: För att det ökar säkerheten väldigt mycket. 

52. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

1 

Varför?: För att om jag tappar mobilen så är det säkrare att ha skärmlås. Större risk att tappa 

den än licensavtalsrisker. 

53. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: För man har sin data sparad på flera ställen o därför tycker jag det är viktigare. 

54. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

2 

Varför?: För att jag känner mig säker när jag gör det. 

55. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

2 

Varför?: Uppdatera appar är också viktigt men det är viktigare eftersom man gör det andra 

varje dag. 

56. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

2 

Varför?: För att de är typ lika viktiga. Det ena är viktigare då man har sin data sparade på sin 

andra enhet och man har koll på det. 

57. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

2 
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Varför?: Detta för att det är mer säkert och lättare att göra. 

58. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

2 

Varför?: På grund av att man har mer koll på sina filer och man vet att de inte kommer 

försvinna. 

59. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra allmänt underhåll som att använda 

skärmlås och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

3 

Varför?: Man gör det oftare och man personer kan inte komma åt mobiler direkt. Nästan lika 

viktigt 

 

Aktivitetsfrågor – Tid 

35. Hur ofta tycker du att man bör läsa på och ta till sig information som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

Alltid. 

36. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Jag orkar inte, för mkt o läsa. 

37. Hur lång tid får det ta när du läser på och tar till dig information, som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

Drygt 1 minut. 

38. Hur ofta tycker du att man bör installera och uppdatera applikationer? 

Alltid. 

39. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja. 

Varför/Varför inte?: Jag gör det varje gång det kommer. Pga. säkerhetsskäl. Ibland kommer 

det buggar med nya uppdateringar. 

40. Hur lång tid får det ta när du utför installation och uppdatering av applikationer? 

Upp till 5 minuter. 

41. Hur ofta tycker du att man bör utföra dagliga rutiner på sin smarttelefon, som 

exempelvis stänga av Wi-Fi och bluetooth? 

Alltid. 

42. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Ibland glömmer jag men i alla fall flera gånger i veckan. Jag gör det 

eftersom det är säkrare och sparar batteri. 

43. Hur lång tid får det ta när du utför dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din smarttelefon? 

2 sekunder. 

44. Hur ofta tycker du att man bör utföra allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på sin smarttelefon? 

Alltid 
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45. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja 

Varför/Varför inte?: För att bli säkrare. Har skärmlås, Inget virusskydd eller kryptering. 

46. Hur lång tid får det ta när du utför allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på din smarttelefon? 

5 sekunder. upp till 10 sekunder. 

47. Hur ofta tycker du att man bör utföra säkerhetskopiering av data på sin 

smarttelefon? 

Några gånger i veckan 

48. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej 

Varför/Varför inte?: Jag gör det inte eftersom jag glömmer eller inte har något viktigt att 

kopiera. Så i verkligen någon gång i månaden i alla fall. 

49. Hur lång tid får det ta när du utför säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

15 minuter 

 

Aktivitetsfrågor – Belöning och Risker 

25. Tycker du att det finns någon belöning i att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter? 

Det är såklart bra för säkerheten. Man vet vad de får komma åt i telefonen. 

26. Ser du någon risk i att inte läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter? 

Ja. Det kan vara en risk för dem kan skriva konstiga saker. De kan vara någon tjänst som de 

kan komma åt men inte borde komma åt. Mellanstor risk eftersom jag inte tror de får skriva 

vad som helst. 

27. Tycker du att det finns någon belöning i att installera och hålla dina applikationer 

uppdaterade? 

Ja viktigt eftersom det kan komma nya säkerhetsuppdatering och de kan rätta till buggar. Att 

appen funkar bättre och ibland extra funktioner. 

28. Ser du någon risk i att inte installera och uppdatera dina applikationer? 

De kan vara något säkerhetshål som finns i appen. Stor risk. 

29. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra dagliga rutiner på din 

smarttelefon, exempelvis att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Via Bluetooth o Wi-Fi kan de komma åt vissa saker om de är duktigt. Spara batteri. Känner 

mig mer säker. 

