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Sammanfattning 

Idag används internet för allt från nöje och sociala aktiviteter till arbete och bankaffärer. Kopplat till 

alla fördelar som Internet erbjuder finns det också många faror eftersom de datorer som används till 

detta också kan attackeras för att stjäla information, eller tas över och användas för kriminella syften. 

Det är därför viktigt att alla förstår riskerna med att använda Internet, hur viktigt det är att skydda sin 

personliga information och vad som kan hända ifall detta skydd brister. Tidigare studier pekar på att 

medborgarnas medvetenhet om informationssäkerhet är bristande, så också deras kompetens när 

det gäller att skydda sig själva och sin information på Internet.  

Den här studien är avsedd att ge en bild av svenska medborgares syn på sin förmåga och sitt ansvar 

när det gäller att upprätthålla sin informationssäkerhet vid användning av internet. Som metod för 

att åstadkomma detta har en bred enkätstudie med både kvalitativa och kvantitativa inslag 

genomförts. Enkäten besvarades av 219 svenska medborgare och resultatet visar att det finns brister 

i deras kunskap och att en klar majoritet anser att de behöver lära sig mer om informationssäkerhet. 

Deltagarna visar överlag en god tilltro till sin egen förmåga att ta till sig ny kunskap på området och 

anser att ansvaret för informationssäkerhet till största delen ligger på dem själva. Utöver detta 

identifierar studien också en rad områden som svenska medborgare vill veta mer om, samt vilka 

delar i säkerhetsarbetet de anser vara svårast att förstå. 

Arbetet kan förhoppningsvis ge inspiration till vidare forskning inom området och utveckling av 

kompetenshöjande åtgärder, för att i slutänden hjälpa till att höja kompetensnivån när det gäller 

informationssäkerhet, både för individer och för samhället i stort.  

Abstract 

Information technology is becoming more and more important in today´s society and use of the 

Internet is a vital part in day-to-day life. People use the Internet for a long list of activities that 

include entertainment, banking and social media. The extensive use of the web also means that users 

are exposed to many dangers, as the same devices that are used for our convenience can be attacked 

in attempts to steal information or to control computers for criminal purposes.  

To avoid becoming a victim of cybercrime while using the Internet, it is important that users have an 

understanding of the importance to protect their information and the consequences that can occur if 

that protection fails. 

Studies have shown that citizens´ awareness and competence regarding the area of information 

security is lacking and in dire need of strengthening. 

This study is meant to give an insight into how Swedish citizens view their competence, knowledge 

and responsibility when it comes to preserving their information security in a context of Internet use. 

A survey with both quantitative and qualitative elements was carried out to research the matter. 219 

Swedish citizens took part in the survey, and the result showed that there is a lack of knowledge 

among the citizens when it comes to the matter of information security and that a majority of them 

feel that they need to learn more about it. 

The participants showed good faith in their ability to learn new ways to protect their information and 

they also feel that their information security is largely their own responsibility. The study also points 

out a number of specific areas within information security that the participants want to know more 

about, and areas they find especially hard to understand. 

This work and the result here in can hopefully be the basis and inspiration for further research into 



 
 

the area, as well as the future development of education and training methods to raise the level of 

knowledge and competence in the Swedish society. 
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1. Introduktion 
Dagens samhälle blir mer och mer karaktäriserat av informationsteknologi och enligt Statistiska 
Centralbyrån använder cirka 75 % av Sveriges befolkning datorer och internet dagligen (Statistiska 
Centralbyrån 2014). Internet används till allt fler vardagliga sysslor såsom informationssökning, 
skicka e-post, köpa varor och tjänster, deklarering, bankärenden och interaktion på sociala medier. 
Kopplat till alla fördelar som internet och datorer ger finns det också nackdelar eftersom de datorer 
som används för detta också kan attackeras för att komma över information eller tas över och 
kontrolleras för kriminella syften (Shillair m.fl. 2015). Det är därför viktigt att alla förstår riskerna med 
att använda internet, hur viktigt det är att skydda sin personliga information och vad som kan hända 
ifall detta skydd brister (Kritzinger & Von Solms 2010). Men det är inte bara personlig information 
som kan vara i fara när säkerheten hos den enskilde användaren fallerar. Informationssystem anses 
idag vara en viktig del i stort sett all samhällsverksamhet (NISU 2015) och brister i den enskildes 
skydd kan också få konsekvenser långt utanför den personliga sfären eftersom en infekterad eller 
kapad dator kan användas för att sprida skadlig kod vidare i allt mer sammankopplade system 
(Shillair m.fl. 2015). Detta innebär att alla har ett gemensamt ansvar för att skydda den digitala 
miljön, och att bristande informationssäkerhet hos medborgarna även kan innebära en fara för 
samhällets funktionalitet (NISU 2015).    

Syftet med det här arbetet är att undersöka attityder och uppfattningar kring informationssäkerhet 

vid användning av internet hos de svenska medborgarna. En enkätundersökning kommer att 

genomföras för att ta reda på hur medborgarna upplever sin egen kompetens inom området och hur 

de ser på ansvaret att skydda sin information. Genom att visa på hur medborgarna resonerar kring 

sin egen informationssäkerhet kan arbetet förhoppningsvis identifiera områden där deras kunskap 

och kompetens behöver stärkas. Detta kan sedan ligga till grund för vidare forskning kring, och 

utveckling av, kompetenshöjande åtgärder för att höja medvetenhet och kompetensnivå kring 

informationssäkerhet på både individ och samhällelig nivå. 

2. Bakgrund 
Det här kapitlet innehåller en introduktion till informationssäkerhetsbegreppet så som det används i 

uppsatsen och en genomgång av tidigare forskning inom området.  

2.1. Informationssäkerhet och cybersäkerhet   

Informationssäkerhet definieras i ISO-standard 27002 (ISO/IEC 2005) som bevarandet av 
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet gällande information. Detta innebär att bara behöriga 
personer får ta del av den, man måste kunna lita på att informationen är korrekt och den ska alltid 
finnas när den behövs. Informationssäkerhet är en process som innebär att skydda information från 
hot mot dessa egenskaper genom t.ex. tekniska verktyg, policys, utbildning och andra åtgärder (Reid 
& Van Niekerk 2014).  

Säkerhet för informations- och kommunikationsteknologi (ICT)  handlar om att skydda de tekniska 
system som används för att lagra och/eller skicka information, t.ex. datorer och nätverksutrustning. 
ISO-standard 13335-1:2004 definierar detta som innehållandes alla aspekter för att bevara 
konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, oavvislighet och spårbarhet hos informationsresurser. Denna 
typ av säkerhet är en process som innebär att skydda informationsteknologi, snarare än information 
men eftersom informationssäkerhet inkluderar skyddandet av de underliggande tekniska resurserna 
kan IT-säkerhet anses vara en undergrupp till informationssäkerhet (von Solms & van Niekerk 2013). 
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Cybersäkerhet inrymmer aspekter av både informationssäkerhet och säkerhet för 
informationsteknologi, men sträcker sig också längre då det handlar om att bevara konfidentialitet, 
riktighet och tillgänglighet i cyberrymden/på internet. Cyberrymden är ”en komplex miljö som är ett 
resultat av interaktionen mellan människor, mjukvara och tjänster på internet med hjälp av tekniska 
anordningar och nätverk som är kopplade till det” (Reid & Van Niekerk 2014). Därför inkluderar 
cybersäkerhet skyddandet av både personers informationsbaserade, och andra, tillgångar. När det 
gäller cybersäkerhet finns det scenarion där offrets information inte nödvändigtvis påverkas negativt, 
utan istället är det andra sorters tillgångar som är utsatta. Som exempel tar von Solms och van 
Niekerk (2013) upp exemplet med botnät. En dator som är del i ett botnät har blivit utsatt för ett 
skadligt program som gör det möjligt för en angripare att kontrollera den drabbade datorn och sedan 
använda den för sina egna syften (Feily, Shahrestani & Ramadass 2009). Att vara del i ett botnät 
innebär inte alltid att konfidentialiteten, riktigheten eller tillgängligheten hos den drabbades 
information påverkas, botnätet kanske bara använder delar av datorns kapacitet utan att användaren 
märker detta. Men om botnätet används för att begå brott så blir datorns ägare en ofrivillig 
medhjälpare. Cybersäkerhet handlar om att skydda information, men också om att skydda de 
personer som använder internet och alla deras intressen och tillgångar som kan nås via internet (von 
Solms & van Niekerk 2013). 

I en statlig offentlig utredning definieras begreppet på följande vis: ”cybersäkerhet omfattar, enligt 
den definition EU använt i sin Cybersäkerhetsstrategi från 2013 de mekanismer och åtgärder som 
används för att skydda cyberdomänen, både civilt och militärt, mot de hot som är förknippade med 
eller som kan skada dess ömsesidigt beroende nätverk och informationsinfrastruktur. Cybersäkerhet 
strävar efter att bevara nätverkens och infrastrukturens tillgänglighet och riktighet samt 
konfidentialiteten hos informationen däri” (NISU 2015, s. 42). I utredningen står också att begreppen 
ofta används utan särskillnad och att det går bra att använda ordet informationssäkerhet när inte 
större kontextuell precision är nödvändig.  
Då den aktuella undersökningen berör grundläggande delar av området anses exaktheten hos 
begreppet vara av mindre vikt och därför kommer informationssäkerhet användas genom hela 
arbetet.  

2.2. Relaterat arbetet 
I sin undersökning med fokusgrupper visar Åhlfeldt m.fl. (2015) att medvetenheten och 
kompetensen gällande informationssäkerhet hos individer är ett kritiskt område och att dessa två 
aspekter behöver stärkas hos samhällets medborgare för att skapa en säkerhetskultur i samhället, 
eftersom säkerhetsområdet är något som rör alla medborgare. För att öka kompetensen och 
kunskapen inom området föreslås det att fokus måste riktas mot medborgarna, med utbildning i 
skolan från tidig ålder samt utbildning och åtgärder för att höja kompetensen hos de ”vuxna” 
medborgarna. Författarna skriver att gemene man behöver få förståelse för behovet av 
informationssäkerhet och varför det är viktigt att ha kompetens inom området. Behovet av 
ytterligare forskning gällande kartläggning och metodutveckling betonas då det är sparsamt med 
tidigare forskning på området (Åhlfeldt m.fl. 2015).  

I en artikel identifierar Siponen (2001) fem dimensioner av informationssäkerhetsmedvetenhet och 
slår fast att medvetenhet om koncept gällande informationssäkerhet borde vara en viktig del i alla 
medborgares allmänna kunskap. Alla som tycker att deras privata information i någon form är en 
viktig tillgång borde vara medvetna om de faror som finns, speciellt i en internetmiljö, och därför 
borde medborgarnas kunskap om detta förbättras. Kunskap om informationssäkerhet borde vara lika 
spridd som den för ”vanlig” säkerhet (Siponen 2001). 

Då tidigare forskning på samhällsperspektivet är sparsam (Åhlfeldt m.fl. 2015) har studier på ett 
angränsande område, hemanvändares inställning till informationssäkerhet, använts som 
komplement för att hitta teorier, begrepp och undersökningsmetoder som i sin tur kan appliceras på 
medborgarperspektivet. Begreppet hemanvändare är smalare än medborgare, då det inte är säkert 
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att alla medborgare använder datorer, men i båda fallen handlar det om individer utanför en formell 
kontext såsom arbete eller skola. 

En studie genomfördes av Rhee, Kim och Ruy (2009) för att identifiera faktorer som har inflytande på 
användares säkerhetsbeteende. Studien genomfördes i form av en enkätundersökning och mätte 
deltagarnas upplevda självförmåga, deras nuvarande säkerhetsåtgärder samt avsikten att förbättra 
sin informationssäkerhet i framtiden. Resultatet från undersökningen visade tydligt att personer som 
ansåg sig vara kompetenta inom området också var mest troliga att ha adekvata säkerhetsåtgärder 
installerade. Dessa personer uppgav också att de hade för avsikt att förstärka sin 
informationssäkerhet i framtiden, vilket inte var fallet i lika hög grad när det gällde deltagare som 
uppvisade en lägre nivå av självförmåga (Rhee, Kim, & Ryu 2009).  

LaRose, Rifon och Enbody (2008) undersökte hur användare kan förmås att vidta åtgärder för att 
bättre skydda sig på internet, och de fastslog att personer som anser att säkerhet online är deras 
eget ansvar är mer troliga att skydda sig än personer som inte anser detta. 

I en studie angående hemanvändare och deras medvetenhet om säkerhetshot mot sina datorer 
(Furnell, Bryant, & Phippen 2007) undersöktes bland annat inställningen till den egna förmågan att 
skydda sin information, kunskap och förståelse om olika hot och säkerhetsåtgärder och huruvida 
deltagarna såg sig som personligt ansvariga för den egna säkerheten. I denna studie påvisades att 
användare som både har hög upplevd självförmåga i kombination med en känsla för det personliga 
ansvaret är troliga att framgångsrikt kunna skydda sig själva och sin information online.  

3. Problemformulering 
Det här arbetet syftar till att undersöka hur svenska medborgares ser på informationssäkerhet när de 
använder internet. 

Informationssäkerhet handlar om att förstå de faror och attacker som finns, samt de 
försvarsåtgärder och strategier som finns för att kunna säkerställa konfidentialitet, riktighet och 
tillgänglighet hos den egna digitala informationen och informationsteknologin (Jang-Jaccard & Nepal 
2014), och detta är viktigt för alla som använder datorer och internet att ha kompetens och kunskap 
om detta för att kunna skydda sig från informationsstöld, dataintrång och liknande.   

Pfleeger och Pfleeger (2006) menar att säkerheten aldrig blir starkare än den svagaste länken, och 
Howe, Ray, Roberts, Urbanska och Byrne (2012) skriver att hemanvändare ofta anses vara just den 
svagaste länken i informationssäkerhetskedjan eftersom de inte alltid har tillräcklig kunskap för att 
hantera de hot som finns. Enligt Shillair m.fl. (2015) är denna bristande kunskap ett problem 
eftersom varje användare spelar en roll i att bibehålla integriteten på internet, och oförsiktiga 
användare riskerar därmed att försämra säkerheten även för andra, t.ex. genom att ovetandes sprida 
virus, eller om deras uppgifter eller datorer kan användas i olagliga syften. Detta kan på sikt även 
äventyra samhällets funktionalitet, då många av samhällets tjänster bygger på och är beroende av 
allt mer sammankopplade informationssystem. Det är därför allas gemensamma ansvar att skydda 
den digitala miljön mot hot och angrepp (NISU 2015).   

Till skillnad från arbetsplatsen, där arbetet med att säkra information ofta styrs av policys och 
användarna skyddas av en IT-avdelning som upprätthåller säkerheten, ansvarar hemanvändarna för 
sin egen säkerhet och det är upp till dem själva att hålla både sig själv och sin säkerhet uppdaterade 
för att möta de hot som finns (Anderson & Agarwal 2010). I en hemmiljö får användaren dessutom 
ingen formell utbildning, utan kunskap om informationssäkerhet får anskaffas på eget initiativ och 
efter egen förmåga (Li & Siponen 2011).  

Resultatet av en studie utförd på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
tyder på att det finns brister i säkerhetsmedvetandet hos individer, att det är viktigt ur ett 
samhällsperspektiv att förstå att detta är kopplat till bristen på kompetens hos samhällets 
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medborgare och att det därför behövs information och utbildning för att höja denna kompetensnivå 
(Åhlfeldt m.fl. 2015). Studien fastslår också att det behövs ytterligare forskning då det gäller  
kompetensåtgärder riktade till medborgare, eftersom merparten av forskningen utgår från skola eller 
arbetsplatser. Behovet av mer forskning kring hur människors kompetens ser ut utanför en arbets- 
eller skolkontext uttrycks även av Li och Siponen (2011) som anser att det inte har gjorts tillräckligt 
med studier kring hur användares säkerhetsarbete i hemmet skiljer sig från det på arbetsplatsen. 
Arbetet av Åhlfeldt m.fl. (2015) visar på att medborgarperspektivet är viktigt och att det behövs både 
forskning och åtgärder för att kunna säkerställa att medborgare har den kompetens och kunskap som 
behövs för att skydda sin egen information, och på så sätt även bidra till att förbättra 
informationssäkerheten på ett samhälleligt plan. I en statlig offentlig utredning från 
Digitaliseringskommissionen (2015) slås det dessutom fast att även om Sverige generellt sett har 
invånare med mycket god digital kompetens så finns det ett behov av ökad kompetens när det gäller 
säkerhet och integritet hos användare. 

3.1. Frågeställning 

För att visa på attityder och uppfattningar kring informationssäkerhet från ett medborgarperspektiv 
är målet för denna studie att besvara följande frågeställning: 

Vad anser svenska medborgare att de har för förmåga och ansvar när det gäller att upprätthålla sin 
egen informationssäkerhet vid användning av internet? 

