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Sammanfattning 

Sammanfattning 
För att privatpersoner ska ha en möjlighet att skydda sig mot olika former av säkerhetshot 
finns det programvaror vars syfte är att agera mot dessa säkerhetshot. Programvaror som 
skyddar mot logiska säkerhetshot är exempelvis brandväggar, antivirusprogram och 
antispionprogram. Säkerhetshot i form av spionprogram är en nyare företeelse och är i de 
flesta fall direkt riktade mot privatpersoner. Trots att undersökningar har visat att 
privatpersoner är medvetna om denna form av säkerhetshot är det få som vidtar åtgärder mot 
programmen. Syftet med undersökningen är därför att studera vilka faktorer som påverkar 
användningen av antispionprogram bland privatpersoner. Studien har genomförts med en 
kvalitativ metod och teorier kring säkerhetshot. Vi har även använt oss av 
användbarhetsteorier för att utöka den modell, technology acceptance model, vi använt som 
ramverk i undersökningen. Modellens syfte är att utreda acceptans av nya teknologier i 
allmänhet, men är i synnerhet framtagen för att utreda acceptans av informationssystem. 
 
Undersökningen visar att kunskap är en central del för att privatpersoner ska vidta åtgärder 
mot spionprogram. Det har även framkommit att en privatpersons klassificering av den egna 
informationen styr vilka åtgärder som tas för att skydda den. Undersökningen visar att 
privatpersoner tycker att säkerhetsprogram i allmänhet brister i användbarhetssynpunkt och 
detta tar sig uttryck i en kritisk attityd mot säkerhetsprogram. Det har även visat sig viktigt att 
förstå vilka externa variabler som ska inkluderas för att till fullo förstå en användarens 
intention. 
 



Abstract 

Abstract 
In order to protect ones privacy there are computer software that is main purpose is to act 
against different kinds of security threats. Software that protect against such threats is i.e. 
firewalls, antivirus and antispyware. Security threats such as spyware are newer forms of 
threats are, in most cases, targeted against individuals. Despise the fact that most individuals 
seems to be aware about spyware, few are willing to take action against the phenomenon. The 
purpose with this study is to examine the factors affecting the use of antispyware systems. 
The study was carried out with a qualitative minded method and main theories regarding 
security threats and a model, technology acceptance model (TAM). The theories in the study 
have also been extended with usability theories where TAM was insufficient. The purpose of 
TAM is to predict usage and acceptance of new technologies, especially information systems. 
 
The study indicates that knowledge is a central part when individuals should take action 
against spyware. The information stored on the individuals computer and the classification of 
the same is a key factor in taking action against spyware. The study also shows that common 
security software lacks in terms of usability and therefore individual’s shows a critic point of 
view towards such programs. The study also indicates that it is important to include correct 
external variables in order to achieve the correct intention of a user. 
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Bakgrund 

1 Bakgrund 
Det är allmänt känt att informationsteknologi (IT) har revolutionerat de sätt informations-
insamling och vidareförmedling kan genomföras på. Teknologin har medfört att kommersiella 
och försäljningsinriktade verksamheter fått nya möjligheter att bevaka potentiella kunders 
livsstilar och vanor. Genom att använda sofistikerad informations och datainsamling via olika 
verktyg kan de nå en vidare målgrupp och kundkrets än som tidigare var möjligt. 
Genombrottet för dessa verktyg kom i anslutning till millennieskiftet och grundidén var att 
integrera reklam i ickekommersiell programvara, även kallad freeware, för att garantera viss 
intäkt av programvaran (Weiss, 2005). Problemet är att dessa verktyg kan missbrukas och 
användas på andra sätt än vad de ursprungligen var tänkta för och kan utgöra ett hot mot den 
personliga integriteten (Zhang, 2005). 
 
Mitrovic (2002) menar att IT-säkerhet berör alla, då datoranvändningen ökar hos 
privatpersoner samt på företagen och då bredbandsexpansionen följer samma takt så ökar 
risken för IT-relaterade brott. Tekniken kombinerat med utvecklingen mot informations-
samhället innehåller faktorer som påverkar den information som lagras. För att skydda sin 
information krävs IT-säkerhet. En god IT-säkerhet kan liknas med att ha en uppsättning skydd 
för vardagliga ting som hus, lägenhet eller bil. IT-säkerhet handlar om att ha proaktiva 
åtgärder. En proaktiv åtgärd kan vara en programvara som skyddar en dator, exempelvis ett 
antivirusprogram eller en brandvägg. Den som bär ansvaret för att skydda och säkra sitt 
system är ägaren och därför är människan i sig den största tillgången för att nå en god IT-
säkerhet, tekniken och programvaran är endast ett hjälpmedel. Åtgärder för att skydda privat 
eller hemlig information är ingen ny företeelse, det har fortgått under hela världshistorien med 
mer eller mindre avancerade metoder fram till dagens skydd av information. Gemensamt för 
alla metoder genom historien är att arbetet är långsiktigt och förbättrandet med att säkra 
svagheter i system fortgår kontinuerligt (Mitrovic, 2002). 
 
