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Förord 

Denna uppsats är ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng i Systemvetenskap 

vid Luleå Tekniska Universitet. Vi vill tacka våra handledare, Dan Harnesk och Harriet 

Nilsson, för deras råd och stöd under skrivprocessen. Ett stort tack till våra respondenter 

som ställde upp i intervjuer/observationer och till våra korrekturläsare. Examensarbetet 

hade inte varit sig likt utan er!	    



	  

 

Sammanfattning 
Dagligen interagerar människor med IT-system och internetanvändning har blivit en vik-

tig del i många människors liv. Med fler användare än någonsin hanteras ofantliga mäng-

der information och samhället ställer allt högre krav på IT-säkerhet. När det gäller att 

skydda sin integritet, tillgänglighet och sekretess vid internetanvändning fokuseras det 

ofta på tekniska åtgärder, såsom brandvägg och antivirusprogram. De tekniska åtgärderna 

skyddar användaren till viss del, men det räcker inte för att förhindra ett bekvämt och na-

ivt mänskligt beteende. När säkerheten brister beror det oftast på den mänskliga faktorn. 

Vi använde oss av en deduktiv forskningsansats för att besvara vår forskningsfråga: givet 

det som hemanvändaren vet om IT-säkerhet, agerar hemanvändaren därefter vid interakt-

ion med olika IT-system. Data är insamlat genom intervjuer och observationer med tre 

hemanvändare. Empirin presenteras genom citat av respondenterna samt en innehållsana-

lys där vår samlade data jämförs med den samlade teorin. Studien är kvalitativ och under-

söker hur pass säkerhetsmedvetna hemanvändare är vid interaktion med IT-system samt 

hur de förhåller sig till sin kunskap om säkerhet vid praktiskt utövande. 

Studien visar att hemanvändare vet mer om IT-säkerhet än vad de använder sig av när de 

interagerar med IT-system. Det grundar sig bland annat på tankar som “det händer inte 

mig” och “systemet har ändå ett visst ansvar”. För hemanvändare får inte säkerheten bli 

ett hinder i den dagliga interaktionen. Vi anser att framtidens systemutvecklare bör lägga 

fokus på att förbättra IT-systemens säkerhet, så att de är ännu mer lämpade för interaktion 

med hemanvändare. Slutligen ges ett flertal förslag till vidare forskning.  

  



	  

 

Abstract 
People interact daily with IT systems and communication over the Internet has become an 

important part of many people's lives. With more users than ever a vast amounts of in-

formation is being handled and society demands for an increase of IT-security. When it 

comes to the protection of integrity, availability and confidentiality of Internet usage for 

home-users, mostly technical measures are in focus, such as firewalls and antivirus soft-

ware. The technical measures protect the user of some extent, but not enough to prevent a 

comfortable style and a naive human behavior. When security breaks it usually depends 

on the human factor. 

We used a deductive research approach in order to answer the research question: given 

what the home-user know about IT-security, do they act based upon what they know 

when they interact with IT-systems. Data was gathered through interviews and observa-

tions with three home users. The empirical data is presented through quotations of the 

respondents as well as a content analysis where our accumulated data is compared with 

the overall theory. The study is qualitative and examines how security aware home-users 

are when interacting with IT systems and how they relate to their knowledge of safety in 

action.  

The conclusion is that home-users know more about IT-security than they use when they 

interact over the Internet. It is based on ideas such as "it does not happen to me" and "the 

system still has some responsibility." Safety shouldn’t be a hindrance in home-users daily 

interaction. We believe that future developers of systems need to focus on improving the 

security of IT-systems, so they are even more designed for interaction with home-users. 

The study ends with several suggestions for further research. 
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1. Inledning 
Kapitlet hanterar bakgrunden till problemområdet samt presenterar syfte, forsknings-

frågor och avgränsningar för studien. 

Dagligen interagerar människor med IT-system, både i sin yrkesroll men också privat. 

Internet används flitigt hos den svenska befolkningen och det har blivit en viktig del i 

många människors liv. En studie från 2012 visade att de vanligaste aktiviteterna som 

utförs dagligen hos 62 % av internetanvändarna är e-posthantering tätt följt av nyhets-

sökning och interaktion med sociala medier. (Findahl, 2013) 

När en person interagerar med informationsteknologi (IT) i sin yrkesroll finns det ofta 

någon form av rutin eller policy som finns där som stöd och vägledning för använda-

ren. (Eminağaoğlu et al, 2009). Rutinerna och policyerna finns till för att förstärka IT-

säkerheten i företagen, men hur är det med IT-interaktionen för hemanvändare? Post 

och telestyrelsen gjorde en konsumentundersökning som visade att 48 % av interne-

tanvändarna ofta hade samma lösenord på flera av sina webbplatser. Ytterligare 33 % 

återanvände sina tidigare lösenord. Det var endast 16 % som påstod att de valde ett 

nytt lösenord för varje nytt IT-system. (Nellevad, 2012) 

Lösenord som autentiseringsmetod kan ställa till med en del problem för användarna 

ur säkerhetsaspekt. För att lösenordsautentisering ska vara säkert krävs det att använ-

daren är medveten om hur lösenord skall hanteras. Vad vet hemanvändare egentligen 

om vikten när det gäller val och hantering av lösenord? En undersökning som gjordes 

2010 av “PC för alla” visar att hälften av befolkningen behöver mer information och 

motivation för att välja starkare lösenord (PC för Alla, 2010). 

Användare ignorerar ofta varningsmeddelanden som presenteras på skärmen, speciellt 

när de håller på med en uppgift. En studie som gjordes på 60 personer för att se hur 

varningar i webbläsare kan effektiviseras i syfte att undvika nätfiskeattacker visar att 

97 % föll för minst en av attackerna. (Egelman et al., 2008)  
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1.1 Problembeskrivning 
De senaste tjänsterna och funktionerna inom IT erbjuder oss enorma mängder inform-

ation och möjliggör en ökad produktivitet. Den snabba utvecklingen medför inte bara 

positiva effekter utan den skapar även ökade säkerhetsrisker. Säkerhetsföretagen arbe-

tar fram nya lösningar för att möta morgondagens behov (Andress, 2011). 

Svenskens interaktion med internet ökar både med datorer men framförallt mobila 

enheter. E-handeln ökar och nästan hälften av svenskarna har en e-legitimation, för att 

inte nämna den stora frammarschen av interaktionen med sociala medier och mail. 

(Findahl, 2013)  

Det är användaren som är den största riskfaktorn i säkerhetsfrågan, inte tekniken i sig 

(Scott, 2009). Det bekräftas i en undersökning som gjordes år 2004 då 1,2 miljoner 

användare i USA föll offer för phishing (Kruger & Kearney, 2008). Det finns brister i 

både användarnas kunskap om IT-säkerhet och hur de använder sig av den kunskapen 

när de interagerar med IT-system. I en undersökning som gjordes 2010 visade det sig 

att samtliga respondenter alltid var inloggade med administratörrättigheter på sina da-

torer och 91 % av dem hade ingen aning om vilka risker det kunde medföra (Motiee et 

al., 2010). 

Med fler användare än någonsin hanteras ofantliga mängder information och det ställs 

allt högre krav på IT-säkerheten. Personer i omgivningen kan kasta en blick och upp-

fatta ett rörelsemönster när användaren autentiserar sig till en mobil och därmed går 

integriteten förlorad. Följderna kan variera beroende av: Vad är det för typ av enhet? 

Vilken information kommer personen åt? Flera användarkonton kan vara länkade till 

ett och samma e-postkonto vilket innebär att om e-postkontot kapas, kan de andra på-

verkas. Det är samma sak med inloggningsuppgifter, om de återanvänds för flera kon-

ton.  

Det finns ett antal människor som bär hela sitt liv i fickan, åtkomligt för andra männi-

skor med ett par knapptryckningar. 2010 gjordes en undersökning om säkerhetsmed-

vetenheten hos både hemanvändare och yrkesanvändare i syfte att ta fram en metod 

för att lära ut och höja säkerhetsmedvetenheten. De fann en stor skillnad mellan he-

manvändare och yrkesanvändare; nämligen att yrkesanvändare får en höjd säkerhets-
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medvetenhet genom att arbeta via företagens system, ta del av företagens policyer och 

genom träning i IT-säkerhet. För hemanvändaren är det däremot fritt fram att ge sig ut 

i cyberrymden helt utan fallskärm. (Kritzinger & Solms, 2010) Det är därför vi anser 

att det är viktigt att höja säkerhetsmedvetenhet hos hemanvändare.  

Det satsas mycket resurser på IT-säkerhet och träningsprogram för att höja persona-

lens säkerhetsmedvetenhet. När säkerheten höjs och det blir svårare att komma åt fö-

retagen riktas måltavlan om till hemanvändare. Det kan gälla attacker som nätfiske, e-

postbedrägerier och botnets. (Furnell et al., 2007).  

Rapporten riktar sig till alla, noviser som experter inom IT-säkerhet. Vilka hot och 

risker utsätts en hemanvändare för i sin dagliga användning och hur pass säkerhets-

medvetna är de? Företag kan spara enorma summor pengar på att höja säkerhetsmed-

vetenheten hos sina anställda, men hos hemanvändare finns inte samma incitament. 

Varför ska hemanvändare betala med sin tid för att utbilda sig för att höja säkerhets-

medvetenheten? 

1.2 Forskningsfrågor 
Studien undersöker: 

Givet det som hemanvändaren vet om säkerhet, agerar hemanvändaren däref-
ter vid interaktion med olika IT-system? 

1.3 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka hur pass säkerhetsmedvetna IT-användare är 

vid interaktion med IT-system i privat bruk.  

1.4 Avgränsningar 
Studien är gjord på fyra stycken helårsstudenter inom de största utbildningsområdena 

vid Luleå tekniska universitet (Ltu) med undantaget av området fristående kurser. Fo-

kus var på deras interaktion med datorer, system och program med anslutning till in-

ternet i en familjär miljö. Vi har fokuserat på att undersöka hemanvändares interakt-

ion med IT-system via deras egna datorer.   
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1.5 Definitioner 
I rapporten finns det en mängd olika begrepp som är viktiga för läsaren att förstå. 

Här följer en kort beskrivning av begreppen som det går att läsa mer om i de olika 

kapitlen. 

Autentisering = säkerhetsspärr som verifierar om användaren är den som användaren 

utger sig för att vara. Med hjälp av autentisering kan en användare få rättighet till 

olika funktioner i ett system. 

Botnet = En grupp datorer, ett robotnätverk som en obehörig har tagit kontroll över. 

Nätverket av datorer kan han/hon styra och använda för att stjäla användarinformation 

eller utföra attacker mot andra system. (Whitman & Mattord, 2012) 

E-identitet = En persons identitet på internet 

Facerape = är ett vanligt uttryck för när något uppdaterats på Facebook med något 

”roligt” utan att innehavaren av kontot själv vet om det. Det är då någon annan kom-

mit åt ett konto som inte är deras eget och postat eller gjort någon förändring i konto-

innehavarens ställe. 

Hemanvändare = En persons roll när den interagerar med IT-system för privat bruk. 

Interaktionen kan ske utanför hemmet och ändå anses vara för privat bruk.   

Interaktion = “interaktion, samverkan, samspel; process där grupper eller individer 

genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra.”(Interaktion, NE). När vi pratar 

om interaktion så är det interaktionen mellan en användare och ett IT-system.  

Integritet = möjligheten att förhindra att data blir manipulerat på ett obehörigt eller 

oönskat sätt. Det kan hända när användaren varit oaktsam vid nerladdning av filer el-

ler surfat på infekterade hemsidor. 

Phishing = Nätfiske. Att locka användare till en webbserver som inte representerar det 

den utger sig för att vara i ett försök att stjäla personlig eller finansiell information. 

Det sker oftast genom manipulering av länkar, ombyggda webbsidor eller via telefon. 

(Whitman & Mattord, 2012) 
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Sekretess = förmågan att skydda data från de som inte har behörighet. Det kan vara i 

form av mänskligt beteende (någon ser ditt lösenord tryckas in) och funktioner i ett 

system som exempelvis autentisering. 

Säkerhet = kontroll av sekretess, tillgänglighet och integritet. 

Tillgänglighet = möjligheten att komma åt data när den behövs, vid rätt plats och tid-

punkt.  

Social engineering = när en person försöker komma åt känslig information via olika 

användare i ett system. Det kan göras genom att någon utger sig för att vara någon 

som han/hon inte är. Phishing är en typ av social engineering då den som “phishar” 

försöker komma över exempelvis inloggningsingsinformation genom löften eller hot. 

IT-system = Ett system består av flera delar som tillsammans bildar en helhet som 

tjänar samma syfte. Ett informationssystem beskrivs som ett system som med hjälp av 

IT-stöd samlar in, lagrar, bearbetar samt distribuerar information. Systemet ska också 

stödja kommunikation och arbete. (Goldkuhl, 1996) 

Säkerhetsfunktion = inställningar i systemet som ger användaren möjlighet att på-

verka skyddet av sekretess, tillgänglighet och integritet.  
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2. Teori 
I kapitlet presenterar vi befintlig teori för att skapa en förståelse om vad säkerhets-

medvetenhet är och vilka faktorer som påverkas av denna. Genom teorin nedan, 

skapar vi en kontext och ett utgångsläge för vår egen undersökning med påföljande 

analys.  

2.1 IT-system 
Det är med IT-system som användare interagerar med och hanterar data på olika 

sätt. IT-system kan ha olika funktioner och krav på sig beroende på vilken typ av sy-

stem det är och vilken data det hanterar. I det här kapitlet presenterar vi vad det är 

som kännetecknar ett bra IT-system.  

För att ett IT-system ska anses vara bra så ska feedback ges kontinuerligt, konstruk-

tiva felmeddelanden ska genereras och det är viktigt att informationen är tydlig för 

användaren (Sasse et al, 2001). Öhlund (2008) menar att det finns ytterligare egen-

skaper som utgör ett bra system. Systemet ska ge tydlig feedback till användaren, IT-

systemet ska ha känt och begripligt vokabulär, det ska vara lätt att utföra handlingar 

och det ska vara enkelt att genomföra förändringar (Öhlund, 2008). Vi upplever att 

det är väldigt självklara egenskaper både Öhlund och Sasse tar upp om vad som utgör 

ett bra IT-system men det kan ifrågasättas. Ett IT-system som ska uppfylla alla dessa 

punkter kan bli både kostsamt och komplext och kräva väldigt mycket arbete för 

systemutvecklarna. Sen är det inte säkert att det en användare upplever som tydlig 

feedback från ett system stämmer överens med en annans. Utöver de aspekter som 

Sasse och Öhlund tar upp tycker vi det är viktigt att systemet klarar av att utföra de 

uppgifter som systemet är ämnat för att utföra. 

2.2 IT-säkerhet 
För att undersöka vad IT-säkerhet är så måste IT-säkerhet definieras, de som deltar i 

studien måste förstå vad det är vi frågar om när studien genomförs.  

Anderss (2011) pratar om säkerhet i form av att säkra våra tillgångar. Vidare menar 

han att individer bör försöka skydda sig mot de mest sannolika attackerna till en rim-

lig nivå given kontexten och miljön (Anderss, 2011). Att skydda sina tillgångar kan 
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göras genom att förhindra åtkomst för obehöriga, förebygga negativ åverkan av na-

turkatastrofer eller andra oönskade tillstånd som exempelvis ett strömavbrott. 

Jason Anderss (2011) citerar A. K. Dewdney: 

“The only truly secure system is one that is powered off, cast in a block of 

concrete and sealed in a lead-lined room with armed guards—and even then I 

have my doubts” 

(Jason Anderss 2011, s2;Dewdney 1989, s110) 

I det här fallet är inte IT-systemet speciellt användbart, men Jason menar att det finns 

ett förhållande mellan IT-säkerhet och produktivitet (Anderss, 2011). Ju högre säker-

het ett system har, desto mer sjunker produktiviteten med den ökade kontrollen av 

sekretess, tillgänglighet och integritet. En användare ska i ett bra IT-system kunna 

utföra de uppgifter systemet är ämnat för. På samma sätt ska bra IT-säkerhet inte på-

verka produktiviteten för användaren negativt.  

Det är viktigt att säkerheten är i samma nivå som värdet på det som skyddas (Anderss, 

2011). Om värdet är det viktigaste kan det alltså vara värt att sänka produktiviteten 

och vice versa. Det är därför som det är högre säkerhet när en användare ska logga in 

på en bank än när de loggar in på Facebook. 
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2.2.1 Säkerhetsfunktioner 
Säkerhetsfunktioner är inställningar i systemet som ger användaren möjlighet att på-

verka skyddet av integritet, tillgänglighet och sekretess (Anderss, 2011). Funktionerna 

är något som användare ibland kan påverka lokalt i systemet och ibland styrs de av 

administratörer eller utvecklare. Det är en del av vitsen till varför autentisering finns 

(se kap 2.2.2 Autentisering).  

