
Frågor från Frågeformulär 
Här under presenteras samtliga frågor som ställdes i frågeformuläret med dess tillhörande 

svar. De är sorterade utefter de olika delarna som fanns.  

De tre raderna direkt under varje fråga motsvarar svar för deltagare ett, två och tre i löpande 

ordning.  

 

Inledande frågor  

 1. Hur stor kunskap har du inom säkerhetskopiering? 

Har stor kunskap 

Kan lite 

Kan lite 

 

2. Hur mycket erfarenhet har du av 

säkerhetskopiering? 

Har gjort det många gånger 

Har testat någon enstaka gång 

Har testat någon enstaka gång 

 

3. Hur stor kunskap har du inom 

molnlagringstjänster? 

Har stor kunskap 

Ingen 

Kan lite 

 

4. Hur mycket erfarenhet har du av 

molnlagringstjänster? 

Använder det mycket 

Aldrig använt 

Har testat 

 

5. Använder du någon molnlagringstjänst 

idag, och i så fall vilken? 

Ja, Dropbox och Google Drive 

Nej 

Ja, dropbox 

 

6.Skulle du kunna tänka dig att göra det i framtiden? Varför eller 

varför inte? 

Ja, För att det är smidigt. 

Ja 

Ja, Tar inget hårddiskutrymme 

 



7.Har du använt någon molnlagringstjänst för att utföra säkerhetskopiering, och i så 

fall vilken? 

Ja, Dropbox och Google Drive 

Nej 

Nej 

 

8.Skulle du kunna tänka dig att göra det i framtiden? Varför eller 

Varför inte? 

Ja, För enkelhetens skull.  

Ja 

Ja, smidigt 

 

9.Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala för att använda en 

molnlagringslösning? 

0 Kr i dagsläget 

30 kr/mån 

inget 

 

Frågor om förväntan att klara av en uppgift 

 

1. Tycker du att det är lättare att läsa på om än att utföra en 

programinstallation? 

Nej, definitivt inte 

Nej, definitivt inte 

Nej, lite svårare 

 

2. Hur kommer det sig? 

Det är lättare att klicka sig igenom en installation med de "vanliga" 

stegen än att läsa på om något, vilket upplevs som jobbigt.  

bara klicka 

lättare att bara göra 

 

3. Tycker du att det är lättare att läsa på om än att skapa 

ett användarkonto? 

Nej, lite svårare 

Nej, definitivt inte 

Nej, lite svårare 

 

4. Hur kommer det sig? 

Det är lättare att praktiskt skapa något, men det beror på hur komplext lösenord användaren behöver 

skapa till kontot. 

bara skapa konto 

lättare att bara göra 
 

 

5. Tycker du att det är lättare att läsa på om än att utföra 

säkerhetskopiering av en fil? 



Nej, definitivt inte 

Ja, lite lättare 

Nej, lite svårare 

 

6. Hur kommer det sig? 

Att utföra en säkerhetskopiering är enkelt och har gjorts många 

gånger! 

gör det sällan 

Lättare att bara göra 

 

7. Tycker du att det är lättare att läsa på om än att utföra 

återställning av en fil?  

Nej, lite svårare 

Ja, lite lättare 

Nej, lite svårare 

 

8. Hur kommer det sig? 

För vissa molnlagringstjänster kan det vara lite svårt att lista ut hur man hittar 

återställning av en raderad fil, men när man vet  

Lättare att bara göra 

 

9. Tycker du att det är lättare att utföra en programinstallation än att 

skapa ett användarkonto?  

Ja, absolut 

Nej, lite svårare 

 

10. Hur kommer det sig? 

Att skapa ett användarkonto kan vara svårt med val av lösenord, men vid installation av ett program brukar det 

alltid vara samma  

gör det sällan 

brukar vara lättare att göra användarkonto 
 

 

11. Tycker du att det är lättare att utföra en programinstallation än att utföra 

säkerhetskopiering av en fil?  