En svaghet i ett IT-system innebär att ett potentiellt säkerhetshot kan uppstå (Mitrovic, 2002). 
Ett säkerhetshot kan orsakas av en händelse eller situation som är antingen oavsiktlig eller 
avsiktlig. Denna händelse1 eller situation kan involvera en person, aktion2 eller omständighet 
som kan komma att orsaka skada på IT-systemen (Connolly & Begg, 2002). Säkerhetshot 
innebär alltså en möjlig händelse som oftast innebär negativa konsekvenser för den drabbade. 
Konsekvenserna kan exempelvis vara skador på de delar som driver systemet och som då kan 
ge upphov till ett avbrott, informationsförlust, skada på information, förvanskning av 
information eller obehörigt intrång (Mitrovic, 2002). IT-system kan under den dagliga driften 
vara utsatta för ett antal olika former av säkerhetshot, hoten kan klassificeras på tre olika sätt. 
Ett fysiskt säkerhetshot omfattar faktorer som stöld, vandalisering, naturkatastrof eller ett 
komponentfel. De fysiska säkerhetshoten syftar till de händelser som medför skador på 
hårdvara som i sin tur gör att informationen skadas. Mänskliga och organisatoriska 
säkerhetshot kan uppstå vid en oklar ansvarsfördelning, dåliga rutiner eller otillräcklig 
kunskap. Det logiska säkerhetshotet omfattas av faktorer som obehörig användning, 
manipulation av data och hindrande av tjänst (Mitrovic, 2002). De logiska säkerhetshoten är 
relaterade till programvaran som används i IT-systemet. Programvaran kan vara 

                                                 
1 En händelse är ett angrepp av virus, ett intrångsförsök på nätverket eller ett fysiskt angrepp på hårdvara eller 
lokal. 
2 En sker aktion är när en fysisk person laddar ner en fil, försöker göra intrång på ett nätverk eller göra skada på 
hårdvara eller lokaler.  
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operativsystemet, olika applikationer och databaser. Ett logiskt säkerhetshot uppstår 
exempelvis vid en olaglig inloggning av en person, inloggningen leder till åtkomst av material 
som denne inte är behörig till. Detta säkerhetsklassas som ett intrång på ett individuellt 
användarkonto och detta kan vålla stor skada beroende på kontots art och de befogenheter 
som finns på det. Det finns två sätt som intrång kan ske på, det ena är ett fysiskt 
intrångsförsök, det andra är att en person kommer åt användardata på ett otillåtet sätt. 
Systemattacker för att förhindra tillgänglighet på system eller nätverk är även det logiska 
säkerhetshot. Ett exempel på systemattacker är denial of serviceattacker (DoS), som får till 
följd att legitima användare inte kan nyttja systemen eller nätverken fullt ut. Det logiska 
säkerhetshot som kan drabba störst antal användare är dock modifieringar av system som 
angrepp av virus, mask eller trojaner. Dessa har olika verkningsgrader och orsakar problem av 
olika art beroende på hur de är programmerade (Mitrovic, 2002; Ahuja, 1996). 
 
Virus, trojaner och maskar kategoriseras som malware. Gemensamt för malware är att de 
innehåller någon form av skadlig programkod som kan komma att orsaka skador med olika 
verkningsgrad (Ahuja, 1996; Ames, 2004). En nyare form av malware är Spionprogram3. 
Spionprogram nämndes första gången 1995, det var dock 1999 som det användes i relation till 
IT-säkerhet (Schmidt & Arnett, 2005). Från att ha varit ett relativt litet problem har 
spionprogrammen vuxit sig till fullskaliga säkerhetshot med olika verkningsgrader och 
spionprogrammen är det snabbast växande säkerhetshotet i informationssamhället. Ett spion -
program är en typ av mjukvara som används för att spåra en användares aktiviteter på Internet 
(Lawton, 2002; Treese, 2004; Furnell, 2005). Förutom att samla in och rapportera information 
om användaren till tredje part blir denna form av säkerhetshot mer och mer avancerad. 
Programmen äger numer förmågan att göra skadeverkan likt övriga malware som exempelvis 
virus och maskar. Det är inte ovanligt att spionprogrammen även innehåller olika former av 
virus, maskar eller trojaner, spionprogrammen bör därför även betraktas och kategoriseras 
som malware (Piercy, 2005; Ames, 2004). Spionprogrammen äger förmågan att kopiera och 
sända information till tredje part, men de kan även påverka datorns uppförande, onormal 
aktivitet av den drabbade datorns processor och lagringsmedia är ett vanligt symptom på en 
infekterad dator. Programmen kan även reducera den tillgängliga bandbredden, registrera, 
bevaka och lagra en privatpersons aktiviteter på Internet (Lee & Kozar, 2005). 
 
Spionprogrammen drabbar både privatpersoner och företag, en undersökning genomförd vid 
verksamheter med mer än hundra anställda hade över nittio procent av datorerna infektion av 
spionprogram (Awad & Fitzgerald, 2005). Företaget Microsoft hävdar att spionprogrammen 
är det största skälet till krascher, avbrott och andra funktionsstörningar i operativsystemet 
Windows. Av den information om datorhaverier som privatpersoner rapporterar till Microsoft 
kan hälften härledas till spionprogram (Zhang, 2005; Ames, 2004). Organisationen NCSA 
(National Cyber Security Alliance) uppskattade år 2004 att nittio procent av de datorer som är 
anslutna till Internet innehåller någon form av spionprogram (Awad & Fitzgerald, 2005). 
Forskning kring privatpersoner och Internet i USA gjord under 2004 visade att av de totala 
650,000 undersökta datorerna innehöll en tredjedel någon form av spionprogram (Piercy, 
2005). Spionprogrammen kan alltså betraktas som den senaste epidemin av säkerhetshot på 
Internet. Det motsägelsefulla mot alla dessa undersökningar är en undersökning gjord av 
America Online (AOL). Av de intervjuade respondenterna svarade tre av fyra personer att de 
var medvetna om spionprogram och lika många upplevde spionprogram som hot mot den 
personliga integriteten. Trots den allmänna medvetenheten påvisade undersökningen även att 
mer än hälften av privatpersonerna inte hade något skydd mot spionprogram (Poston, Stafford 

                                                 
3 Fritt översatt från engelskans Spyware 
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& Hennington, 2004). En något nyare undersökning visar ett resultat om att 45 procent av de 
tillfrågade är medvetna om spionprogram men endast 41 procent av dessa var beredda att 
vidta någon form av åtgärd mot programmen (Zhang, 2005). 
 