Ett administratörskonto har rättighet till betydligt fler funktioner och inställningar än 

ett användarkonto. Det finns tydliga säkerhetsbrister hos hemanvändare, de flesta an-

vänder administratörskonto i sin dagliga interaktion utan att veta om vad det kan få 

för konsekvenser (Motiee et al., 2010).   

Jason talar om “the CIA triad” och han menar att sekretess, integritet och tillgänglig-

het är tre viktiga aspekter som påverkar IT-säkerheten, se figur 1 (Anderss, 2011).   

 

Figur 1. The CIA triad 

Sekretess är den del av säkerheten som visar på förmågan att skydda data från de som 

inte har behörighet (ibid). Sekretessen kan brista när någon ser en person knappa in ett 

lösenord, när en användare lämnar sitt inloggade konto utan uppsikt eller när e-post 

skickas till fel mottagare.  

Integritet är möjligheten att förhindra att data blir manipulerat på ett obehörigt eller 

oönskat sätt (ibid). Ett exempel kan vara att en användares privata bilder sprids vidare 

av andra användare i andra sammanhang.  

Säkerhet 

Tillgänglighet 

Sekretess 

Integritet 
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Tillgänglighet är möjligheten att komma åt data när den behövs (ibid). Om tillgäng-

ligheten går förloras under längre eller kortare perioder på grund av strömavbrott, na-

turkatastrofer eller på något annat sätt så kan själva tillgången gå förlorad men också 

integriteten och sekretessen. 

2.2.2 Autentisering 
Det finns flera sätt en användare kan styrka sin e-identitet på. Genom autentisering 

ges en användare tillgång till ett specifikt användarkonto och kontots givna rättighet-

er. Det kan gå till på olika sätt, men det som är gemensamt för alla är att användaren 

först identifierar sig genom åtminstone ett av följande sätt (Burnett, 2006). 

v Något användaren vet 
o Lösenord 

v Något användaren har 
o Bankdosa + Kort 

v Något användaren är 
o Fingeravtryck 

 (ibid) 

När identifieringen är slutförd validerar systemet om den identifierade finns i syste-

met. Användaren blir antingen godkänd och ges tillgång till användarkontot eller ne-

kad vilket innebär att användaren inte får tillgång till systemet. De olika autentise-

ringssätten har sina för och nackdelar och det viktigaste vid val av autentiseringssätt 

är att matcha säkerheten till den givna kontexten och värdet som ska skyddas (ibid).  

2.2.2.1 Något användaren vet 
Att ange ett lösenord är det vanligaste sättet att identifiera sig med och det har funnits 

i urminnes tider (Fitzgerald & Dennis, 2009). Det kan användas för att komma åt e-

postkonto, Facebook och pinkoden på ett bankkort.  

Lösenord som autentiseringssätt kräver en hel del tankeverksamhet från användaren. 

Det kan även finnas restriktioner vid skapandet av användarnamn/lösenord i form av 

antal tecken, vilka tecken eller symboler som får användas (Sasse et al, 2001). Med 

flera och mer komplexa lösenord, desto säkrare är autentiseringen. Människor kan 

tyvärr inte memorera hur mycket som helst och det blir svårt att komma ihåg långa 

krångliga lösenord. Det innebär att användaren söker alternativa lösningar som till 
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exempel att skriva ner lösenord, använda sig av automatiskt inloggning eller att åter-

använda gamla lösenord (Johnston et al, 2003). Det innebär att användaren gör in-

skränkningar på säkerheten till förmån för användarvänligheten.  

Det kan upplevas som att säkerhet och användbarhet står i direkt motsats till varandra 

(Johnston et al, 2003). Om användaren ändrat lösenordet i ett IT-system för att höja 

IT-säkerheten och sedan glömmer bytet, vilket användarkonto lösenordet var ändrat 

på eller vad lösenordet ändrades till sjunker användarvänligheten.  

2.2.2.2 Något användaren har 
Det går även att autentisera sig med hjälp av hårdvara och eller mjukvara i form av 

”tokens” som till exempel bankdosa och kort, smartkort eller genom digitalt certifikat 

(Burnett, 2006). 

2.2.2.3 Något användaren är 
Det finns vissa unika kännetecken hos alla människor. Det har gett upphov till bio-

metriska autentiseringsmetoder som bygger på något användaren är exempelvis fin-

geravtryck, röstigenkänning samt irisskanning. (ibid) 

2.3 Hot, sårbarhet och säkerhetsrisk 
Människor kan bete sig på olika sätt beroende på vad de upplever att de är i för situ-

ation. Om en användare är både hotad och sårbar finns det även en risk. 

Anderss (2011) menar att en risk utgörs av både hot och sårbarhet (Anderss, 2011). 

Många använder samma dator i hemmet och på arbetsplatsen. Hälften av de som gör 

det överför filer mellan arbete och hemmet visar en undersökning från 2007. Det är 

inte bara en sårbarhet för hemanvändaren utan även för arbetsplatsen. (Furnell et al, 

2007) Om det skulle finnas ett hot, att någon vill komma åt information hos ett före-

tag eller en hemanvändare, är det möjligt att infektera användarens hemdator för att få 

fri passage till företaget och vice versa.   
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2.4 Skydd med hjälp av teknik 
Tekniska lösningar är det som fokuseras på enligt tidigare undersökningar när det 

gäller att höja sin IT-säkerhet, därför har vi valt att ha med det här avsnittet i studien. 

I många fall är ett antivirus- och brandväggsskydd bara en början på säkerhet och inte 

fullgott skydd och många säkerhetsprogram uppdateras idag automatiskt om inte an-

nat anges (Furnell et al, 2012). Automatisk uppdatering är något som hjälper använ-

daren genom att användaren inte själv behöver aktivt välja uppdatera utan förutsätter 

att om inget annat val görs så ska senaste uppdateringen installeras så fort den är till-

gänglig.   

En undersökning som Furnell, Bryant och Phippen gjorde (2007) visade att det var 

hög användning av säkerhetsprogram hos användarna, men de visste inte vilket skydd 

de egentligen hade. Vissa av respondenterna i undersökningen de gjorde hade antivi-

rusprogram men inte brandvägg medan andra hade bägge. Det som var gemensamt för 

de flesta var att de inte visste vad uppgifterna var för respektive program. Hälften av 

respondenterna tyckte inte deras säkerhetskunskap var tillräcklig för att själva konfi-

gurera sin brandvägg, trots att 15 % var avancerade användare (Furnell et al., 2007). 

Trots användande av säkerhetsprogram så ska dessa konfigureras, driftsättas och an-

vändas av människor. Det missas ofta att det är människor som sköter inställningarna 

och använder systemen (Furnell et al, 2012). När det gäller IT-säkerhet får människan 

för lite uppmärksamhet och det fokuseras ofta på tekniken istället (Furnell et al, 

2012). 

Moderna säkerhetsprogram ger valmöjligheter och kan presentera en rad scenarier där 

användaren får ta ställning. Säkerhetsåtgärderna kan förbises och tappa sin funktion 

om det saknas beslutsunderlag, användaren är stressad eller om användaren tvingas 

fatta ett beslut av IT-systemet. 

Det är viktigt att användaren kontrollerar att olika säkerhetssystem uppdateras auto-

matiskt och faktiskt utför de uppgifter som användare tror att de gör. Det läggs ofta 

fokus på de tekniska aspekterna som brandväggar och antivirusprogram (Stanton et 

al, 2005). När säkerheten brister är det ofta människan som är roten till problemet. 
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Det har blivit vanligare för företag att träna sin personal för att höja säkerhetsmedve-

tenheten genom utbildning med fokus på människan (ibid). Hotbilden är alltför bred 

och tekniska aspekter kan inte skydda mot allt, exempelvis social engineering (ibid). 

Användarna måste förstå de hot som finns och hur de ska bete sig när de interagerar 

med IT-system, och säkerhetsprogram för att skydda sig så bra som möjligt.  

2.5 Skydd med hjälp av policys 
Policys är främst inriktat till organisationer och företag, men vi har valt att ta med 

policys eftersom det har visat sig vara så viktigt för informationssäkerheten samt att 

hemanvändare bara är en roll hos en användare. De kan bära med sig policys från 

deras arbetsplats från deras yrkesroll.  

Det största hotet mot informationssäkerhet för företag är att policys inte följs (Karja-

lainen et al, 2011). Företag kan spara pengar genom att höja IT-säkerheten och an-

vända sig av policys och träning av sin personal (ibid). En hemanvändare har inte 

samma möjlighet, men kan bära med sig policys från annat håll. 

För att säkerhetsåtgärder och policys som sätts upp för ett företag ska följas är det vik-

tigt att de accepteras och är önskvärda även hos personalen (Siponen, 2000). Om rikt-

linjer inte är motiverande och om personalen inte vet varför de ska följa en policy så 

kommer de troligen inte göra det. Om policys inte följs kan de berörda bli irriterade 

och det kan i värsta fall generera ett oönskat beteende hos de anställda. 

2.6 Mänskliga faktorn 
Den mänskliga faktorn är den mest centrala delen för denna undersökning. Oavsett 

vilka system som används, administreras eller driftas så är det människor som intera-

gerar och sköter om dem. 

Den mänskliga faktorn är ett stort problem när det gäller säkerhetsöverträdelser. 

Människan har en förmåga att gå den lätta vägen och endast göra det som har med 

arbetsuppgiften att göra. Ofta kan användares negativa upplevelse av en interaktion 

förklaras genom hur systemet är uppbyggt samt användarens mål och uppgifter (Sasse 

et al, 2001). En anledning till att en användare återanvänder lösenord i olika system är 
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för att det är enkelt. Användare kan se inloggningsprocessen som ett hinder för att 

kunna utföra de uppgifter som ska göras.  

Användare kunde i en studie utvärdera bekvämlighet på ett korrekt sätt, men inte IT-

säkerhet på grund av att kvalitén på IT-säkerheten ofta märks först efter att ett pro-

blem uppstått (Stanton et al, 2005). Anledningen till det är att trots att användare för-

står de hot som finns har det visats att de inte alltid handlar för att förebygga eventuell 

risk. Samma undersökning visar att säkerhetskunniga yrkesmän kan, trots sin kunskap 

om IT-säkerhet, agera naivt och med ett riskfyllt tänkande (Stanton et al, 2005). Det 

tyder på att användarna antingen är nonchalanta eller lata. 

Policys och riktlinjer kan aldrig täcka upp för samtliga säkerhetsrisker. Det är därför 

oerhört viktigt att individer själva kan fatta bra beslut och vara medvetna om vad det 

finns för risker när de interagerar med IT. (Leach, 2003) Medvetenheten bör täcka 

saker som vad de lämnar ifrån sig för information. Hur sparar de information? Hur 

väljer de lösenord? Vilken typ av e-post och filer öppnar och hämtar de?  

Enligt John Leach finns det ett antal faktorer som påverkar människors säkerhetsbete-

ende negativt: 

 

 (Leach, 2003) 

Brist på sunt 
förnuft 

Att exempelvis ge ut sitt lösenord till medarbetare eller öppna e-
postmeddelanden som ser konstiga ut. 

Att 
säkerhetsproc-
edurer glöms 
bort  

Om supporten egentligen inte kan verifiera om det verkligen är 
användaren som vill återställa sitt lösenord eller om det data som 
används inte dubbel lagras. 

Onödiga risker  Att användaren lämnar ett inlogggat konto obevakat. 

Avsiktlig 
försummelse 

Att inte följa regelverket för att det är ”för jobbigt” eller ”för svårt” 
genom exempelvis användandet av den privata mailen istället för 
jobbmailen. 
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Hui (2007) är orolig för att riskerna och problemen kommer att öka om det inte görs 

något för att öka användarnas kunskap om IT-säkerhet. Utöver kunskapsbristen hos 

användare saknas också träning av användarna och användbarhet i IT-systemen (Hui, 

2007). Karjalainen med flera menar att användaren vet att lösenord bör bytas ut med 

jämna mellanrum, men lösenordsbytet kan fortfarande utebli på grund av att använda-

ren inte vet varför det ska göras (Karjalainen et al, 2011). Hui (2007) hävdar att det 

finns problem med IT-interaktionen mellan användaren och IT-systemet redan i vad 

som ska göras, hur det ska göras och när, vilket kan skapa hot mot användarens sä-

kerhet. Återigen så är det mindre sannolikt att användaren kommer utföra någonting 

om användaren inte känner till syftet. 

2.6.1 Social Engineering 
Det behövs inte alltid en IT-expert för att komma åt känslig information och hacka 

system. Det finns betydligt mjukare former där det går att skapa ett förtroende med 

användare och på så sätt komma in i organisationens eller hemmets slutna system.  

Social engineering är när en person utger sig för att vara någon annan i syfte att 

komma åt känslig information. Både hot och löften är vanliga och kan föra använda-

rens tankar bort från säkerhet (Sasse et al, 2001). 

En av världens mest kända hackare, Kevin Mitnick, ansåg att det absolut enklaste sät-

tet att komma åt information i ett IT-system var att lura användarna i systemet (Imhof, 

2010). När Mitnick vittnade inför kongressen i USA ska han ha sagt följande: 

“/.../ the human side of computer security is easily exploited and constantly 

overlooked. Companies spend millions of dollars on firewalls, encryption and 

secure access devices, and it’s money wasted, because none of these measures 

address the weakest link in the security chain.” 

(Politech, 2000) 

Nio av tio hemanvändare i England ansåg att det var viktigt att säkra sin dator men en 

väldigt liten del tog eget ansvar. Majoriteten skyllde ifrån sig ansvaret och lade istället 
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ansvaret på andra personer eller IT-system. Användarna visste varken vad de skulle 

skydda sig mot eller på vilket sätt de skulle skydda sig. (Furnell et al, 2007) 

Det kan vara mycket som står på spel om data försvinner eller hamnar i orätta händer. 

Dels själva datan i sig, men i och med det kan även pengar och tid förbrukas. Det är 

inte bara en enskild individ eller system som kan komma till skada om en användare 

är ouppmärksam, nonchalant eller oförsiktig.  

År 2007 rapporterades regelbundet bedrägerier och nätfiske mot hemanvändare och 

det var många som kände att de var i riskzonen, men majoriteten ansåg att de hade 

den säkerhetskunskapen och medvetenheten som krävdes för att skydda sig (Furnell 

et al., 2007). Trots att en användare säger sig veta hur han/hon bör agera kan ett var-

ningsmeddelande som kräver användarens uppmärksamhet förbises.  

Det bästa sättet att motverka social engineering är att göra de anställda medvetna om 

företagets säkerhetspolicyer (Karjalainen et al, 2011). På arbetsplatsen finns det ofta 

policyer, rutiner och regler att följa för att hantera det här (Leach, 2003). För he-

manvändare skulle det kunna vara en förälder som sätter upp regler om vad som får 

göras eller inte göras vid interaktion med datorer.   
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2.7 Beteendets ursprung 
Vad är det som påverkar en användare, varifrån får användarna sitt beteende, idéer, 

lösningar och hur tar de till sig dessa? Samtliga ovanstående punkter är av stor vikt 

för hur vi agerar när vi interagerar med IT-system. 

Leach (2003) menar att ett beteende grundar sig i tre olika delar. Det en person i 

maktposition säger till sin underordnade, det användaren ser att andra gör och använ-

darens tidigare erfarenheter (Leach, 2003). 

 

Figur 2, vad påverkar användares beteende/vad grundar sig användares beteende på? Baserat på (Leach, 
2003) 

När en person i maktposition säger till en underordnad påverkas mottagaren på ett el-

ler annat sätt. Huruvida informationen som ska kommuniceras tas emot och används 

baseras på möjligheten för användaren att dubbelkolla det som sagts, genom exem-

pelvis ett policydokument (Leach, 2003). Det underlättar för mottagaren om informat-

ionen är fullständig och enhetlig. Det är också väsentligt för kommunikationsutbytet 

att användaren förstår varför informationen är viktig (Leach, 2003).  

Människor tar ibland efter beteendet av andra. Det som påverkar vad de väljer att ta 

efter beror på utövarens attityd och värderingar samt om utövaren följer praxis och 

policy (Leach, 2003). För att ett beteende ska upprätthållas är det viktigt att upp-

muntra positivt beteende med belöningar och bestraffa oönskat beteende.  