Denna fråga har för avsikt att undersöka och kartlägga om medborgarna upplever att de har 
tillräckligt stor förmåga att hantera de faror som förekommer i samband med digital 
informationshantering på internet och därmed kunna säkerställa att deras utrustning och 
information är skyddad. Frågeställningen avser också att visa på hur medborgare resonerar kring 
vilket ansvar individen har för att säkerställa sin egen informationssäkerhet.  

3.2. Motivering 

Motiveringen bakom arbetet grundar sig främst i arbetet som utförts av Åhlfeldt m.fl. (2015) som 
efterlyser forskning kring utbildningsinsatser och kompetensförsörjning ur ett medborgarperspektiv, 
för att fylla de luckor som finns inom informationssäkerhetsområdet i dagsläget. 

För att kunna förstå och forska kring hur arbetet med medborgarnas kompetens inom 
informationssäkerhet kan stärkas, och i slutänden föreslå åtgärder för att göra just detta, behövs 
först en förståelse för hur användarnas tankar kring informationssäkerhet ser ut idag. Detta arbete 
ämnar till att få fram just en sådan bild.  Genom att visa på hur medborgare resonerar kring sin egen 
informationssäkerhet är rapporten tänkt att vara till nytta för fortsatt forskning inom området 
eftersom den kan identifiera viktiga aspekter där medborgarna brister i kunskap och/eller utbildning. 

Vidare forskning kan leda till utvecklandet av kompetenshöjande åtgärder och därmed förbättra 

informationssäkerheten för individer och samhället i stort.  En grundläggande förståelse för 

medborgarnas kunskaps- och kompetensnivå kan också vara till nytta för systemadministratörer och 

andra ansvariga för IT-säkerhet då det kan ge en uppfattning om vilken sorts kunskaper och attityder 

som finns hos medborgarna, och som de tar med sig in i en yrkesverksamhet, som kunder hos 

internethandelsföretag eller internetleverantörer, och andra sammanhang där datorer används.  

4. Metod  
Här följer en redogörelse för de forskningsmetoder som kommer tillämpas för att kunna besvara 
rapportens frågeställning. Arbetet delas upp i en litteraturstudie och en enkätundersökning.  
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4.1. Litteraturstudie 

Litteraturstudien syftar till att få en förståelse för den forskning som har gjorts inom området tidigare 
och identifiera faktorer som kan anses vara av särskild vikt när det gäller informationssäkerhet för 
användare utanför en skol- eller arbetskontext. Kunskapen som erhålls från detta steg är viktig för att 
skapa förståelse för forskningsområdet, och för att identifiera möjliga teman och frågeställningar för 
fortsatt arbete när det gäller medborgarnas inställning till informationssäkerhet.  

En litteraturstudie innefattar att systematiskt identifiera, lokalisera och analysera dokument som 
innehåller information angående forskningsområdet/problemet (Robson 2011). För att hitta relevant 
information användes den så kallade snöbollsmetoden som beskrivs på följande sätt: först 
identifieras nyckelord som utgår från forskningsfrågan och dessa nyckelord används sedan för att 
söka efter litteratur i databaser, t.ex. Google Scholar eller IEEE Xplore. Detta leder till ett första urval 
av artiklar som ska vara relevanta, helst citerade av många och publicerade i tidskrifter eller 
konferenser av hög kvalitet. I nästa steg används referenslistan i de utvalda artiklarna för att gå bakåt 
och hitta ytterligare litteratur. På samma sätt kan man även gå framåt genom att hitta artiklar som 
refererar till den första artikeln (Wohlin 2014). 

Nyckelord som används i databassökningar är ”medborgare”, ”informationssäkerhet” och engelska 
motsvarigheter som ”citizen”, ”home user”, ”information security”, ”cyber security” och ”security 
awareness”. Den insamlade litteraturen kan sedan användas som grund för att identifiera relevanta 
teman för att formulera frågor till kartläggningen av medborgarnas uppfattningar och attityder när 
det gäller informationssäkerhet. Två teman när det gäller användares inställning till 
informationssäkerhetsarbete som återkommer i flera studier och anses vara en bra utgångspunkt för 
denna undersökning är: 

1. Upplevd självförmåga är personers tro på sin förmåga att kunna mobilisera motivation och 
mentala resurser för att kunna vidta handlingar för att kontrollera en given situation eller 
slutföra en uppgift (Bandura 1986). Flera studier pekar på att användarnas upplevda 
självförmåga är en faktor som påverkar deras användande av säkerhetsåtgärder och hur de 
ser på sitt eget ansvar för att skydda sina datorer och sin information (Anderson & Agarwal 
2010; LaRose m.fl. 2008; Shillair m.fl. 2015). Personer med hög upplevd självförmåga är mer 
benägna att installera och använda säkerhetsåtgärder än personer som upplever att de har 
låg förmåga (Rhee m.fl. 2009).  

2. Personer som anser att informationssäkerhet är deras eget ansvar är mer benägna att vidta 
säkerhetsåtgärder (LaRose, Rifon, & Enbody 2008) och känslan av att det är ens eget 
personliga ansvar är större hos personer som anser sig vara avancerade användare med hög 
upplevd självförmåga (Furnell, Bryant & Phippen 2007). Dessa studier pekar på att en känsla 
för att säkerhet är ens eget ansvar är en viktig faktor när det gäller i vilken utsträckning 
personer väljer att vidta åtgärder för att skydda sin information. Att undersöka hur det är 
ställt med attityder angående personligt ansvar hos svenska medborgare kan därför 
förhoppningsvis även ge en indikation på hur villiga de är att arbeta med sin personliga 
informationssäkerhet.  

4.2. Enkätundersökning 

Robson (2011) skriver att för att ta reda på vad människor anser, känner och/eller tror är det bäst att 
använda sig av intervjuer eller enkäter. Den metod som ska användas för att ta reda på vad svenska 
medborgare anser att de har för förmåga och ansvar när det gäller att upprätthålla sin egen 
informationssäkerhet vid användning av internet är en enkätstudie med både kvalitativa och 
kvantitativa inslag. Anledningen till valet av en enkätundersökning är att målet med arbetet är att ge 
en bild av uppfattningarna hos en stor grupp människor. Driscoll (2011) menar att enkäter är bäst att 
använda för att ta reda på generella trender i folks åsikter, erfarenheter och beteende. Formatet 
lämpar sig också väl för att svara på forskningsfrågan eftersom Robson (2011) skriver att det ger 
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möjligheten att använda en strukturerad form för att samla in data i standardiserad form från en 
relativt stor grupp svarande. På detta sätt går det att hitta små mängder information från ett urval 
människor i hopp om att kunna generalisera resultatet till en större kontext (Driscoll 2011).   

Undersökningen är i huvudsak kvantitativ till sin natur eftersom detta lämpar sig för att ge en 
ögonblicksbild över attityder och uppfattningar gällande ett ämne vid ett visst tillfälle (Wohlin m.fl. 
2012), vilket också är syftet med detta arbete. Den kvantitativa metoden är också bra för att kunna 
sätta siffror på insamlad data, vilket ger ett bra underlag för att dra slutsatser, samt att kunna 
generalisera resultatet från ett mindre urval till en större befolkning (Robson 2011). Därför består 
enkäten till huvudsaklig del av stängda frågor där den som svarar får ett antal svarsalternativ att välja 
mellan. Stängda frågor ger inte samma möjlighet till fördjupning som öppna frågor, där de svarande 
kan ge mer utförliga svar, men fungerar bra i den här studien eftersom syftet är att ge en bred bild av 
medborgarnas uppfattningar. Stängda frågor gör också att det går snabbare att samla in data och de 
förenklar sammanställning och analys (Saunders, Lewis & Thornhill 2000). Detta är viktigt eftersom 
undersökningen genomförs med begränsningar när det gäller både tid och resurser.  

Både Robson (2011) och Creswell (2009) menar att en kombinerad metod som samlar in både 
kvalitativ och kvantitativ data kan hjälpa till att ge en mer komplett och bättre förståelse för 
forskningsproblemet än de två metoderna kan göra separat, speciellt i en verklig miljö, eftersom det 
kan behövas olika perspektiv för att hantera komplexa fenomen och situationer (Robson 2011). Den 
kvalitativa metoden är lämplig för att skapa kontext och förståelse på ett djupare plan än kvantitativa 
frågor (Robson 2011). Därför kommer ett fåtal frågor av kvalitativ art inkluderas i enkäten, för att 
även möjliggöra viss fördjupning i ämnet. De kvantitativa frågorna är menade att ge svar på hur 
många som är av en viss uppfattning, medan de kvalitativa snarare är menade att ge folk en chans att 
motivera och fördjupa sina synpunkter. 

Enkäter som utförs över internet, telefon eller post anses ha vissa svagheter, bland annat risken att 
de svarande kan missförstå frågor eftersom det inte finns möjlighet för frågeställaren och svaranden 
att kommunicera med varandra (Robson 2011), och det kan vara svårt att få in tillräckligt med svar 
eftersom motivationen att delta kan vara låg hos de tilltänkta respondenterna (Berndtsson, Hansson, 
Olsson, & Lundell 2008). För att motverka dessa svagheter används så kallade ”face-to-face” enkäter 
(Robson 2011), där frågeställaren antingen läser upp frågor och fyller i svaren i enkäten eller finns 
tillgänglig för frågor från den svarande när denne själv genomför enkäten. Denna form kan liknas vid 
väldigt strukturerade intervjuer med ett litet antal frågor som ställs i en förutbestämd ordning. 
Svarsalternativen är oftast bestämda på förhand, men formen fungerar också för att ha med ett litet 
antal öppna frågor (Robson 2011), vilket gör det till ett bra format för den här studien. Enligt Robson 
(2011) är andelen som väljer att svara också oftast större än i andra sorters enkäter. 

Det är viktigt att enkätfrågor är lätta att förstå så att de svarande inte missförstår och svarar på fel 
saker, därför ska de vara formulerade på ett korrekt, enkelt och lättfattligt språk där specifika 
fackuttryck och tekniska termer undviks om de inte är absolut nödvändiga (Dahmström 2011). 
Ytterligare riktlinjer som beaktades i frågekonstruktionen var att enkätfrågor ska vara så entydiga 
som möjligt för att undvika missförstånd, man ska undvika dubbla frågor (två i en) och att det är 
viktigt att frågorna verkligen utgår från forskningsfrågan och hjälper till att svara på den (Robson 
2011). Enkäten designas också för att innehålla ett litet antal frågor, för att minska risken att de som 
svarar tröttnar och inte genomför enkäten i sin helhet. 

4.3. Urval och avgränsning 

Här redovisas de strategier för urval som används i enkätundersökningen, och de avgränsningar som 

har lagts på arbetet. 



7 
 

4.3.1. Urval 

Studien avser att visa på attityder och uppfattningar hos svenska medborgare. Detta innebär att 
populationen som ska undersökas är väldigt stor och för att få en helt korrekt bild av deras 
uppfattningar i ämnet skulle det bli nödvändigt att fråga alla medborgare om deras inställning till 
informationssäkerhet. Detta är omöjligt inom ramen för detta arbete, och istället görs ett urval av 
personer som tillfrågas för att sedan kunna generalisera de inkomna svaren till den större 
populationen. Det finns två sätt att åstadkomma detta och det är slumpmässiga och icke-
slumpmässiga urval (Dahmström 2011). Ett slumpmässigt urval innebär i detta fall att varje 
medborgare i Sverige ska ha en positiv, känd sannolikhet att bli utvald för att svara på enkäten: alla 
måste ha en chans att ingå i undersökningen och sannolikheten för att detta inträffar måste vara 
känd i förväg (Dahmström 2011). Detta urval lämpar sig bäst för att generalisera resultat (Robson 
2011), men är inte genomförbart i det här fallet då det inte är möjligt att garantera en sådan 
sannolikhet på grund av arbetets snäva ramar när det gäller tid och resurser. Istället kommer ett 
icke-slumpmässigt urval göras i form av ett så kallat bekvämlighetsurval, där ett urval av människor 
istället görs i frågeställarens närhet (Robson 2011). Resultatet från ett bekvämlighetsurval kan inte 
generaliseras på samma sätt som ett slumpmässigt urval och lämpar sig allra bäst för studier av 
utforskande art (Robson 2011), vilket detta arbete kan anses vara i stor utsträckning då det utforskar 
attityder och inställningar angående informationssäkerhet för att visa på hur det ser ut i dagsläget, 
och för att ge en grund för vidare forskning inom området.  

Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren själv väljer ut vilka som ska tillfrågas i studien och 
därmed kan han/hon påverka undersökningen på olika sätt (Robson 2011). Det kan t.ex. vara så att 
forskaren medvetet eller omedvetet väljer ut en viss typ av personer baserat på grund av saker som 
klädsel, etnicitet eller utseende, vilket påverkar sannolikheten för att personer blir utvalda och kan 
därmed riskera att snedvrida resultatet (Robson 2011). Det går heller inte att hålla reda på bortfallet, 
alltså vilka eller hur många av de tillfrågade som väljer att inte delta i undersökningen (Dahmström 
2011).  

Eftersom urvalstypen lämnar en del att önska när det gäller möjligheterna att generalisera resultatet 
blir demografiskt variation hos de svarande viktig för att få en så representativ bild av befolkningen 
som möjligt. I den här undersökningen kommer de svarande delas in efter kön och ålder, och för att i 
möjligaste mån säkerställa att alla grupper representeras i studien kommer tankar från en annan typ 
av icke-slumpmässigt urval användas, nämligen kvoturval. 
Kvoturval innebär att proportionerna i urvalet återspeglar proportionerna i populationen 
(Dahmström 2011). Antag till exempel att Sveriges befolkning består av 50% män och 50% kvinnor. 
Urvalet ska då bestå av två kvoter: hälften män och hälften kvinnor. Inom varje kvot väljs personer ut 
med hjälp av bekvämlighetsurval, och detta innebär att urvalet kan kontrolleras under 
undersökningens gång, vilket ökar möjligheten att respondenter med stor demografisk variation 
ingår i undersökningen. Saknas det kvinnor bland de svarande får extra kraft läggas på att få in svar 
från den gruppen. I den här studien kommer ett så kallat oproportionerligt kvoturval  användas, där 
kvoterna inte står i proportion till samhället i övrigt (Morrow m.fl. 2007). Istället blir målsättningen 
att i första hand få svarande från varje kategori/kvot, och sedan att i möjligaste mån se till att svaren 
också blir lika många i varje kategori. Kategorierna är 12 till antalet och visas i Tabell 1:  

Kvinnor Män 

18-24 år 18-24 år 

25-34 år 25-34 år 

35-44 år 35-44 år 

45-54 år 45-54 år 

55-64 år 55-64 år 

65 och äldre 65 och äldre 
Tabell 1 - Demografiska kategorier 
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Den aktuella enkäten kommer att utföras genom att ”fånga in” personer på olika platser i samhället, 
företrädesvis i städerna Skövde och Göteborg. Valet att genomföra undersökningen i två städer 
grundar sig i en önskan att få deltagare från ett så stort geografiskt område som möjligt med de 
resurser som finns tillgängliga, för att på så sätt kunna ge en mer representativ bild av befolkningen. 
Undersökningen kommer att genomföras på olika platser i städerna för att få ytterligare demografisk 
spridning hos de svarande, och tidpunkter när enkäten genomförs under dagen kommer också att 
varieras för att kunna få tillgång till olika grupper i samhället såsom pensionärer, yrkesarbetande etc. 
Detta tillvägagångssätt kommer även att kompletteras med att fråga personer i forskarens närhet 
(vänner, släktingar) och även använda deras kontaktnät och arbetsplatser för att komma i kontakt 
med fler personer.  

När det gäller storleken på urvalet skriver Denscombe (2009) att utförandet av enkätundersökningar 

inte behöver innebära att urvalen innehåller 1000 eller 2000 personer. Vid småskaliga 

undersökningar, som denna, omfattar urvalet ofta mellan 30 och 250 fall. Det bestäms därför att den 

aktuella undersökningen ska bestå av mellan 200 och 250 personer. Siffran hamnar i övre regionen 

av vad Denscombe (2009) föreslår och är också en avvägning mellan önskan att få in så många svar 

som möjligt för att bäst omfatta populationen, och vad som anses vara genomförbart på den tid som 

finns tillgänglig. Förekomsten av öppna frågor i enkäten är också en bidragande faktor till 

urvalsstorleken eftersom analysfasen kan bli mer tidskrävande än i en rent kvantitativ studie.  

För ytterligare hjälp att fastslå lämpligheten i storleken på urvalet hämtas också inspiration från 

liknande arbeten där enkäter och icke slumpmässiga urval används för att samla in data och sedan 

dra slutsatser när det gäller hela befolkningen. I sin magisteruppsats om internetbedrägerier 

använder Kävrestad (2014) en  urvalsstorlek på 107 personer till en enkät, och i en kandidatuppsats 

om attityder kring ett varumärke används ett urval på 193 personer (Baghlani 2010). I jämförelse 

med dessa två arbeten av liknande storlek och utförande står sig ett tänkt urval på drygt 200 

personer bra.  