Trots att privatpersoner är medvetna om spionprogram och dess verkningar, visar 
undersökningarna att det finns många infekterade system. Det är därmed ytterst intressant att 
förstå varför så många inte vidtar åtgärder mot spionprogram när de är medvetna om vad 
spionprogram gör och vilka konsekvenser de kan ge. Burton-Jones & Hubona (2002) menar 
att system och applikationer som är oanvända inte är till nytta, det är därför viktigt att 
undersöka varför en individ väljer att använda en viss sorts applikation. Informationen som 
framkommer vid en sådan undersökning kan ge ett bidrag till utveckling av applikationer 
(Burton-Jones & Hubona, 2002). Vi vill med denna undersökning undersöka privatpersoners 
acceptans av säkerhetsprogram och då i första hand antispionprogram. I första hand riktar sig 
den här undersökningen till programutvecklare och personer som formger säkerhetsprogram 
men även privatpersoner som önskar utöka sina kunskaper om hot mot den personliga 
integriteten kan ha nytta av att läsa detta examensarbete. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att studera vilka faktorer som påverkar användningen av anti-
spionprogram bland privatpersoner. 
 

1.2 Definitioner 
Virus, trojaner och maskar kategoriseras som malware. Gemensamt för malware är att de 
innehåller någon form av skadlig programkod som kan komma att orsaka skador med olika 
verkningsgrad (Ahuja, 1996; Ames, 2004) Spionprogram är mjukvara som används för att 
spåra en användares aktiviteter på Internet (Lawton, 2002; Treese, 2004; Furnell, 2005). Vi 
ser spionprogrammen som malware utifrån perspektivet att programmen innehåller numer i 
vissa fall skadlig programkod, spionprogrammen bör därför betraktas som malware (Piercy, 
2005, Ames, 2004). I de fall vi använder begreppet malware syftar vi generellt till området. I 
de fall där den specifika programgruppen nämns syftar vi direkt till konsekvenser, orsaker och 
handling som sker inom ramen för det programmet. 
 

1.3 Disposition 
Examensarbetets kommande kapitel är disponerade på följande sätt. Kapitel två presenterar vi 
den teoretiska referensram vi använt oss av för examensarbetet och i kapitel tre presenteras 
det tillvägagångssätt vi använt i vår studie samt de vetenskapliga metoder vi använt oss av. I 
kapitel fyra presenteras materialet från den empiriska undersökningen, nästföljande kapitel 
presenterar vår analys av empirin följt av en diskussion som relateras till den teoretiska 
referensramen. I det avslutande kapitel sex presenterar vi våra slutsatser som framkommit 
genom undersökningen. 
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Teori 

2 Teori 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en 
genomgång av spionprogrammens verkningar och utformning. Det följande avsnittet 
presenterar den modell, Technology Acceptance Model (TAM), som varit ramverk för vår 
undersökning för att förklara acceptans av åtgärder mot spionprogram. Kapitlet avslutas med 
våra reflektioner över teorin. 
 

2.1 Spionprogram 
Ett spionprogram är en klientbaserad applikation som installeras på en dator. Programmen kan 
installeras genom installation av en annan programvara och godkännas av användaren genom 
tillägg i licensavtalet som varje användare måste godkänna innan programvaran installeras 
(Weiss, 2005) Spionprogrammens främsta funktion är att övervaka, rapportera och samla 
information om användarens förehavanden på Internet till en tredje part (Furnell, 2005; 
Mcfederies, 2005; Hinde, 2005). En obehaglig konsekvens med att informationen kan sändas 
till tredje part är att den som blir utsatt aldrig vet syftet eller användningen av informationen 
(Furnell, 2005). Exempel på programvara som innehåller spionprogram är tillägg till 
webbläsare, reklamblockerare och fildelningsprogram (Weiss, 2005). De fildelningsprogram 
som finns tillgängliga på marknaden har gjort att spionprogrammen fått fotfäste på marknaden 
för datorer med operativsystemet Windows (Weiss, 2005). Fildelningsprogram innehåller 
mängder med spionprogram och tredjepartsprogram. För att få tillgång till gratismarknaden 
med piratkopierat material överväger privatpersonerna nackdelarna med spionprogrammen 
som anses vara en del i avtalet för att kunna medverka i fildelningen (Weiss, 2005; Hu & 
Dinev, 2005). 
 