Det som slutligen avgör ifall användaren behåller och skapar sig erfarenhet utifrån det 

beror på om de fått feedback på bra beslut med positivt resultat och dåliga beslut med 

negativa resultat (Leach, 2003). Det gör att de kan skilja på vad som kommer leda till 

bra och dåliga resultat. 

Individs 
beteende 

Det någon 
beordrar 

Tidigare 
erfarenhet 

Det personer i 
omgivningen 

gör 
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2.8 HCI 
HCI är interaktionen mellan människa och dator (www.ne.se). Det är främst använd-

barhet och användarvänlighet som diskuteras när det gäller HCI och båda begreppen 

kan påverka säkerhetsmedvetenheten, eftersom användarens upplevelse av interakt-

ionen med IT-system påverkar användarens sätt att agera. 

Syftet till lösenordsfunktioner och säkerhetspolicyer är att öka säkerheten, men de tar 

ofta inte hänsyn till olika användares mål, uppgifter eller situation (Sasse et al, 2001). 

En studie från 2001 visar att IT-säkerheten kan påverkas av att IT-systemen inte är 

anpassade för användarna. Tanken på säkerhet försvinner när användaren blir uppe-

hållen med andra saker (ibid). Ett exempel är om systemet gör något oväntat, “Du 

måste byta lösenord NU”. Det finns betydligt mer användarvänliga autentiseringssätt 

som gör det enklare för användaren att hålla en god säkerhetsnivå som exempelvis 

biometri eller tokens. 

Systemet och användaren kan ha olika mål som går emot varandra (ibid). Det kan 

vara att systemet kräver godkännande av alla villkor, men användaren tycker att det är 

för mycket att läsa igenom. Det innebär att användaren accepterar villkoren bara för 

att ta sig vidare i systemet för att användaren vill fortsätta med den egentliga uppgif-

ten.   



Säkerhetsmedvetenhet	  vid	  daglig	  IT-‐interaktion	  hos	  hemanvändare	  

August	  20,	  2013	  

 18 

2.9 Sociala medier 
Sociala medier har vuxit otroligt mycket och är något som de flesta använder sig av 

regelbundet vilket gjorde att vi valde att undersöka användares agerande i dessa. 

Facebook är en social nätverkstjänst som används flitigt runt om i världen. Hemsidan 

hade 1,1 miljarder aktiva användare i mars månad 2013 (Facebook, 2013). När det 

kontrollerades hur många som hade hanterat säkerhetsinställningarna hade över en 

tredjedel av användarna missat det (Debatin et al, 2009). 

En av respondenterna hade fått sitt konto på Facebook kapat vid upprepade tillfällen. 

Det hade gått så långt att han tagit bort sitt konto två gånger. När han sedan på nytt 

skapade ett användarkonto var han noggrann med att ha ordentliga säkerhetsinställ-

ningar. Första gången hans konto blev kapat och någon hade manipulerat hans profil 

tog han det som ett skämt. Han ändrade tillbaka som han ville ha det och fortsatte med 

sitt normala beteende. Det var först vid upprepade attacker som han ändrade sitt bete-

ende. (Debatin et al, 2009) Att någonting kan tas som ett skämt och skrattas bort är 

inte optimalt i säkerhetsaspekt. Att säkerheten ska brista så många gånger innan 

han/hon tar lärdom av det och gör någonting åt sitt beteende anser vi vara uppseende-

väckande. 

Hur mycket information de går ut med om sig själva och vilka säkerhetsinställningar 

de har är centrala delar Debatin (2009) ifrågasätter. Majoriteten av respondenterna i 

undersökningen ansåg sig vara säkra, då de kände till säkerhetsinställningarna och 

hade förändrat grundinställningarna. Facebookanvändarna upplevde också att det var 

mer troligt att någon annan än de själva hade ett riskfyllt beteende när de interagerade 

med sociala medier. Vi upplever att användare tar väldigt lätt på säkerheten och in-

tegriteten när de interagerar med sociala medier. För vem är egentligen denna ”någon 

annan”? Om vi inte tar ansvar för oss själva utan skyller på andra så kommer ingen 

förändring att ske. 

Information som en gång har lagts upp på internet kan vara svårt att få bort. 2011 

gjorde Symantec en undersökning och då ville över hälften av internetanvändarna ra-

dera sina digitala identiteter och över 28 % skulle göra det om det gick med ett knapp-

tryck (StrategyOne, 2011). De vill upplysa hemmaanvändarna med vikten av att vara 



Säkerhetsmedvetenhet	  vid	  daglig	  IT-‐interaktion	  hos	  hemanvändare	  

August	  20,	  2013	  

 19 

medveten om att information som förts över på internet som kan vara menat åt familj 

och vänner väldigt enkelt kan ändras, vidarebefordras eller användas för annat syfte 

utan tillstånd.  

Richard skriver: 

”/…/att skicka data över internet är samma sak som att publicera det i en  ny-

hetstidning”. 

(Richard E.Smith 2001, s.79). 

Det finns en väsentlig skillnad i att lagra information i digitalt format på internet eller 

i en papperstidning. Informationen som lagras på internet har dessutom en större till-

gänglighet och kan dyka upp igen efter ett flertal år. Med digitalisering och använ-

dandet av IT-stöd kan informationen lagras, bearbetas och distribueras som Goldkuhl 

beskrev egenskaperna hos ett informationssystem (IS) (Goldkuhl, 1996). Hur den lag-

ras, varför den bearbetas och varför den distribueras kan dock ha ett helt annat syfte 

än det ursprungliga. 
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3. Metod 
För att ha en stabil vetenskaplig grund att basera undersökningen och analysen på 

behöver vi göra vissa val. Det finns ett antal ansatser och inriktningsalternativ att 

välja mellan och figur 3 ger en överblick av valda metoder. I avsnittet kommer upp-

lägget av studien presenteras. De olika delarna är forskningsansats och strategi, ur-

val av respondenter, intervju och observation.  

 

Figur 3, En överblick över valda metoder 

När arbetet väl inleddes samlade vi in teori för att ta reda på vad som gjorts tidigare 

inom ämnet “security awareness”. Nyckelorden som användes var “security aware-

ness”, “HCI”, “privacy”, “authentication”, “integrity”, “sekretess”, “tillgänglighet”, 

“sårbarhet”, “risk”, “hot” ”säkerhetsmedvetenhet”, “informationssäkerhet”. 

3.1 Forskningsansats och strategi 
Arbetet följde en deduktiv metod eftersom studien baserades på redan befintlig teori 

som sedan jämfördes med empirin. Studien är explorativ, vilket är vanligt för kvanti-

tativa studier men inte omöjligt för kvalitativa enligt Olsson (2007). Explorativa stu-

dier syftar till att nå så mycket kunskap som möjligt inom det valda problemområdet 

(Olsson et al, 2007). För att förstå den verklighet som våra respondenter upplevde vid 

interaktion med IT-system använde vi oss av öppna frågor och diskussion med våra 
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respondenter. De blev styrda i den bemärkelsen att vi hade valt ut vissa begrepp vi 

ville undersöka. Med tanke på våra forskningsfrågor lämpade det sig bäst att göra en 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer och med öppna frågor. Intervjufrå-

gorna ställdes för att ge oss en större förståelse om hemanvändarnas upplevelse vid 

interaktion med olika system Vi såg även ett behov av att göra observationer för att få 

en bredare och mer verklig uppfattning av användarnas interaktion rent praktiskt.  

Det hade gått att samla in data via enkäter, det hade blivit betydligt enklare att sam-

manställa och analysera men vi var rädda för att få en låg svarsfrekvens. Det hade va-

rit svårare att få en djup förståelse av hemanvändarna. Därför valde att göra intervjuer 

och observationer för insamling av data till empirin. Som komplement till intervjun 

valde vi att utföra observationer för att motverka de farhågor som kan dyka upp i in-

tervjuer (Bryman, 2011)  

v Tolkningar av begrepp 
v Utelämnande av relevanta uppgifter 
v Minnesproblem 
v Social önskvärdhet (Att vilja ge en positiv bild av sig) 
v Hotande frågor kan utelämna ärliga svar. 
v Beteende eller egenskaper hos de som utför intervjun kan påverka re-

spondenten. 
v Hur individer anser sig vara och hur de faktiskt är kan skilja sig. 

(Bryman, 2011) 

Hui berör också den sociala önskvärdheten genom att uttrycka att det är viktigt att 

undersökningen återspeglar den faktiska dagliga verksamheten och inte att responden-

terna endast ”svarar rätt” (Hui, 2007). Vi tog hänsyn till Brymans och Huis riktlinjer 

ovan vid utformning och genomförandet av intervjuerna. 

3.2 Urval 
I en kvalitativ studie är syftet att få med skillnader och därför bör urvalet vara hetero-

gent. Det innebär att respondenterna bör vara olika varandra. Ett slumpmässigt urval 

medför en risk att respondenterna blir för lika varandra, eftersom det är slumpmässigt 

valda. Det är därför en fördel att välja respondenter efter ett antal fördefinierade pa-

rametrar. I en kvalitativ studie bör det vara få respondenter och öppna frågor. Det 
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skapar möjlighet för en djupare förståelse av respondenternas upplevelser. (Olsson et 

al, 2007)  

Samtliga respondenter för undersökningen var studenter vid Luleå tekniska universitet 

(Ltu). Vi gjorde valet av respondenter ur en bekvämlighetsaspekt i och med att vi 

också studerar på Ltu. För att undvika ett slumpmässigt urval valde vi att handplocka 

studenter från olika utbildningsområden i syfte att få spridning och fånga olikheter i 

enlighet med vad Olsson skrev som kännetecken av en kvalitativ undersökning 

(2007).  

Vi beslutade oss för att välja en respondent per utbildningsområde från de fyra största 

områdena. Enligt Ltu:s årsredovisning för 2012 är det: 

v Civilingenjörer (1´835 helårsstudenter) 

v Samhällsvetenskap (1´095 helårsstudenter) 

v Hälsovetenskap (763 helårsstudenter) 

v Lärare (581 helårsstudenter) 

(Luleå tekniska universitet) 

Respondenterna kan anses vara en homogen grupp i den bemärkelsen att samtliga var 

studenter på Ltu. Alla respondenter hade en mer eller mindre stark relation till oss 

som genomförde studien, men sannolikheten att det fanns en kausalitet mellan studen-

ter vid Ltu och säkerhetsmedvetenhet ansåg vi vara relativt låg. Studien var även 

heterogen i den bemärkelsen att: 

v Respondenterna var både män och kvinnor 
v Åldersskillnaden mellan den äldsta respondenten och den yngsta re-

spondenten var 10 år 
v Respondenterna hade sin grund i olika utbildningar 
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3.3 Intervju 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer. Vi hade klart för oss vad som skulle 

mätas och vilka problemområden som skulle undersökas, men inte vilka frågor som 

skulle bli mest betydelsefulla. Tanken med kvalitativa studiers intervjuer är att de sna-

rare ska vara ett samtal än en intervju, och det är inte ovanligt att överraskningar före-

kommer. (Svensson et al, 2010) Vi valde att göra intervjuerna på plats i universitetet 

öga mot öga med respondenterna för att kunna få förtroende hos dem.  

Semistrukturerade intervjuer skapar utrymme för följdfrågor och kan underlätta för att 

få respondenten att förstå dem. Det skapar möjlighet för flexibilitet och frågorna kan 

förändras under intervjuns gång. Det gav större möjlighet till både uppföljning och 

identifiering av ytterligare faktorer som kan komma att bli relevanta. Det skapar dock 

problem när intervjuerna senare ska analyseras, sammanställas och jämföras. (Olsson 

et al, 2007) Patel et al (1998) föreslår öppna frågor för att inte påverka respondenten i 

onödan.  

För att möjliggöra en enklare och mer förankrad analys spelades samtliga intervjuer 

in. (Patel et al, 1998) Med inspelningar är det även möjligt att dokumentera exempel-

vis pauser, skratt, hummanden, frustration och svordomar vilket skapar en större hel-

het till analysen. (Olsson et al, 2007) 

3.3.1 Förberedelser innan intervju 
Intervjufrågorna är baserade på viktiga begrepp och nyckelord som presenteras i teo-

rin för att ta reda på vad användarna vet om IT-säkerhet och hur de förhåller sig till 

kunskapen om IT-säkerhet. Vid skapandet av intervjufrågor var vi medvetna om att 

undvika långa frågor, ledande frågor, negationer och dubbel-frågor (Patel et al, 1998; 

Bryman, 2011). 

Till varje begrepp fastställdes ett antal frågor för att vägleda intervjun. (se bilaga I, 

Intervjufrågor).  

Vi valde att genomföra intervjuerna och observationerna i grupprum på universitetet 

eftersom att den miljön var familjär för respondenterna. Vi ville inte göra hembesök 

då vi trodde att det skulle kännas onaturligt för respondenten att ha oss i den miljön. 
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Det skulle inte heller vara praktiskt för oss att åka runt, därför valde vi att träffa re-

spondenterna på universitetet. Varje respondent använde sin egen bärbara dator under 

observationen. Den interagerade de dagligen med både i hemmet och på universitetet. 

3.3.2 Under intervjun 
Det var samma person som ledde diskussionen under intervjuerna. I början på inter-

vjuerna bad vi om respondenternas e-postadress för att möjliggöra återkoppling om 

det skulle bli något problem med inspelning. Ytterligare ett skäl var att skicka ut ett 

phishingmail (se bilaga III, Phishingmail) som respondenten senare interagerade med 

under observationen.  

3.3.3 Efter intervjun 
Direkt efter intervjuerna fick respondenterna ett antal uppgifter (se bilaga II Observat-

ion) att utföra som vi observerade. Efter varje intervju och observation gav vi respon-

denten möjlighet att tillägga eller förtydliga om de hade något att tillägga. Samtliga 

respondenter ville ta del av innehållet i studien när den var slutförd. 

Sedan transkriberades intervjuerna för att möjliggöra en analys. Respondenterna ano-

nymiserades, namnen som används i dokumenten är alltså fingerade namn. 

3.4 Observation 
Observationer är användbara när information ska samlas in som berör beteenden i na-

turliga situationer. Beteende i denna bemärkning innebär handlingar, verbala yttring-

ar, känslouttryck och liknande. (Patel et al, 1998) För att ta reda på huruvida det re-

spondenterna säger sig veta om säkerhet och förhålla sig till i intervjuerna stämmer 

med hur de agerar i verkligheten utfördes observationer. Det gjordes dels för att höja 

validiteten men också reliabiliteten på studien. Validiteten och reliabiliteten diskute-

ras vidare i metoddiskussionen (se paragraf 6 - Metoddiskussion). 

Observationer kan även användas som komplement till information som har samlats 

in med andra tekniker, och dessutom kan nya faktorer komma fram. Det är viktigt att 

observationen sker i en naturlig miljö så att respondentens beteende påverkas mini-

malt (Patel et al, 1998). 
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Vi valde att använda observationsformen “semistrukturerad observation”. Det innebär 

att vi hade några förbestämda parametrar att undersöka men med möjligheten att upp-

täcka mer saker som inte var förutbestämda. (ibid) 

Patel et al (1998) påstår även att de som observerar behöver ta ställning till: 

v Vad ska observeras? 
v Hur ska observationerna registreras? 
v Hur ska observatörerna förhålla sig under observationen? 

Vi valde att ha ett fokus på beteendet i förhållandet till det som har sagts under inter-

vjun. Det som registrerades skrevs ner i observationsprotokollet (se bilaga III).  

Efter intervjun fick respondenterna ett antal uppgifter som skulle utföras på deras da-

tor. Uppgifterna var:  

• Logga in på din dator. (För att se vilken autentiseringsmetod som användes 
samt om det skulle vara möjligt för oss att ”knycka” lösenordet.) 

• Kontrollera om brandväggsinställningarna är tillfredsställande. (Den insam-
lade teorin menar på att majoriteten av användarna inte vet hur antivirus- och 
brandväggsprogram fungerar men de använder sig kontinuerligt av dem, utan 
att interagera med dem. 

• Visa hur du interagerar med din mail. (För att se om det går på ett utskickat 
phishingmail.) 

• Kontrollera dina säkerhetsinställningar på Facebook om du har ett sådant 
konto. (Eftersom att så många använder sig av Facebook men det är få som 
har administrerat/känner till säkerhetsfunktionerna som finns och används.) 

a. Används säker anslutning? 
b. När byttes lösenordet senast? 
c. E-postavisering vid inloggning från annan plats? 

Observationen genomfördes när uppgifterna genomfördes. Vi satt med och noterade 

vad som skedde efter några fördefinierade punkter. Utifrån Svensson (2010) tolkar vi 

det som en deltagande observation eftersom vi satt med och uppmanade respondenten 

att utföra vissa uppgifter i enlighet med bilaga II. (Svensson et al, 2010). 