4.3.2. Avgränsning 

Användandet av ett bekvämlighetsurval i kombination med intervjumomentet leder till 

avgränsningar i urvalet när det gäller geografi och tilltänkta respondenter. Undersökningen 

genomförs i det geografiska närområdet och kommer därför att genomföras på svenska för att 

maximera antalet som kan förstå och svara på frågorna. Detta ihop med att arbetet har sin 

utgångspunkt i en tidigare studie som är inriktad på svenska medborgare och det svenska samhället 

(Åhlfeldt m.fl. 2015), och dessutom är tänkt att ge en första bild för vidare forskning att bygga vidare 

på när det gäller behovet av kunskap och kompetens hos dessa medborgare, avgränsas studien till 

att innehålla svar från svenska medborgare. Denna grupp avgränsas ytterligare genom att undanta 

alla personer som inte är myndiga, eftersom det då skulle krävas att säkerställa tillåtelse av föräldrar 

eller vårdnadshavare, vilket inte anses vara genomförbart i denna studie. 

4.4. Frågor 

Här presenteras de frågeställningar som ingår i enkäten, ordnade efter de teman som identifierades i 
den utförda litteraturstudien. Utöver dessa frågor ingår även demografiska frågor för att fastställa 
deltagarnas ålder, kön, huruvida de är svenska medborgare och om de har någon utbildning i ämnet.  

Merparten av enkätens frågor tar formen av en Likertskala, som är ett vanligt sätt att mäta åsikter 
och uppfattningar på (Saunders, Lewis & Thornhill 2000). De svarande får ta ställning till en rad 
påståenden och markera på en skala i vilken grad de instämmer i det aktuella påståendet (Trost 
2012).  
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Likert-skalan som används i frågorna 5-9, 12-13 och 15-17 har fem alternativ, samt ett ”vet ej” 
alternativ. Skalan följer en design som används av Statistiska centralbyrån i en enkät om 
informationssäkerhet bland tjänstemän i Sverige, vilket borgar för dess användbarhet. De olika 
svarsalternativen presenteras i tabell 2: 

 

Svarsalternativ 

Instämmer inte alls 

Instämmer i låg grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i hög grad 

Instämmer helt 

Vet ej 
Tabell 2- Likertskala 

Fråga 14 är en så kallad listfråga där den som svarar får en rad alternativ och ska fylla i det 
alternativet som stämmer bäst för personen i fråga (Saunders, Lewis & Thornhill 2000). Fråga 10 
innehåller bara kategorierna ja och nej som svarsalternativ, men den svarande uppmanas även att 
motivera och utöka sitt svar i öppen form för att på så sätt försöka fånga in en djupare insikt i 
grunderna till svaret. Fråga 11 är en helt öppen fråga där den som svarar kan skriva fritt. Enkäten 
återfinns i sin helhet i Bilaga 2. 

Demografiska frågor: 

1. Kön 
Kvinna   Man 

2. Ålder 
18-24   25-34   35-44   45-54   55-64   65-74   75- 

3. Är du svensk medborgare? 
Ja   Nej 

4. Har du någon formell utbildning när det gäller informationssäkerhet? 
Ja   Nej 

Upplevd självförmåga: 

Både Kävrestad (2014) och Furnell, Bryant och Phippen (2007) undersöker personers upplevda 
självförmåga att skydda sig mot online-bedrägerier. Båda har en liknande frågeställning och denna 
har modifierats för att handla om informationssäkerhet på ett mer allmänt plan. Denna är tänkt att 
ge en grundläggande bild av den svarandes upplevda självförmåga när det gäller 
informationssäkerhet. 

5. Jag anser att jag har den kunskap som krävs för skydda min information när jag använder internet.  

Rhee, Kim, och  Ryu (2009) undersökte faktorer som påverkar användares beteende när det gäller 
informationssäkerhet och visade att upplevd självförmåga har inflytande över detta, både i 
användandet av tekniska skyddsåtgärder, och säkerhetsmedvetande överlag. För att mäta den 
upplevda självförmågan hos deltagarna användes bland annat varianter av dessa två påståenden i 
den studien (2 och 3).   

6. Jag anser att jag förstår vad informationssäkerhet innebär. 
7. Jag anser att jag har förmåga att lära mig metoder för att skydda min information när jag 
använder internet. 
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I undersökningen utförd av Furnell, Bryant och Phippen (2007) tillfrågades de svarande huruvida de 
var säkra på att deras system var tillräckligt skyddat. Nästan en tredjedel upplevde oro för 
säkerheten, vilket kan tyda på bristande kunskap i förmåga att implementera tillräckligt skydd. 
Samma påstående används här för att undersöka om de svarande anser att de kan skydda sig i 
tillräcklig grad. 

8. Jag anser att min dator och informationen på den är skyddad i dagsläget. 

Följdfrågor till detta ställs sedan för att undersöka om de anser att de kan avgöra ifall skyddet 
fungerar och huruvida de anser att de behöver stärka sin kompetens inom området. 

9. Jag är säker på min förmåga att upptäcka om min dator har blivit utsatt för en attack. 

10. Jag behöver stärka min kompetens för att kunna skydda min dator och min information när jag 
använder internet? 
Här finns svarsalternativen ja och nej, samt en öppen följdfråga där de svarande ombedes att 
antingen skriva vad de vill veta mer om (vid ett ja), eller varför de inte anser sig behöva stärka sin 
kompetens.  

11. Vad tycker du är svårast att förstå när det gäller informationssäkerhet? 
Denna fråga besvaras i fritext av de tillfrågade. 

Personligt ansvar: 

I en studie angående hemanvändare i USA och deras medvetenhet om säkerhetshot mot deras 
datorer (Furnell, Bryant & Phippen 2007) undersöks bland annat inställningen till att ta personligt 
ansvar för att skydda sin dator. Resultatet visar på att många känner personligt ansvar, men det 
behöver göras mer för att få användare att ta detta ansvar på allvar. För att identifiera attityder kring 
detta område används en något modifierad version av påståendet i den studien (”It is my 
responsibility to protect my computer from online attacks”). 

12. Det är mitt eget ansvar att skydda min information från attacker när jag använder internet. 

13. Det är mitt eget ansvar att lära mig mer om informationssäkerhet för att på så vis bli bättre på 
att skydda min information. 

En undersökning  visar att en strategi som hemanvändare ofta använder är att försöka delegera 
ansvaret för säkerhet till en extern part, t.ex. tekniska lösningar, företag eller institutioner, och lita på 
att den parten skyddar användaren (Dourish, Grinter, De La Flor, & Joseph 2004).  

14. Vem har huvudansvaret för att skydda användare från attacker när de använder internet? 
Staten 
Internetleverantören jag använder 
Företag som tillhandahåller webbläsare, t.ex. Google 
Företag eller organisation vars hemsida jag besöker 
Den enskilde användaren 
Annan, nämligen: 

15. Säkerhetsprodukter, såsom brandväggar och antivirus, sköter sig själva när de är installerade, så 
det finns inget behov av att lära sig mer om informationssäkerhet.  

I en studie angående hemanvändares säkerhetsbeteende undersöker Anderson och Agarwal (2010) 
vad de kallar medborgarförmåga, för att se hur personer ser på sin roll, sitt ansvar och sin förmåga 
när det gäller att göra internet som helhet säkrare. Konceptet medborgarförmåga definieras som 
individens tro på att dennes åtgärder kan göra skillnad i en särskild situation. För att undersöka i 
vilken grad känslan av ansvar/förmåga att göra skillnad hos de svenska medborgarna sträcker sig 
utanför den personliga sfären används följande påståenden: 
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16. Genom att vidta säkerhetsåtgärder på min dator kan jag hjälpa till att göra internet säkrare. 

17. Alla som använder internet har ett ansvar för den totala säkerheten.  

4.5. Metod för analys och redovisning 

För att sammanfatta och analysera data från den kvalitativa delen av enkäten kommer så kallad 

tematisk analys att användas. Tematisk analys innebär att forskaren går igenom det insamlade 

materialet för att identifiera mönster som kan hjälpa till att gruppera materialet i olika teman. 

Informationen i de olika svaren kan på så sätt kombineras ihop i en mindre mängd kategorier, som 

innehåller svar av liknande innehåll. Detta är en iterativ process för att i flera steg kunna förfina 

resultatet (Robson 2011). 

De olika teman som identifieras utifrån denna metod kommer att presenteras och exempel på 

inkomna svar i varje tema kommer inkluderas för att på så sätt styrka tolkningen av resultatet. 

När det gäller de kvantitativa svaren kommer de att redovisas i tabellform där det framgår hur 

många som har valt de olika svarsalternativen och hur stor andel dessa utgör i procent.  Om det 

förekommer några ”Vet ej”-svar i de insamlade enkäterna kommer de också att tas med i 

sammanställningen. Personer kan ha svarat ”vet ej” av olika anledningar, t.ex. att de inte har nog 

med kunskap för att ta ställning, obeslutsamhet eller att de inte förstår frågan (Sanchez & Morchio 

1992). Det går inte att vara säker på vad som menas med ett ”vet ej” men de tas med eftersom svar 

av denna typ ändå är en del av resultatet och kan ge en förståelse för hur det är ställt med kunskapen 

i vissa frågor, samt för att ge en fullständig bild av hur svaren har fördelat sig. 

4.6. Validitet 
Wohlin m.fl. (2012) tar upp fyra olika kategorier av hot som kan påverka validiteten hos ett 
vetenskapligt arbete, och detta är hot som kan ha inverkan på den interna validiteten (internal 
validity), validiteten hos arbetets konstruktioner (construct validity), den externa validiteten (external 
validity) och resultatets pålitlighet (reliability, eller conclusion validity). 

Här följer en genomgång av vad de olika kategorierna innebär, vilka hot i varje kategori som anses ha 
potential att påverka den aktuella studien samt en beskrivning av de åtgärder som kan vidtas för att 
hantera de identifierade hoten, utifrån den lista som återfinns hos Wohlin m.fl. (2012). En komplett 
lista över validitetshot finns i Bilaga 1. 

Intern validitet handlar om faktorer som påverkar det som studeras. Om det som studeras påverkas 
av orsaker som forskaren inte är medveten om kan det leda till felaktiga tolkningar av resultatet och 
på så sätt ha negativ inverkan på studiens validitet. Eftersom den här undersökningen inte använder 
flera grupper eller kontrollgrupper för att jämföra några resultat kommer bara hot mot en grupp tas 
upp i rapporten (Wohlin m.fl. 2012). Hot som anses vara viktiga i denna studie och därmed kräver 
extra hänsyn är: 

1. Mognad 
Innebär att subjekten kan reagera olika allt eftersom tiden går. Exempelvis att personerna i 
undersökningen upplever att det tar för lång tid och blir trötta eller vill avsluta i förtid. För att 
motverka detta designas enkäten för att vara kort, med ett fåtal tydliga och lättförståeliga 
frågor. 

2. Instrumentering 
De verktyg som används i undersökningen ska vara designade på ett korrekt sätt för att inte 
påverka negativt. Enkätformuläret och frågorna utformas så att det blir lätta att förstå och 
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fylla i, och fungerande utrustning för detta ändamål (pennor, suddgummi, skrivplatta) 
kommer tillhandahållas. 

3. Urval 
Valet av deltagare till undersökningen påverkar resultatet. Studien bygger på frivillighet hos 
deltagarna så det kan vara svårt att kontrollera om de är representativa för den tänkta 
populationen. Till exempel kanske inte personer som vet lite om informationssäkerhet är 
villiga att svara på frågor om detta ämne, vilket kan leda till sämre spridning i svaren. 
Eftersom forskaren själv är ansvarig för valet av svarande kan detta bidra till att vissa 
personer har mindre sannolikhet att väljas, vilket kan snedvrida resultatet. 
Hotet kan inte förhindras men kan minimeras genom att försöka ha stor demografisk 
variation hos de som tillfrågas (mer om detta i sektion 4.3).   

Extern validitet handlar om i vilken grad det går att generalisera resultaten från undersökningen så 
att de blir intressanta i ett större perspektiv. Användandet av ett bekvämlighetsurval minskar 
möjligheten till generalisering i jämförelse med en mer statistiskt säkerställd studie. Det är därför 
viktigt att undersökningen inte har för få deltagare eller bara en typ av deltagare för då blir det 
svårare att dra några generella slutsatser om resten av medborgarna. För att undvika hot i denna 
kategori gäller det att försöka få svarande med så stor variation (kön och ålder, geografisk spridning) 
som möjligt till enkäten. Detta kan vara svårt att uppnå eftersom deltagande i studien bygger på 
frivillighet, men det är viktigt att försöka kontrollera under undersökningens gång, t.ex. genom 
urvalet av de som blir tillfrågade att delta i enkäten.  

Konstruktionsvaliditet innebär att det som mäts eller studeras verkligen representerar det som 
forskaren avser. Det är viktigt att undersökningen utformas så att forskningsfrågan kan besvaras. Till 
exempel om begreppen i enkätfrågorna inte tolkas på samma sätt av frågeställare och tillfrågad så 
kan det vara ett hot mot denna typ av validitet. Hot som anses vara särskilt relevanta för den här 
studien är: 

1. Otillräcklig förklaring av arbetets konstruktioner 
Det här hotet innebär att de begrepp som används i arbetet inte är tillräckligt definierade 
och därför kan ge upphov till missförstånd. För att undvika detta är det viktigt att förklara 
och definiera de metoder och begrepp som används. När det gäller enkäten formuleras 
frågorna så tydligt och otvetydigt som möjligt och frågeställaren är närvarande för att kunna 
förtydliga eller förklara eventuella oklarheter. 

2. Samspel mellan test och resultat 
När personer deltar i en undersökning kan de försöka svara vad de tror är önskvärda eller 
“rätta” svar istället för vad de verkligen tror eller anser. Den mänskliga faktorn kan vara svår 
att kontrollera, men hotet hanteras i möjligaste mån genom att de svarande förblir anonyma 
och genom att formulera neutrala frågor utan värderingar inlagda. 

3. Forskarens förväntningar 
Forskaren kan medvetet eller omedvetet påverka resultatet, t.ex. genom att ställa frågor på 
ett visst sätt, eller bara ställa vissa frågor för att på så sätt få de svar som önskas. Detta hot 
hanteras genom att gå igenom frågorna med handledare för att få en andra åsikt, samt ställa 
liknande frågor som är formulerade på olika vis för att täcka in fler möjliga svar. 

Hot mot slutsatsen, eller slutsatsens pålitlighet, kan påverka möjligheten att dra korrekta slutsatser 
utifrån data som har samlats in.  

1. Lågt statistiskt värde 
Om enkäten har för få deltagare kan det vara svårt att se några relevanta mönster i insamlad 
data, och möjligheten att dra relevanta slutsatser kan minska. Syftet är inte att göra en 
statistisk säkerställd studie utan snarare att ge en bred bild av tankar och attityder kring 
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informationssäkerhet på nätet, vilket gör att variation i urvalet blir viktigare än själva antalet 
svarande och därmed minskas hotets relevans. Hotet är dock fortfarande applicerbart på 
det aktuella arbetet och därför gäller det att få in så många svar som möjligt under den tid 
undersökningen pågår.  

2. Resultatfiske 
Det här hotet innebär att forskaren letar efter ett specifikt resultat och därför påverkar 
innehållet i studien eller analysen av data för att få fram detta resultat. Genom att redovisa 
frågor och svar på ett transparent sätt kan slutsatsernas riktighet kontrolleras. Teman för 
frågor, och frågorna i sig, har identifierats utifrån tidigare utförda vetenskapliga studier 
inom området, vilket ger ökad validitet. 

3.  Mätningarnas pålitlighet 
Den här kategorin handlar om pålitligheten hos de mätningar som görs, i detta fall en 
enkätundersökning, och hur objektiva eller transparenta de är. Vid upprepade mätningar ska 
liknande resultat kunna uppnås. Hot mot detta kan inte helt förhindras i detta arbete 
eftersom den mänskliga faktorn är inblandad, men genom att visa på den litteratur som 
ligger till grund för frågorna, ta med frågorna i rapporten och tydligt definiera metodvalet 
ökar validiteten och ytterligare undersökningar kan genomföras på samma sätt. 
 

4. Genomförandets pålitlighet 
Validitet i denna kategori innebär att utförandet av enkäten blir så lika, och så 
standardiserad, som möjligt för alla deltagare så att de svarar på samma saker. Det går t.ex. 
inte att ändra formulering eller ordning på frågorna mellan olika svarstillfällen utan att skada 
validiteten hos undersökningen. Hotet hanteras genom att ha ett fastställt frågeformulär 
som följs för att standardisera utförandet. 