De vanligaste tillvägagångssätten för hur spionprogrammen installeras på klientdatorn är via 
active-x kontroller som finns inbäddade i webbläsare, främst Internet Explorer. Ett spion-
program är kapabelt att på egen hand utföra vissa handlingar på en dator, generellt är de 
utformade för att stjäla någon form av information. Andra uppgifter som ett spionprogram kan 
ha är att ladda ner malware till klientdatorn och öppna denna för otillåten kommunikation. 
Spionprogrammen är även ett verktyg som kan bidra till massutskick av skräppost. Om 
spionprogram finns på klientdatorn kan denna kontrolleras av någon utomstående person som 
använder adressböcker som finns i E-postprogrammen. Detta resulterar i att klientdatorn 
tvingas vara värddator för massutskick av reklam. I värsta fallet tas kontrollen av klientdatorn 
över av någon annan och används för att rikta DoS attacker mot en server (Hinde, 2005). 
Även om spionprogrammen kan kategoriseras i undergrupper som för läsaren ter sig som 
fristående program är det viktigt att tillägga att de även kan kombineras att fungera ihop med 
andra former av malware. Den vanligaste kombinationen är ihop med en trojan, om detta är 
fallet har ett allvarligt säkerhetshot genererats på grund av att en trojan oftast har ett 
destruktivt uppdrag (Ames, 2004). Många gånger märks inte spionprogrammen på en 
infekterad dator. Programmen opererar i det dolda och användaren utför samma rutiner som 
innan infektionen. Kända symptom på att datorn är infekterad av malware eller spionprogram 
är mjukvarukonflikter mellan program som tidigare fungerat. Ett överdrivet och okänt 
användande av datorns processor eller lagringsmedia är även ett tecken på att en dator kan 
vara infekterad. Ett allmänt varningstecken är även att datorn arbetar sämre, har en 
fördröjning vid exekvering och att program avbryts oförklarligt (Ames, 2004). 
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2.2 Technology acceptance model (TAM) 
Att undersöka acceptansen och användningen av ny teknologi i allmänhet och informations-
teknologi (IT) i synnerhet är ett huvudområde för forskningen inom IT. Datasystem och 
datorprogram som förblir oanvända är inte till stor nytta för någon part, det är därför viktigt 
att undersöka varför individer väljer att använda en viss sorts teknologi. Informationen som 
kommer fram vid en sådan undersökning borde hjälpa utvecklare att bygga artefakter som 
människan vill använda, därför är även information som visar varför människan inte använder 
en produkt viktig. En teorimodell om användningen och mottagandet av teknologi är 
Technology acceptance model (TAM). Syftet med modellen är att förklara vilka faktorer i en 
situation som acceptans av ny teknik beror på (Laitenberger & Dreyer, 2000). Modellen har 
vunnit mark och anses av många som en viktig teori vid undersökningar om ny teknik 
(Burton-Jones & Hubona, 2005). Modellen har sin bas i psykologisk forskning, främst från 
social psykologi och informationssystem. Med detta ursprung söker modellen förklara ett 
specifikt användarbeteende. De främsta styrkorna med modellen är basen i social psykologi 
och modellens fokus på användning av informationsteknologi. Validiteten och reliabiliteten i 
modellen är även starka sidor, liksom den sparsamma och minimalistiska utformningen 
(Mathieson, Peacock & Chin, 2001). TAM består av sex olika delar varav den sjätte är den del 
där den faktiska användningen visar sig. De sex olika delarna består egentligen av fyra steg, 
externa variabler formar den upplevda nyttan och hur lätt teknologin är att använda. Dessa tre 
olika faktorer i modellen bildas till föreställningar som tar sig uttryck i attityder mot en viss 
teknologi. Dessa attityder påverkar intentionerna till att använda en viss teknologi och 
intentionerna påverkar i sin tur den faktiska användningen (Burton-Jones & Hubona, 2005). 
 

Lätt att 
använda 
(ANV) 

 
Figur 2-1 TAM, Technology acceptance model (Burton-Jones & Hubona, 2002) Figuren visar de olika 
faktorer som påverkar användning och acceptans av ny teknik (Egen översättning från originalbilden). 

 
Enligt Burton-Jones & Hubona (2005) har modellen ofta kritiserats för att bara vara lämpad 
för kvantitativa studier. Detta bör dock omvärderas enligt Burton-Jones & Hubona (2005) för 
att modellen skall passa nyare former av teknik, författarna menar att istället för att ignorera 
externa variabler som exempelvis individuella skillnader mellan användare, bör forskare som 
använder modellen fokusera på att undersöka individuella skillnader mer noggrant än vad som 
tidigare varit brukligt.  Den del av modellen som beskriver upplevd nytta (UN), hur 
användbar tekniken ter sig för individer, påverkas mer än vad forskare tidigare trott av 
individuella skillnader. Ett vanligt missförstånd i användning av modellen är att använda 
upplevd nytta som ensam förklaring för att undersöka acceptans och framtida användning av 
informationsteknologi (Burton-Jones & Hubona, 2005). Även Mathieson et. al (2001), 

Externa  Attityd Intention 
till 
användning

Variabler 
(EV) 

(A) 

Upplevd 
nytta 

Faktisk 
Användning 

(UN) 
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Laitenberger & Dreyer (2000) och Legris, Ingham & Collerette (2003) belyser vikten av att 
inkludera och ta hänsyn till externa variabler som förekommer än vad forskare gjort hittills, 
främst för att de flesta undersökningar visat att dessa variabler påverkar den upplevda nyttan 
och om en teknologi anses lätt att använda.  Detta baseras på möjligheten av att analysera ett 
beteende och ge reflektioner kring beteendet med hjälp av påverkande faktorer i kontexten. 
Laitenberger & Dreyer (2000) menar att utvärdering och undersökningar om individens 
attityd gentemot IT som verktyg kräver en subjektiv förhållning till problemområdet. Ett 
subjektivt förhållningssätt ger en fördel gentemot ett objektivt i form av att forskaren kan 
diskutera det fenomen som undersöks kring befintlig teori inom området (Laitenberger & 
Dreyer, 2000). Modellen förutsätter att beslutet att använda en viss teknologi är baserad på ett 
rationellt kostnads/fördelaktigt utbyte för individen (Burton-Jones & Hubona, 2005). 
 