Vid observationer är det viktigt att skilja på faktiska beteenden och vad som är tolk-

ningar. Det är även viktigt att vara medveten om att det naturliga beteendet kan ha 
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förändrats på grund av de uppgifter som respondenten skulle genomföra. (Patel et al, 

1998) 

Bryman (2011) tar upp vikten av att välja tidpunkt och plats för observation. Respon-

denterna kan agera olika beroende på miljö och omgivning. De kan också påverkas i 

sitt agerande beroende på om det är sent på eftermiddagen eller tidigt på morgonen 

(Bryman, 2011).  

Vidare menar Bryman att tidsaspekten är viktigare om respondenten ska observeras 

vid flera tillfällen och det är förmodligen för att rama in och fånga ett specifikt bete-

ende eller för att få med så bred verklighetsbild som möjligt. I studien spelar det en 

mindre roll då interaktion med system sker oavsett vilket tid det är på dygnet och vi 

gjorde endast en observation per respondent. (ibid) 

3.5 Analys 
Analysen bör ske i samband med observationerna och intervjuerna för att minska ris-

ken att något glöms bort. Det bör ske nära intervjutillfället (Svensson et al, 2010). 

Därför utfördes delar av analysen direkt efter att respondenten lämnat rummet. 

Henny och Stefan (2007) föreslår att en innehållsanalys är att förorda till kvalitativa 

studier. Mer konkret innebär genomförandet av en innehållsanalys att analysera do-

kument i både skrift och tal för att hitta det som kommunicerats och är unikt för var 

och en av respondenterna. Av den anledningen valde vi att göra en innehållsanalys. Vi 

har analyserat anteckningar och inspelningar från både intervjuer och observationer.  

Analysens utrymme baseras på hur breda och djupgående frågorna är i intervjun samt 

vad det är som ska observeras och hur det dokumenteras. (Olsson et al, 2007) 

Ett av målen med innehållsanalysen är att relatera de dokument, anteckningar och in-

spelningar till det mänskliga beteendet för att senare koppla det till ett teoretiskt sam-

manhang (ibid). När empirin jämfördes med teorin var det möjligt att se vad som av-

vek och vad som bekräftats i tidigare undersökningar. De avvikelserna och likheterna 

lyfte vi i analyskapitlet för att senare diskutera dem och komma fram till ett antal slut-

satser. 
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4. Empiri 
I avsnittet presenterar vi delar av vår datainsamling. De delar vi har valt att ta med 

av diskussionerna med respondenterna är det som vi har ansett vara relevant för stu-

dien. Vi har valt att först presentera de likheter som finns respondenterna emellan för 

att senare gå in på det unika för varje respondent. Fyra programstudenter vid Ltu har 

intervjuats och observerats. Respondenterna använder dator med internet för privat-

bruk, men vi presenterar endast tre av dem för att säkerhetsställa reliabiliteten av 

studien (läs mer om den bortvalda respondenten i kapitel 8.4). För att hålla våra re-

spondenter anonyma har vi gett dem varsitt fingerat namn. 

4.1 Intervjuer 
När en undersökning genomförs med ett antal olika individer är det troligt att det 

finns vissa saker som kan överensstämma mellan olika respondenter. Alla använde 

flera typer av enheter som datorer, mobiler och iPads när de interagerade med olika 

program och hemsidor som hemanvändare. Facebook var något som användes flitigt 

av våra respondenter. Samtliga hade en koppling mellan Facebook och de olika en-

heter, dator – mobil - surfplatta, för att möjliggöra automatisk inloggning. Facebook 

hade även en mängd olika program anslutna till sig bland annat Spotify och Instag-

ram. Spotify är ett program som möjliggör för användaren att lyssna på musik online. 

Instagram är ett socialt media för att dela foton.  

Alla som vi frågat använde sig av administratörskontot i sin dagliga interaktion, det 

var till och med det enda kontot de hade på sin dator. Respondenterna har inte blivit 

utsatta för något som äventyrat deras system vilket gör att de har känt sig säkra. Det 

var längesedan de blev kapade och de upplevde att det fanns andra förutsättningar då 

än det är idag. Det var en annan tid då, situationen var annorlunda och de har själva 

utvecklats mycket sedan grundskolan och gymnasiet.  

Det finns en enorm tilltro hos respondenterna till sina närstående. De delar med sig av 

sina inloggningsuppgifter till sin make, flickvän, barn och vänner. När de lämnar en 

enhet i ovan nämndas närvaro loggar de sällan ut ur systemet, trots deras paus i inter-

aktionen.  
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Slutligen verkar respondenterna, framförallt Anna och Beatrice, agera reaktivt och 

inte proaktivt. Det är först när ett problem har uppkommit, eller när säkerheten bevis-

ligen brustit som respondenten reflekterar över en förändring i beteende. Att de funde-

rar på en förändring betyder dock inte alltid att den sker. 

4.1.1 IT-system 
Som utgångspunkt för varje respondent var det viktigt att veta vilka system he-

manvändaren interagerar med. Det berörde även respondenternas uppfattning om IT-

system och det som respondenten gjorde dagligen när han/hon använde sig av en da-

tor, mobil eller iPad. 

Anna säger att: 
 

“Privat är det ju självvalt vad man använder och då är det typ mainstream 

saker som: mail, gmail, Facebook, googlar väldigt mycket. Men sen om man 

säger… jag är inte så mycket att… jaa att jag håller mig till en och samma 

sida. Jag... jag, jag skiter i vilken sida jag är på, visst man är ju självkritisk 

men… jag har ett ganska brett intresseområde i överhuvudtaget. Så jag bru-

kar googla och se var jag hamnar.” 

Hon var inte ensam om att googla runt och se var hon hamnade, just för att anledning-

en till att man var ute på nätet ofta kunde vara olika för varje gång. 

Även Beatrice genomför det som Anna kallar för “mainstream” men har ett par till-

lägg: 

“Jag brukar skriva rapporter, uppgifter, se föreläsningar, se film. /.../ Jag 

laddar film från nätet från tankafetast genom microtorrent.” 

När författarna började ställa frågor om val av nedladdningsprogram och säkerheten 

med programmet verkade respondenten komma till insikt med ett av sina säkerhets-

problem: 
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“Microtorrent är bra och det fungerar alltid. Jag vet inte [varför jag valt det 

programmet, inte heller vad det finns för säkerhetsrisk och säkerhetsinställ-

ningar]! [utbrast panikartat]” 

En utav anledningarna till att administrera inställningarna till systemen var för att vara 

schysst mot andra och inte spamma dem med information.  

Anna förklarar det på följande vis:  

“ Alltså när man lyssnar och som när jag var ute och sprang med Spotify så 

varje låt typ man lyssnade så bah, postade den det så det vart ju överdrivet. 

/.../ samma ibland gör ju wrap också för det blir som så att varje liten grej, 

men hade varit okej om en sammanfattning av allt man hade gjort, men att för 

varje liten grej göra en post, då blir det en roman istället. /.../  jag sitter ju inte 

och läser så mycket på min egen linje men alla andra som får upp den, man 

blir ju bara irriterad.” 

Genom att länka program och låta t.ex. Spotify göra inlägg på Facebook kan Spotify 

välja vilken information som ska postas i ditt ställe vilket kan upplevas som hot mot 

integritet och sekretess.  

4.1.2 Säkerhet 
Samtalet fortsatte med fokus på vad användaren visste om säkerhet och vad som upp-

fattades som säkert. Vid frågeställningen om vad som respondenterna uppfattade som 

säkerhet sammanfattade Beatrice det alla respondenter sa på följande sätt: 

“[Säkerhet är] Nånting som skyddar, känns det som. Gud vad ni ställer svåra 

frågor. /.../Skydda Facebook, mail så ingen kommer och fipplar med nåt. 

Hackers känns inte så hotande. De är så avlägsna. Det har aldrig hänt [mig] 

nånting [på grund av någon hacker], vad jag vet om.” 
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Säkerhetskravet hos respondenterna varierar ofta och skillnaden är stor mellan olika 

system, Anna beskriver det som: 

“/.../man har ju den här personliga informationen och bankärenden och e-leg 

och då tänker jag ju säkerhet. Men, sen. Ja… alltså konton kapade och såhär, 

ja... det, ja, det går oftast att lösa om det skulle hända.“  

De konton som hon beskriver rör exempelvis användarkonton på Facebook, gmail och 

Spotify. Behovet av säkerhetskänsla verkar vara mer intensivt inom de områden som 

kan skada respondenten direkt. David uttrycker sin oro:  

“/.../kapning av identitet, att de gör något i mitt namn. Kan ju bli rättsliga be-

svär också… även om nån går in och länsar ens bankkonto liksom.” 

För att respondenten ska ta skada av att ha tappat kontrollen (som Anna upplever som 

enkelt att återta) på exempelvis Facebook, Gmail och Spotify, behöver det ta längre 

tid och får därmed mindre slagkraft enligt henne. Anna ger ytterligare exempel på föl-

jande sidor och program där det är ett högre säkerhetstänk: 

“/.../system som hanterar känslig information. Jag menar, man kan logga in 

på apoteket, det finns ju mina vårdkontakter också, på nätet. Ehm. Och sen då 

internetbanken. Försäkringskassan, skatteverket. Alltså där vars det ofta är att 

man har kontakt med myndigheter och liksom, när det gäller ekonomi och 

hälsa. Och liksom såhär väldigt privat information som jag aldrig skulle 

skriva in på sidor som, även om det vore privat, jag skulle ju aldrig skriva in 

någon sån typ av information på Facebook. Om det fanns någon sådan ruta 

”ja vad har du för kontonummer” det kan du ju glömma att jag skulle fylla i.” 

Samtalet om säkerhet ledde oss djupare in på de olika säkerhetsfunktionerna som 

finns. Nedan följer användarnas tankar kring det. Anna uttryckte att en “lagom” 

mängd säkerhetsfunktioner är bäst: 
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“Men det är just det här med, är det känslig information som gör att den här 

personen som kan ta del av information om personen och gör att de kan utge 

sig för att vara den personen. För att kanske ta pengar eller så, då behöver vi 

högre säkerhet.” 

Vidare uttryckte Anna att det inte får bli för mycket säkerhetsfunktioner: 

“Det [för många säkerhetsfunktioner i förhållande till kontexten] skulle vara 

för överdrivet, det skulle vara så omotiverat för folk att göra det. Det skulle 

bara ses som ett störningsmoment snarare än att hjälpa till att höja säkerhet-

en.” 

David brukar gå igenom inställningarna som rör sekretess ibland men tycker också att 

det är för mycket irrelevant information. Han säger: 

“Jag läser inte igenom alla de här I accept all the terms”. 

Anledningen till att säkerhetsinställningar administreras kan även grundas av en 

slump. Som det var för Beatrice: 

”Säkerhetsinställningarna på till exempel Facebook har jag gått igenom. 

Hamnade på dom av en slump... För ca 1 månad sedan gick jag igenom alla 

och då höjde jag säkerheten.”  

4.1.2.1 Autentisering 
Autentisering är en central del av säkerhet för respondenterna och de har delade me-

ningar om vad som är enkelt och säkert. Anna är starkt missnöjd med säkerhetsfrågan 

som kan vara ett sätt att få tillbaka sitt lösenord om det glöms bort när en användare 

ska autentisera sig: 

“Den [säkerhetsfrågan som kan hjälpa en användare att logga in utan lösen-

ord] tycker jag är värdelös, där brukar jag bara skriva in någonting, sen bru-

kar jag skriva in som svar, samma som mitt lösenord.” 
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David och Anna lyfter även hur bra det skulle vara om man kunde kombinera flera 

olika funktioner. Anna uttrycker det som: 

“/.../ett kort tycker jag är ganska bra, då vet man ju, iofs kan ju det säkert 

också förfalskas och sådär men, att ha något fysiskt, då vet man om det är 

borta, då kan nån ha snott det. Men ett lösenord är ju mer såhär: kan nån 

snott det? Ja det vet jag inte för det är ju inget som man kan se och hålla i, så 

därför tycker jag att det är bra, men det bästa är väl någon kombination av 

både och.” 

Anna är trygg i hur hon väljer säkra lösenord, även om det kan finnas frustration kring 

det beslutsfattandet: 

“Det [val av lösenord] är också lite klurigt alltså beroende på vad som är ac-

cepterat, vilka symboler man får använda, hur långt det får vara /.../ jag tar 

oftast såna [lösenord] som är helt knäppa. Hittar på ord. Det är ju inte typ 

såhär, hundens namn eller någon annans namn heller för den delen utan jag 

hittar på ord och lägger till siffror och symboler.” 

Beatrice påstår att det bara är hon som har tillgång till sina olika konton som det är 

autentiseringskrav på, men hon säger även följande när hon blir tillfrågad om andra 

kan hennes lösenord till mobil och dator: 

”Oja, folk har sett mig. De jag känner kan min kod. /…/ I telefonen komms allt 

åt, jag har autoinlogg på typ allt [skratt]” 

Favoritautentiseringen för Beatrice är lösenord, det tycker hon är enklast och smidig-

ast eftersom att man bara behöver komma ihåg det och inte behöver ha med sig 

någonting. Det kan även ha någonting att göra med följande uttalande: 

”Det kan hända att fingerprint eller biometri är säkrare, men jag har ingen 

fingeravtrycksläsare. Hade jag det skulle jag använda mig av fingerprints. 
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Bankdosor [säkerhet tokens till andra system] skulle jag nog bara tappa bort. 

/…/ Jag har haft samma lösenord i 6 år och jag har totalt 6 olika ko-

der[pinkoder/nummerkombinationer] /.../ Jag har två stycken lösenord som 

jag använder. Ett är enkelt för forum och andra oviktiga saker som Facebook. 

Sen har jag ett med siffror, stora bokstäver till mailen och skolan.” 

Alla hade automatisk inloggning på mobilen till olika system, Anna uttrycker föl-

jande: 

“Jag har ju automatisk inloggning till mail och instagram och Facebook i 

mobilen. Jag tror inte ens man har alternativet, ja i apparna har man inte ens 

alternativet att logga ut. För då ställer man in i apparna att den hära använ-

daren vill jag ha. Det måste jag nästan kolla, för det är väldigt omständigt om 

man inte skulle vilja ha, för den är som, dom är byggda som att de utgår från 

att man, att det alltid är samma person.” 

4.1.3 Hot, sårbarhet och säkerhetsrisk 
Ingen av respondenterna känner sig hotade men samtliga vet att de har brister gäl-

lande säkerheten. Någonting som gör att Anna kan känna sig sårbar av är den automa-

tiska inloggningen: 

“/.../det här med den automatiska inloggningen, om man typ är på en offentlig 

dator. I vissa, som Gmail, kan det vara väldigt svårt att se ibland om man är 

fortsatt inloggad och den är ju inte lättillgänglig knappen för utloggning utan 

man får som leta rätt på den knappen i undermenyn. Det är det här med att de 

antar att alla har en egen dator. Och man vill hålla sig automatiskt inloggad, 

men man märker det här att det är många som missar att logga ut, både Fa-

cebook och Gmail och så på datorer på jobbet och så.” 
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Samtliga respondenter kände sig säkra, Beatrice var den som vi uppfattade hade mest 

brister i sin säkerhet. När hon blir konfronterad med frågan ”tror du att du skulle be-

höva tänka och agera säkrare på internet så svarar hon halvt på skämt och halvt på 

allvar: 

”No risk, no fun! /…/ …skulle säkert behöva höja mina säkerhetskunskaper 

men känner inget behov nu. Jag vet inte bättre.” 

Beatrice tycker först att hon är säkrare än många andra för att hon har en större kun-

skap än andra och kopplar mycket till att hon är van vid att använda olika typer av 

system. Senare ändrar hon sig dock: 

”Det finns andra som inte använder internet så ofta, som är mindre vana som 

löper större risker än jag. Jag vet inte. De saknar kunskap om hur man bygger 

ett bra lösenord. /…/ Jag vet mer än medelsnittet./…/ Jag är inte säkrare än 

någon annan, det känns bara så… det är vanan. Man lär sig väl det man 

kan.” 

En risk som författarna har identifierat för Anna är att hon har allt kopplat till sin 

Gmail (Facebook, Wrapp, Spotify med mera). Wrapp är en mobilapplikation som 

möjliggör för användaren att ge bort presentkort till sina vänner på Facebook. 

“/.../jag har allt kopplat till Gmail nu.” 

Men hon upplever som nämnt i 4.1.2 att “det går att lösa”. Om hennes Gmail skulle 

bli kapat skulle även hennes andra system som är länkade till e-posten bli utsatta. Det 

gäller inte enbart för Anna utan även för David och Beatrice. 