4.7. Etik 
Vetenskapsrådet (2002) anger fyra etiska krav på forskning för att säkerställa skydd för de individer 
som deltar i forskning.   
Det första kravet är informationskravet som säger att forskaren ska informera deltagarna om syftet 
med forskningen och vilka villkor som gäller för deltagandet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 
själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet fastslår att alla deltagare 
skall ges största möjliga konfidentialitet. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, som innebär 
att de insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamålet och inget annat.  

För att tillgodose dessa etiska krav upplyses tilltänkta deltagare om studiens utformning och syfte 

och det påtalas att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Inga personuppgifter 

behandlas i enkäten, så deltagarna upplyses om att deras anonymitet är säkerställd, och de försäkras 

även om att insamlad data inte används till annat än forskningsändamålet. Eftersom deltagande 

bygger på frivillighet anses samtycke vara lämnat när en ifylld enkät återlämnas från den tillfrågade. 

Inga omyndiga personer ska delta i undersökningen, så tillstånd från tredje part för att säkerställa 

samtycke behöver inte inhämtas.  

4.8. Andra metoder 

Forskningsmetoder som har valts bort i sammanhanget är intervjuer, experiment och fallstudier. 

Intervjuer hade kunnat användas för att genomföra studien, men valdes bort då denna metod oftast 

används för att skapa en djupare förståelse genom att samla in detaljerad information från ett 

mindre antal personer (Driscoll 2011) och även tar längre tid att förbereda och genomföra (Robson 

2011). Då denna undersökning syftar till att ge en bred bild av uppfattningar och attityder, och ska 
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genomföras inom en begränsad tidsram, anses enkätmetoden vara bättre lämpad än 

intervjumetoden. 

Ett experiment innebär att föra in någon slags förändring i en situation för att producera en 

förändring i beteende hos det som studeras. Forskaren manipulerar en variabel och mäter sedan 

effekten av den manipulationen på något annat (Robson 2011) och eftersom detta inte är meningen 

med denna studie valdes det bort. En fallstudie kan användas för att ta reda på vad människor gör 

och tänker men ger snarare detaljerad kunskap om ett enskilt, eller ett litet antal relaterade, fall 

(Robson 2011) och lämpar sig inte heller för detta arbete eftersom meningen är att undersöka 

uppfattningar hos en större grupp.   

5. Genomförande 
I det här kapitlet beskrivs hur arbetet med själva enkätundersökningen gick tillväga. 

Undersökningen inleddes med att ”fånga in” personer på olika platser i Skövde, framför allt runt 

stadens resecentrum och shoppingcentrum eftersom detta är platser med stor genomströmning av 

människor. Det sättet visade sig snabbt ha sina brister då villigheten att stanna och svara på enkäten 

var låg hos de som tillfrågades. Utöver detta visade det sig också vara svårt att nå ut till människor i 

alla de fastställda demografiska kategorierna. Framför allt märktes en ovillighet att svara hos äldre 

människor. På grund av detta togs beslutet att istället ägna tid åt att mer aktivt söka upp människor, 

för att på så sätt uppfylla kravet om demografisk variation. Ett större fokus lades också på forskarens 

eget kontaktnät. Bland annat tillfrågades personer på flera olika arbetsplatser i Skövde och Göteborg 

(med arbetsgivarens tillstånd) där människor i forskarens närhet arbetade, för att på så sätt komma i 

kontakt med en stor mängd personer i olika åldrar och med olika yrkesinriktningar. För att kunna 

samla in svar från gruppen 65 år och äldre kontaktades två pensionärsförbund, vilket ledde till att 

enkäten kunde delas ut på några av deras möten och aktiviteter. Det här tillvägagångssättet gav en 

möjlighet att introducera enkäten på ett bättre sätt och gav också upphov till en mer personlig 

kontakt med de tillfrågade, vilket markant ökade antalet personer som valde att delta i 

undersökningen.  

De insamlade kvantitativa svaren fördes sedan in i tabeller för sammanställning och svaren på 

enkätens fritextfrågor analyserade med utgång i tematisk analys för att kunna identifiera 

övergripande teman som svaren kunde grupperas under. De flesta svaren var kortfattade och visade 

tydligt vad som menades (t.ex. ” Brandväggar och bra virusprogram” som svar på vad de ville veta 

mer om). Detta underlättade analysdelen eftersom det minskade behovet av att behöva tolka eller 

leta efter meningarna med svaren.  
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6. Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultatet av undersökningen. Först kommer en översikt över hur många 

svar som inkommit och hur svarsfrekvenserna ser ut för de olika demografiska kategorierna. Därefter 

följer en redogörelse för kvantitativ data från enkätens stängda frågor och sist presenteras kvalitativ 

data som inkommit som svar på enkätens fritextfrågor.  

6.1. Översikt 

Det totala antalet inkomna svara på enkäten uppgick till 223 stycken. Tre enkäter hade besvarats 

med ett ”nej” på frågan om svenskt medborgarskap och en enkät vara bara ifylld till hälften. Dessa 

fyra togs bort från sammanräkningen och kvar blev 219 svar, uppdelade på 102 män och 117 kvinnor. 

I Figur 1 visas hur dessa svar var fördelade över de 12 demografiska kategorierna. 

 

Figur 1- Antal svar per demografisk kategori 

När det gäller människor med formell utbildning inom området informationssäkerhet fördelade sig 
svaren på det sätt som visas i Figur 2. 

 

Figur 2- Antal svarande med utbildning 

Det är ett fåtal svarande som har någon formell utbildning när det gäller informationssäkerhet. 

Personer med utbildning uppgår till 12 stycken, vilket är 5% av det totala antalet. På grund av det lilla 

antalet svarande med utbildning kommer deras svar inte redovisas separat under de olika frågorna, 

utan de kommer att räknas in i det totala resultatet. Frågan kommer att hanteras som en 

kontrollfråga som påvisar att det stora flertalet deltagare saknar utbildning inom området. 
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6.2. Kvantitativa resultat 

Här presenteras resultatet av enkätens kvantitativa del i ordning efter frågenummer. 

6.2.1. Fråga 5 

De svarande fick här ta ställning till påståendet: Jag anser att jag har den kunskap som krävs för 

skydda min information när jag använder internet. Svaren fördelade sig på det sätt som visas i Tabell 

3. 

Svarsalternativ Frekvens Procent 

Instämmer inte alls 16 7,3 % 

Instämmer i låg grad 54 24,7 % 

Instämmer delvis 87 39,7 % 

Instämmer i hög grad 52 23,7 % 

Instämmer helt 7 3,2 % 

Vet ej 3 1,4 % 

Totalt 219 100 % 

Tabell 3- Svarsfördelning på fråga 5 

Här fick kategorin ”Instämmer delvis” flest svar med 39,7 %. En knapp fjärdedel av de svarande 
återfinns i kategorin ”låg grad”, vilket tillsammans med de som inte instämmer alls innebär att ca en 
tredjedel (32 %) tvivlar på att de har den kunskap som behövs. Andelen som har en hög eller 
fullständig tilltro till sin egen kunskap uppgår till 26,9 %. Resultatet pekar på att många tycker att de 
har god kunskap på området, men det finns också utrymme för förbättringar hos de svenska 
medborgarna när det gäller den egna informationssäkerheten då en knapp tredjedel instämmer i låg 
grad eller inte alls.  
Det går inte att vara säker på varför några har svarat ”vet ej”, men en möjlig orsak kan vara att de 
inte har tillräckligt med kunskap om området för att veta hur de ska ställa sig till påståendet. Detta 
skulle i så fall placera dem i någon kategorierna ”låg grad” eller ”inte alls”. 

6.2.2. Fråga 6 

Här fick deltagarna ta ställning till påståendet: Jag anser att jag förstår vad informationssäkerhet 
innebär. Tabell 4 visar hur svaren fördelade sig. 

Svarsalternativ Frekvens Procent 

Instämmer inte alls 6 2,7 % 

Instämmer i låg grad 30 13,7 % 

Instämmer delvis 92 42,0 % 

Instämmer i hög grad 74 33,8 % 

Instämmer helt 16 7,3 % 

Vet ej 1 0,5 % 

Totalt 219 100 % 

Tabell 4- Svarsfördelning på fråga 6 
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De flesta, 42 %, instämmer delvis i påståendet att de förstår vad informationssäkerhet innebär. En 
något mindre del av de tillfrågade, 33,8 %, instämmer i hög grad. Tillsammans med de som anser att 
de har full förståelse för begreppet ger det en andel på 41,2 % som anser sig ha en god förståelse. 
Detta är betydligt fler än de som tycker de har liten eller ingen förståelse för vad 
informationssäkerhet innebär (16,4 %). 

 

6.2.3. Fråga 7 

När det gäller påståendet: Jag anser att jag har förmåga att lära mig metoder för att skydda min 

information när jag använder internet, svarade deltagarna på följande sätt (se Tabell 5). 

Svarsalternativ Frekvens Procent 

Instämmer inte alls 5 2,3 % 

Instämmer i låg grad 25 11,4 % 

Instämmer delvis 66 30,1 % 

Instämmer i hög grad 87 39,7 % 

Instämmer helt 33 15,1 % 

Vet ej 3 1,4 % 

Totalt 219 100 % 

Tabell 5- Svarsfördelning på fråga 7 

Här uppvisas att de som tvivlar på sin förmåga att lära sig metoder för att skydda sin information är i 

klar minoritet, eftersom endast 13,7 % av de inkomna svaren återfinns i de två kategorierna med 

lägst instämmandegrad. Drygt hälften (54,8 %) av de tillfrågade är mycket eller helt säkra på att de 

kan ta till sig kunskap på området. Resultatet visar en god tillit till den egna förmågan att ta till sig 

kunskap i ämnet, men ihop med resultatet från fråga 5 gör att det också att det går att ställa frågan 

varför inte fler anser att de innehar en sådan kunskap. 

6.2.4. Fråga 8 

Svaren på påståendet Jag anser att min dator och informationen på den är skyddad i dagsläget 

redovisas i Tabell 6 nedan. 

Svarsalternativ Frekvens Procent 

Instämmer inte alls 8 3,7 % 

Instämmer i låg grad 48 21,9 % 

Instämmer delvis 90 41,1 % 

Instämmer i hög grad 52 23,7 % 

Instämmer helt 7 3,2 % 

Vet ej 14 6,4 % 

Totalt 219 100 % 
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Tabell 6 – Svarsfördelning på fråga 8 

När det gäller detta påstående är svaren spridda på ungefär samma sätt om båda sidorna av 

Likertskalans mittenalternativ, som har fått flest svar. Lika stora del av de tillfrågade tvivlar på att 

deras dator har tillräckligt skydd som den del som anser att deras dator har tillräckligt skydd. 14 

personer har svarat ”vet ej”, vilket t.ex. kan tyda på att de inte vet vilka slags säkerhetsåtgärder som 

finns på deras dator eller att de inte har kunskap nog för att avgöra om deras säkerhetsnivå är 

tillräcklig. Resultatet visar att det finns tvivel hos flera av de svarande angående deras datorers 

säkerhet och att deras kunskap inom området kan vara i behov av förbättring. 

6.2.5. Fråga 9 

När det gäller förmågan att upptäcka om säkerheten på datorn har äventyrats svarade de tillfrågade 

på påståendet Jag är säker på min förmåga att upptäcka om min dator har blivit utsatt för en attack 

på följande sätt (se Tabell 7). 

Svarsalternativ Frekvens Procent 

Instämmer inte alls 39 17,8 % 

Instämmer i låg grad 73 33,3 % 

Instämmer delvis 64 29,2 % 

Instämmer i hög grad 29 13,2 % 

Instämmer helt 5 2,3 % 

Vet ej 9 4,1 % 

Totalt 219 100 % 

Tabell 7- Svarsfördelning på fråga 9 

Här återfinns en majoritet av de svarande (51,2 %) av de inkomna svaren i de två kategorierna med 

lägst grad av instämmande. Antalet ”vet ej” är också i denna fråga relativt högt. Detta pekar på att 

flertalet anser att de skulle har det svårt att upptäcka eventuella attacker. 

Detta kan kontrasteras mot svaren på fråga 8. Det är betydligt fler personer som anser att deras 

dator är skyddad än personer som anser att de skulle märka om denna säkerhet höll på att äventyras, 

vilket öppnar för möjligheten att en uppskattning av den egna säkerheten kan vara överdrivet positiv. 

6.2.6. Fråga 10 

I fråga 10 undersöktes hur många som anser att de behöver stärka sin kompetens för att kunna 

skydda sin dator och sin information när de använder internet. Svaren redovisas i Tabell 8. 

Svarsalternativ Frekvens Procent 

Ja 194 89 % 

Nej 25 11 % 

Tabell 8- Svarsfördelning på fråga 10 
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En överväldigande majoritet på 89 % anser att de behöver lära sig mer och stärka sin kompetens när 

det gäller säkerhetsfrågor. Svaren på de öppna följdfrågorna presenteras i kapitel 5.3, i samma 

kapitel presenteras även svaren på fråga 11 som också den var en öppen fråga. 

6.2.7. Fråga 12 

Här fick de svarande förhålla sig till påståendet: Det är mitt eget ansvar att skydda min information 

från attacker när jag använder internet. Hur respondenterna ser på sitt eget ansvar i 

säkerhetsarbetet visas i Tabell 9. 

Svarsalternativ Frekvens Procent 

Instämmer inte alls 3 1,4 % 

Instämmer i låg grad 17 7,8 % 

Instämmer delvis 84 38,4 % 

Instämmer i hög grad 89 40,6 % 

Instämmer helt 24 11,0 % 

Vet ej 2 0,9 % 

Totalt 219 100 % 

Tabell 9 - Svarsfördelning på fråga 12 

Det här är ett påstående som flertalet instämmer i, vilket tyder på att de inte anser att det går att 

förlita sig på externa parter för skydd mot olika hot på internet. Bara 1,4 % anser att deras eget 

ansvar för säkerheten är litet och över hälften (51,6 %) återfinns i de två kategorierna med högst 

grad av instämmande. 

6.2.8. Fråga 13 

När det gäller synen på eget ansvar för att hålla sig uppdaterad och lära sig nya saker när det gäller 

informationssäkerhet svarade de tillfrågade följande (se Tabell 10) på påståendet: Det är mitt eget 

ansvar att lära mig mer om informationssäkerhet för att på så vis bli bättre på att skydda min 

information. 

Svarsalternativ Frekvens Procent 

Instämmer inte alls 2 0,9 % 

Instämmer i låg grad 12 5,5 % 

Instämmer delvis 71 32,4 % 

Instämmer i hög grad 102 46,6 % 

Instämmer helt 20 13,7 % 

Vet ej 2 0,9 % 

Totalt 219 100 % 

Tabell 10 - Svarsfördelning på fråga 13 



20 
 

Här är trenden av eget ansvarstagande ännu tydligare än i föregående fråga, och andelen svar som 

återfinns i de två kategorierna med högst grad av instämmande har ökat till 60,3%. Resultatet pekar 

på att medborgarna tycker att det i stor grad är upp till dem själva att uppsöka information och ta 

initiativ för att förbättra sin informationssäkerhet. 

6.2.9. Fråga 14 

I fråga 14 presenterades fem olika aktörer och ett alternativ där en annan aktör kunde anges om 

inget av de förbestämda alternativen passade. De svarande ombads att identifiera vilken av dessa 

aktörer de ansåg ha huvudansvaret för att skydda användare från attacker vid användning av  

internet.  

I sju av enkäterna hade flera svarsalternativ kryssats i. Detta ansågs inte vara så stort fel att enkäten 

behövde tas bort helt och hållet, men då det inte gick att avgöra vad personen i fråga hade för avsikt 

med detta togs svaren inte med i sammanräkningen av resultatet på denna fråga. En del hade 

kommenterat att ansvaret för säkerheten var spritt över de olika alternativen, men då frågan handlar 

om huvudansvar gick dessa inte att använda. Antalet giltiga svar uppgick därför till 212 stycken och 

de redovisas i Tabell 11.  

Svarsalternativ Frekvens Procent 

Staten 21 9,9 % 

Internetleverantören jag 
använder 

40 18,9 % 

Företag som tillhandahåller 
webbläsare 

17 8,0 % 

Företag eller organisation vars 
hemsida jag besöker 

41 19,3 % 

Den enskilde användaren 87 41,0 % 

Annan 6 2,8 % 

Totalt 212 100 % 

Tabell 11- Svarsfördelning på fråga 14 

Svaren är spridda över alla alternativ men de flesta (41 %) anser att den enskilde användaren, alltså 

de själva, har huvudansvaret. Ungefär lika stora andelar (19,3, respektive 18,9 procent) av svaren 

identifierar innehavaren av en hemsida och internetleverantören som huvudansvariga och därefter 

är ett litet hopp ner till staten, som sedan följs av företag som utvecklar webbläsare. Sex stycken 

valde alternativet ”annan” och två av dem angav också var de ansåg att ansvaret låg. Dessa två svar 

var:  

- Hackaren, som borde sluta attackera. 