2.2.1 Externa variabler (EV) 
Externa variabler (EV) formas till föreställningar (Burton-Jones & Hubona, 2005) och vilka 
variabler som ingår i modellen varierar beroende på undersökning. Legris, Ingham & 
Collerette (2003) menar att det inte finns något mönster i vilka externa variabler som används 
i deras undersökning, däremot är externa variabler viktiga för att ha möjligheten att analysera 
vad som påverkar upplevd nytta och hur lätt en teknologi är att använda (Legris et al, 2003). 
Vanligt är att variablerna kan vara faktorer som individuella skillnader, typ av teknologi, 
uppgiftens natur och den kontext som individen befinner sig i (Burton-Jones & Hubona, 
2005). Resultatet av dessa faktorer tar sig uttryck i individens föreställningar om teknologins 
nytta (UN) och i vilken mån den upplevs lätt att använda (ANV). Övriga individuella 
skillnader som kan påverka en teknologis användning och acceptans är ålder hos den tänkta 
målgruppen. Undersökningar har visat att äldre individer tenderar att visa större motstånd till 
nya teknologier (Burton-Jones & Hubona, 2005; Legris, Ingham & Collerette, 2003). 
 
Typ av teknologi 
Den typ av teknologi som är intressant för denna undersökning är de säkerhetsprogram som 
finns för att kunna vidta åtgärder mot spionprogram. Gemensamt för denna typ av 
säkerhetsprogram är att de fortfarande är under utveckling och nyligen nått en mognadsgrad 
för vad som anses tillräckligt för att klara sin uppgift. Parallellt med utvecklingen av 
spionprogram utvecklas även motmedel och i denna utveckling återfinns samma problem som 
antivirusprodukter ständigt drabbas av. Tidsskillnaden från det att ett nytt spionprogram 
upptäcks till det att alla klienter är uppdaterade medför att det är ett ständigt arbete med att ha 
uppdaterade system (Ames, 2004). Då spionprogram uppför sig olika mot ett traditionellt 
virus krävs det en specialiserad produkt. Det problem säkerhetsmarknaden står inför är att 
redogöra exakt hur ett spionprogram fungerar och utveckla motmedlet efter detta (Ames, 
2004). De flesta programvaror som återfinns på marknaden idag är kapabla till att både 
upptäcka och ta bort spionprogram och dessa antispionprogram återfinns som kommersiella 
program och som så kallad freeware4. Skillnaden mellan dessa programvaror är dock att de 
upptäcker olika former av spionprogram, ett program kan hitta en form av spionprogram där 
ett annat signalerar att systemet är infektionsfritt. Ett antispionprogram rensar bort kända filer 
som är infekterade. För att hitta dessa filer söker programvaran igenom datorns hårddisk och 
jämför alla filer med en definitionslista med kända filer. Om antispionprogrammet upptäcker 
en fil som återfinns både på datorn och på programmets definitionslista varnar programmet 
användaren. Användaren får då möjlighet att välja åtgärd för vad som ska göras med den 
specifika filen (Ames, 2004). 

                                                 
4 Freeware, program, oftast för privatpersoner, som är gratis att använda. 
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Säkerhetstänkande 
Furnell (2005) menar att när en individ befinner sig på sitt arbete verkar denne i en helt annan 
kontext än i hemmet. Inom arbetsplatsen finns det en IT-ansvarig och därmed en fysisk person 
som ansvarar för att nätverket är skyddat. I hemmet uppstår dock en annan situation och 
kontext på grund av att den individ som äger datorn är ensamt ansvarig. Eftersom 
privatpersoner är de tänkta målen för många spionprogram finns det vissa faktorer 
privatpersoner måste förstå och ha kunskap om i samband med utforskandet av Internet. De 
måste förstå och få djupare kunskap om konsekvenserna av att spionprogrammen installeras 
på deras datorer. Ett sätt att hindra programmen från att installeras är att individen på något 
sätt får en ökad förståelse för en kritisk källgranskning, vad anses vara en säker datakälla och 
vad anses som mindre säkert. Privatpersoner måste även förstå att de är föremål för attacker 
snarare än att tro att ingenting de gör på Internet är farligt (Furnell, 2005). 
 
Förståelse och kunskap 
Furnell (2005) förespråkar att privatpersoner måste ha förståelse för sina handlingar och hur 
dessa påverkar deras situation. Även Zhang (2005) menar att en kritisk faktor för att begränsa 
spionprogrammens verkningar är att få privatpersoner att förstå deras egen roll i att vidta 
lämpliga försiktighets- och säkerhetsåtgärder mot spionprogrammen. Det mest effektiva enligt 
Zhang (2005) för att skydda sin integritet är att ha kunskap eller utbildning om 
integritetsskyddande program. Thompson (2005) föreslår, relativt likt Zhang (2005), att 
utbildning och skyddsprogram är det första steget för att privatpersoner skall kunna undvika 
spionprogrammen. Thompson (2005) menar att varje individ, verksamhet eller organisation 
måste förstå att de är en del i ett komplext nätverk av ihopkopplade datorer. Nätverket 
används av olika individer och kunskapsnivån är således varierande. Den varierande 
kunskapen mellan individer är något som utnyttjas av skapare av spionprogram. Genom att 
tvinga spionprogrammen att visa sig kan individen avgöra om denne vill installera dessa 
program eller inte. Om denna metod inte räcker till menar Thompson (2005) att lagstadgade 
åtal och rättsliga efterspel är de åtgärder som måste vidtas för skapare av spionprogram. 
Spionprogrammens leverne i juridiska gråzoner måste hindras för att privatpersoner inte ska 
behöva känna sig oroliga för integritetskränkningar och förlust av värdefull information 
(Thompson, 2005). 
 