Nej, definitivt inte 

Nej, definitivt inte 

Ja, lite lättare 

 

12. Hur kommer det sig? 

Det är fler steg att gå igenom vid en installation än vid en 

säkerhterkopiering. 

bara att klicka 

De är lättare 
 

 

13. Tycker du att det är lättare att utföra en programinstallation än att utföra 

återställning av en fil?  

Nej, lite svårare 



Ja, absolut 

Ja, lite lättare 

 

14. Hur kommer det sig? 

Det är mer att gå igenom vid en installation, men en filåterställning kan vara lite svårt 

ibland.  

bara att klicka  

De är lättare 

¨ 

15. Tycker du att det är lättare att skapa ett användarkonto än att utföra 

säkerhetskopiering av en fil?  

Nej, definitivt inte 

Nej, definitivt inte 

Ja, lite lättare 

 

16. Hur kommer det sig? 

Att skapa ett användarkonto kan vara rätt 

jobbigt. 

bara klicka 

De är lättare tycker jag 
 

 

17. Tycker du att det är lättare att skapa ett användarkonto än att utföra 

återställning av en fil?  

Nej, definitivt inte 

Ja, absolut 

Ja, lite lättare 

 

18. Hur kommer det sig? 

Skapa ett användarkonto kan vara besvärligt beroende på vad man behöver gå igenom för 

att lyckas.  

återställer sällan 

De är lättare tycker jag 

 

19. Tycker du att det är lättare att utföra säkerhetskopiering av en fil än att utföra 

återställning av en fil?  

Ja, lite lättare 

Ja, absolut 

Ja, lite lättare 

 

20. Hur kommer det 

sig? 

Oftast är det mer rakt på 

sak.  

återställer sällan 

De är lättare tycker jag 

 
 



Frågor om aktiviteters värde 

1. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på om jämfört med att utföra 

en programinstallation?  

Nej, lite mindre värdefullt 

Nej, definitivt inte 

Nej, definitivt inte 

 

2. Hur kommer det sig? 

Det är viktigt att läsa på så att man vet hur installationen går till och vad som står i avtalet, men det viktigaste är att 

installationen  

Installationer är i princip likadana 

lär mig av att göra inte läsa 
 

 

3. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på om jämfört med att 

skapa ett användarkonto?  

Nej, lite mindre värdefullt 

Nej, lite mindre värdefullt 

Nej, lite mindre värdefullt 

 

4. Hur kommer det sig? 

Det är viktigt att läsa på aå att man vet vad säkerhetskraven är för kontot, men det är fortfarande mer praktiskt 

och värdefullt  

Så att det inte godkänner något som du inte har räknat ska finnas med, som bindande avtal 

lär mig av att göra inte läsa 
 

 

5. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på om jämfört med att utföra 

säkerhetskopiering av en fil?  

Nej, definitivt inte 

Nej, lite mindre värdefullt 

Nej, lite mindre värdefullt 

 

6. Hur kommer det sig? 

Det är viktigare att säkerhetskopieringen blir utförd då det är en kritisk uppgift, men 

det kan vara bra att veta hur det går till etc. 

inget advacerat  

lär mig av att göra inte läsa 

 

7. Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på om jämfört med att 

utföra återställning av en fil?  

Nej, definitivt inte 

Nej, lite mindre värdefullt 

Nej, lite mindre värdefullt 

 

8. Hur kommer det sig? 

Har en fil försvunnit är det väldigt viktigt att få tillbaka en fungerande version av filen! 

samma som innan 

lär mig av att göra inte läsa 



 

9. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra en programinstallation jämfört med att 

skapa ett användarkonto?  

Ja, lite mer värdefullt 

Nej, definitivt inte 

Nej, lite mindre värdefullt 

 

10. Hur kommer det sig? 

Ofta behöver du ha ett program innan du kan logga in med ett användarkonto. 