- Mitt virusskydd. 

I jämförelse med de två föregående frågorna, där ansvaret för säkerhetsarbetet mestadels lades på 

den egna individen, avviker svaren något på den här frågan eftersom ansvaret här skjuts över på en 

tredje part hos många av de tillfrågade. 
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6.2.10. Fråga 15 

Fråga 15 var menad att undersöka om känslan för det egna ansvaret när det gäller säkerhet och 

kunskapsanskaffande sträcker sig bortom de mest basala stegen för att skydda sin information. Hur 

de tillfrågade ställde sig till påståendet: Säkerhetsprodukter, såsom brandväggar och antivirus, sköter 

sig själva när de är installerade, så det finns inget behov av att lära sig mer om informationssäkerhet, 

kan ses i Tabell 12.  

 

Svarsalternativ Frekvens Procent 

Instämmer inte alls 46 21,0 % 

Instämmer i låg grad 83 37,9 % 

Instämmer delvis 74 33,8 % 

Instämmer i hög grad 8 3,7 % 

Instämmer helt 4 1,8 % 

Vet ej 4 1,8 % 

Totalt 219 100 % 

Tabell 12 -Svarsfördelning på fråga 15 

Här visar svaren att de flesta inte håller med om att bara installera säkerhetsprogram är tillräckligt, 

utan en djupare kunskap är nödvändig för att bättre säkra sin information. Bara 1,8 % instämmer helt 

i påståendet medan 21 % återfinns i motsatt ände av skalan.  

6.2.11.  Fråga 16 

För att se om medborgarna ser sig själva och sina datorer som en del av internet och i vilken grad de 

själva kan bidra till den totala säkerhetsnivån fick de ta ställning till påståendet: Genom att vidta 

säkerhetsåtgärder på min dator kan jag hjälpa till att göra internet säkrare. Svaren återfinns i Tabell 

13. 

Svarsalternativ Frekvens Procent 

Instämmer inte alls 2 0,9 % 

Instämmer i låg grad 22 10,0 % 

Instämmer delvis 69 31,5 % 

Instämmer i hög grad 82 37,4 % 

Instämmer helt 25 11,4 % 

Vet ej 25 11,4 % 

Totalt 219 100 % 

Tabell 13 - Svarsfördelning på fråga 16 
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Flest antal svar (37,4 %) återfinns i kategorin ”Instämmer i hög grad” och tillsammans med de 11,4 % 

som instämmer helt utgör de två kategorierna nästan hälften av de inkomna svaren (48,8 %). De som 

inte alls anser att de kan bidra till den totala säkerhetsnivån på internet i övrigt utgör en knapp 

procent.  

Fördelningen av svaren pekar på att det är många som i alla fall anser att deras eget 

säkerhetsbeteende inverkar på internet som helhet och att det finns en medvetenhet om att deras 

dator inte bara kan bli utsatt för, utan även vara delaktig i spridandet av, skadlig kod. De lägre 

graderna av instämmande behöver inte vara ett utslag av att den tillfrågade inte anser att dennes 

dator är en del som kan inverka negativt eller positivt på internet som helhet, utan kan också bero på 

tvivel på den egna kompetensen att faktiskt bidra med något som gör internet säkrare. Detsamma 

kan gälla det höga antalet svarande som valde ”vet ej”. 

6.2.12.  Fråga 17 

Som ett komplement till föregående fråga och en undersökning huruvida de tillfrågade ser internet 

som en helhet där alla deltagare har ansvar för säkerheten fick de ta ställning till påståendet: Alla 

som använder internet har ett ansvar för den totala säkerheten. Svaren återfinns i Tabell 14. 

Svarsalternativ Frekvens Procent 

Instämmer inte alls 5 2,4 % 

Instämmer i låg grad 24 11,0 % 

Instämmer delvis 81 37,0 % 

Instämmer i hög grad 74 33,8 % 

Instämmer helt 26 11,9 % 

Vet ej 9 11,4 % 

Totalt 219 100 % 

 

Bara en liten del (13,4 %) av de svarande instämmer i låg grad eller inte alls i det här påståendet, 

vilket ytterligare stärker bilden av att de svarande ser på internetsäkerheten som något de själva kan 

vara med och påverka och har ansvar för. Vad frågan inte besvarar är vad de anser att detta ansvar 

innebär eller om de är villiga att vidta åtgärder för att uppfylla detta ansvar.  

6.3. Kvalitativa resultat 

I denna sektion kommer resultatet från enkätens öppna frågor redovisas. Efter utförd tematisk 

analys kunde svaren grupperas i ett antal övergripande teman för att beskriva vad de svarande vill 

veta mer om och vad de anser vara svårast att förstå. Några av dem återfinns i båda frågorna, 

nämligen hur attacker via internet fungerar, det egna säkerhetsarbetet, saker att tänka på vid 

användning av internet samt ett tema med mer allmänna funderingar kring området. Svaren på fråga 

elva resulterade även i ett tema angående hur information om informationssäkerhet ser ut. 

6.3.1. Fråga 10 

Om svaret på fråga tio var ja ombads deltagarna att berätta vad de vill veta mer om när det gäller 

informationssäkerhet. Om svaret på fråga tio var nej ombads de att motivera varför de inte hade 
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behov av att utöka sin kunskap på området. Av de 194 som svarade ja på frågan fyllde 119 även i vad 

de vill veta mer om och av de 25 som gav ett nekande svar var det åtta stycken som motiverade sitt 

val.  

När det gäller vad de svarande angav att de ville veta mer om identifierades en rad kategorier som 

svaren kunde sorteras in under: 

Attackernas beskaffenhet 

I den här kategorin placerades svar där det efterlystes mer kunskap om hur olika attacker utförs, hur 

de kan upptäckas och vad som kan hända ifall man blir offer för en attack. Detta kan kopplas ihop 

med svaren på fråga 9 där en stor del av de svarande tvivlade på sin förmåga att upptäcka om de 

varit just utsatta för en attack. Totalt placerades 19 svar i denna kategori och de uttryckta 

uppfattningarna kan exemplifieras med följande svar: 

- Hur det kan gå till när man blir attackerad på olika sätt. 

- Hur man kan vara säker på att man inte har, eller har haft, ett intrång. 

- Vad kan personer få tag i på min mail, dator och dylikt. 

Säkerhetsarbete 

Den här kategorin handlar om förebyggande arbete när det gäller att skydda sig mot virus, intrång 

och liknande. Totalt ansågs 47 svar passa in i den här kategorin och de delades sedan upp i olika 

underkategorier för att kunna precisera svaren lite närmare. En stor del av de svarande (20 st.) 

uttryckte sitt behov av mer säkerhetskunskap i mer allmänna ordalag, vilket tyder på att de kanske 

inte har så pass kunskap att de kan avgöra mer exakt vad de behöver veta mer om. 

- Vad man bör tänka på för att skydda sig (sin dator). 

- Basmetoder för att skydda datorn. 

- Olika metoder för att skydda sin dator och testa skyddet. 

Ett annat område inom kategorin var att deltagarna vill veta mer om olika program och tjänster som 

kan hjälpa till att skydda informationen på datorn. 14 svar i stil med nedanstående exempel uttryckte 

detta. 

- Brandväggar och bra virusprogram. 

- Vad det finns för möjligheter och program att installera. 

- Jag vill egentligen inte veta mer, hellre nåt slags program/skydd som ser till att jag inte får virus 

eller att någon kan kapa koder eller dylikt. 

Det sista svaret leder också in på nästa tema inom säkerhetsarbete, nämligen enkelhet. I flera av 

svaren (7 st.) finns det en önskan om att säkerhetsarbetet ska vara enkelt och lättfattligt och de 

svarande vill veta mer om enkla sätt att skydda sin dator och information: 

- Metoder som är lätta för att kunna skydda min integritet. 

- Enkla knep som gör att innehåll på min dator inte är lättillgängligt. 
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Svar av den här typen pekar på att området kan upplevas som komplext och att det inte alltid finns 

vilja eller förmåga att lära sig mer än det lättaste och nödvändigaste för att höja sin 

informationssäkerhet. 

Internetanvändning 

Här återfinns svaren från de deltagare som vill veta mer om saker som har med ”vanlig” 

internetanvändning att göra. Svaren sträckte sig över flera områden när det gäller vardagliga sysslor 

på internet och de svarande uttryckte en önskan om att lära sig mer när det gällde bland annat vad   

som lagras när de surfar och hur de kan vara anonyma, näthandel och säkra betalningsmetoder, hur 

seriositeten och säkerheten hos en hemsida kan säkerställas, samt faror när det gäller bluff och 

spammail. Då det bara var ett par svar vardera för de olika sakerna som räknades upp, ansågs det 

inte finnas någon mening med att dela upp denna kategori i ytterligare underkategorier, utan 

namnet internetanvändning får representera de olika delarna.  

Allmänt 

Här placerades de svar som innehöll mer allmänna beskrivningar av vad de svarande ville veta mer 

om. Elva stycken beskrev att den snabba utvecklingen på området gör det viktigt att hela tiden lära 

sig mer och uppdatera sin kunskap för att kunna skydda sig mot nya hot som dyker upp: 

- Alltid bra med mer kunskap eftersom det hela tiden händer så mycket inom det här området. 

- Alla måste väl svara ja på den frågan, eftersom utvecklingen är snabb och nya sätt att ”hacka sig in” 

i informationen hela tiden dyker upp. Alltså: behöver veta mer om hur man håller sig kontinuerligt 

uppdaterad. 

Den andra stora gruppen i den här kategorin är de som inte preciserar sig alls, utan vill veta mer om 

allt eller nästan allt. Detta tyder på en grupp som har stora kunskapsluckor inom området och detta 

tog sig uttryck i termer liknande dessa svar: 

- Jag behöver veta mer om det mesta. 

- Jag vet inte vad jag behöver eftersom jag är så usel på vad det handlar om. 

- Allt. 

Nej 

Det var bara åtta stycken av de som svarade nej på frågan om de behövde stärka sin kompetens som 

också motiverade sitt svar. På grund av det lilla antalet presenteras alla svaren här, och ingen 

indelning i teman görs. 

- Det har gått fint än så länge. 

- I dagsläget handlar det nog mer för mig om att nyttja den kunskap jag har – dvs. inte vara lat – sen 

finns det säkert en massa mer att lära sig. 

- Använder mest telefon och iPad och har inget känsligt på de enheterna. 

- Tror att om någon vill komma åt viss information så är det inte jättesvårt. 

- Jag tror jag har tillräckliga kunskaper för att använda internet på det sätt jag gör. 

- Säker hantering både privat och på jobb. Skyddad. 
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- Jag kan det som berör mig och mitt dagliga bruk av dator. 

- Jag känner mig relativt trygg med min kompetens. 

Svaren visar på en blandning av att de svarande anser att de kan tillräckligt för att tillgodose sina 

behov, att deras information inte är känslig eller särskilt privat och att information alltid är åtkomlig  

för någon med tillräcklig kunskap, vilket skulle göra säkerhetsarbetet något överflödigt. 

6.3.2. Fråga 11 

Fråga elva var en helt öppen fråga där de som fyllde i enkäten ombads skriva vad de tycker är svårast 

att förstå när det gäller informationssäkerhet. Sammanlagt var det 109 personer som valde att svara 

på frågan. Svaren analyserades och svar med liknande innehåll grupperades ihop i kategorierna som 

följer: 

Attackernas beskaffenhet 

Detta område känns igen från svaren på fråga tio, där flera personer uttryckte en önskan om att få 

mer kunskap om hur attacker mot deras dator går till och hur de kan upptäckas. Det här verkar vara 

ett område som många är intresserade av, och för att kunna skydda sin information kan det vara bra 

med en förståelse för hur det går till när någon försöker komma åt den. Området verkar dock 

upplevas som svårförstått eftersom nästan en femtedel av de som svarade på fråga elva (20 st.) 

identifierade detta som svårast att förstå, och uttryckte tankar liknande dessa exempel: 

- Jag vet inte hur de bär sig åt när de vill hacka min information. 

- Jag förstår att jag har lösenord osv. men inte hur oberoende kan komma åt mitt privata på internet. 

Även att upptäcka om datorer har blivit utsatta för attacker anses vara svårt, vilket illustreras av 

följande svar: 

- Att upptäcka ifall någon gör eller försöker göra ”inbrott” i min dator. 

- Svårt att upptäcka om man blivit utsatt för ngt intrång- om inte datorn låser sig helt, då blir det ju 

uppenbart. 

Om kunskapen om hur olika attacker går till och hur de kan upptäckas inte finns så kan det också 

vara svårt att  veta ifall tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits, eftersom det inte går att avgöra 

ifall säkerheten är tillräcklig eller har brustit. De här kommentarerna stärker också intrycket från 

fråga nio att medborgare kan ha svårt att göra en trovärdig uppskattning av nivån på sin 

informationssäkerhet. 

Säkerhetsarbete 

Flera av de svarande (22 st.) uttryckte att de har svårt att förstå vad som egentligen krävs av dem 

själva när det gäller att skydda sin information. Det finns en osäkerhet över hur säkerhetsarbetet ska 

bedrivas och vilka åtgärder som kan vara bra att vidta. Denna osäkerhet kan exemplifieras med 

följande svar: 

- Hur man skyddar, vad man bör undvika. 

- Hur man kan uppnå säkerhet så att informationen är tillgänglig och säker. 

- Hur man gör för att medvetet skydda sina uppgifter, mer än att bara ladda ner ett 

antivirusprogram. 
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I flera (10 st.) av svaren i den här kategorin uttrycks det också att det är svårt att veta när en 

tillräcklig nivå av säkerhet har uppnåtts eller när system är helt säkra. De som har svarat på detta vis 

är ute efter en gräns för hur mycket kunskap och åtgärder som behövs, vilket kan antyda att de 

uppfattar området som statiskt, och där en uppnådd säkerhetsnivå är något bestående. 

- Hur man kan vara säker på att man är skyddad. 

- Att veta att man är helt säker. 

- Hur mycket jag skall göra i min egen dator för att skydda min information. 

- Hur mycket som är tillräckligt för att skydda mig mot olika grader av attacker från tonårshacker till 

nsa. 

Internet, sociala medier och molnet 

Hur information lagras och används vid nyttjande av sociala medier och molntjänster samt vilken 

sorts information eller digitala spår som efterlämnas vid internetanvändning är något som kan 

upplevas som svårt att få grepp om enligt flera av de som svarade på enkäten. Totalt var det 21 svar 

som passade in i denna kategori. 

- Hur säker det är att lagra data i molnet och hur trovärdiga företagen är. 

- Avgränsa delningar på sociala medier. 

- Hur man kan skydda sig mot att ”jättar”, typ Google, använder info om vad jag gör på nätet! Hur 

radera digitala spår? 

- Hur min information lagras och används i andrahand. 

Även säkerheten på ”vanliga” hemsidor var en punkt som återkom i flera svar: 

- Avgöra vad som är säkert eller inte att surfa på. 

- Att veta vilka sidor som är seriösa eller inte. 

Information om informationssäkerhet 

För att veta vad som bör göras för att upprätthålla sin informationssäkerhet gäller det också att 

kunna hitta och även förstå den information som finns tillgänglig när det gäller vad som bör beaktas, 

vilka åtgärder som kan vidtas och hur området utvecklas. Undersökningen visar att detta kan 

upplevas som svårt, och det har att göra med olika aspekter av områdets natur. En svårighet är att 

utvecklingen går så fort att det blir svårt att hänga med och hela tiden uppdatera sin kunskap. Åtta av 

de som svarade på frågan anslöt sig till denna syn på saken. 

- Vet inte vad som är svårast, föränderligheten förmodligen – att kunskapen som behövs hela tiden 

förnyas och förändras. 

- Utvecklingen går så snabbt framåt, svårt att hänga med i den takten och hålla sig ajour. 

En annan faktor som spelade in för de svarande var att området informationssäkerhet är stort och att 

det finns väldigt mycket information och kunskap att ta del av. Detta kan göra det svårt att veta var 

rätt information kan hittas och sålla bland de stora volymer av kunskap som finns tillgänglig. Nio 

stycken uttryckte sig i linje med dessa exempel: 
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- Jag vill ha information på ett enklare och kortare sätt än vad jag får idag. 

- Finns för mycket att lära sig. 

- Svårt att sålla och få fram relevant information. 

Även språket och den tekniska jargongen upplevs som en försvårande faktor hos flera (10 st.) av de 

som svarade på frågan.  

- Tekniska språket, för mycket info är på engelska. 

- Texter och formuleringar om man inte har så stor erfarenhet och kunskap. 

Allt/Vet inte 

Här återfinns de svar som inte beskriver några speciella svårigheter utan istället är mer generella. Det 

typiska svaret i den här kategorin är någon variant av att den svarande upplever att allt är svårt eller 

att den inte har tillräcklig kunskap för att precisera sig närmare, vilket kan anses vara två olika uttryck 

för en liknande kunskapsnivå. Total 14 svar ansågs höra hemma i denna kategori och några exempel 

ser ut så här: 

- Jag tycker det mesta är svårt att förstå. Är nog naiv när det gäller detta. 