Information och integritet 
Att vidta åtgärder mot ett fenomen kan, som tidigare nämnts, bestämmas av olika individuella 
skillnader, en aspekt av individuella skillnader är klassificering av den egna informationen 
(Kobsa & Schrek, 2003). Privacy är ett begrepp som förekommer i samband med Internet och 
informationsinsamling, begreppet har samma innebörd som Svenska språkets ”personlig 
integritet” (Mitrovic, 2002). Personlig integritet omfattar att privatpersoner ska kunna 
kontrollera information som upplevs som känslig för dem. En privatperson kan ha en vilja att 
kunna kontrollera denna information som samlas in eftersom det kan vara känsligt att lämna 
ut den till en oberoende part (Tavani & Moor, 2001). För att information skall kunna klassas 
som personlig krävs det att den kan kopplas till en identifierbar fysisk person. Privatpersoner 
delar dock inte samma åsikt om vad som är viktigt att skydda i form av personlig information, 
olika åsikter om vad som bör skyddas påverkas av personliga referenser (Kobsa & Schrek, 
2003). 
 
Earp, Anton, Smith & Stufflebeam (2005) beskriver tre olika kategorier av privatpersoner i 
förhållande till den personliga integriteten. Den första gruppen individer kategoriseras som 
individer med extremt säkerhetstänkande och väldigt medvetna om personlig integritet. Denna 
grupp är restriktiv med vilken information de lämnar ut i samband med olika aktiviteter på 
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Internet. Den andra gruppen innehåller majoriteten av Internetanvändare, inom denna grupp är 
karaktären att användaren är medveten om hot mot den personliga integriteten. Deras 
utlämnande av information bestäms i kontexten av den specifika situation de befinner sig i. 
Denna grupp delar sig i två mindre undergrupper där den främsta skillnaden är vad som anses 
som personlig integritet. För den ena undergruppen har namn och adressuppgifter stor 
betydelse medan den andra undergruppen tycker att detta betecknas som ordinär information. 
En privatpersons förtroende och vilken typ av information som lämnas ut för en specifik sida 
påverkas av olika faktorer, på Internet är detta ofta förknippat med hur känd en sida är. 
Namnet på verksamheten som driver sidan anses av privatpersoner som den viktigaste faktorn 
för att kunna känna tillit. Den tredje gruppen representeras av privatpersoner med låg 
medvetenhet, dessa sätter inget värde i informationens behandling och lämnar ut information 
under vilka omständigheter som helst. Denna grupp ägnar sig inte åt källgranskning eller 
ursprung när de lämnar ut information om sig själva (Earp et al, 2005). 
 
Uppgiftens natur 
Datorn är ett av de mest mångsidiga redskap som uppfunnits. Den är ett flexibelt verktyg som 
kan användas i nästan all mänsklig sysselsättning (Eriksson, Fahlgren & Lingfjärd, 2000). 
Datorn är i dagens samhälle ett naturligt inslag i individens vardag och den kan användas till 
många olika uppgifter. Den kan tillexempel användas till ordbehandling, Internet, spel, film, 
musik och informationsinsamling.  
 
Kontext 
Den kontext som denna undersökning befinner sig i är hemmet och att skapa en god säkerhet i 
privata hem som har bredbandsanslutning kan vara komplicerat. Ofta delger inte bredbands-
leverantören kunden alla uppgifter om vad en uppkoppling med bredband innebär. 
Leverantörerna är i allmänhet mindre bra på att informera och instruera hur en privatperson 
ska gå tillväga för att säkra sin anslutning. En uppkoppling mot ett bredbandsnät är likvärdigt 
mot att koppla upp mot ett lokalt nätverk, detta medför att all trafik som passerar ett segment 
kan avlyssnas av andra nätverksanslutna användare (Mitrovic, 2002). Parallellt med att 
Internet växer ökar även riskerna mot de lokala nätverk som är sammankopplade mot Internet. 
För att skydda nätverken mot intrång krävs en form av hinder eller barriär. Denna barriär 
kallas för brandvägg (Ahuja, 1996) Brandväggen kan närmast beskrivas som det första 
försvaret mot säkerhetshot och skyddar den data som finns lagrad på klientdatorn (Zalenski, 
2002; Pressman, 2000; Ahuja, 1996). En personlig brandvägg ger ett första skydd för en 
privatpersons dator. Brandväggar kräver oftast inte speciellt stora systemresurser för att köras 
vilket innebär att även privatpersoner som inte har den nyaste tekniken och hårdvaran klarar 
av att driva programvaran (Mitrovic, 2002). 
 

2.2.2 Upplevd nytta (UN) 
Resultatet av individens utvärdering av externa variabler tar sig uttryck i deras föreställningar 
om teknologins upplevda nytta och i vilken mån den är lätt att använda (ANV). Laitenberger 
& Dreyer (2000) beskriver den upplevda nyttan som graden av hur en individ upplever att 
användandet av en specifik teknologi ökar dennes prestation och hur teknologin använts 
fördelaktigt för individen. Hu & Dinev (2005) menar att medvetenheten om spionprogram 
måste kombineras med att privatpersoner förstår nyttan med att använda motmedel i någon 
form. Genom att förstå hur användbara säkerhetsprogrammen är skulle det i kombination med 
medvetenheten bidra till en begränsad genomslagskraft för spionprogrammen. Furnell (2005) 
menar även att sambandet mellan vilket skydd som används och hur en individ kan använda 
applikationen är ett område som påverkar spridningen av spionprogram. Detta område kan 
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vara väldigt förvillande för en privatperson då marknaden är välfylld med olika programvaror. 
I vissa fall är namnet på programvaran tillräckligt givande för att individen skall förstå vilket 
säkerhetsområde som avses. Exempelvis kan nämnas ordet antivirus, detta är ett typfall där en 
ovan individ kan tolka namnet som ett skydd mot virus och därmed tro att maskar och trojaner 
kräver ett annat skydd. Antivirus kan även ha en motsatt effekt, en ovan individ kan tro att det 
skyddar mot alla former av malware. Det kan vara svårt att förstå att spionprogrammen kräver 
en helt annan form av säkerhetsprogram för att individen skall ha ett skyddat system (Furnell, 
2005).  
 