Ungefär samma 

ne spelar ingen större roll 

 

11. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra en programinstallation jämfört med att utföra 

säkerhetskopiering av en fil?  

Nej, definitivt inte 

Nej, definitivt inte 

Ja, lite mer värdefullt 

 

12. Hur kommer det sig? 

Att ha en säkerhetskopia på kritiskt viktig fil bör vara viktigare än att få ny funktionalitet 

genom ett program. 

Säkerhetskopiering kan du ha mer nytta av än att kunna instalera ett program 

Ja det tycker jag 
 

 

13. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra en programinstallation jämfört med att utföra 

återställning av en fil?  

Nej, definitivt inte 

Nej, definitivt inte 

Nej, lite mindre värdefullt 

 

14. Hur kommer det sig? 

Återskapa en viktig fil är viktigare än att få ett program till på datorn då en fil ofta innehåller viktig data. 

Det kan vara bra att kunna en återställning om man tar bort en fil av misstag 

bra att återställa filer 

 

15. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa ett användarkonto jämfört med att utföra 

säkerhetskopiering av en fil?  

Nej, lite mindre värdefullt 

Nej, definitivt inte 

Ja, lite mer värdefullt 

 

16. Hur kommer det sig? 

Ha en extra uppsättning av en fil för nödsituationer än mycket värt om innehållet är viktigt, men 

ett användarkonto kan också  

samma som installationen typ 

ja säkerhetskopierar väldigt sällan 

 



17. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa ett användarkonto jämfört med att utföra 

återställning av en fil?  

Nej, definitivt inte 

Nej, definitivt inte 

Ja, lite mer värdefullt 

 

18. Hur kommer det sig? 

Båda kan vara viktiga då man många gånger behöver ha ett konto för att utnyttja tjänster, men att få tillbaka 

viktig information  

samma som insallationen typ 

brukar inte återställa filer 
 

 

19. Tycker du att det är mer värdefullt att utföra säkerhetskopiering av en fil jämfört med att 

utföra återställning av en fil?  

Ja, absolut 

Nej, lite mindre värdefullt 

Ja, lite mer värdefullt 

 

20. Hur kommer det sig? 

Har en fil försvunnit är det viktigare att få tillbaka den filen än att utföra en säkerhetskopia av en redan existerande 

fil. Allt fungerar  

Det känns som att du kommer använda återställning mer än säkerhetskopiering 

då slipper du återställa 
 

Frågor om Tidsåtgång 

1. Hur ofta läser du på? 

Så ofta det behövs för att godkänt genomförande. Dock brukar jag läsa igenom i alla fall lite lätt vid installationer 

för att kontroller  

sällan  

typ aldrig 

 

2. Hur mycket tid spenderar du på att 

läsa på? 

0.10.00 

0.00.00 

0.00.10 

 

3. Hur ofta installerar du programvara? 

Inte så speciellt ofta. När jag upptäcker att jag saknar något program som jag behöver ha. Skulle gissa på ett par 

veckors eller  

när jag är i behov av det  

typ aldrig 

 

4. Hur mycket tid spenderar du på att 

installera programvara? 

0.05.00 



0.01.00 

0.01.00 

 

5. Hur ofta skapar du ett användarkonto? 

När det behövs för att utnyttja ett program eller tjänst jag vill ta del av. 

Det varierar. 

när jag ska börja använda nya internetsidor 

väldigt sällan 

 

6. Hur mycket tid spenderar du på att skapa ett 

användarkonto? 

0.05.00 

0.01.00 

0.01.00 

 

7. Hur ofta utför du 

säkerhetskopiering av en fil? 

Någon gång i veckan kanske 

typ aldrig 

nästan aldrig 

 

8. Hur mycket tid spenderar du på att utföra 

säkerhetskopiering av en fil? 

0.01.00 

0.00.00 

0.01.00 

 

9. Hur ofta utför du 

återställning av en fil? 

När det behövs, vilket oftast är väldigt 

sällan. 

aldrig 

aldrig 

 

10. Hur mycket tid spenderar du på att utföra återställning 

av en fil? 