- Vet inte riktigt vad det innebär, då kan jag inte veta vad som är svårt. 

- Begreppet i sig är stort, men allt överlag. 

Svar av den här typen belyser det faktum att det finns de som har väldigt lite kunskap om de här 

frågorna och är i behov av grundläggande utbildning för att bättre kunna skydda sin information.  

7. Diskussion 
I det här kapitlet följer en diskussion kring uppsatsen och det arbete som har utförts. Kapitlet inleds 

med en diskussion kring metod och resultat för att sedan avslutas med funderingar kring det 

vetenskapliga bidraget samt tankar om framtida arbete inom området. 

7.1. Metod 

Metoden som användes var en enkätundersökning med både stängda och öppna frågor. De två 

typerna av frågeställning gav möjlighet att ge en bred bild av svenska medborgares syn på sin 

kunskap och kompetens, samtidigt som en viss fördjupning inom ett par områden kunde 

åstadkommas. Användningen av så kallade ”face to face” enkäter där forskaren själv delar ut enkäten 

och är närvarande vid genomförandet ansågs bättre lämpad än t.ex. genomföra internetbaserade 

enkäter, eftersom det gav möjlighet att reda ut eventuella missförstånd och oklarheter kring 

frågeställningarna (Robson 2011). Detta kan ha gett en bättre kvalitet på svaren då innebörden av 

frågorna borde ha stått klar för alla deltagare och därmed minskat risken för felaktiga svar. Enkäter 

utförda på det här sättet ger också en bättre svarsfrekvens (Robson 2011), vilket var en bidragande 

orsak till metodvalet eftersom undersökningen var i behov av många svarande för att kunna ge en 

representativ, bred bild av vad de svenska medborgarna tänker i dessa frågor. Totalt sett innehåller 

undersökningen svar från 219 personer vilket anses godtagbart i ett arbete av den här omfattningen 

(Denscombe 2009).  

Även fast enkäten innehöll öppna frågor är den klart begränsad när det gäller att kunna få 

fördjupning i ämnet, något som intervjuer skulle ha varit bättre lämpade för. Syftet med arbetet var 
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dock att ge en bred bild av svenska medborgares uppfattningar, vilket gjorde att fördjupning inte var 

en prioritet. Sett med resultatet i hand så bidrar svaren på de öppna frågorna med intressant och 

handgriplig data som ger en bra inblick i vad medborgarna upplever som svårt att förstå och vad de 

vill veta mer om, något som kan vara en startpunkt för forskning kring utvecklandet av informations- 

och utbildningsinsatser i framtiden. Inkluderandet av ytterligare frågor av mer kvalitativ art hade 

kunnat bidra till en ökning av det samlade resultatets användbarhet, men då bara hälften av de som 

fyllde i enkäten svarade på de två existerande frågorna ger det också upphov till frågor om hur en 

utökning av fritextalternativen hade påverkat antalet som var villiga att fylla i dem, eftersom öppna 

frågor ofta besvaras i lägre utsträckning än frågor med svarsalternativ (Robson 2011). Genom att 

hålla antalet öppna frågor litet, och utforma dessa så att korta svar var tillräckligt, minskades risken 

att personerna tröttnade och inte fullföljde enkäten.  

En svårighet i arbetet var att analysera och gruppera de inkomna fritextsvaren. Risken är att 

resultatet av det arbetet kan bli för subjektivt och påverkas av forskarens egna åsikter. För att minska 

den risken användes tematisk analys för att identifiera mönster och sedan kategorisera svaren i olika 

teman (Robson 2011). De flesta svaren var dessutom av kortfattad natur och många innehöll väldigt 

liknande formuleringar, vilket gjorde det enklare att placera dem i kategorier utan att behöva leta 

efter, eller tolka, meningen med svaren. För att göra processen så transparent som möjligt 

presenteras exempel på svar i varje kategori och det borde göra det lättare att förstå resonemanget 

bakom kategoriseringen. En lista med alla svaren finns också att tillgå i Bilaga 3 för att ge en 

fullständig bild av resultatet. 

Något som skulle kunna ha gjorts annorlunda var formuleringen av vissa enkätfrågor. Så här i 

efterhand hade nog en del av dem kunnat konstrueras annorlunda för att få fram mer användbara 

resultat och en del av dem är också lite felformulerade. Till exempel skulle fråga nio efterfrågat en 

lyckad attack eftersom en dator kan bli utsatt för misslyckade attacker där ingen information 

äventyras. Troligtvis tolkades påståendet rätt av deltagarna, men det är en lite slarvig formulering. 

Påståendena om eget ansvar borde kanske även ha innehållit något påstående eller fråga för att 

utröna mer vad de tillfrågade lägger in i ordet ansvar, och vad ett sådant ansvar medför för deras syn 

på säkerhetsarbete.  

7.2. Resultat 

Studiens syfte var att ge en bred bild över vad ett urval av svenska medborgare anser om sin 

kompetens och sitt ansvar när det gäller informationssäkerhet i en kontext där de använder internet.   

Resultatet från enkätundersökningen speglar vad svenska medborgare tror och anser i frågor 

gällande informationssäkerhet. Undersökningen mäter inga faktiska omständigheter och svarar 

därför inte på huruvida deltagarnas svar har någon grund i deras verkliga situation. Det går t.ex. inte 

att avgöra om någon som anser sig ha den kunskap som krävs för att skydda sin information 

verkligen besitter en sådan kunskap. Detta låg utanför undersökningens syfte, men skulle vara en 

intressant riktning för framtida arbete. Det går heller inte att fastslå vad deltagarna lägger in i sina 

svar då det inte finns någon fastslagen måttstock att utgå ifrån. Om någon instämmer helt i 

påståendet att de har förmåga att lära sig metoder för att skydda sin information är det omöjligt att 

veta säkert vad de menar eftersom olika deltagare kan ha vitt skilda åsikter om vad det innebär att 

lära sig metoder, detta kan vara allt från att installera ett antivirusprogram till att använda kryptering 

eller konfigurera brandväggar. 
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I den delen av enkäten som undersökte medborgarnas kunskap och kompetens finns det några 

intressanta mönster som säger en del om hur läget ser ut. Fråga fem, som handlade om upplevd 

kunskapsnivå, och åtta, som handlade om huruvida de svarande ansåg att deras dator är skyddad, 

uppvisar en svarsfördelning som är väldigt lika varandra. Detta tyder på att de som anser att de har 

den kunskap som krävs också är de som anser att deras dator är skyddad, vilket kan leda till 

antagandet att användandet av olika säkerhetsmekanismer återfinns i högre grad hos de som anser 

sig kunniga i ämnet. Detta antagande stärks av resultatet hos tidigare studier av Rhee, Kim och Ruy 

(2009), där en korrelation mellan deltagarnas upplevda förmåga och användandet av 

säkerhetsåtgärder påvisades. Resultatet visar också på att det bara är ungefär en fjärdedel av de som 

svarade på enkäten som helt eller i hög grad anser att de har den kunskap som behövs och att deras 

dator är skyddad i dagsläget, vilket stärker antagandet i arbetet av Åhlfeldt m.fl. (2015) att det finns 

brister i säkerhetsmedvetandet och kompetens hos samhällets medborgare, eftersom det är lika 

många som återfinns i den lägre delen av Likertskalan på de två frågorna. Detta styrks också av 

svaren på fråga tio där hela 89 % anser att de behöver stärka sin kompetens. 

Det är svårare att tyda vad den stora grupp som instämmer delvis innebär i sammanhanget, eftersom 

ordet delvis kan uttrycka olika grader av tvivel eller medhåll beroende på hur det tolkas av 

respondenten. Klart är i alla fall att det är den kategori som har flest antal svar, vilket gör det delvisa 

instämmandet till något av ett normalfall i sammanhanget.  

Graden av instämmande sjunker sedan kraftigt när det kommer till förmågan att upptäcka huruvida 

säkerheten har äventyrats genom attacker. Antalet svar i kategorierna ”låg grad” och ”inte alls” 

fördubblades gentemot fråga åtta, vilket innebär att hälften av de svarande är väldigt tveksamma till 

att de kan upptäcka om deras säkerhetsåtgärder fallerar. Detta kan innebära att uppskattandet av 

den egna kunskapen och graden av säkerhet är av mer positiv natur än vad de faktiska 

omständigheterna tillåter. Eftersom de inte anser sig kunna upptäcka symptomen på ett 

säkerhetsbrott och alltså inte fullt ut kan avgöra om säkerheten fungerar som den ska, är det möjligt 

att de överskattar sin kunskap och graden av säkerhet de har uppnått på sina datorer. Den upplevda 

bristen på kunskap kring detta återfinns också i enkätens fritextsvar där många anger att de har svårt 

att förstå, och vill veta mer om, just hur olika attacker utförs, hur de går att upptäcka och hur de går 

att stoppa. Det här skulle vara ett möjligt område att ta hänsyn till när det gäller att utforma de 

informations och utbildningsinsatser som efterfrågas av Åhlfeldt m.fl. (2015). 

När det gäller att lära sig nya säkerhetsmetoder är de svenska medborgarna övertygade om sin egen 

förmåga att ta till sig kunskap och bara 13,7 %  uppskattar sin förmåga som liten eller icke 

existerande. Ihop med det faktum att den stora majoriteten också anser att de behöver stärka sin 

kompetens ger det en positiv bild av möjligheterna till förbättringar på området genom information 

och utbildning. Resultatet ger också upphov till frågor om varför det är färre som upplever att de har 

den kunskap de behöver eller som anser att deras dator är skyddad. Om både förmågan och behovet 

anses finnas hos medborgarna kanske problemen ligger på andra ställen, såsom bristande vilja, dåliga 

möjligheter till passande utbildning eller andra faktorer. Då bara hälften av de som svarade att de 

behövde stärka sin kompetens också skrev vad de ville veta mer om kan det också vara så att många 

inte vet vad de behöver för kunskap och därför inte heller vet vad de ska leta efter för information. 

Att det är ens eget ansvar att skydda sin information och att lära sig om informationssäkerhet är 

påståenden som de tillfrågade instämde i till stor del. Detta pekar på en medvetenhet om att det till 

sist är upp till en själv att säkerställa skyddet av information och att det inte går att förlita sig på att 
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andra parter ska tillhandahålla tillräckligt skydd mot olika hot på internet. Detta är 

överensstämmande med resultatet från studien som utfördes i England av Furnell, Bryant och 

Phippen (2007), som också visade att det fanns en stark känsla av eget ansvar hos de tillfrågade. 

Varken det arbetet eller den här studien ger några svar på huruvida en känsla för att det är ens eget 

ansvar medför några åtgärder för att ta det ansvaret. Arbetet av Furnell, Bryant och Phippen (2007) 

visade dock att det var användare som ansåg sig vara vana och kompetenta som var mest villiga att 

instämma i påståendet att de har ett eget ansvar, och även att användare som dessa (vana och 

kompetenta) var mest troliga att ha vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda sin dator och även var 

mest villiga att fortsätta att uppgradera detta skydd. Detta pekar på en korrelation mellan känslan av 

eget ansvar och graden av säkerhetsarbete. För att avgöra om så även är fallet med deltagarna i den 

här studien krävs det en djupare analys av korrelationer mellan svaren på de olika frågorna på en 

individbasis. Detta ligger utanför uppsatsens syfte, men resultatet pekar i alla fall på möjligheten att 

de svenska medborgarnas känsla för ansvar även innebär att de är villiga att ta ansvar och vidta 

åtgärder för att förbättra sin kompetens på området.  

Medvetenheten om det egna ansvaret för säkerhet återfinns också i svaren på fråga 15, där 

majoriteten är av uppfattningen att det inte räcker med att bara installera grundläggande 

skyddsåtgärder utan att en djupare kunskap också är nödvändig.  

 

Med tanke på den höga graden av instämmande i påståendet att det är ens eget ansvar att skydda 

sin information när man använder internet, är resultatet på fråga 14, där de svarande ombads att 

identifiera var huvudansvaret för säkerheten ligger, något förvånande. Visserligen är det 41% procent 

som lägger huvudansvaret på den enskilde användaren men svaren är spridda över alla alternativen, 

och det innebär att en stor del skjuter över ansvaret på en extern part. Det kan finnas många 

förklaringar till varför de svarande valde som de valde, och en möjlighet för dem att motivera sitt 

svar i fritext skulle nog ha spridit lite mer ljus över skälen bakom. De här svaren ger i alla fall upphov 

till en rad frågor, både om vad de svarande anser att ansvar för säkerhet innebär men också frågor 

som har att göra med hur de uppfattar att internet, och spridandet av skadlig kod fungerar. Att lägga 

huvudansvar på t.ex. internetleverantör eller företag som utvecklar webbläsare kan peka på en 

smalare, mer teknisk tolkning av begreppet ansvar, där det är en fråga om att skadlig kod ska stoppas 

genom tekniska åtgärder innan den når fram till, och påverkar, användaren. En sådan tolkning 

minskar även ansvaret som användaren har för sitt beteende och säkerhetsmedvetande, t.ex. att 

vara försiktig med vilka hemsidor man besöker, se upp med bilagor i mail, eller att hantera sina 

lösenord på ett säkert sätt.  

Det leder också till frågor angående vad de svarande förväntar sig att t.ex. deras internetleverantör 

eller webbläsare tillhandahåller för säkerhet och huruvida detta överensstämmer med hur det 

fungerar i verkligheten. Vet de t.ex. hur deras internetleverantör arbetar med dessa frågor? Vad tror 

de en internetoperatör tillhandahåller för säkerhet? Är det möjligt för webbläsare att tillhandahålla 

den säkerhet som de anser att den borde göra?  

Samma sorts frågor kan appliceras på de som utsåg staten som huvudansvarig. Vilken roll anser de 

att staten har i övervakning och reglering av internettrafik? Att staten utses som huvudansvarig kan 

peka på att internet jämförs med den fysiska verkligheten där geografiska gränser spelar en roll i 

skyddandet av landets invånare. Staten skulle då fungera som ordningshållare även på internet, med 

digitala motsvarigheter till t.ex. polisen och tullen. 

Även tankar om hur de svarande ser på övervakning av sin trafik och bevarandet av dess privata 

natur dyker upp och frågan blir då hur de som lägger huvudansvaret på internetleverantören eller 
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staten resonerar kring hur mycket dessa parter ska få göra för att uppfylla detta ansvar, eller vilka 

åtgärder som är okej att vidta när det gäller slutanvändares trafik och information.  

Den här undersökningen har gett en bild av hur de svenska medborgarna ser på sin kompetens och 

sitt ansvar när det gäller den egna informationssäkerheten. Allt som allt visar resultaten på att de 

svenska medborgarna anser att de behöver lära sig mer om dessa frågor och att de har förmågan att 

ta till sig kunskap om området. De uppvisar också en hög ansvarskänsla för både den egna 

säkerheten och säkerheten på internet som helhet. Trots detta är det tydligt att det finns brister i 

kunskapen och kompetensen hos många av de tillfrågade, vilket gör att behovet av information och 

utbildning fortsätter att vara stort, något som också framgår i arbetet av Åhlfeldt m.fl. (2015). De 

kvalitativa resultaten visar vad de upplever som svårt att förstå och vad de vill veta mer om, vilket ger 

en startpunkt när det gäller vidare forskning och att utforma framtida utbildningsinsatser, och 

därigenom höja kompetensnivån hos medborgarna. 

7.3. Etiska aspekter 

Alla som deltog i studien gjorde så på frivillig basis och informerades på förhand om studiens syfte, 

villkoren för deltagande och att all medverkan var anonym. En inlämnad och ifylld enkät ansågs 

därför som samtycke till att informationen kunde användas i arbetet. Inga personuppgifter har 

samlats in och det går inte att spåra några svar tillbaka till en enskild person. Då svaren samlades in 

personligen fanns det en möjlighet att koppla enkät till person vid själva överlämningen av en ifylld 

enkät, speciellt i de fall där det fanns en tidigare relation mellan forskare och svarande. Detta 

motverkades genom att den svarande själv fick placera sin enkät i en samling av tidigare svar och 

även blanda dessa om det ansågs nödvändigt. De som lämnade in de första svaren, och alltså inte 

hade denna möjlighet, informerades om situationen innan de deltog i undersökningen, och för att 

minska denna risk gicks inga svar igenom i direkt anslutning till insamlandet . Insamlad data kommer 

heller inte användas i några andra sammanhang när detta arbete är avslutat.  