Det finns ytterligare perspektiv på säkerhetsprogram, även om en privatperson införskaffat ett 
säkerhetspaket som täcker det mesta av dagens Internethot är det inte säkert att individen vet 
hur programvaran skall användas (Furnell, 2005). En upplevd nytta med ett säkerhetsprogram 
behöver inte alltid förknippas med programmet i sig. Att acceptera ny teknik kan för en 
individ lika gärna handla om att känna sig tekniskt ledande eller kunnig inom den sociala 
kontext denne befinner sig i (Lee & Kozar, 2005). Hu & Dinev (2005) menar även att om 
tekniken accepteras hos individen medför detta att användningen av skyddsprogram borde 
öka. De menar att detta även gäller för motmedel mot spionprogram. Genom att använda ett 
säkerhetsprogram eller konfigurera datorn mot spionprogram skulle individens upplevda 
kontroll av situationen öka och på så sätt motivera en användning av säkerhetsprogram. Detta 
kan dock betraktas på ett annat sätt och då förmedla känslan av att individen förlorar 
kontrollen när ett säkerhetsprogram används och på så sätt minska motivationen till att 
använda en sådan programvara (Hu & Dinev, 2005).  
 
Kunskap eller förståelse är centrala faktorer i kampen mot spionprogram enligt Furnell 
(2005), Zhang (2005) och Thompson (2005). Kunskapen rör olika områden men är central i 
form av att begränsa spridningen av spionprogram. Även Hu & Dinev (2005) belyser vikten 
av kunskap, men i form av medvetenhet hos användaren. Författarna menar att medvetenhet 
är en viktig faktor när det gäller privatpersoners motivation att agera mot spionprogrammen. 
Om privatpersoner skulle vara medvetna om vilka skador ett spionprogram kan orsaka skulle 
detta innebära att fler individer ser nytta med programvara mot spionprogram (Hu & Dinev 
2005). 
 

2.2.3 Lätt att använda (ANV) 
Begreppet usability, användbarhet, innebär att interaktiva produkter ska vara lätta, effektiva 
och underhållande/angenäma att använda. Att jobba för att integrera begreppet användbarhet 
innebär att interaktiva produkter ska ge stöd till att utföra uppgifter på jobbet, skolan eller i 
hemmet (Preece, Rogers & Sharp, 2002). Om en produkts användbarhet är god bestäms av 
olika faktorer. En interaktiv produkt ska vara effektiv att använda, detta omfattar att en bra 
produkt ska göra det som är tänkt att utföras. Efficiency, som närmast kan översättas till 
ändamålsenlig, beskriver hur bra en produkt hjälper användaren att utföra sina uppgifter. Om 
en produkt är säker att använda innebär det att den skyddar användaren mot ovälkomna 
situationer och farliga förhållanden. Dessa förhållanden kan vara fysiska, men även relaterade 
till datorprogram där det hindrar eller upplyser en användare när denne är på väg att 
genomföra ett kommando. Den allmänna nyttan påverkar även det ett programs användbarhet 
(Preece et al, 2002). I TAM är det även en faktor som direkt påverkar hur lätt ett system är att 
använda (Burton-Jones & Hubona, 2002). Den allmänna nyttan med ett program innebär att 
det medger valmöjligheter och erbjuder funktionalitet så att användare kan genomföra de 
aktiviteter de tänkt göra (Preece et al, 2002). Genom att ett program eller system är lätt att 
lära kan en användare ha nytta av det genom ett minimum av ansträngning och tid. Att något 
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är lätt att använda är speciellt viktigt om det handlar om vardagliga produkter, där studier har 
visat att individer inte ger vardagliga produkter lika mycket tid i inlärningsfasen. Är 
produkten för svår att använda blir den helt enkelt inte använd alls (Preece et al, 2002). Om en 
teknologi uppfattas lätt att använda bestäms inom TAM av vilken grad av ansträngning det 
krävs av individen att bruka den (Burton-Jones & Hubona, 2002).  En teknologi som är lätt att 
använda har därmed större chans att bli accepterad och använd av individer (Laitenberger & 
Dreyer, 2000; Hu & Dinev, 2005).  
 
Den sista ingående faktorn i begreppet usability beskriver att en produkt skall vara lätt att 
komma ihåg hur den ska användas. Detta är en speciellt viktig punkt för produkter som inte 
används dagligen. Thompson (2005) menar att en faktor som företagen kan vidta mot 
spridningen av spionprogrammen är en formell standard och utformning av säkerhetsprogram 
så att de är fullt förståeliga även för en ovan användare. Lee & Kozar (2005) menar att en 
aspekt som gör antispionprogram lätta att acceptera och använda är deras visibilitet. Att öka 
visibiliteten gör företag genom att konstruera databaser, forum och länkar som en 
privatperson enkelt kan bifoga i ett mejl för att rekommendera produkten. Parallellt med att 
databaserna och forum ökar i storlek finns det förhoppningar om att fler användare kommer i 
kontakt med produkterna och på så sätt kan ge sina bidrag till området och indirekt påverka 
produktens användning (Lee & Kozar, 2005). 
 