Vidare har respondenterna inte reflekterat över vad som skulle kunna göra med deras 

konton när han/hon lämnar enheten för att exempelvis gå på toa. Anna uttrycker föl-

jande: 

“Dom skulle kunna läsa min mail, skicka mail från mitt konto, dom skulle 

kunna gå in på wrapp, kunna skicka wrapps till folk. Dom skulle nog kunna 
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komma åt instagram också, och byta inställningar på dem också, Facebook, 

instagram och ja, i princip allt jag har./.../ Jag har nog inte reflekterat över 

det så mycket./.../ Dom här uppenbara sakerna som Facebook och att man kan 

läsa mail och så det, visst. Men just det här med att, man tänker inte så mycket 

på de här andra grejerna… man tänker inte så mycket längre.” 

4.1.4 Skydd med hjälp av teknik 
Diskussionen med respondenterna fortsatte med säkerhetsprogram. Vilken program-

vara respondenten använde, hur de interagerade med den och vilken tilltro de ha de 

till den. 

Endast en person reflekterade över antivirusprogram, brandväggen pratade däremot 

alla om. När frågan om hur länge sedan brandväggen administrerades samt hur det 

resoneras kring brandväggen svarar Beatrice: 

”Jag interagerar aldrig med säkerhetsprogrammen… de kör av sig själv. Min 

Pappa sköter det hemma på den stationära men… det blir som ingen som gör 

det på min bärbara.” 

Trots det har Beatrice nyligen installerat programvara som ska skydda henne: 

”Jag har Adblock sedan igår. Det kom bilder upp mindre trevliga bilder när 

vi satt och intervjuade en person igår. /…/ Det började ploppa upp bilder 

ibland efter att jag klickat på en länk som en kompis skickade” 

Anna säger såhär istället: 

“[skratt] Alltså det beror ju på hur man ser på det, alltså t.ex varje gång man 

lägger till ett program kan man ju få en förfrågan om man vill godkänna det 

genom brandväggen. Om man ser till det så var det säkert bara nån månad 

sen. /.../alltså om det är jag som har valt att använda ett sådant [program som 

vill komma förbi brandväggen] så väljer jag ju förstås att låta det gå runt. 
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Ehm, men om det skulle komma upp något som jag inte vet vad det är ja då 

tillåter jag det ju inte. Men det har nog inte hänt vad jag kan komma ihåg.”  

Ingen av de tillfrågade respondenterna läste igenom hela ”Terms and Conditions” när 

ny teknik infördes. Beatrice beskrivning lyder: 

”Nää jag läser inte dom där avtalen. Det står så jävla mycket. De säger vad 

de vill säga och…jaa…” 

4.1.5 Skydd med hjälp av policys 
Ingen av de som intervjuades tog upp att de följde eller var medvetna om de policys 

som universitetet har kring säkerhet. Flera hade problem med att själva kunna förklara 

ett visst beteende. Anna som alltid stänger ned webbläsaren efter att ha utfört bank-

tjänster utan att veta varför förklarar på följande vis: 

“Men det är väl det att man uppmanas ju [av sidan eller programmet] också 

att göra det [stänga ned webbläsaren efter att ha utfört bankärenden] och det 

har bökat väldigt mycket med e-legitimation för oss, vi har Nordea, och nu har 

vi fått en ny kortläsare för det. Mene… så därför också, genom att stänga så 

hjälper det att inte krångla lika mycket.” 

Beatrice lägger däremot inte någon stor vikt vid eventuella policyer: 

”Jag bara kör, det finns som inte någon policy. Jag tänker inte på det. Så bara 

jag inte gör något olagligt som att ladda ner film[ironiskt].” 

4.1.6 Mänskliga faktorn 
Efter att ha diskuterat hur programvaran kan skydda övergick vi till deras egen, 

mänskliga roll, ansvar och funktion i systemet. 

David menar att programmet har en liten del av ansvaret men att det övergripande 

ligger på honom, det är ju han som ska ha kontroll på att programmet sköter sig, att 

det är säkert.  
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”Ibland när jag varit inne på nån skum sida då brukar jag stänga ned sidan 

och hela webbläsaren direkt. Det kanske händer en gång varannan månad… 

… det har även hänt att jag har dragit ut batteriet och sladden, men det är lite 

mer extremt och det händer kanske… en gång om året.” 

Anna är en som anser att ett stort säkerhetsansvar ligger på användaren, men lägger 

också ett enormt ansvar på systemet:  

“/.../först och främst så måste det ju finnas funktioner, inbyggda funktioner i 

systemet för säkerheten då i systemet på olika sätt. Men sen att använda dem 

här på rätt sätt, och följa dem som det är tänkt så är det ju upp till mig och då 

får jag ju skylla mig själv ifall det skiter sig. Mene.. det förutsätter ju att sy-

stemet är byggt så att det finns funktioner för säkerhet.” 

Även Beatrice tycker att en stor del av ansvaret ligger på systemet: 

”Alltså…det är ju mitt ansvar och sen webbplatsen också lite grann. Alltså det 

är ju jag som gör mitt lösenord så där interagerar ju jag.” 

Ingen av respondenterna kunde på plats skapa ett lösenord för att ge oss ett konkret 

exempel på hur ett sådant skulle kunna se ut.  

4.1.6.1 Social Engineering 
Frågorna kring området syftade till att få reda på om respondenten kände till innebör-

den av social engineering, om de blivit utsatta för det samt hur de hanterade när de 

blev bemötta med social engineering. 

Anna hanterar social engineering på följande sätt:  

“/.../jag har fått det[mail] från blocket bl.a att jag ska uppge mitt kontonr för 

någon för att få tillbaka pengar. Men, näe, det, näe, det, sen har jag fått det 

från några andra ställen också. Dom [phishing-mailen] snör [slänger] jag. 

För att, sånt skickas inte ut på mail /.../ Alltså om det är någonting och banken 
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skulle skicka ut, alltså om de vill ha kontakt med sina kunder antingen person-

lig kontakt, eller jamen typ i brevform, mer formellt, undertecknat och så 

alltså inte, på mail.” 

Beatrice upplever det som att det är väldigt svårt att lyckas med social engineering 

eftersom att utövaren måste vara väldigt rakt på sak: 

”Alltså…det kan ju vara svårt att fråga någon om att ge ut ett lösenord. Jag 

vet inte om det är möjligt att göra det på ett naturligt sätt utan att, det borde 

väl kännas ganska konstigt liksom?” 

Beatrice ifrågasätter social engineering och menar på att det är alldeles för uppenbart, 

hon skulle aldrig gå på det.  

4.1.7 Beteendets ursprung 
Respondenterna hade alla möjlighet att ge sin upplevelse om var deras beteende 

kommer ifrån. Vad är det som styr respondenternas beteende? Vad är det som ger 

upphov till deras beteende? Anna tror att det för henne framförallt handlar om vad 

hon har för tidigare utbildning samt den uppfostran som hon har fått: 

“Jag har läst media och är uppfostrad att ständigt vara kritisk inte bara vad 

gäller säkert utan om det jag läser, det jag hör, och det har jag fått med mig 

och det kanske bidrar till att när jag väl sitter med ett system, att jag är kritisk 

på samma sätt. jag tänker att ”gud, vad händer om man gör såhär”, vad hän-

der om någon annan försöker komma in och göra det här, det bidrar till mitt 

sätt att agera och välja hur jag använder ett system.” 

Något som är intressant är Annas tankar för den äldre generationen då hon uttrycker 

att risken nog är större för dem än för henne genom bl.a följande mening: 

“Man märker ju typ att mamma och de här som är lite äldre har som lösenord 

som är typ… jättelätta. Och..ja. och ibland så skriver de upp dem.” 
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David har blivit mer medveten då han fick utbildning inom området säkerhet.  
“Vi hade föreläsning om internetsäkerhet i lumpen, vad man kan lägga upp 

och inte. Jag insåg där att jag varit väldigt naiv tidigare och jag förändrade 

mitt beteende. Det handlar om mer än bara internet, även saker i min omgiv-

ning…” 

Beatrice reflekterade över hur det kändes, att det var relativt lätt att komma över hen-

nes konton via bland annat den automatiska inloggningen och att andra kände till 

hennes lösenord: 

”Jag är mer medveten nu men kommer inte att ändra mitt beteende. Jag tror 

det kommer vara så i alla fall.” 

4.1.8 HCI 
Vi talar med respondenterna om de känner någon skillnad mellan olika system, om 

olika sidor värderas som säkrare eller mindre säkra. Anna anser att hon värderar hem-

sidor med olika typer av betalsystem på olika sätt:  

“/.../jag har Nordea och då när man har fyllt i allting så brukar det sen 

komma en sån här som visar liksom att ta fram dosan, sätt i den [kortet], tryck 

på buy och då får man ju ange kod. Men om det inte kommer upp en sån så 

blir jag jäkligt fundersam, hummm, vad var det här för sida? Och då är jag 

extra vaksam på kontot lite efter det. 

4.1.9 Sociala medier   
Vi diskuterade med respondenterna om deras användning, erfarenhet och upplevelser 

av sociala medier. Ett par respondenter verkar lita blint på att det är deras vän om en 

väns konto på Facebook tar kontakt med dem och vill låna pengar. Det kan vara nå-

gon som har kapat kontot. Anna var ett av undantagen från det och ringde till perso-

nen som ville låna pengar, och kunde med telefon och röst verifiera att det verkligen 

var han som ville låna pengar. 

Beatrice hade däremot en aning mer blåögd syn på det hela: 
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”Ja… jo det[låna ut pengar] skulle jag. Men bara om jag känner personen 

bra och vet att jag får tillbaka pengarna, jag lånar ju inte ut pengar till vem 

som helst. Inte hur mycket som helst heller för den delen” 

Problemet med det är om vännen på Facebook har fått sitt konto kapat, och det är nå-

gon annan som använder kontot i förhoppningen att lura till sig ett par hundralappar 

från varje vän. 

De flesta respondenter hade även blivit “Facerape:ade”, ett flertal gånger, vilket öpp-

nar upp för en mängd säkerhetsrisker. Om de har blivit “Facerape:ade”, vad hade 

kunnat hända mer? För Beatrice var det inte ovanligt att bli ”Facerape:ad”: 

”Jag har blivit facerapead flera gånger förut. /…/ [det är]Ganska vanligt att 

jag lämnar mina enheter [mobil och dator] för att gå på toa. Men jag lämnar 

dem med de jag känner, och jag menar, Facebook statusar går ändå att ta 

bort.” 

David säger att han brukade glömma både dator och telefon framme ganska ofta förut, 

både i hemmet men också på skolan och då har ofta någon gjort sig lustig och gått till 

attack. Han säger:  

”Det var mycket vanligare förut. Inte så mycket numera. Nu har jag bättre 

översikt på dator, mobil m.m. När jag lämnar datorn brukar jag alltid låsa 

den, jag tar med mig mobilen när jag går därifrån, oftast och det är framför-

allt för att undvika facerapes.” 

4.2 Observationer 
Nedan följer sammanfattningar av våra upplevelser som skapats vid observationerna. 

4.2.1 Anna 
När Anna får uppgiften att logga in på sin dator gör hon det snabbt och det finns inget 

tvivel om vad som förväntas av henne. Vi noterar att det bara finns ett konto att logga 

in på, administratörskontot, vilket inte är optimalt enligt 2.2.1 – Säkerhetsfunktioner. 
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Lösenordet skrivs dock så snabbt på tangentbordet att det är omöjligt för oss att me-

morera det.  

När det gäller att administrera brandväggen verkar Anna inte vara helt säker hur hon 

ska gå till väga, utan får klicka runt lite först. När hon väl har kommit in är hon väl-

digt noggrann med att kontrollera de olika inställningar som finns för brandväggen 

tills hon är nöjd. Risken finns dock att hon påverkades av vår närvaro, både vad gäller 

nervositeten och noggrannheten. För att komma in på sin e-post, dit mycket är länkat, 

är det automatisk inloggning.  

Anna raderade flera e-postmeddelanden väldigt snabbt utan att öppna det, och reflek-

tera över innehållet. Hon baserade sitt beslut på ämnesfältet och det märktes att hon 

var less på att få spam och reklam. Phishing-mailet som skickats ut var en av de e-

post som togs bort och det framgick att hon var van vid att hantera e-post på det sättet. 

Ett väldigt säkert beteende, men som snarare verkar gå på automatik än medvetenhet. 

Även inloggningen till hennes konto på Facebook var automatisk. Det var svårt för 

henne att navigera till rätt plats för att kontrollera vad det var för inställningar hon 

hade. Reaktionen på att det var länge sedan som lösenordet byttes var anmärknings-

värd och skiljde sig enormt från vad hon själv hade för uppfattning. Anna anklagade 

systemet för att visa fel information. 

Anna var inloggad på Ltu:s publika nätverk och inte det krypterade nätverket 

eduroam. Det krypterade nätverket eduroam har högre säkerhet.  

4.2.2 Beatrice 
Beatrice loggar också in på datorn på ett snabbt sätt. Även här finns det bara ett admi-

nistratörskonto att logga in på. När Beatrice skriver in lösenordet är det omöjligt att se 

vad det är för knappar som trycks på och i vilken ordning det görs. 

Beatrice hittar snabbt brandväggsinställningarna, men för henne räcker det med att 

den är igång och ”lyser grönt”. Eftersom att Beatrice inte heller har administrerat sä-

kerhetsinställningarna och brandväggen tidigare innebär det att hon egentligen inte 

har någon aning om vad det egentligen innebär att brandväggen är igång. Trots det 

nöjer hon sig och sätter tron till att det är rätt saker som hon skyddas för och de hante-

ras på ett bra sätt. 



Säkerhetsmedvetenhet	  vid	  daglig	  IT-‐interaktion	  hos	  hemanvändare	  

August	  20,	  2013	  

 42 

För att komma in på hennes e-postkonto loggades hon in automatiskt. Denna gång 

hinner vi notera vad det är för meddelanden som markeras och tas bort. Phishing-

mailet är ett utav de meddelanden som raderas.  

Beatrice använde sig av automatisk inloggning i Facebook med sparade inloggnings-

uppgifter. För Beatrice var det svårt att hitta rätt bland de olika inställningar som 

fanns på Facebook dock var ”säker anslutning” aktiverad, vilket inte är ursprungslä-

get. De övriga var bristfälliga. Beatrice verkar veta om risken att inte ha bytt lösenord 

trots att det gått en lång stund men bryr sig inte om det. 

Själva nätverket som Beatrice använde sig av var det krypterade nätverket eduroam 

och inte ltu.se, vilket innebär att Beatrice gjort ett säkrare val.  

Under observationen noterades det att Beatrice inte verkar bry sig om säkerheten. Hon 

orkar inte lägga ned tid på att kontrollera inställningar eller byta lösenord. Hon visar 

tydliga tecken på ett naivt beteende när hon inte ifrågasätter systemet eller rannsakar 

sig själv. 

4.2.3 David  
David loggar in på datorn snabbast av alla genom att dra med fingret över en fin-

geravtrycksläsare. Alternativet David har är lösenord, men han väljer att använda sig 

av fingeravtryck istället. Det finns bara ett konto, administratörskontot.  

Han hittar brandväggsinställningarna relativt fort, och läser lite vad de olika delarna 

innebär och kontrollerar brandväggens nuvarande status. Han går inte in lika djupt 

som Anna, men kontrollerar ett flertal parametrar för att se hur de fungerar. 

När han kommer in i sitt e-postkonto, via automatisk inloggning, har han fått flera nya 

meddelanden. Han väljer att ta bort flera utav dem, och läser ett mail som han fått av 

en som han känner. Vid vårat phishing-mail stannar han upp eftersom han tycker att 

det låter spännande med en tävling. Han öppnar meddelandet och börjar läsa och re-

flektera med sig själv. Han googlar även på produkten för att se om den över huvud 

taget finns. Det slutar med att han upplever att meddelandet är fejkat och han marke-

rar det som spam.  
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På Facebook loggas han in automatiskt. Han, eller någon annan, har varit inne på sä-

kerhetsinställningarna förut då den är inställd på ”säker anslutning”, vilket inte är ur-

sprungsläget. Det finns möjlighet till förbättring även för David och i likhet med 

Anna upplevde han att han hade bytt lösenord tidigare. Skillnaden här är att Anna an-

klagar systemet medan David formulerar och uttrycker sig på ett sådant sätt som att 

”Ja, det har jag missat i så fall”. Han skuldbelägger inte alls systemet utan tror på det 

fullt ut istället. David var även uppkopplad mot eduroam, vilket är det krypterade nät-

verket som finns på universitetet.  
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5. Analys 
I kapitlet utgår vi från vårt teoretiska ramverk och ställer det mot empirin. Vi tolkar 

våra respondenters svar och pekar på samband mellan empirin och teorin. 