7.4. Samhälleliga aspekter 

Det här arbetet visar vad ett urval av svenska medborgare har för uppfattningar kring sin egen 

förmåga och sitt eget ansvar när det gäller informationssäkerhet. Överlag visar undersökningen att 

det finns brister när det gäller kunskap och kompetens inom området och belyser därmed betydelsen 

av att höja kunskapsnivån i framtiden för att kunna skapa ett säkrare informationssamhälle. I ett 

samhälle som blir alltmer digitaliserat och uppkopplat är det förstås viktigt att alla medborgare har 

den kunskap som krävs för att navigera säkert när de använder internet, och att de kan skydda sina 

datorer och sin information från olika sorters attacker och skadlig kod. Brister i den enskildes skydd 

kan också få följder långt utanför den personliga sfären eftersom vi blir mer sammankopplade och 

beroende av varandra i och med den ökande användningen av internet. Resultaten som helhet ger 

en förståelse av hur situationen ser ut idag, och ger en bild som kan ligga till grund för vidare 

forskning på området och även utveckling av kompetenshöjande åtgärder för medborgarna. På så 

sätt kan arbetet på sikt bidra till ökad kompetens och medvetenhet när det gäller 

informationssäkerhet hos medborgarna, något som kommer att vara till nytta för både den enskilde 

IT-användaren och samhället som helhet. 

7.5. Vetenskapliga aspekter 

Medborgarperspektivet på informationssäkerhet är ett område där det finns sparsamt med tidigare 

forskning. Det här arbetet grundar sig framförallt i det arbete som utförts av Åhlfeldt m.fl. (2015) där 
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behovet av forskning och kompetenshöjande åtgärder inom området påtalas, men följer också 

uppmaningen från Li och Siponen (2011) om mer forskning kring hemanvändares beteende när det 

gäller informationssäkerhet. Resultatet från studien överensstämmer med de tankar som återfinns 

hos både Åhlfeldt m.fl. (2015) och Siponen (2001) om att det finns brister i medborgarnas kunskap 

och kompetens när det handlar om informationssäkerhet, och identifierar även områden där denna 

brist upplevs som störst av medborgarna själva. Användandet av ett bekvämlighetsurval gör det 

olämpligt att generalisera allt för mycket utifrån resultatet, men studien bidrar med en bild av hur de 

svenska medborgarna uppfattar sin roll och sin kunskap inom informationssäkerhetsområdet idag, 

och genom detta har arbetet både bekräftat och utökat den kunskap som återfinns i tidigare 

forskning. 

Studiens resultat har också gett upphov till en rad förslag till framtida arbeten som förhoppningsvis 

kan föra fältet framåt ytterligare, något som kan vara till nytta för övriga forskningssamhället. 

8. Framtida arbete 
Den här studien och dess resultat har gett några utgångspunkter för framtida forskning och alla tre 

delar, upplevd kompetens, ansvar för sin egen säkerhet och ansvar för den totala säkerheten, kan 

med fördel ägnas ytterligare tankar och arbete. Det här arbetet ger en bred, mer översiktlig bild, av 

uppfattningar och tankar när det gäller den egna informationssäkerheten hos de svenska 

medborgarna. Framtida arbete skulle behöva gå djupare och få fram mer detaljerad kunskap om 

kunskapsnivån. 

När det gäller hur medborgarna ser på sin egen kunskap och kompetens i dessa frågor skulle 

resultaten kunna kompletteras med undersökningar av mer kvalitativ natur t.ex. intervjuer eller 

fokusgrupper för att få en djupare förståelse för vad svaren egentligen innebär. Resultatet från ett 

påstående som ”Jag anser att jag har den kunskap som krävs för skydda min information när jag 

använder Internet” skulle kunna förbättras av en rad följdfrågor där det t.ex. utreds vad de svarande 

anser vara tillräcklig kunskap, hur pass privat de anser att deras information är och vilka hot de ser 

mot den. Det skulle kunna ge en helhetsbild över det sammanhang som svaret uppstår i eftersom det 

kan finnas många faktorer som avgör hur någon ser på sitt behov av säkerhet. En sådan 

undersökning kan även kompletteras med olika slags testfrågor eller praktiska test för att se hur 

människors uppskattning av sin förmåga och kunskap stämmer överens med deras faktiska situation 

då den här studien bara ägnas åt vad människor anser om vissa saker, inte hur det faktiskt ser ut i 

verkliga livet. 

Samma slags forskning kan appliceras på ansvarsfrågan. Det kan vara intressant att dyka djupare i hur 

medborgarna uppfattar sitt ansvar, vad det innebär när de menar att de t.ex. har ett ansvar för den 

totala säkerheten på internet. Vad anser de ingår i ett sådant ansvar? Är det ett ansvar de tar eller 

struntar de i det? Är de villiga att vidta olika åtgärder för att bättre kunna axla det?  

Svaren när det gäller huvudansvar för att skydda användare kan också vara en utgångspunkt för 

framtida studier då det kan vara intressant att utröna närmare vad människor som anser att 

huvudansvaret ligger hos en extern part tror och förväntar sig att den parten bidrar med i 

säkerhetsarbetet och om dessa förväntningar har en grund i verkligheten. 

En överväldigande majoritet av de som svarade ansåg att de behövde stärka sin kompetens och 

många preciserade även vad de ville veta mer om. Detta öppnar upp för olika undersökningar 

angående vilken typ av information och utbildningar som efterfrågas av befolkningen. De skulle 
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kunna ta formen av enkäter, men här är intervjuer eller fokusgrupper också en bra väg att gå. Även 

själva utformandet eller skapandet av olika utbildningsinsatser är ett viktigt område som behöver 

uppmärksamhet. Den här studien har klargjort att det finns olika kunskapsnivåer bland medborgarna, 

t.ex. finns det en ganska stor grupp som vill veta mer om allt, och som tycker att allt inom området är 

svårt att förstå. Därför behövs det även olika nivåer på information och utbildning. Framtida arbete 

kan innebära att konstruera olika utbildnings- och informationslösningar med skiftande fokus, samt 

testa dessa på deltagare med olika kunskapsnivåer för att se på vilket sätt människor kan ta till sig 

information på bästa sätt. Informationen som framkommit i den här studien angående vad som 

upplevs som svårt och/eller begärlig kunskap kan vara en utgångspunkt för ett sådant arbete. 

Att anse att man behöver lära sig mer är dock inte detsamma som att man är villig att göra det, och 

även det kan vara en infallsvinkel för framtida forskning. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att de 

har både behov av mer kompetens och förmåga att läras sig mer. Betyder det att de verkligen vidtar 

steg för att förbättra sin situation? Är människor villiga att utbilda sig och skaffa mer kunskap? Vilka 

hinder eller möjligheter ser de för att göra detta? En närmare analys för att avgöra om det folk vill 

veta mer om, eller upplever som svårast att förstå, verkligen är den kunskap de behöver kan också 

vara intressant.  

Ett sista förslag på framtida arbete blir att göra en internationell jämförelse med vissa av 

frågeställningarna i den här undersökningen. Det skulle kunna bli intressant att se om det finns 

skillnader i hur människor från olika länder resonerar kring samma frågor för att på så sätt kunna 

forska i om och hur säkerhetskulturen skiljer sig från den i Sverige. En intressant fråga i en sådan 

studie skulle vara att undersöka var medborgarna tycker huvudansvaret för säkerheten ligger, då 

detta är en konkret fråga som skulle kunna ge en tydlig bild av människors inställning. Skulle t.ex. 

10% av medborgarna i Danmark anse att huvudansvaret ligger hos staten, eller speglar detta mer en 

svensk inställning till förhållandet mellan statsmakten och individen? 

 

9. Slutsats 
Syftet med det här arbetet var att ge en bred bild av svenska medborgares uppfattningar om 

informationssäkerhet vid användning av internet. För att göra detta genomfördes en 

enkätundersökning med 219 medverkande. Målet med arbetet var att besvara frågan: Vad anser 

svenska medborgare att de har för förmåga och ansvar när det gäller att upprätthålla sin egen 

informationssäkerhet vid användning av internet? 

Studien har fokuserat på ett område i behov av forskning (Åhlfeldt m.fl. 2015; Li & Siponen 2011) och 

resultatet ger en grundläggande förståelse för hur svenska medborgare ser på sin kompetens och sitt 

ansvar när det gäller informationssäkerhet. Undersökningen visar att uppskattningen av den egna 

förmågan är ganska olika hos medborgarna, flertalet (39,7%) instämde bara delvis i påståendet att de 

har den kunskap som krävs, en tredjedel instämde mindre och en fjärdedel visade en högre grad av 

instämmande. Det här är också en uppdelning som återkommer när de tillfrågades om de ansåg att 

de har tillräckligt skydd i dagsläget. I tillägg till detta visar resultatet att många inte anser sig ha 

förmågan att avgöra om deras dator har blivit utsatt för en attack, och alltså inte kan avgöra om 

deras säkerhet har brustit. Denna bristande förmåga återkommer i enkätens fritextsvar där flera 

uttrycker att det är svårt att förstå hur attacker går till och hur de kan upptäckas och stoppas. 
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Överlag visar resultatet att det finns brister i medborgarnas förmåga att upprätthålla sin egen 

informationssäkerhet, något som överensstämmer med tidigare tankar hos Åhlfeldt m.fl. (2015). Hela 

89% anser att de behöver stärka sin kompetens på området, och svaren på enkätens öppna frågor 

bidrar med kunskap om vad medborgarna vill veta mer om och vad de anser vara svårt att förstå 

inom området. Dessa svar förstärker bilden av en befolkning i behov av ökad kunskap och kompetens 

då det efterfrågas såväl specifik kunskap, t.ex. kryptering, som mer allmän baskunskap, t.ex. olika 

metoder för att skydda sin dator. Saker som upplevs som svåra att förstå är hur säkerhetsarbetet ska 

bedrivas och att hitta, samt förstå, den information som behövs. Fritextsvaren belyser också det 

faktum att det finns grupper som har väldigt lite kunskap om informationssäkerhet, och som 

uttrycker att de behöver veta mer om allt och att det mesta är svårt att förstå. 

När det gäller ansvarsdelen visar resultatet att det finns en hög grad av ansvarskänsla hos 

medborgarna då en majoritet instämde helt eller i hög grad i att det är deras eget ansvar att skydda 

sin information. De svarande ansåg inte att installation av säkerhetsprogram är tillräckligt för att 

skydda sin information, utan för att skapa fullgod säkerhet behövs djupare kunskap om dessa frågor. 

Att det även ligger på deras eget ansvar att skaffa denna kunskap var något som en klar majoritet 

instämde i. Medborgarna uppvisar också en känsla av att de är en del av internet, att deras 

säkerhetsarbete påverkar den totala infrastrukturen och att detta innebär att det finns ett ansvar hos 

den enskilde individen för den totala säkerheten. Vad detta ansvar kan tänkas innebära är inte en 

fråga som besvaras i arbetet, men en antydan om att vara medveten om ansvar inte är detsamma 

som att ta ansvar finns i resultatet på fråga 14, där huvudansvaret för att skydda användare 

fördelades på både den enskilde individen och en rad externa aktörer som t.ex. internetleverantörer 

och staten. 
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Bilaga 1 – Validitetshot 
Validitetshot Applicerbart Kan 

förhindras 
Hanteras 

Low statistical power Ja, i viss del Ja, till viss del Är applicerbart på studien, men syftet 
är inte att göra en statistiskt 
säkerställd studie utan att ge en bred 
bild av tankar och attityder. 

Violated assumptions 
of statistical tests 

Nej - Inga statistiska test görs i studien. 

Fishing and the error 
rate 

Ja (fishing) Ja Inte så relevant då det handlar om att 
presentera en bred bild snarare än 
resultat av något. Genom att redovisa 
frågor och svar på ett transparent sätt 
kan slutsatsernas riktighet 
kontrolleras. Teman för frågor har 
identifierats utifrån tidigare utförda 
vetenskapliga studier inom området.  

Reliability of measures Ja Ja (delvis) Den mänskliga faktorn går inte alltid 
att kontrollera, men genom att 
försöka göra frågorna så tydliga och 
väldefinierade som möjligt kan 
missförstånd undvikas. Forskaren är 
närvarande vid frågetillfället för att 
kunna förtydliga vid tveksamheter. 

Reliability of treatment 
implementation 

Ja Ja Frågeformulär följs för att göra 
intervjuerna så lika som möjligt och 
standardisera förfarandet. 

Random irrelevancies 
in experimental setting 

Ja Nej  Intervjuer genomförs inte i 
kontrollerade miljöer. Visst val över 
plats, men kontroll över omgivningen 
kan inte fastställas. 

Random heterogeneity 
of subjects 

Ja Ja Genom att försöka få ett bra urval av 
svarande kan hotet minimeras. 
Eftersom frågeställaren är med hela 
tiden kan urvalet kontrolleras över tid. 

History Nej - Ej applicerbart då undersökning bara 
sker vid ett tillfälle. 

Maturation Ja Ja Hanteras genom att ha en kort enkät 
med få och tydliga, lättförståeliga 
frågor så att svarande inte tröttnar. 

Testing Nej - Inga upprepande tester förekommer i 
studien. 

Instrumentation Ja Ja Hanteras genom att designa 
enkätformuläret och frågorna på ett 
sådant sätt att missförstånd kan 
undvikas och tillhandahålla 
fungerande utrustning för att svara 
(pennor). 

Statistical regression Nej - Ej applicerbart eftersom studien inte 
bygger på något tidigare urval. 
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Selection Ja Delvis Studien bygger på frivillighet hos de 
tillfrågade. Svårt att kontrollera om de 
representerar populationen, t.ex 
kanske inte personer som vet lite om 
informationssäkerhet är villiga att 
svara på frågor om detta ämne. Kan 
bara försöka minimera genom att ha 
variation i urvalet, t.ex. ålder och kön. 

Mortality Nej - Studien är ej beroende av någon 
enskild person. 

Ambiguity about 
direction of causal 
influence 

Nej - Mäter inga orsakssamband. 

Interactions with 
selection 

Nej - Studien innehåller inte jämförelser 
mellan olika grupper. 

Diffusion or imitation 
of treatments 

Nej - Ingen kontrollgrupp eller jämförelser 
mellan grupper i studien. 

Compensatory 
equalization of 
treatments 

Nej - Ingen kontrollgrupp eller jämförelser 
mellan grupper i studien. 

Compensatory rivalry Nej  - Studien innehåller inte olika grupper 
eller behandlingar. 

Resentful 
demoralization 

Nej - Studien innehåller inte olika grupper 
eller behandlingar. 

Inadequate 
preoperational 
explication of 
constructs 

Ja Ja Genom att definiera teori och begrepp 
som används i arbetet undviks hotet i 
möjligaste mån. Detta görs genom att 
läsa på och kunna ämnet samt hitta 
trovärdiga källor. 

Mono-operation bias Ja Ja Hanteras genom att tillfråga flera 
personer för att ge en helhetsbild. 

Mono-method bias Delvis Ja Bara enkät används men det är också 
meningen med arbetet. Både 
kvantitativa och kvalitativa frågor för 
att skapa helhetsbild. 

Confounding constructs 
and levels of constructs 

Nej - Erfarenhets- eller kunskapsnivåer hos 
de tillfrågade spelar ingen roll. 

Interaction of different 
treatments 

Nej - Spelar ingen roll. 

Interaction of testing 
and treatment 

Ja Ja Eftersom personer deltar i en 
undersökning kan de försöka svara 
vad de tror är önskvärda eller “rätta” 
svar. Minimeras genom anonymitet 
och neutralt formulerade frågor utan 
värderingar inlagda. 

Restricted 
generalizability across 
constructs 

Nej  -  

Hypothesis guessing Ja Ja Deltagare i intervjuer kan försöka ge 
vad de tror är önskvärda eller ”rätta” 
svar. Svårt att undvika, men 
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anonymitet och neutralt formulerade 
frågor minskar hotet. 

Evaluation 
apprehension 

Ja Ja Deltagandet bygger på frivillighet och 
anonymitet. Bara de som vill vara med 
ställer upp. 

Experimenter 
expectancies 

Ja Ja Genomgång av frågorna med andra 
(handledare) för att hitta passande 
formuleringar kan hjälpa till att minska 
hotet. 

Interaction of selection 
and treatment 

Ja Ja En stor spridning (ålder,kön) på de 
svarande minskar hotet. Kan vara 
svårt att uppnå eftersom det bygger 
på frivilligt deltagande. 

Interaction of setting 
and treatment 

Nej - Inga experiment utförs och ingen 
teknisk utrustning används i några 
mätningar. 

Interaction of history 
and treatment 

Ja - Kan inte kontrolleras men det kan 
behöva påpekas i rapporten om någon 
stor händelse som kan tänkas inverka 
på svaren har inträffat. 
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Bilaga 2 – Enkät 
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Bilaga 3 – Fritextsvar: fråga 10 

Fråga 10 

JA 

1. Attacker 

Hur 

Förstå hur det går till 

Hur det skulle vara möjligt för andra att stjäla känslig information samt hur man skulle kunna 

förhindra detta. 

Angreppssätt. 

Hur kan datorn bli utsatt för en attack via internet. 