30. Ser du någon risk i att inte utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din smarttelefon? 

Ja det finns en medelhög risk att de kan komma åt min mobil information. 

31. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra allmänt underhåll på din 

smarttelefon, exempelvis att använda kryptering eller skärmlås? 

Jag känner mig väldigt trygg om jag skulle tappa den exempelvis. 

32. Ser du någon risk i att inte utföra allmänt underhåll som att använda kryptering 

eller skärmlås på din smarttelefon? 
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Om jag tappar den kan de komma åt allt. Det är jättestor risk för jag har viktigt information i 

den. 

33. Tycker du att det finns någon belöning i att säkerhetskopiera data på din 

smarttelefon? 

Att inte tappa information. 

34. Ser du någon risk i att inte utföra säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Stor risk eftersom jag kan bli av med viktiga filer. 

 

Deltagare 6 

Inledningsfrågor 

1. Kön 

Man. 

2. Åldersgrupp 

Äldre. 

3. Har du en dator? 

Ja. 

4. Hur stor datorvana har du? 

Kan surfa, maila, scanna papper. Hyffsat bra för min ålder. 

5. Anser du att din dator är säkrad mot intrång, i så fall hur? 

Till viss del har Telia säker surf och Windows alert. 

6. Har du en smarttelefon? 

Ja. 

7. Vilken typ av smarttelefon har du? 

Android. 

8. Hur stor vana av att använda smarttelefoner har du? 

Jag använder den varje dag och surfar på den. Kan dom flesta funktionerna. 

9. Om din smarttelefon blir stulen kan du hantera det på något bra sätt? 

Jag har nog något i telefonen så att man ska kunna men inte säker. Annars kan man ringa till 

Telia. 

10. De tjänster du använder, hur väl insatt i deras licensavtal är du? 

Inte alls, man måste godkänna. 

11. En viktig del av säkerhet är kryptering, vet du vad det är för något? 

Ja. 

12. En viktig del av säkerhet är autentisering, vet du vad det är för något? 

Ja. 

13. När man installerar och använder en applikation på sin smarttelefon kräver den 

vissa behörigheter. Förstår du innebörden av dessa behörigheter och i så fall känner du 

dig bekväm med dem? 

Jag ingenting men. Ändå lite obehagligt. 

14. Har du någon gång blivit utsatt för identitetsstöld, blivit av med filer eller att din 

mobiltelefon blivit stulen? 

Nej. 
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Aktivitetsfrågor – Förväntad förmåga 

25. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att installera och uppdatera applikationer? 

1 

Varför?: Det går fortare. Det andra tråkig utdragen läsning och juridiskt formulerat. 

26. Tycker du att det är lättare läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än att 

utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi eller Bluetooth? 

1 

Varför?: Det går fortare. Det andra tråkig utdragen läsning samt juridiskt formulerat. 

27. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

1 

Varför?: Det går fortare. Det andra tråkig utdragen läsning samt juridiskt formulerat. 

28. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Det går fortare. Det andra tråkig utdragen läsning samt juridiskt formulerat. 

29. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra dagliga 

rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

2 

Varför?: Jag slipper gå in i inställningsmenyn o ta fram applistan. 

30. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra allmänt 

underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

1 

Varför?: Det sitter armbågen. Det är en vanesak. 

31. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Mer tillbehör. 

32. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

1 

Varför?: Det sitter armbågen. Det är en vanesak. 

33. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Slipper gå in i massa menyer o göra massa steg. Tidsmässigt enklare 

34. Tycker du att det är lättare att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås 

och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Det sitter armbågen. Det är en vanesak. 
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Aktivitetsfrågor – Värde 

50. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att installera och uppdatera appar? 

4 

Varför?: För att inte bli lurad samt för att inte köpa och ta emot något som man inte vill. 

51. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

4 

Varför?: För att inte bli lurad samt för att inte köpa och ta emot något som man inte vill. 

52. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

1 

Varför?: För att då kan ingen komma in i min telefon. 

53. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Jo man kan bryta och backa ut ur ett avtal medan data kan försvinna för alltid. 

54. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

1 

Varför?: En app kan jag ju alltid uppdatera senare medan det andra sparar batteri. 

55. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

1 

Varför?: Just pga. av min säkerhet. 

56. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: En app kan jag fortfarande uppdatera senare. Min data kan försvinna innan jag 

kopierar det. 

57. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

1 

Varför?: Jo för att ingen ska kunna komma in och använda min data. Det hindrar i alla fall 

lite. 

58. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Bara för att skydda så filer inte ska försvinna. 

59. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra allmänt underhåll som att använda 

skärmlås och kryptering än att säkerhetskopiera data? 
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4 

Varför?: Ja för att ingen ska kunna komma in. Ser hellre att jag hindrar någon från att stjäla 

det som finns i telefonen. 

 

Aktivitetsfrågor – Tid 

35. Hur ofta tycker du att man bör läsa på och ta till sig information som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

Aldrig. 

36. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Jag tycker aldrig att man ska behöva läsa på licensavtal och dylikt. Jag 

gör det dock inte tillräckligt ofta eftersom man idag bör göra detta. Godkänner jag inte så får 

jag inte använda den. 

37. Hur lång tid får det ta när du läser på och tar till dig information, som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

På sin höjd 2 minuter. 

38. Hur ofta tycker du att man bör installera och uppdatera applikationer? 

Några gånger i månaden. 

39. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja. 

Varför/Varför inte?: För att de ska fungera som det är tänkt. 

40. Hur lång tid får det ta när du utför installation och uppdatering av applikationer? 

Ingen alls. Ska gå direkt. 

41. Hur ofta tycker du att man bör utföra dagliga rutiner på sin smarttelefon, som 

exempelvis stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Alltid. 

42. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Spara batteri. Ibland kan jag glömma detta. Åtminstone någon gång i 

veckan.  

43. Hur lång tid får det ta när du utför dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din smarttelefon? 

5 sekunder. 

44. Hur ofta tycker du att man bör utföra allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på sin smarttelefon? 

Alltid. 

45. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja. 

Varför/Varför inte?: Ibland lägger man ifrån sig telefonen. Då ska den inte vara åtkomligt. 

46. Hur lång tid får det ta när du utför allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på din smarttelefon? 

Någon sekund. 
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47. Hur ofta tycker du att man bör utföra säkerhetskopiering av data på sin 

smarttelefon? 

Alltid. 

48. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja. 

Varför/Varför inte?: Har automatisk backup för att inte glömma av det. Vill ha kvar mina 

filer. 

49. Hur lång tid får det ta när du utför säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Några sekunder. 

 

Aktivitetsfrågor – Belöning och Risker 

15. Tycker du att det finns någon belöning i att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter? 

Nej. Bara ett nödvändigt moment. 

16. Ser du någon risk i att inte läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter? 

Ja man kan ju bli blåst. Risken är väll ganska stor. 

17. Tycker du att det finns någon belöning i att installera och hålla dina applikationer 

uppdaterade? 

Tar massa tid att utföra. Ingen belöning direkt. Har uppdateringar automatiskt på Wi-Fi. 

18. Ser du någon risk i att inte installera och uppdatera dina applikationer? 

Nej inte direkt. 

19. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra dagliga rutiner på din 

smarttelefon, exempelvis att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Ja det sparar batteritid. 

20. Ser du någon risk i att inte utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din smarttelefon? 

Vem som helst kan komma in via Bluetooth. 

21. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra allmänt underhåll på din 

smarttelefon, exempelvis att använda kryptering eller skärmlås? 

Jag känner mig säkrare, 

22. Ser du någon risk i att inte utföra allmänt underhåll som att använda kryptering 

eller skärmlås på din 

smarttelefon? 

De kommer åt mina grejer enklare 

23. Tycker du att det finns någon belöning i att säkerhetskopiera data på din 

smarttelefon? 