5.1 Intervjuanalys 
Den här delen av analysen fokuserar på data som är insamlad genom intervjuerna.  

5.1.1 IT-system 
De vanligaste aktiviteterna respondenterna utförde dagligen via webben var interakt-

ion med: e-post, nerladdning av filer och sociala medier. Det överensstämmer med det 

som presenteras i 2.1 – (IT-system) av Findahl som visar de vanligaste aktiviteterna 

som utförs över internet. Någonting som inte tidigare nämnts är nedladdningspro-

gram, vilket två av respondenterna använde sig av.  

Vi märker att Beatrice var dåligt insatt i riskerna med nedladdningsprogrammet hon 

använde, vilket överensstämmer med 2.6 (Mänskliga faktorn). David var inte alls oro-

lig. Det grundar sig troligen i att han är mer noggrann när han värderar filer inför be-

slut av nerladdning. 

Flera respondenter är missnöjda med hur systemen är uppbyggda, ”dåliga” och olika. 

De respondenter som vi talade med gällande återställning av lösenord med hjälp av 

säkerhetsfråga har upplevt funktionen som osäker och oseriös. Om Anna använder sig 

av lösenordsfrågan så är svaret alltid samma svar som det egentliga lösenordet. Det 

innebär att säkerhetsfrågan används på ett annat sätt än vad den är tänkt till på grund 

av missnöje. Det är ett problem i enlighet med 2.6 – (Mänskliga faktorn).  

Anna pratar om hur frustrerande det är med IT-system som har olika krav på antal 

tecken i lösenordet. Det skiljer dessutom ofta vilka tecken som är accepterade av IT-

systemet. Fördelen med att olika system har olika krav på hur lösenordet kan vara att 

då tvingas användaren ha olika lösenord på olika platser. Problemet hur användare 

hanterar flera olika lösenord kvarstår däremot i enlighet med 2.2.2.1 – (Något använ-

daren vet).  
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Beatrice föredrar lösenord framför andra autentiseringssätt. Hon befarar att hon skulle 

tappa bort det token som skulle användas till autentiseringen. Hon har ingen fingerav-

trycksläsare. Om olika system skulle börja använda sig av det som ett krav skulle hon 

inte längre kunna använda sig av de systemen.  

5.1.2 Skydd och Säkerhet 
Ingen av respondenterna kände sig sårbara eller hotade i dagsläget. De som tidigare 

hade råkat ut för något där säkerheten brustit hade höjt sin medvetenhet och blivit mer 

försiktiga vid sin interaktion med internet. De reagerade reaktivt och inte proaktivt. 

De upplever att ”det händer inte mig” och ”vem skulle vilja mig det”?  

Det som påverkar säkerhet i enlighet med 2.2 – (Säkerhet) och de underliggande ka-

pitlen är ”the CIA triad”. Beatrice snuddar vid den när hon anser att ”säkerhet är 

någonting som skyddar”. Det gör att vi anser att våra respondenter hade en god upp-

fattning om vad säkerhet är för någonting, utan att lägga någon värdering i om de 

själva håller en bra nivå inom säkerhet. 

Teorin definierar säkerhet som ett sätt att säkra våra tillgångar i enlighet med 2.2.1 – 

(Säkerhetsfunktioner). Det gäller att skydda sig mot de mest sannolika attackerna till 

en rimlig nivå i enlighet med kontexten, vilket även Anna påpekar. Trots det hade re-

spondenterna en snävare och mer specifik uppfattning. Det som togs upp var att 

skydda sina IT-system så att ingen obehörig manipulerar dem.  

Respondenterna upplever att de har ett större säkerhetstänk och en annan känsla av 

säkerhet när de interagerar med vissa system än när de interagerar med andra system. 

Det finns även en rädsla för att individen själv kan råka illa ut och rättsliga påföljder 

kan förekomma. Anna tycker att själva värderingen av hemsidor ofta handlar om kon-

texten, vid hemsidors betalsystem till exempel. Om det skulle komma fram ”ta fram 

dosan” känns det bra och hon kommer fortsätta betalningen, medan hon kan överväga 

att avsluta köpet där och då om hon inte ser någon sådan.  

Anledningen till att administrera säkerhetsinställningarna är något oklar. Beatrice sä-

ger att det var en slump att hon gjorde det. Det strider mot det mänskliga beteendet 

som presenteras i 2.7 – (Beteendet ursprung), där beteendet påstås grundas på: det nå-

gon beordrar dig, det du ser andra göra och den erfarenhet du har sen tidigare. Istället 



Säkerhetsmedvetenhet	  vid	  daglig	  IT-‐interaktion	  hos	  hemanvändare	  

August	  20,	  2013	  

 46 

tyder det på att beteendet och säkerhetsinteraktionen för de respondenterna grundar 

sig i att hantera ett problem.  

Anna säger istället att det är när systemet uppmanar henne att göra saker, som till ex-

empel att hon ska stänga ner webbläsaren, som påverkar hennes beteende. Vår upp-

fattning är att säkerhetsinställningarna administreras när någonting har hänt som på-

verkar användaren eller om systemet uppmanar användaren vid rätt tillfälle. Anna 

valde att interagera med säkerhetsprogrammen när systemet uppmanade henne. Det 

överensstämmer med det mänskliga beteendet som presenteras i 2.7 – (Beteendets 

ursprung).  

Respondenterna säger att huvudansvaret för säkerheten ligger på dem själva. Samti-

digt lägger de ett stort ansvar på systemen dess funktioner. Om det inte finns några 

funktioner som hanterar säkerhet skuldbelägger respondenterna systemet. 

Beatrice uttrycker att det bara är hon som kan komma åt hennes olika system, ef-

tersom det är automatisk inloggning från mobilen och flera i hennes närhet kan an-

vända hennes mobil kan de personerna även komma åt allt möjligt via den automa-

tiska inloggningen. Respondenterna hade inte reflekterat över konsekvenserna med att 

ansluta sin mobila enhet till sina användarkonton. Anna tror inte det är möjligt att ta 

bort den automatiska inloggningsfunktionen till flera system i applikationerna.  

5.1.3 HCI och Beteende 
Beatrice uttrycker att vanan spelar en stor roll, ”eftersom att det har gått bra förut och 

jag inte råkat illa ut så går det bra nu igen”. Det är troligen det som är avgörande även 

för David när han inte läser ”I agree to the terms and conditions” då det beteendet 

startade för länge sedan och har inte reflekterats över. Ignoransen hos respondenterna 

är enorm, då ingen av respondenterna tar sig tid till att läsa igenom ”Terms and Con-

dition” när exempelvis ny programvara installeras, vilket kan ha att göra med de mot-

stridiga målen som presenteras i 2.8 – (HCI). Beatrice uttrycker att ”det står så jävla 

mycket”.  

Ingen av respondenterna påstod att de använde sig av Ltu:s policys. Det finns de som 

säger att de använder sig av någon policy/riktlinje men har svårt att förtydliga vad den 
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innebär. Det är alltså inte självklart för dem. Det var även en respondent som inte 

hade någon policy alls.  

Samtliga respondenter ansåg att de hanterade systemen på ett bra sätt. Ingen av re-

spondenterna kunde på plats skapa ett lösenord för att ge oss ett konkret exempel. Det 

stödjer påståendena i 2.8 – (HCI). Problemet är återkommande vid varje tillfälle ett 

nytt lösenord ska skapas. Det skulle kunna vara anledningen till att lösenord återan-

vänds mycket, eftersom användare inte alltid är inställda på att skapa ett nytt lösenord. 

Anna ansåg att hon lärt sig en hel del från sin gymnasietid, vilket troligen var att nå-

gon (lärare och vänner) eller något (kurslitteratur) hade en maktposition över henne 

och förde över det till henne. Vilket skulle överensstämma med 2.7 – (Beteendets ur-

sprung). David hade också fått utbildning, i lumpen, som bland annat berörde IT-

beteende och säkerhet. Hans naiva beteende förändrades.  

Anna tror inte att den äldre generationen är något bra exempel på säker IT-interaktion. 

Hon anser att de har lätta lösenord, de skrivs dessutom upp på papper och går lätt att 

knäcka. Ur den aspekten kan användare stå inför ett problem. Det är troligt, i enlighet 

med 2.7 – (Beteendets ursprung), att en stor del av vårt beteende grundar sig hos de 

här personerna eftersom de varit auktoriteter för oss. Om den äldre generationen har 

lärt sig fel, och fortsätter att lära ut fel är det en stor risk att även många användare lär 

sig ett felaktigt beteende.  

Beatrice reflekterar över hur det känns att det är enkelt att komma över hennes kon-

ton. Hon säger att hon är medveten om riskerna men tror inte att hon kommer för-

ändra sitt beteende. Det stärker kapitel 2.6 – (Mänskliga faktorn), där Stanton tar upp 

problem om användares nonchalans och lathet. 

Respondenterna är extremt sårbara när de lämnar en enhet hos andra personer utan att 

först logga ut först eftersom det då är fritt fram för andra att använda enheten. Det 

kanske inte finns någon hotbild mot respondenten, troligen är det därför de känner att 

de kan lämna enheten. Om det däremot skulle finnas en hotbild mot användaren är 

risken större att de skulle råka illa ut i enlighet med 2.3 – (Hot, Sårbarhet och Säker-

hetsrisk). David hade förbättrat sitt beteende i den aspekten tack vare Facebook. 
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5.1.4 Sociala medier och Social engineering 
Samtliga utav respondenterna använde sig utav diverse sociala medier där framförallt 

Facebook, Gmail/Google+ och Twitter var de vanligaste. Tjänsterna användes via da-

torer, mobiler och iPads. På ett sätt är respondenterna i studien aldrig utloggade utan 

de tar bara pauser med sin interaktion med systemen eftersom alla hade sina mobiler 

kopplade till tjänsterna. Det överensstämmer med det Debatin säger i 2.9 – (Sociala 

medier), där de påstår att studentlivet utan Facebook är nästintill otänkbart.  

Beatrice sammankopplar konto och person. Hon tyckte det var viktigt att hon kände 

personen, att hon visste att hon skulle få tillbaka pengarna och hur mycket som skulle 

lånas ut. Om kontaktformen är chatten på Facebook blir hon tyvärr vilseledd.  

Respondenterna tror sig inte kunna falla offer för social engineering. En anledning är 

att de tror att det skulle kännas väldigt onaturligt när en person försöker komma åt 

dem med hjälp av social engineering.  

Respondenterna hade blivit Facerape:ade flera gånger, när de lämnat datorn i vänners 

och bekantas närvaro för att till exempel gå på toa. Det har lett till en förändring av 

deras beteende. För David har det inneburit att han låser datorn och tar med sig mobi-

len när han ska någonstans.  

Förändringen är inte lika påfallande för Anna och Beatrice, som ibland skyddar sig 

från Facerapes och därmed från andra saker som kan hända. Att förändringen inte är 

lika påfallande kan bero på en mängd saker, det kan exempelvis vara för att de inte 

har blivit utsatta lika grovt och ofta som David. Det skulle i så fall stödja studien De-

batin (2009) genomförde.  



Säkerhetsmedvetenhet	  vid	  daglig	  IT-‐interaktion	  hos	  hemanvändare	  

August	  20,	  2013	  

 49 

5.2 Observationsanalys 
Den här delen av analysen fokuserar på det data som är insamlat genom observation-

erna. 

5.2.1 Anna 
Det går snabbt för Anna att logga in, troligen för att hon är van vid den interaktionen. 

Vanan och rutinen att skriva in lösenordet snabbt stärker hennes säkerhet. Hon loggar 

in på administratörskontot vilket är vanligt och ofördelaktigt enligt 2.2.1 – (Säkerhets-

funktioner). 

När Anna ska administrera brandväggen tar det ett litet tag för henne att hitta rätt. 

Troligen för att det inte är varje dag som brandväggen administreras. Hennes nog-

grannhet när hon väl är inne i brandväggen kan mycket väl grunda sig på det som sägs 

i 2.7 – (Beteendets ursprung), eller det som hon själv tar upp om hennes mediautbild-

ning.  

E-postinloggningen var automatisk, vilket vi anser vara en säkerhetsrisk. Det är en 

tydlig kompromiss av IT-säkerheten för att öka bekvämligheten vilket människor 

gärna gör i enlighet med 2.6 – (Mänskliga faktorn) 2.4 - (Skydd med hjälp av teknik), 

som berör IT-säkerhet och bekvämlighet. Det går även att koppla till autentisering 

2.2.2.1 (Något användaren vet) som visar att lösenord ofta återanvänds och att inlogg-

ningen är automatisk för att underlätta för användaren. 

Annas snabba hantering av e-postmeddelanden och borttagning utav dem grundades i 

frustrationen på spam och reklam. Det var ett säkert beteende, men frågan är hur pass 

automatiskt hon hanterade situationen eller om hon var medveten om vad hon gjorde. 

I 2.8 – (HCI), lyfts det att tanken på säkerhet försvinner när användaren blir uppehål-

len med andra saker. Vilket kan bekräftas med hur Anna hanterade situationen. Hon 

gjorde det för att hon var frustrerad på spam och reklam, inte för att hon ville vara sä-

ker, även om det i slutändan betydde samma sak. 

Inloggningen till hennes konto på Facebook var även den automatisk. Att hon inte 

höll med systemet om när hon hade bytt lösenordet senast, vilket överensstämmer 

med 2.6.1 – (Social engineering). Det är möjligt att det blivit någonting fel i pro-

grammet, men vi tror mer på att programmet är sanningsenligt.  
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Anna valde det osäkra nätverket framför det säkra nätverket. Det är vanligt att använ-

dare inte alltid använder de funktioner och program som finns tillhanda presenteras 

under 2.4 – (Skydd med hjälp av teknik), 2.5 – (Skydd med hjälp av policys) och 2.6 

– (Mänskliga faktorn). 

5.2.2 Beatrice 
Det går snabbt för Beatrice att logga in. Vanan och rutinen att skriva in lösenordet 

snabbt stärker hennes säkerhet. Hon loggar in på administratörskontot vilket är vanligt 

och ofördelaktigt enligt 2.2.1 – (Säkerhetsfunktioner). 

Beatrice sätter sig dock inte in i varför hon är säker med brandväggen, utan nöjer sig 

med att den ”lyser grönt” vilket är en avsiktlig försummelse i enlighet med 2.6 – 

(Mänskliga faktorn). 

E-postinloggningen var automatisk, vilket innebär en säkerhetsrisk. Att hon tar längre 

tid på sig än Anna att reflektera tyder på att hon gör medvetna val och inte handlar på 

rutin. 

Beatrice hade bevisligen hanterat säkerhetsinställningarna tidigare på Facebook då de 

inte var i ursprungsläget. Att hon inte bryr sig att det var länge sedan hon bytte lösen-

ord var ett av flera tillfällen då vi uppfattade att hon inte brydde sig. Att inte bry sig 

bör vara ett stort säkerhetsproblem, då handlingar kan skilja sig åt om man bryr sig 

om något respektive inte bryr sig om något.  

Beatrice valde det säkrare nätet före det osäkra. Vilket visar på att hon har tagit till sig 

uppmaningar och gjort ett aktivt val, då det osäkra nätet är ”ursprungsläget”. Det är 

mycket möjligt att valet av nätverk baseras på det som presenteras i 2.7 – (Beteendets 

ursprung). 

5.2.3 David 
Att David autentiserar sig med hjälp av biometri i form av fingeravtryck gör det svårt 

för gemene man att kunna stjäla hans inloggningsuppgifter, att stjäla någons fingerav-

tryck bör än så länge vara svårare än att notera det personer trycker in på tangentbor-

det. Problemet som kvarstår då är att det alltid finns val att logga in med hjälp av ett 

lösenord ifall avtrycksläsaren skulle sluta fungera men samtidigt då han alltid använ-

der avläsaren är risken liten att någon sett honom slå in lösenordet.  
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Det är möjligt att våra andra respondenter hade använt sig av funktionen om de hade 

den, men som Beatrice säger: ”… men jag har ingen fingeravtrycksläsare.”. Även 

David loggar dock in på administratörskontot vilket inte är fördelaktigt enligt 2.2.1 – 

(Säkerhetsfunktioner).  

Även David verkar vilja få en djupare förståelse för vad det innebär att brandväggens 

status är som det är och kontrollerar ett par parametrar för att få en bättre förståelse. 

Beteendet kommer troligen från hans tid i lumpen som han pratat om. 