Hur det kan gå till när man blir attackerad på olika sätt 

Hur det går till och de vanligaste sätten att bli utsatt för attack. Vad gör man om det sker. 

 

Upptäcka 

Mer kunskap för att kunna identifiera intrång 

Hur vet jag om att min dator har blivit utsatt för intrång eller försök till intrång... 

Hur man skyddar och märker intrång 

Just hur man ser om det varit t ex intrång 

Hur man märker om man blivit hackad/utsatt för inträng 

Hur man kan vara säker på att man inte har, eller har haft, ett intrång. 

Kunna upptäcka om det varit ”inbrott” i min dator. 

Skydda mot, och identifiera, intrång i datorn. 

Behöver mer kunskap om kryphålen för malware, vilka slags varningstecken man kan se efter osv. 

Hur man bäst upptäcker att man fått virus. 

Upptäcka virus och liknande  

 

Vad kan hända 

Vad kan personer få tag i på min mail, dator och dylikt. 

Risker med attacker via internet. 

Vad kan hända, och när det händer en attack, vad jag kan göra  

Mer information om annat än standardvirusattacker. Vad som inte syns. Vad är vanligt idag? 

 

 

2. Säkerhetsarbete 

   Allmänt 

Minska risken för virus och intrång. 

Hur man skyddar sin dator från attacker. Hur skyddar man info som man lägger ut?  

Hur jag kan göra för att informationen ska bli mer säker. 
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För dålig kunskap om de risker som finns. Hur skyddar man känslig information på bästa sätt. 

 

Hur jag skyddar mig. 

Hur man ska skydda den. 

Vad man bör tänka på för att skydda sig (sin dator). 

När och hur man ska skydda sig. 

Hur jag skyddar mig bättre! 

Vad och hur man gör.. 

Metoder för att skydda informationen. 

Basmetoder för att skydda datorn.  

Metoder för att skydda mot intrång/stöld. 

Vilka åtgärder man kan vidta för att skydda sin information.  

Skydda mig mot virus. 

Hur jag förhindrar att få virus i min dator.  

Hur man skyddar sig från olika fall av ”överfall”. 

Jag vill veta mer om hur man skyddar sig mot en attack. 

Olika metoder för att skydda sin dator och testa skyddet. 

Behöver mer kunskap om kryphålen för malware, vilka slags varningstecken man kan se efter osv. 

Jag behöver mer kunskap om hur jag kan skydda mina lösenord, bankuppgifter osv. 

Hur jag kan skydda mina lösenord.  

Hur jag undviker att information når obehöriga. 

Att skydda sin identitet (så den inte kapas). Bild-/filmhantering, både upphovsrättsligt men ännu mer 

om hur mina bilder kan spridas utanför min kontroll. Hur tänka när man vill dela bilder på t ex dina 

barn med vänner, men inte vill att bilderna ska valsa runt på nätet. Ransomware. Virus 

Vad göra om det händer 

Hur jag ska gå tillväga om min dator blir hackad. 

Hur man motarbetar hackers, infiltratörer vid angrepp.  

 

Program/tjänster 

- Vilka program som rekommenderas som något slags basskydd. 

- Vilka program finns för att kunna skydda sig? 

- Vad det finns för möjligheter och program att installera. 

- Bättre koll på vilka operatörer som tillhandahåller säkerhetsprogram. 

- Mer om virusprogram och de ”enklare” risker som kan förekomma. Allmänkunskap. 

Virusskydd och brandvägg 

Malware och brandväggar. 

Brandväggar och bra virusprogram 

Hur brandväggar fungerar 

Virusprogram osv. 

Hur ska jag göra för att skydda datorn och informationen. Vilka verktyg används på datorn för att 

kunna skydda den.  

Sortera erbjudande om säkerhetssystem för att kunna avgöra om jag får vad jag förväntas betala för. 
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Jag vill egentligen inte veta mer, hellre nåt slags program/skydd som ser till att jag inte får virus eller 

att någon kan kapa koder eller dylikt. 

Jag vill ha en säker tjänst att använda för all säkerhet jag behöver.  

Enkelhet 

Enkla knep som gör att innehåll på min dator inte är lättillgängligt. 

Metoder som är lätta för att kunna skydda min integritet. 

Enkla basmetoder för att skydda datorn och i viss mån dölja mitt IP. 

Hur det fungerar på ett enklare plan och hur jag kan skydda min information och dator. 

Hur man kan på ett enkelt sätt utan att behöva höga IT kunskaper skydda sin dator/info på en hög 

nivå. 

Enkla åtgärder på datorn för att aktivera skydd i tillgängliga inställningar. 

Mer om vad jag behöver göra – lättfattligt och billigt att inköpa. 

Konkreta praktiska handgrepp som kräver mer än ett knapptryck, ex ställa in en nyköpt router. 

 

 Skapa säkra lösenord. 

3. INTERNETANVÄNDNING 

-UPPKOPPLING/TRAFIK 

Öppna nätverk – farliga eller inte? 

Säkra uppkopplingar. 

Hur är jag helt anonym? 

Kunna veta att jag inte lämnar spår efter mig.  

Bättre kunskap om vad som lagras.  

-BANK OCH HANDEL 

Säkra betalningsmetoder. 

Näthandel. 

Bankskydd 

 

-WEBSIDOR 

Hur kollar man upp hur säker en sida är 

Svårt att veta om en hemsida är seriös, säker eller inte. 

Vad man bör tänka på när man loggar in på olika sidor och när man använder olika tjänster på nätet. 

Behöver man oroa sig när man loggar in på internetbank, Försäkringskassan, Skatteverket osv. 

 

-MAIL 

Spammail. 

Vilka mail man kan öppna 

Mer avancerade bluffmail. 
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4. ÖVRIGA/MER ALLMÄNNA  

Utvecklingen gör det nödvändigt: 

En ständig utveckling av kompetensen är nödvändig för att hålla sig à jour med nya attacktyper och -

trender. 

Så länge någon annnan kan möjligtvis ta del av informationen behöver jag utveckla mina kunskaper. 

Tror jag skulle behöva mer allmän information och framförallt information om vilken information 

man ska vara försiktig med att ha på datorn. 

Alltid bra med mer kunskap eftersom det hela tiden händer så mycket inom det här området. 

Vet mycket om säkerhet inom IT, men samtidigt vet jag att det finns mer att lära sig. 

Förutsättningarna ändras hela tiden och därmed kunskapsbehovet. 

Finns alltid nya saker att lära sig. 

Alla måste väl svara ja på den frågan, eftersom utvecklingen är snabb och nya sätt att ”hacka sig in” i 

informationen hela tiden dyker upp. Alltså: behöver veta mer om hur man håller sig kontinuerligt 

uppdaterad. 

Teknikutvecklingen går framåt, för att förstå vad som sker måste man hålla sig uppdaterad. 

- Olika saker som är nya. 

- Lära mig mer om nyheter som ständigt kommer fram. 

- Det är alltid bra med mer kunskap om all sorts säkerhet. 

 

Mer om allt: 

Mer utbildning. 

Allt möjligt. 

Allt. 

Allt. 

Allt. 

Allt. 

Jag behöver veta mer om det mesta. 

Behöver lära mig massor. 

- Det mesta. 

Jag kan absolut ingenting om detta 

Jag vet inte vad jag behöver eftersom jag är så usel på vad det handlar om. 

Det är det jag inte vet! 

Detta är inget jag funderat så mkt över o därför vet jag inte så mkt o alltså behöver jag lära mig mer 

hur jag skyddar mig. 

- Borde göra det för att förstå vad jag inte förstår. 

- Kan för lite om i princip allt som rör datorer. 

- Svårt att veta vad som är nödvändigt, alltså vad som är gott nog. Man känner sig ofta lurad när man 

inte är helt säker på vad som behövs för skydd. 

- Jag har väldigt dålig koll när det kommer till datorer över lag, och även då virusprogram, 

brandväggar m.m. 
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- Bli mer medveten rent allmänt. 

Begreppet informationssäkerhet 

Vad som gäller för att få rätt info om säkerhet. 

Saker som jag inte visste var säkerhetsrisker 

Oj, det är mycket det. Egentligen. TOR, end to end -kryptering, alternativa e-posttjänster, bitcoin, 

läckande metadata... Problemet är att jag inte riktigt orkar. Känns som att de flesta jag pratar med 

har en liknande inställning; man vet att man borde, att Googles monopolställning egentligen är direkt 

skrämmande, att det är helt sjukt vilka enorma mängder data vi helt frivilligt låter samlas in osv. Men 

det är ju så BEKVÄMT att bara logga in med Facebook- eller Googlekontot precis överallt... Släpphänt 

men sant. Vi låter bekvämlighet gå före säkerhet. 

 

Kryptering och anonymitet: 

Kryptering av data 

Kryptering 

Hur jag enklast gör för att kryptera information. 

NEJ 

Det har gått fint än så länge 

I dagsläget handlar det nog mer för mig om att nyttja den kunskap jag har – dvs. inte vara lat – sen 

finns det säkert en massa mer att lära sig. 

Använder mest telefon och iPad och har inget känsligt på de enheterna. 

Tror att om någon vill komma åt viss information så är det inte jättesvårt. 

Jag tror jag har tillräckliga kunskaper för att använda internet på det sätt jag gör 

Säker hantering både privat och på jobb. Skyddad. 

Jag kan det som berör mig och mitt dagliga bruk av dator. 

Jag känner mig relativt trygg med min kompetens. 
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Bilaga 4 – Fritextsvar: fråga 11 

FRÅGA 11 

Attacker 

Hur 

- Hur ens dator kan hackas. 

- Hur det går till når någon hackar min dator. 

- På vilket sätt det kan hända 

- Hur de som anfaller mig kan hitta min adress 

- Hur går det till när ens dator blir utsatt och vad kan hända 

- Hur någon har möjlighet att hacka sig in på min dator 

- Hur man blir attackerad. 

- Hur man blir attackerad. 

- På vilket sätt en annan människa kan få tillgång till mina privata uppgifter. 

- Vem som kan nå min information och varför, samt hur man undviker detta. 

- Hur obehöriga kan få tillgång till mina uppgifter. 

- Jag förstår att jag har lösenord osv. men inte hur oberoende kan komma åt mitt privata på internet. 

- Jag vet inte hur de bär sig åt när de vill hacka min information. 

- Hur kan någon se vad jag gör? 

- Vem som är intresserad av informationen på min dator. 

- Att kunna vara 100% säker på vilka som kan se min information och inte. 

 

Upptäcka  

- Svårt att upptäcka om man blivit utsatt för ngt intrång- om inte datorn låser sig helt, då blir det ju 

uppenbart. 

- Att veta när det verkligen är allvarligt och någon har attackerat datorn. 

- Om datorn har blivit utsatt för en attack eller ej. 

- Att upptäcka ifall någon gör eller försöker göra ”inbrott” i min dator. 

 

Säkerhetsarbete 

Nivå 

- Hur försiktig ska man vara? 

- Hur mycket som är tillräckligt för att skydda mig mot olika grader av attacker från tonårshacker till 

nsa. 

- Vilken ände man ska börja i samt till vilken grad man sedan aktivt måste jobba med uppdatering av 

det ev. skydd man har åstadkommit.  

- Hur mycket jag skall göra i min egen dator för att skydda min information. 

- Hur mycket kan man egentligen skydda sig som privatperson? Vad är rimligt? 
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- Att veta vad som behövs för att skydda mina uppgifter. 

- Hur säker man kan vara med sitt virusskydd. 

- Att veta att man är helt säker. 

- Hur man kan vara säker på att man är skyddad. 

- Finns ju olika sätt att skydda, bankid, dosor, yubikey osv. Svårt att vara helt säker på alla sätt, och 

att de är 100% säkra 

  

Hur 

- Hur jag kan skydda mig mer än jag gör idag. 

- Hur säker är jag o vad behöver jag förbättra. 

- Hur ska jag göra för att få min information säker. 

- När man bör vara extra noggrann. 

- Det tekniska, vad behöver jag ha för skydd och hur gör jag för att få det. 

- Tekniska detaljer och allvaret. 

 

- Hur man kan uppnå säkerhet så att informationen är tillgänglig och säker. 

- Hur man gör för att medvetet skydda sina uppgifter, mer än att bara ladda ner ett antivirusprogram. 

- Att veta hur man ska skydda sig.  

 

- Hur oskyddad man är. 

- Att det alltid finns en risk och hur man arbetar för att handla säkert.   

- Att det finns risker på fler ställen än man tror.  

 

- Svårt att tänka ut och förbereda vad man ska göra om informationen försvinner/blir otillgänglig. 

- Får ständigt påminnelse om uppdateringar som jag inte känner igen. 

 

Internet, Sociala medier och Molnet 

- Att förstå hur företag (fb, google, dropbox mfl.) använder min information och vad det i sin tur 

innebär för min informationssäkerhet- och rätt till integritet. 

- Vad allt betyder, och om jag kan lita på att mina konton på sociala medier är låsta. 

- Hur min information lagras och används i andrahand. 

- Hur information förs vidare i olika program, t.ex. i Google. 

- Hur säker det är att lagra data i molnet och hur trovärdiga företagen är. 

- Vilka som verkligen har behörighet att ta del av information och lagra information som man tagit 

bort. 

- Vem som äger rätten till vad jag publicerar. 

 

- Allt det finstilta i avtalen med appar m.m. 

- Avgränsa delningar på sociala medier. 
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- Människors olika intentioner på internet. 

- Avgöra vad som är säkert eller inte att surfa på. 

- Att veta vilka sidor som är seriösa eller inte. 

- Hur man skyddar sig på ”vanliga” hemsidor. Att veta/ lita på det man ser. 

- Att förstå vad som gäller för olika sidor 

- När är en hemsida säker angående betalningar? . 

- Vet inte om källan är betrodd. 

- Vem och vad kan man lita på? 

- Alla gömda saker ex cookies som sparad och allt som man inte ser. 

- Vad som lagras och kan användas av andra. Vad som inte går att ta bort. 

- Hur man kan skydda sig mot att ”jättar”, typ Google, använder info om vad jag gör på nätet! Hur 

radera digitala spår? 

- Vilka spår jag lämnar efter mig. 

 

 

Information om säkerhet/Områdets beskaffenhet 

- Att det hela tiden uppstår nya problem 

- Vet inte vad som är svårast, föränderligheten förmodligen – att kunskapen som behövs hela tiden 

förnyas och förändras. 

- Utvecklingen går så snabbt framåt, svårt att hänga med i den takten och hålla sig ajour. 

- Snabb utveckling 

- Att hänga med i utvecklingen som går fort. 

- Det ständiga flödet, alla nya hot. 

- Nya saker hela tiden, svårt att hänga med. 

- Det finns mycket som är svårt att förstå. Tekniker utvecklas, både de som är mot och för säkerhet. 

 

- Svårt att sovra vad som faktiskt är ett hot och hur stort det är.  

- Det är svårt att få ett helhetsgrepp. De olika delarna är ofta i sig inte svåra men helheten kan ibland 

vara svårare att komma ihåg. Önskar mig säkerhet genom två smidiga steg typ. 

- I den bästa av världar skulle det finnas två enkla moment för att säkerställa in och utgående 

information. Detta saknas idag och det är för omständligt att använda sig av. 

- Finns för mycket att lära sig 

- Svårt att sålla och få fram relevant information 

- Svårt att få information om hur man ska gå tillväga. 

- Hur jag uppdaterar min säkerhetsnivå smartast. Vem berättar det för mig.  

- För mycket information. 

- Jag vill ha information på ett enklare och kortare sätt än vad jag får idag. 

 

- Svårt att som ointresserad/oinsatt se nya risker/varningssignaler..  
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- Språket 

- För mycket på engelska 

- Utländska ord och dataspråk. 

- Fackspråk på engelska. 

- Terminologin som ska förklara exakt vad, hur och varför. 

- Texter och formuleringar om man inte har så stor erfarenhet och kunskap. 

- Tekniska språket, för mycket info är på engelska. 

- Tekniskt språk 

- Tekniskt språk 

- Alla tekniska ord 

- Snarare handlar det om att helt enkelt acceptera att man aldrig är helt säker om datorn är 

uppkopplad. 

- Varför det är så viktigt. 

 

Allt/Vet inte 

- Allt. 

- Allt 

- Att man överlag har dålig kunskap. 

- Vad man bör veta. 

- Begreppet i sig är stort, men allt överlag. 

- Det mesta, kan inte mycket om ämnet alls. 

- Jag tycker det mesta är svårt att förstå. Är nog naiv när det gäller detta. 

- Allt inom informationssäkerhet. 

- Vad det egentligen innebär 

- Aldrig funderat på detta 

- Svårt att veta 

- Svårt att svara på när jag inte har en insikt i vad som behövs för att bibehålla en hög säkerhet. 

- Vet inte riktigt vad det innebär, då kan jag inte veta vad som är svårt. 

 

- Jag kan inget, är inte intresserad och deletar allt konstigt. 

  

 