Ja jag känner mig säkrare när jag har backups. 

24. Ser du någon risk i att inte utföra säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Ja om jag tappar telefonen finns inget kvar. 
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Deltagare 7 

Inledningsfrågor 

1. Kön 

Man. 

2. Åldersgrupp 

Äldre. 

3. Har du en dator? 

Ja. 

4. Hur stor datorvana har du? 

Liten skulle jag säga. Kan gå ut lite på internet och göra internetärenden på banken. 

5. Anser du att din dator är säkrad mot intrång, i så fall hur? 

Nej det tror jag inte att den är. Jag har ju program som virusskydd. 

6. Har du en smarttelefon? 

Ja. 

7. Vilken typ av smarttelefon har du? 

Android. 

8. Hur stor vana av att använda smarttelefoner har du? 

Lagom stor. Jag kan använda det jag behöver. 

9. Om din smarttelefon blir stulen kan du hantera det på något bra sätt? 

Nej. 

10. De tjänster du använder, hur väl insatt i deras licensavtal är du? 

Dåligt. 

11. En viktig del av säkerhet är kryptering, vet du vad det är för något? 

Ja. 

12. En viktig del av säkerhet är autentisering, vet du vad det är för något? 

Nej. 

13. När man installerar och använder en applikation på sin smarttelefon kräver den 

vissa behörigheter. Förstår du innebörden av dessa behörigheter och i så fall känner du 

dig bekväm med dem? 

Nej det är den här lilla texten man bör läsa. Känner igen det. Inte helt bekväm med vad dessa 

gör. 

14. Har du någon gång blivit utsatt för identitetsstöld, blivit av med filer eller att din 

mobiltelefon blivit 

stulen? 

Nej 

 

Aktivitetsfrågor – Förväntad förmåga 

40. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att installera och uppdatera applikationer? 

1 

Varför?: Massa smått och text som är juridisk. 
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41. Tycker du att det är lättare läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än att 

utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi eller Bluetooth? 

1 

Varför?: Massa text och juridiskt. Smått återigen. Det andra är mycket lättare. 

42. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

2 

Varför?: Informationen är så lättillgängligt det står på skärmen hur man ska göra. Det andra 

är massa liten text, långa sidor och juridiskt. 

43. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att säkerhetskopiera data? 

3 

Varför?: Lite osäker eftersom jag inte gjort säkerhetskopiering. 

44. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra dagliga 

rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

1 

Varför?: Ja det är samma här. Informationen finns ju direkt. Bara knappar. 

45. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra allmänt 

underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

2 

Varför?: Informationen finns lättillgänglig. 

46. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Eftersom jag inte gjort det förut. 

47. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

2 

Varför?: Det andra är mer tillgängligt. Informationen finns direkt. 

48. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Inte gjort säkerhetskopiering förut. 

49. Tycker du att det är lättare att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås 

och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Inte gjort säkerhetskopiering förut. 

 

Aktivitetsfrågor – Värde 

50. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att installera och uppdatera appar? 

4 
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Varför?: Ja det har med mest säkerhet att göra. Rätt information. Du vet om vad som skrivs 

på. 

51. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

3 

Varför?: Det har mest med säkerhet att göra. Vet om vad jag skriver på. Det andra är också 

aningen viktigt. 

52. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

3 

Varför?: Det har med mest säkerhet att göra. Vet om vad jag skriver på. Skärmlås är ändå 

viktigt också. 

53. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att säkerhetskopiera data? 

2 

Varför?: För att inte bli av med information i telefonen. 

54. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

1 

Varför?: Av säkerhet och inte behöva vara uppkopplad ständigt. 

55. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

1 

Varför?: Appar har inte med så mycket säkerhet att göra, skärmlås skyddar mig. 

56. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Appar är inget värdefullt gällande säkerhet. 

57. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

1 

Varför?: Då kan ingen annan glo på mina grejer. Det är en större risk. 

58. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Ha kvar min data och säkra upp. 

59. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra allmänt underhåll som att använda 

skärmlås och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: Då kan ingen annan glo på mina grejer. Större risk. Inte gjort det andra heller. 
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Aktivitetsfrågor – Tid 

15. Hur ofta tycker du att man bör läsa på och ta till sig information som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

Alltid. 

16. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Jag orkar inte, för mycket o läsa. Litar på allting. 

17. Hur lång tid får det ta när du läser på och tar till dig information, som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

5 minuter. 

18. Hur ofta tycker du att man bör installera och uppdatera applikationer? 

Några gånger i månaden. 

19. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja. 

Varför/Varför inte?: Jag får nyare information och bättre appar. 

20. Hur lång tid får det ta när du utför installation och uppdatering av applikationer? 

5 minuter. 

21. Hur ofta tycker du att man bör utföra dagliga rutiner på sin smarttelefon, som 

exempelvis stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Alltid. 

22. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja. 

Varför/Varför inte?: Håller på med det lite ibland och efter stänger jag av. 

23. Hur lång tid får det ta när du utför dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din 

smarttelefon? 

1 minut. 

24. Hur ofta tycker du att man bör utföra allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på sin smarttelefon? 

Alltid. 

25. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Jag slipper att öppna telefonen med skärmlås. 

26. Hur lång tid får det ta när du utför allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på din smarttelefon? 

under 1 minut. 

27. Hur ofta tycker du att man bör utföra säkerhetskopiering av data på sin 

smarttelefon? 

Några gånger i månaden. 

28. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Jag vet inte hur man använder det. 

29. Hur lång tid får det ta när du utför säkerhetskopiering på din smarttelefon? 
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3-5 minuter. 

 

Aktivitetsfrågor – Belöning och Risker 

30. Tycker du att det finns någon belöning i att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter? 

Då vet jag vad jag ger mig in på. kunskapsbelöning. 

31. Ser du någon risk i att inte läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter? 

Jag ser risker i detta. Jag godkänner saker jag inte vet så kan saker bli offentligt. Stor risk. 

32. Tycker du att det finns någon belöning i att installera och hålla dina applikationer 

uppdaterade? 

Ny information och bättre appar. 

33. Ser du någon risk i att inte installera och uppdatera dina applikationer? 

Får gammal information. Vissa appar i alla fall. Man vill ha färsk information. Finns de något 

att uppdatera så ska man göra det 

34. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra dagliga rutiner på din 

smarttelefon, exempelvis att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Ja att den drar mindre ström. De kan inte komma åt mig lika lätt. Inte lika exponerad. En liten 

säkerhetsbelöning. 

35. Ser du någon risk i att inte utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din smarttelefon? 

Man kan komma åt mig enklare. Inte lika uppkopplad. Också energigrejen att telefonen inte 

dör lika snabbt. 

36. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra allmänt underhåll på din 

smarttelefon, exempelvis att använda kryptering eller skärmlås? 

Jag känner mig säkrare. Men jag har stängt av den. 

37. Ser du någon risk i att inte utföra allmänt underhåll som att använda kryptering 

eller skärmlås på din 

smarttelefon? 

Ja det är klart det är en stor risk. Vem som helst kan komma in i telefonen. 

38. Tycker du att det finns någon belöning i att säkerhetskopiera data på din 

smarttelefon? 

Ja det måste det göra. Att man sparat någon extra stans. 

39. Ser du någon risk i att inte utföra säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Blir av med allt om de händer något. Rätt stor risk. 

 

Deltagare 8 

Inledningsfrågor 

1. Kön 

Kvinna. 

2. Åldersgrupp 

Äldre. 

3. Har du en dator? 
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Nej. 

Hur stor datorvana har du? 

Den är låg. Kan göra småsaker som att skriva. 

Anser du att din dator är säkrad mot intrång, i så fall hur? 

Ingen aning. 

4. Har du en smarttelefon? 

Ja. 

5. Vilken typ av smarttelefon har du? 

Android. 