David tar bort flera e-postmeddelanden, som han anser är spam, men öppnar vårat ut-

skickade phishing-mail. Om det kan vara skadligt och riskfyllt att överhuvudtaget 

öppna vissa e-postmeddelanden vet inte vi. Det som händer därefter är att David läser 

igenom det och sedan noggrant och systematiskt kontrollerar en mängd parametrar. 

Troligen kommer även det ifrån hans tid i lumpen.  

Till skillnad från övriga respondenter tar han inte heller bara bort meddelandet, utan 

väljer att rapportera det som spam. Det är fördelaktigt enligt det som Hui säger i 2.6 – 

(Mänskliga faktorn). Med systemets funktioner hanterar han situationen och kommer 

troligen i framtiden ha en bättre utgångspunkt än övriga respondenter. 

David hade också bevisligen hanterat säkerhetsinställningarna tidigare på Facebook 

då de inte heller var i ursprungsläget. Han trodde, i likhet med Anna att det var kor-

tare tid sedan han hade bytt lösenord. Det överensstämmer med 2.4 – (Skydd med 

hjälp av teknik), där användaren drar felaktiga slutsatser och har ett felaktigt intryck 

av deras säkerhet.  

David valde även han det säkrare nätet före det osäkra. Vilket visar på att han också 

har tagit till sig uppmaningar och gjort ett aktivt val, då det osäkra nätet är ”ur-

sprungsläget”. Det är mycket möjligt att valet av nätverk baseras på det som presente-

ras i 2.7 – (Beteendets ursprung). 
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6. Metoddiskussion 
För att säkerställa hög kvalitet i ett arbete är begreppen validitet och reliabilitet van-

ligt förekommande. En hög validitet innebär att det som ska mätas verkligen har 

mätts. Det är önskvärt att sambandet är närstående mellan de olika mätinstrumenten. 

Exempelvis kan intervjuer och observationer genomföras med en respondent för att se 

om det ena metoden bekräftar den andra. Hög validitet medför ofta hög reliabilitet, 

vilket avser hur bra det som ska mätas har mätts. (Olsson et al, 2007)  

Den här studien har haft flera mätinstrument, intervju och observation vilket har höjt 

kvalitén på studien, till skillnad om vi endast hade genomfört intervjuer eller obser-

vationer. Vi strök en av våra respondenter och uteslöt all data eftersom vi fick känslan 

av att hon ville framhäva sig själv. Det var en ganska stor skillnad mellan intervju och 

observation samt att hon vid upprepade tillfällen under intervjun verkade resonera 

över vad det var vi ville höra istället för hur situationen egentligen var. Att hon inte 

medverkar i studien har styrkt validiteten i studien enligt oss.  

Det finns en risk att samtliga respondenter förändrade sina svar för att nischa det till 

“det vi ville höra”. Varje intervju var unik då vi hade begrepp och samtalsämnen med 

bara några stödfrågor. Det känns som vi behövde använda den timme som varje inter-

vju tog. Vi utförde dessutom intervjuerna på dagtid för vi ansåg att respondenterna 

skulle orka bättre då och vara mera aktiva på grund av att det är på dagtid som före-

läsningar hålls. 

Insamlingen av empiri gick relativt fort. Intervjuerna tog som tidigare nämnt cirka 1 

timme och observationerna tog cirka 10 minuter. Den subjektiva bedömningen som vi 

har gjort i den processen har påverkat studien i form av vad som har lyfts fram och 

hur det har lyfts fram. Upprepande intervjuer och observationer av samma responden-

ter med cirka en månads intervall hade förmodligen höjt reliabiliteten på studien, ef-

tersom vi i sådana fall hade kunnat jämföra data mellan olika tillfällen.  

Vi vet inte om en annan form av analys än en innehållsanalys hade gett ett annorlunda 

resultat eftersom att vi endast har gjort en innehållsanalys. På grund av den tidsmargi-

nal som vi hade tillgång till blev det endast en analysform som användes. Med fler 



Säkerhetsmedvetenhet	  vid	  daglig	  IT-‐interaktion	  hos	  hemanvändare	  

August	  20,	  2013	  

 53 

analysmetoder hade vi kunnat se om det hade lett till samma resultat, vilket kunde 

höja studiens validitet ytterligare.  

Vi som observatörer skrev anteckningar under hela observationen. Det kan ha påver-

kat beteendet för respondenten. Vi antecknade kontinuerligt för att få en så liten på-

verkan på beteendet hos respondenten som möjligt för att inte avslöja eventuella vär-

deringar vi gjort under observationen. Att observatörerna inte skulle förändra sitt be-

teende oavsett vilka händelser som inträffade var för att minimera påverkan på re-

spondenterna. Det innebar att det var mindre sannolikt att respondenterna skulle 

känna bekräftelse, uppmuntran eller fördömande från oss. Därefter jämförde vi våra 

observationsanteckningar med varandra och diskuterade det som noterats. Vi var två 

stycken som utförde studien vilket kan ha inneburit att arbetet har tagit längre tid än 

om det gjorts av en person. Studiens val av teori, metod, analys, slutsats, diskussion 

samt innehållet i dessa delar har diskuterats kontinuerligt mellan oss som genomfört 

studien, vilket har säkerhetsställt en viss kvalité på studien. 

De personer som deltog i undersökningen gjorde det helt frivilligt. Även om studien 

anonymiserades kan resultatet ha påverkats av att respondenterna ville ge en positiv 

bild av sig själva. Det är någonting som kan ha varit svårt att förhindra.  

Respondenterna kände till att vi skrev en c-uppsats som berörde IT-säkerhet och sä-

kerhetsmedvetenhet. Det kan ha påverkat hur de agerade och svarade i undersökning-

en. Det var ett medvetet val att informera dem om vad vi gjorde för studie. Vi var inte 

intresserade av att sätta dit någon. Vårt syfte är att undersöka deras säkerhetsmedve-

tenhet och vi tror inte att det hade gått att fuska utan att vi hade märkt det. Med kvali-

tativa intervjuer och observationer är vi ganska säkra att vi noterat om någon respon-

dent farit med osanning (se 8.3 den fjärde respondenten). 

Vi hade kunnat använda vilka personer som helst i vår undersökning så länge som de 

interagerar med datorer och internet för privat bruk. Vi valde studenter för att det var 

bekvämt och vi skulle på så sätt spara tid. Vi gjorde undersökningen i universitets-

miljö och inte i deras hemmiljö, vilket kan ha påverkat. Det kan ha påverkat resultatet 

i den mån att de säger andra saker i intervjun eller betedde sig annorlunda vid obser-

vationen. Intervjuerna och uppgifterna kretsade däremot kring hemanvändning. Det 
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kan tyckas att studien och därmed titeln skulle beröra säkerhetsmedvetenhet hos stu-

denter och inte hemanvändare, men den teori som är inhämtad berör inte enbart stu-

denter utan människor i allmänhets interaktion med IT.  

Oavsett vilken person som är respondent kommer det alltid att finnas olika roller de 

kan ta, sin roll på arbetet, studier, mor och son. De roller respondenterna har kan alla 

ha påverkat deras säkerhetsmedvetenhet i deras roll som hemanvändare men det spe-

lar ingen roll. En student kan också ha jobbat tidigare, vara förälder eller vara son till 

en säkerhetschef. Det gör det bara mer intressant för skulle det vara så har vi även 

fångat de ytterligheterna.  

Samtliga respondenter hade vi någon anknytning till på något sätt. Antalet responden-

ter tycker vi är en tillräcklig mängd då det möjliggjorde en djupare förståelse, precis 

som vi ville. Det hade varit möjligt att göra en ännu djupare studie med endast en re-

spondent. Att vi kände respondenterna kan ha varit en fördel i och med att de litade 

och hade förtroende för oss. Helt okända personer hade varit svårare att komma nära 

och det hade blivit svårare för oss att ta ställning till om det som sägs är sanningsen-

ligt.  

Vi upplever att intervjuerna gav tillräckligt med material för att bekräfta den teori vi 

hade och för att ge oss användarnas upplevelse av säkerhet. Det kändes som att re-

spondenterna var väldigt ärliga och inte försökte anstränga sig för att svara “säkert”, 

med undantaget i enlighet med 8.3 – Den fjärde respondenten. Observationen var inte 

vår huvudsakliga datainsamlingsmetod men den styrker det vi redan fått veta i inter-

vjun och den hjälper oss att få en djupare förståelse för våra respondenter. Vi tycker 

att observationen höjer kvalitén på studien eftersom vi kan se hur respondenterna inte-

ragerar i förhållandet till vad de sa i intervjuerna.  

De olika uppgifterna som skulle hanteras i observationen kan ha varit inom områden 

som respondenterna inte var vana att interagera med. De hade dock alla både e-post 

och Facebook och var vana att interagera med de programmen. Samtliga respondenter 

hade även en brandvägg, men de var ovana att hantera den vilket möjliggör argumen-

tet för att det inte är ett sätt att mäta deras dagliga IT-interaktion. Vi valde att ha med 

det för att det är ett konkret program, som de förmodligen sätter tillit till enligt 2.4 – 
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Skydd med hjälp av teknik. Vi ville se om de kunde hantera programmet på ett bra 

sätt oavsett om de var vana vid systemet eller inte.  

6.1 Etiskt eller inte? 
Det kan tyckas att studien har ett antal etiska problem. Vi förstår att det kan kännas 

kränkande att prata om säkerhetsfrågor, speciellt när det gäller säkerhetsbrister. I 

samband med intervjuerna och observationerna var vi noga med att poängtera att vi 

inte dömer någon. Vi var intresserade av deras upplevelser och kunskap gällande IT-

säkerhet. Det är absolut inte någon tävling där det gäller att vara så säker som möjligt.  

Vi skickade ut ett e-postmeddelande där vi utgav oss vara från Ltu och studenttorget. 

Det kan verka oetiskt att vi utgav oss för att vara någon annan men vi kände att det 

behövdes för att utskicket skulle få en närmare anknytning till respondenterna.  

Nätfiske och social engineering är områden som är väldigt oetiska och det kan var 

svårt att göra en etisk observation utan att själv tänja på gränsen vad som är etiskt el-

ler inte. Vi valde att skicka ut ett e-postmeddelandet för att kunna se hur respondenten 

skulle agera. Vi försvarar det etiskt med att länken som var bifogad inte ledde någon-

stans. Ingen av respondenterna föll för nätfiskeförsöket. I efterhand har vi informerat 

samtliga respondenter det egentliga syftet med e-postmeddelandet och samtliga hade 

inte ens märkt att de fått ett meddelande från oss i Ltu och studenttorgets namn trots 

att de alla hade tagit bort det under observationen.  

På sista seminariet tog vi upp frågan och det som diskuterades som riskfyllt med ut-

skicket. Det var sättet att be om respondenters e-postadress för återkoppling när det i 

själva verket var för att skicka ut e-post i annat syfte som ansågs felaktigt. Det var inte 

vårt enda syfte med deras e-post utan vi ville även ha möjlighet att återkoppla till våra 

respondenter. Det etiska med att utge oss vara från studenttorget ansågs inte vara nå-

got problem.   
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7. Slutsats 
I det här kapitlet tar vi upp de slutsatser vi gjort från vår undersökning.  
 
Vår undersökning syftade till att undersöka hur pass säkerhetsmedvetna hemanvän-

dare är vid interaktion med IT-system samt hur de förhåller sig till sin kunskap om 

säkerhet vid praktiskt utövande. Vi skulle besvara frågan:  

Givet det som hemanvändaren vet om IT-säkerhet, agerar hemanvändaren 

därefter vid interaktion med olika IT-system. 

Det respondenterna vet om IT-säkerhet presenteras i empiridelen i den här rapporten. 

Sammanfattningsvis är de bekanta med ett flertal säkerhetsbegrepp och vet om flera 

sätt de kan förhindra att säkerheten brister i deras interaktion med IT-system. De vet 

att deras IT-säkerhet påverkas av vilka sidor de besöker samt att det är viktigt att vari-

era och hantera lösenord på ett bra sätt. 

Den här studien visar hur situationen är för våra respondenter. Därmed visar det hur 

situationen kan vara för andra hemanvändare. Säkerhetskunskapen bland hemanvän-

dare varierar samt hur de förhåller sig till den vid interaktion med IT-system. Det bas-

eras på tidigare erfarenhet, miljö, vilket system, situation och hur personer i omgiv-

ningen agerar.  

Vår studie visar att hemanvändare vet mer om IT-säkerhet än de använder sig av när 

de interagerar IT-system. Det grundar sig bland annat i naiva tankar som “det händer 

inte mig” och “systemet har ändå ett visst ansvar”. De vet även till en viss del hur de 

kan skydda sig bättre, men de anser att det inte är värt den extra tid som det skulle in-

nebära att förändra sitt beteende. Det finns ju trots allt tankar hos hemanvändare om 

att inget kommer hända dem.  

Studien visar att det är ovanligt att användare faller offer för phishingmail. Ingen av 

användarna som var med i undersökningen föll för vårt försök till nätfiske. Vi tror att 

det kan finnas flera anledningar till det. Dels handlade vår undersökning om IT-

säkerhet och säkerhetsmedvetenhet, vilket samtliga respondenter fick veta innan. Det 
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kan vara så att de tänkte extra noga på att visa en god sida av sig själva. Det kan också 

ha berott på mängden spam och reklam som de får dagligen till deras e-postprogram.  

Hemanvändare anser att det är viktigt med IT-säkerhet men användarvänligheten får 

inte kompromissas. Det finns en önskan hos hemanvändare att ha fler ”kombinat-

ionsautentiseringar”. Därmed bör kommande enheter levereras med fingerav-

trycksläsare så att vi är beredda för framtiden.  

Om fler enheter skulle ha inbyggda fingeravtrycksläsare så finns det möjlighet att fler 

skulle använda sig av den funktionen. Det skulle kunna öka säkerheten för många 

hemanvändare. Det är uppenbart att de som inte har fingeravtrycksläsare inte heller 

använder sig av en fingeravtrycksläsare, eftersom det inte finns. 

Det är inte optimalt att användarna fortsätter att använda ett system som inte har till-

räckligt med säkerhetsfunktioner. 

En anledning till att agera proaktivt är för att en användare lärt sig flera gånger i ef-

terhand att någonting gått på tok. Facebook har lyckats höja säkerheten i ett större 

perspektiv för många användare genom att användare har blivit utsatta för upprepade 

fall av ”Facerapes”.  

Eftersom policyer är det bästa sätten att skydda sig mot social engineering i enlighet 

med 2.6.1 – (Social engineering) vore det önskvärt om fler studenter och hemanvän-

dare började använda det i någon form. 

Om de som utför social engineering skulle lyckas agera professionellt och naturligt så 

är risken stor att respondenterna i vår studie i så fall skulle gå på det. Vi tror att det är 

troligt att de som är vana att utöva social engineering är duktiga på att kunna bygga 

ett förtroende och verka vara naturliga. Det innebär att våra respondenter är i stor fara 

att falla offer för social engineering.  

Vår studie visar att en respondent skulle falla offer för social engineering om en väns 

konto på Facebook skulle bli kapat och kaparen skulle be om pengar. Det Beatrice 

bryr sig om är att det inte ska vara för stora belopp, ett hundratal kronor. Hon bryr sig 

även om sannolikheten att hon ska få tillbaka pengarna, men det förtroendet sitter hos 
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personen som hon tror ska låna pengarna. Det innebär att beroende på vilken kontakt 

som fått sitt konto kapat och efterfrågar pengar också avgör. Beatrice tror det är svårt 

att falla offer för social engineering då personen måste vara väldigt direkt i form av 

”kan jag få ditt lösenord”. Ironiskt nog går hon på detta knep, vilket är ”låna mig 

pengar”.  

Anna och David tror att de har en högre säkerhet än vad de i själva verket har, med 

hänsyn till att de trodde att det var betydligt kortare tid sedan de hade bytt lösenord. 

För hemanvändaren ska interaktionen med IT-systemet vara så enkel och säker som 

möjligt, men säkerheten får inte ta för mycket av användarens uppmärksamhet. Det 

får inte bli störande och hindra interaktionen. Vi anser att framtidens systemutveck-

lare bör lägga fokus på att förbättra IT-systemens säkerhet, så att de är ännu mer läm-

pade för interaktion med hemanvändare. Det anser vi eftersom att vi tror att det är 

svårare att förändra alla miljoner användares beteende än att lägga krut på hur olika 

program och system är utformade.   
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8. Diskussion 
I kapitlet diskuterar vi slutsatserna, tillvägagångssättet och vår metod. Slutligen ger 
vi förslag på ämnen och undersökningar vi anser vara intressanta för framtida forsk-
ning. 