0.03.00 

0.00.00 

0.00.00 
 

Frågor om belöning  

1. Anser du att det finns någon vinst med att läsa på? I så fall vad? 

Ja, Man kan lära sig hur man ska göra, vad som krävs och hur saker 

fungerar. 

Ja 

Ja, man lär sig 



 

2. Anser du att det finns någon vinst med att installera 

programvara? I så fall vad? 

Ja, Kunna utnyttja nya funktioner och göra fler saker. 

Ja 

Ja, man får ett pogram 

 

3. Anser du att det finns någon vinst med att skapa ett 

användarkonto? I så fall vad? 

Ja, Man kan använda tjänster och prgramvara som kräver inloggning. 

Ja, du är ofta tvungen att ha ett konto för att få använda de olika 

internetsidornas tjänster 

Ja, man får ett användarkonto 

 

4. Anser du att det finns någon vinst med att utföra säkerhetskopiering av en fil? I så fall vad? 

Ja, Det är lätt att kon´mma tillbaka till ursprungsläget utan totalpanik om det finns en säkerhetskopia än om det 

inte fanns det. 

Ja, om du har något som du inte vill bli av med så kan man spara det på något mer ställe, som än säkerhet ifall 

något skulle  

Ja, så att man har en kopia 

 

5. Anser du att det finns någon vinst med att utföra återställning 

av en fil? I så fall vad? 

Ja, Få tillbaka en viktig som saknades. Det kan vara mycket värt i ett 

kritiskt skede. 

Ja, om du har tagit bort en fil som du sedan ångrar dig 

Ja, om det skulle bli fel så är de bra 
 

 

Utvärderande Frågor 

1. Har du kommit i kontakt med något av de presenterade 

alternativen tidigare?  

Ja, Dropbox och Google Drive 

Ja, Western Digitals lösning för sin portabla hårddisk 

Ja, Dropbox 

 

2. Om du svarade ja på förra frågan, i hur stor omfattning och i vilket sammanträffande? 

Både Dropbox och Google Drive. Det har främst blivit säkerhetskiering av filer relaterade till skolarbeten som 

säkerhetskopierades  

Endast med externa hårdiskar inte målnskiten 

väldigt lite, mobilen 

 

3. Blev du genom att delta i studien mer medveten om att molnlagringstjänster kan användas för att 

hantera säkerhetskopiering  

Nej, Visste om det sedan innan. 



Ja 

Nej 

 

4. Blev du genom att delta i studien mer motiverad att använda molnlagringstjänster för att hantera 

säkerhetskopiering av filer? 

Nej, Blev nog mindre motiverad på grund av krånglet med den portabla hårddisken. 

Nej 

Nej 

 

5. Vilket av de tre alternativen som du testade under experimentet tycker du 

var lättast att använda? 

Google Drive 

Google Drive 

Dropbox 

 

6. Hur kommer det sig? 

Det var lättast att hitta rätt. De hade tydliga knappar och menyer och det gick snabbt att 

använda. Det kom även upp en meny  

lätt att installera och använda 

Enklast 

 

7. Vilket av de tre alternativen som du testade under experimentet tycker du 

var svårast att använda?  

Western Digitals lösning för sin portabla hårddisk 

Western Digitals lösning för sin portabla hårddisk 

Western Digitals lösning för sin portabla hårddisk 

 

8. Hur kommer det sig? 

Det var svårt att hitta i det medföljande programmet. Det tog lång tid och flera försök innan jag lyckades göra 

en backup som skulle utföras direkt. Provade även att uppdatera mjukvaran under tiden. Det fanns inget sätt i 

de medföljande programmen att återskapa borttagna filer och gränssnittet var krångligt i programmet för 

filhantering. Det var svårt att veta vilket av de medföljande programmen man skulle installera. 

Det fungerade inte, så orkade inte med det 

det är kasst 
 

 