6. Hur stor vana av att använda smarttelefoner har du? 

Mycket större vana än på datorn. Kan ringa och smsa, väldigt mkt Facebook. Surfa. Jag 

uppdaterar mig. Använder annonser osv. Här ser man vad som händer och sker. 

7. Om din smarttelefon blir stulen kan du hantera det på något bra sätt? 

De enda man kan göra är att ringa polisen. Skulle göra detta om den var ny. Om det var en 

gammal telefon skulle jag strunta i det. Hemförsäkring har jag. 

8. De tjänster du använder, hur väl insatt i deras licensavtal är du? 

Inte så insatt skulle jag säga. Jag brukar ringa till mina barn när jag installerar nya saker. 

9. En viktig del av säkerhet är kryptering, vet du vad det är för något? 

Nej. 

10. En viktig del av säkerhet är autentisering, vet du vad det är för något? 

Nej. 

11. När man installerar och använder en applikation på sin smarttelefon kräver den 

vissa behörigheter. Förstår du innebörden av dessa behörigheter och i så fall känner du 

dig bekväm med dem? 

Jag har sett det, är inte det någon säkerhetsgrej? Det blir ju tvåvägskommunikation. Vet inte 

riktigt hur jag ska förklara innebörden men jag har sett det. Jag brukar fråga mina barn. 

Känner både och ibland vet man ju inte vad mad godkänner. 

12. Har du någon gång blivit utsatt för identitetsstöld, blivit av med filer eller att din 

mobiltelefon blivit stulen? 

Ja, stulen mobil. Nära bekant var med om en tråkig situation där väldigt viktiga filer 

raderades. 

 

Aktivitetsfrågor - Förväntad förmåga 

33. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att installera och uppdatera applikationer? 

3 

Varför?: Svårt med det tekniska. 

34. Tycker du att det är lättare läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än att 

utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-FI eller Bluetooth? 

1 

Varför?: Det är bara knapptryck. 

35. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 
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1 

Varför?: Bara att göra det och enklare att fixa det. 

36. Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än 

att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Om man sätter sig in i det är det nog enklare, kan inte själv men har barn som kan 

fixa det. 

37. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra dagliga 

rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

4 

Varför?: Jag håller på med det lite mer. 

38. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra allmänt 

underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

2 

Varför?: För att jag använder det hela tiden. Övning ger färdighet. 

39. Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: För att jag använder det hela tiden. Övning ger färdighet. 

40. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

1 

Varför?: För att jag använder det hela tiden. Övning ger färdighet. 

41. Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

3 

Varför?: Ja absolut. Bara trycka på en knapp. 

42. Tycker du att det är lättare att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås 

och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

4 

Varför?: För att jag använder det hela tiden. Övning ger färdighet. Det andra har jag inte 

gjort. 

 

Aktivitetsfrågor – Värde 

13. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att installera och uppdatera appar? 

2 

Varför?: Viktigt med avtal sen använder jag apparna på ett annat sätt. För mig personligen är 

det viktigare. 

14. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

4 

Varför?: Man vet vad man ger sig in på. 
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15. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

1 

Varför?: Skärmlås är säkerhet för mig själv. Skickar iväg ett meddelande som inte ska 

skickas iväg annars kanske eller ett telefonsamtal som inte ska iväg. Har man låst så har man 

mer kontroll. 

16. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter än att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Ifall något händer så har man extra kopia. 

17. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

4 

Varför?: Man har det i sitt vardagliga bruk. Jag tycker det är viktigare vad man har i 

vardagen. 

18. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra 

allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

3 

Varför?: Denna var svår. Återigen appar för man har det i sitt vardagliga bruk. Jag tycker det 

är viktigare vad man har i vardagen. För vad kan hände egentligen utan skärmlås, att man 

skickar iväg ett samtal av misstag. 

19. Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Man vill ha en extra kopia utifall det händer något. 

20. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering? 

2 

Varför?: Skärmlås är lite viktigare för att det händer inget katastrofalt om det går iväg något 

samtal eller något. 

21. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-

Fi och Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Man vet aldrig ifall något katastrofalt skulle inträffa. 

22. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra allmänt underhåll som att använda 

skärmlås och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

1 

Varför?: Man vet aldrig ifall något katastrofalt skulle inträffa.. Har vart med om detta också. 
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Aktivitetsfrågor – Tid 

43. Hur ofta tycker du att man bör läsa på och ta till sig information som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

Alltid. 

44. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja. 

Varför/Varför inte?: Säkerhetsgrej för sig själv. Jag lusläser inte allt men jag ugglar igenom 

det. Text har jag alltid varit duktig på. 

45. Hur lång tid får det ta när du läser på och tar till dig information, som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

15 minuter. 

46. Hur ofta tycker du att man bör installera och uppdatera applikationer? 

Några gånger i veckan. 

47. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Det handlar ju om tid och hur mycket man kan spendera. Definitivt en 

gång i månaden skulle jag säga i alla fall att jag gör det.  

48. Hur lång tid får det ta när du utför installation och uppdatering av applikationer? 

30 minuter. 

49. Hur ofta tycker du att man bör utföra dagliga rutiner på sin smarttelefon, som 

exempelvis stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Alltid. 

50. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 

Varför/Varför inte?: Lathet jag kommer och går och tillbaka. Onödigt att stänga av dessa 

tjänster. 

51. Hur lång tid får det ta när du utför dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din smarttelefon? 

15-30 sekunder. 

52. Hur ofta tycker du att man bör utföra allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på sin smarttelefon? 

Alltid 

53. Gör du det tillräckligt ofta? 

Ja 

Varför/Varför inte?: Av säkerhetsskäl. 

54. Hur lång tid får det ta när du utför allmänt underhåll som att kryptera eller 

använda skärmlås på din smarttelefon? 

En sekund. 

55. Hur ofta tycker du att man bör utföra säkerhetskopiering av data på sin 

smarttelefon? 

Alltid. 

56. Gör du det tillräckligt ofta? 

Nej. 
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Varför/Varför inte?: Vet inte hur man gör. 

57. Hur lång tid får det ta när du utför säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

30 sekunder. 

 

Aktivitetsfrågor - Belöning och Risker 

23. Tycker du att det finns någon belöning i att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter? 

Absolut. Man vet vad som gäller och inte gäller. Helt enkelt vad lagen säger. Egentligen bör 

man lusläsa. Det är säkerhet för min egen del. 

24. Ser du någon risk i att inte läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter? 

Man kan bli lurad. Stor risk. 

25. Tycker du att det finns någon belöning i att installera och hålla dina applikationer 

uppdaterade? 

Då har man ordning och struktur och man vet vad man har. Det blir snabbare o fortare. Men 

det går ändå så ingen stor belöning. 

26. Ser du någon risk i att inte installera och uppdatera dina applikationer? 

Risken är att man inte kan hitta saker o ting och går förbi information. Ingen farlig risk. Vissa 

saker kan gå förbi en om man är slarvig. Får skylla sig själv. 

27. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra dagliga rutiner på din 

smarttelefon, exempelvis att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

Sparar ström i telefonen. Liten belöning. 

28. Ser du någon risk i att inte utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth på din smarttelefon? 

Att det står öppet och vem som helst kan gå in o kolla. Har inte så hemlig information. 

Privatlivet kan kränkas. Detta är en medelstor risk. 

29. Tycker du att det finns någon belöning i att utföra allmänt underhåll på din 

smarttelefon, exempelvis att använda kryptering eller skärmlås? 

Ja att ingen kan gå in och detta ger en trygghet. 

30. Ser du någon risk i att inte utföra allmänt underhåll som att använda kryptering 

eller skärmlås på din smarttelefon? 

Det är en relativt hög risk. Då kan någon gå in o snoka. 

31. Tycker du att det finns någon belöning i att säkerhetskopiera data på din 

smarttelefon? 

Det finns en belöning i att vara trygg. 

32. Ser du någon risk i att inte utföra säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Ja då kan all information försvinna. Detta är en stor risk. 

 