8.1 Innehåll 
Det är du som hemanvändare som är ansvarig för IT-säkerheten när du interagerar 

med IT-system. Trots att hemanvändare vet hur de bör agera säkerhetsmässigt vid in-

teraktion med IT-system väljer de allt för ofta att inte följa de direktiven. Det är inte 

genom tankar användaren håller sig säker utan genom handlingar. Genom att handla 

på ett säkert sätt har troligen användaren bakomliggande tankar om säkerhet. Det gäl-

ler att handla medvetet i sådana situationer och koppla bort autopiloten som idag har 

blivit ett vardagligt mönsterbeteende.  

Vi anser att ingen blir hjälpt av att skylla på IT-systemet. Det är först när hemanvän-

daren tar ansvar för interaktionen och lär av misstagen som säkerhetsmedvetenheten 

kan utvecklas. Att skylla på systemet är inte ett konstruktivt sätt och hjälper inte till 

en förändring av sitt beteende, men det kan istället leda till att hemanvändaren slutar 

använda liknande IT-system 

Det här mänskliga sättet att agera kan vi hitta även i andra sammanhang än interaktion 

mellan människa och IT-system över internet. Paralleller kan dras med vuxna som 

påtvingar sina barn att använda hjälm när de ska cykla men själva inte gör det av olika 

anledningar. Det kan liknas som användarvänligare att vara utan.  

Ett annat exempel på en förändring som sker i efterhand då skadan redan är skedd är: 

när någon upptäckt att de är överviktiga, de har separerat från en partner eller att nå-

gon insjuknat. Då är det dags att vakna upp och handla, reaktivt. Varför är det så svårt 

att se problemet innan och handla proaktivt? 

Vi människor är lata vanedjur och förändringar är jobbiga för oss speciellt när vi sak-

nar motiv. När motiven väl träder fram kan det ibland vara för sent, skadan kan redan 

vara för stor. Frågan som väckts under arbetets gång är: Hur ska vi kunna höja säker-

hetsmedvetenheten samt börja tänka och agera mer proaktivt?  
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Det kan ha skett en förändring på de senaste åren, att det blir ännu svårare att mark-

nadsföra reklam och tävlingar i all mängd information som kommuniceras. Vi tror att 

hemanvändare idag anser att mängden brus som följer med det som egentligen ska 

kommuniceras ökar i samma takt som själva informationen. Vilket leder till att in-

formationen som hemanvändaren verkligen läser och tar in har sjunkit på senare tid. 

Med facit i hand kanske det hade varit bättre att utföra någon annan form av social 

engineering under observationen istället för phishing-mailet. Det skulle vara intres-

sant att visa några olika skärmdumpar av, både “normala” och “fejk” sidor för att se 

hur respondenterna skulle förhålla sig till det. 

Vi har i den här rapporten tagit upp hur viktiga policys är för IT-säkerheten för he-

manvändare och yrkespersoner, men att det är lättare för företag att motivera och kon-

trollera sina anställda. Vi fick den uppfattningen att trots det var studenter vi under-

sökte och att undersökningen skedde i universitetets lokaler var respondenterna i sin 

roll som hemanvändare när vi intervjuade och observerade dem. Samtliga responden-

ter använde sin hemmadator och uppgifterna var av den karaktär där inte Ltu´s policy 

behövde beblandas annat än att det var universitetets trådlösa nätverk de kopplade 

upp sig mot.  

När vi pratade om policys med användarna i intervjun var det ingen som nämnde nå-

got om universitetet och policys utan det var riktat till hemanvändningen och mer som 

riktlinjer för hur de brukar tänka i vissa situationer.  

8.2 Var ligger problemet?  
Det är intressant att det ofta är människan som är flaskhalsen när säkerheten brister 

och trots det är det den tekniska utrustningen som tas upp när IT-säkerhet diskuteras. 

Det läggs ofta fokus på de tekniska aspekterna som brandväggar och antiviruspro-

gram. Varför är det så svårt att se att problemet ligger i det egna boet, det mänskliga 

beteendet?  

Vi tror att många användare väljer att köpa ett program som sköter skyddet åt dem för 

400 kr istället för att lägga ner dyrbar tid för att förändra det egna beteendet. Det här 

nyttjas flitigt för marknadsföring inom säkerhetsbranschen Ett exempel kan vara ett 
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popupfönster “Går din dator långsamt klicka här” och du kommer till en sida där du 

kan testa ett program på en 30 dagars period som ska snabba upp din dator. Det enda 

som kanske hade behövts skulle kunna vara att tänka sig för vilka länkar och sidor 

man går in på.  

Ett program hanterar bara symptomen, medan beteendet och det som orsaker symp-

tomen är kvar. För att hantera roten till problemet behöver beteendet förändras. Det 

som ofta missas är att med det programmet kan det följa med “spyware”, vilket kan 

generera nya popupmeddelanden med erbjudanden och reklam. 

Det skulle kunna jämföras med medicinsk behandling av olika symptom, istället för 

att ta itu med själva problemet som skapar symptomen. Idag skrivs det ut medicin för 

att lindra eller ta bort symptomen. Vi tar bort vår onda mage med hjälp av några ta-

bletter eftersom det är lättare än att se till uppkomsten av problemet som skulle kunna 

vara en dålig livssituation, ekonomiska problem eller en skilsmässa. Visst kan det lösa 

att ta bort symptomen med den onda magen, men då finns problemet kvar och tablet-

terna kan dessutom skapa fler bieffekter än vad det gör nytta. Nu kanske vi behöver 

insomningstabletter för att magmedicinen håller oss vaken på natten.  

Eftersom roten till problemet är människan och dess beteende hjälper det inte att ta 

omvägar, vi måste ändra vårt sätt att agera.  

Anna tror att den äldre generationen har lätta lösenord, som skrivs ned på papper och 

är lätta att knäcka. Om det faktiskt är så att den äldre generationen har lärt sig fel, och 

fortsätter att lära ut fel innebär det att många användare lär sig ett felaktigt beteende. 

Det är troligt att beteendet kommer fortsätta sprida sig vidare till efterkommande ge-

nerationer. Samtidigt kommer de som lär sig rätt, att exempelvis ha svåra lösenord 

och inte skriva ned dem på papper, att sprida det till efterkommande generationer. 

Respondenterna tycker att hackers känns avlägsna, respondenterna upplever att det 

känns säkrare att ”vara en i mängden”. Vilket stämmer till viss del, men det finns fort-

farande användare som blir utsatta, som är en del av mängden. Det borde minska an-

talet gånger som en person blir utsatt för någon form av attack. Det ger däremot inget 

skydd mot attacken i sig utan det riskerar snarare att få användaren att tro att de är 
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säkrare än vad de är. Problemet är att trots att ingen vill respondenterna något ont rent 

personligen finns det fortfarande en risk att de blir utsatta. De som inte är ute efter 

någon specifik person, utan bara försöker komma över någon, det kvittar vem det är.  

8.3 Den fjärde respondenten 
Som läsaren nog noterat saknas en av de fyra respondenterna. Under intervjun, obser-

vation och analys av en respondent fick vi vid upprepade tillfällen en känsla av att 

respondenten endast var inställd på att ”svara rätt” för oss. Respondenten följde det 

som Bryman och Hui tar upp i 3.1 – (Forskningsansats och strategi) om Social önsk-

värdhet. Vi ville inte riskera validiteten i studien, därför beslöt vi oss för att inte ta 

med den insamlade data från respondenten. Tyvärr fanns det inte heller tid för att ge-

nomföra en till intervju, observation och analys med en ny respondent inom samma 

område. Vi anser oss ha tillräckligt med material för att kunna göra de slutsatser vi 

gjort.  
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9. Reflektioner 
Resultatet i vår studie ger en insikt och förståelse hur individer tänker, känner och 

agerar inför olika interaktioner på nätet. Vi tror att det även kan användas för att ut-

forma system som är användarvänliga men med godtycklig säkerhet, en säkerhet som 

användarna förstår sig på och som inte påtvingar användaren att agera i stress eller att 

memorera orimliga antal symboler.  

9.1 Förslag på framtida undersökningar 
En av respondenterna reagerade väldigt starkt på att prata om de brister som hon upp-

levde fanns i sin IT-säkerhet. Trots det är hon inte beredd att förändra sitt beteende. 

Vi vet inte vad det är som gör att just denna respondent reagerar så starkt medan 

andra respondenter tar det med betydligt större ro. Den frågan kommer vi tyvärr inte 

få besvarad, men vi uppmanar fortsatta studier till att undersöka vad det är som gör att 

personer reagerar på så olika sätt. 

Vi tycker det skulle vara intressant att ta reda på varför och vad som skulle behövas 

för att användare skulle motiveras till att tänka och handla mer proaktivt när det gäller 

säkerhet på nätet eftersom att det är ett stort problem i dagsläget.  

För Anna och David fanns det en önskan om att kombinera flera autentiseringssätt för 

inloggningsprocessen. De tror att deras situation skulle bli ännu säkrare om program-

men inte bara frågade om lösenord utan även behövde fingeravtryck eller någon form 

av token. Beatrice uttrycker att kan vara bra att ha, men är orolig för att tappa bort to-

kens. Fingeravtrycksläsare har hon ingen, men hon är positivt inställd till dem. Fort-

satta studier inom användares önskvärdhet på möjlighet/tvång av att använda sig av 

flera autentiseringsformer för att få åtkomst till ett system skulle vara intressant.  

Det skulle även vara intressant att göra en kvantitativ undersökning över en längre 

tidsperiod av beteendet hos respondenterna, för att få veta hur brett problemet med 

säkerhet är i ett mera globalt perspektiv. Är det ett stort problem ute i världen att 

människor sitter på kunskap om hur det kan skydda sig men struntar i det av olika an-

ledningar.  
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Hur är det egentligen med användares förmåga att skilja på en sida som är falsk och 

en riktig sida? Vilka avgörande faktorer finns för att användare kan skilja på en falsk 

och en riktig sida? Det här är fortsatta studier som skulle kunna skapa medvetenhet 

inom säkerhetsaspekter som vi inte känner till i dagsläget. 

Hur vanligt är det egentligen att användare läser igenom villkoren (terms and condit-

ions) för olika program och system? Är det rimligt att den mängd text som ett pro-

gram kräver att en användare ska godkänna är utformad som i dagsläget? Eftersom 

ingen av våra respondenter läste det gör troligen inte andra hemanvändare det heller. 

Finns det något annat sätt att presentera den informationen? Det är olika frågeställ-

ningar som vi upplever är intressanta och värda att undersöka och hantera. 
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11. Bilagor 
Rapporten har fyra bilagor. Det är intervjufrågor, observation, observationsprotokoll 

och phishing-mail. 

 

  

1. Intervjufrågor visar på vilka kluster de som intervjuade utgick ifrån samt 
ett par standardfrågor som användes. 

2. Observation visar de olika uppgifter som skulle utföras samt ett 
ramverk för ett par saker observatörerna kunde tänka på. 

3. Observationsprotokoll det är den mall som vi använde för att anteckna under 
observationerna 

4. Phishingmail är ett exempel på hur phishingmail kan se ut samt det mail 
som gick ut till respondenterna under intervjun. 
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Bilaga I Intervju 
Hej 

Namn 

Ålder 

Utbildning 

Kontaktuppgifter, om vi skulle behöva komma i kontakt med dig igen - mail telefon 

(här skickas phishing-mailet ut) 

Vi skriver en uppsats om säkerhetsmedvetenhet som finns när människor och IT inte-

ragerar. 

IT-system - Få respondenten att förstå innebörden av vad ett IT-system (hem-

sida, program) är. Vad gör respondenten när han/hon sitter vid en dator, vilka sy-

stem som används vanligtvis, varför de används vanligtvis, är de kopplade? 

Säkerhet - få respondentens uppfattning om vad säkerhet innebär. Vilka är de 

största riskerna och hoten, mot dig, mot andra, vad är det som gör att något känns/är 

säkert medan annat inte är det? Varför tror du att det är just detta som är hoten, har du 

blivit utsatt själv? 

Hot, sårbarhet och säkerhetsrisk - känner användaren antingen sig hotad eller 

sårbar, varför? 

Säkerhetsfunktioner – vad tycker användaren är en säkerhetsfunktion, hur an-

vänds den? Använder du dig av någon sekretessinställning(behörighet), integritetsin-

ställning (manipulera data), tillgänglighetsinställning(var hur när kommer man i kon-

takt med datan)? vilka känner användaren till? Har användaren förändrat funktionerna 

som administrerar någonting av dessa? Tappat mobilen? Stulen dator? Någon sett dig 

knappa in lösenord? 

Autentisering - känner respondenten till de olika autentiseringsformerna samt 

vad anser respondenten om de olika? Vad tycker användaren är bra och dåligt med 

de olika sätten som han/hon känner till? Vilka föredras? 
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Skydd med hjälp av teknik - säkerhetskunskap och tillförlitlighet till program, 

teknik och IT-system. Vilka typer av program, teknik och system känner responden-

ten till? Hur ofta och varför interagerar du med dem i så fall? 

Mänskliga faktorn - medveten om sin roll i säkerheten. “accepterar saker utan att 

läsa?” vilka tillfällen? agerar du om du vet att du är hotad, hur, varför/varför inte? har 

du tränats? 

Statistik på negativa mänskliga faktorer - vems ansvar är det att respondenten 

är skyddad/säker? hemdator till jobb och jobbdator till hem?  

Social Engineering – vet respondenten vad det innebär? blivit utsatt? hanterat? 

lärt sig? känner igen mönster? skillnad på vad det kommer ifrån, om en vän på Fa-

cebook vill ha hjälp/tipsar om en sida. 

Skydd med hjälp av policys - finns det någon policy/riktlinje/norm/guideline de 

har? 

Beteendets ursprung - medveten om sitt beteende? varför tror du att du agerar som 

du gör? bra/dåligt? hur kan du höja din kunskap om säkerhet. 

HCI - olika nivåer av säkerhet i olika system, hur uppfattas de? vilka högre/lägre? 

varför? 

Sociala medier – kunskap om riskerna samt vad det kan innebära. Använder du 

sociala medier? blivit Faceraped? vad skulle andra kunna göra med din dator och dina 

olika system då? Hur gick det till? (lämnade datorn) fått konsekvenser? skulle andra 

kunna göra vad som helst på din dator då? 
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Bilaga II Observation 
Påbörjas när intervju är avslutad. Utgångsläge – datorn ska vara avstängd/utloggad: 

Uppgifter att genomföra: 

1. Logga in på din dator. 

2. Kontrollera om brandväggsinställningarna är tillfredsställande. 

3. Visa hur du interagerar med din mail. (de kommer ha fått phishing-mail med föl-

jande länk http://www.8yjil.com/ (länken går inte till någon sida) 

4. Kontrollera dina säkerhetsinställningar på Facebook om du har ett sådant konto. 

Används säker anslutning? 

När byttes lösenordet senast? 

E-postavisering vid inloggning från annan plats? 

När observationen genomförs ska observatörerna främst värdera följande saker: 
1. Har studenten koll på vad han/hon gör? 

2. Skulle vi kunna knycka inloggningsuppgifterna om vi skulle vilja? 

3. Verkar studenten vara van vid de olika systemen? kan han/hon navigera? 

4. Hur kom studenten ut på nätet (ltu.se, eduroam, eget nät)? 

5. Är det något som verkar vara svårare än något annat, något som skapar frustration? 

6. Finns det automatiska inloggningar? 
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Bilaga III Phishing-mail 

 

Exempel på phishing-mail. (Halevi et al, 2013, figur 1, s.5) 

Utvecklad till svensk version: 

Mailadress: vinnare.tavling@gmail.com 

Namn på innehavare av konto: Tävling Tävling 

Titel: Möjlighet att få en Apple iPad 16GB (4th Generation) 

Mailtext: Nu när läsåret går mot sitt slut har vi på Studenttorget på Luleå tekniska 

universitet den stora glädjen att lotta ut ett fåtal Apple iPad 16GB (4th Generation) 

eftersom att ett överskott köptes in till personalen. Om inte dessa kommer till använd-

ning så måste de återlämnas, men kostnaden för oss blir i stort sett densamma oavsett 

om de återlämnas eller inte. Dessa vill vi alltså bli av med snarast möjligt (senast 

torsdag!). För att delta i utlottningen så behöver du registrera dig på följande länk: 

http://www.8yjil.com/ 

Med vänliga hälsningar 

Studenttorget 

Luleå tekniska universitet 
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Bilaga IV observationsprotokoll 
Uppgift Handling Verbalt Notering 

1. Logga in på datorn    

2. Kontrollera att brandväggsinställningarna är 
tillfredsställande 

   

3. Kontrollera e-post    

4. Logga in på Facebook    

5. Kontrollera säkerhetsinställningar    

Övrigt    

 