2.2.4 Attityder (A) 
Föreställningar formas till attityd (A), individens föreställningar om konsekvenserna eller 
resultatet av användningen av en viss teknologi formar individens attityd till ett specifikt 
beteende (Burton-Jones & Hubona, 2002). En attityd baseras efter en individs erfarenhet eller 
önskemål, men kan även baseras på en social kontext som denne befinner sig i. För att ändra 
ett beteende krävs det ofta att individen ändrar attityd och inställning till ett fenomen 
(Franken, 2002). Hu & Dinev (2005) menar att den egna förståelsen för ett fenomen påverkas 
av hur individens kontext ter sig, individens kontext kanske inte inbjuder till att försöka förstå 
hur användbara säkerhetsprogrammen verkligen är på grund av sociala normer. Om 
individerna i en grupp misstror säkerhetsprogrammen sprider sig värderingarna i gruppen och 
tekniken kommer inte få ett genomslag (Hu & Dinev, 2005). Enligt Mitrovic (2002) är 
tekniken endast ett hjälpmedel mot olika säkerhetshot, det är individen i sig som är den bästa 
tillgången. Därför måste tekniken förankras väl i den sociala miljö den skall verka inom. 
 

2.2.5 Intentioner till användning 
Det fjärde och sista steget menar att intentioner att använda teknologin driver individen till att 
antingen använda produkten eller låta bli (Burton-Jones & Hubona, 2002). Malhotra & 
Galetta (1999) skriver att intentionen påverkas av upplevd nytta och attityder. Faktisk 
användning av en teknologi grundar sig i en individs intentioner för den samma. Författarna 
menar att förändring av en individs användning av en viss teknologi måste ses som en gradvis 
förändring från inget användande till kontinuerligt och positivt användande. På så vis 
förändras även individens intentioner allt eftersom användandet förändras (Malhotra & 
Galetta, 1999). 
 

2.3 Reflektion 
Modellen vi beskriver i teorikapitlet, Technology Acceptance Model, har vi valt att använda 
på grund av dess specifika inriktning mot användning av informationsteknologi. Modellen är 
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visuellt utformad på ett enkelt sätt, men kräver en hel del tankeverksamhet när den skall 
appliceras på ett problem. Den största nackdelen vi ser med denna modell är att litteratur vi 
studerat har specifika konstruktorer av externa variabler som påverkar användningen av IT. 
Främst är det ålder, individuella skillnader och organisatoriska skillnader som ingår som 
grund - konstruktorer (Burton-Jones & Hubona, 2002; Mathieson, Peacock & Chin 2001). 
 
Laitenberger & Dreyer (2000) menar att för att nå en hög validitet och reliabilitet måste en 
forskare ta hänsyn till individuella skillnader. Genom att ta hänsyn till individuella skillnader 
kan forskaren inkludera dessa på rätt ställe i statistiska mätningar. TAM inger en kvantitativ 
känsla, av den teori vi har studerat får vi dock intryck av att vi kan använda modellen och dess 
delar som ett ramverk och följa de steg som modellen har. Vi placerar inte de individuella 
skillnaderna i fack för att kunna mäta ett visst fenomen statistiskt, vi önskar istället förklara 
ett fenomen genom att analysera den information som framkommer från den empiriska 
studien och placera denna information i modellens olika delar. Genom att följa de steg som 
modellen erbjuder kan vi nå en förståelse vilka faktorer som påverkar att skydd mot 
spionprogram inte används i någon större utsträckning. 
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3 Metod 
I detta kapitel inleder vi med att redogöra för vårt tillvägagångssätt för undersökningen, samt 
motiverar vårt vetenskapliga synsätt. Vidare beskriver vi de val av metoder vi har gjort i vår 
undersökning. Vi beskriver även vårt tillvägagångssätt vid datainsamlingen och de faktorer 
som kan ha påverkat vår undersökning. Slutligen diskuterar vi kvalitén i vår studie.  
 

3.1 Vårt vetenskapliga synsätt 
Med detta avsnitt vill vi förklara det vetenskapliga synsätt vi har som forskare och människor. 
Detta gör vi för att läsaren ska få en inblick i hur vi resonerat och arbetat under 
undersökningens gång. Enligt Hartman (1998) kan vi visa genom vårt resonemang och vårt 
arbetssätt varför vår undersökning har det resultat den har. Resonemanget visar även vår 
världsbild, syn på kunskap och vetenskap. Kunskap är något som förvärvas genom praktisk 
användning, teoretisk inläsning eller resonemang med andra om ett visst ämne eller sak. 
Vetenskapligt arbete sker enligt vissa regler och vilka dessa regler är beror på vilken kunskaps 
och vetenskapsutgångspunkt som forskaren har (Lundahl & Skärvad, 1999). Vårt 
förhållningssätt är det hermeneutiska synsättet som har sitt ursprung i de samhälls-
vetenskapliga forskningsidealen. Alla människor har värderingar och erfarenheter som vi har 
förvärvat genom livet och dessa påverkar hur vi som forskare angriper och arbetar med ett 
problem. Det hermeneutiska synsättet överrensstämmer väl med vår människosyn och de 
värderingar vi har. 
 
Vi vill i vår undersökning förstå varför individens beteende ter sig på ett visst sätt och vilka 
ingående faktorer som påverkar detta beteende. Enligt Andersson (2004) och Lundahl & 
Skärvad (1999) söker en forskare med den hermeneutiska ansatsen inte några generella lagar 
som är gångbara för alla tidsepoker eller samhällen. I stället vill en forskare upptäcka det 
specifika i en viss situation. Ordet hermeneutik kan närmast beskrivas som tolkningslära, med 
detta menas att forskaren tolkar och försöker förstå sig på ett visst beteende. Andersson 
(2004) menar också att varje epok och kulturellt samhälle har sina särdrag och bör därför 
förstås och tolkas utifrån sig själva. I vår undersökning kan vi inte hitta ett generellt svar som 
gäller alla inom populationen för vårt problemområde, då vi håller med Andersson (2004) att 
alla epoker och kulturella samhällen är unika och skillnader kommer därför att finnas. 
Hermeneutiken ger därför ingen exakt uppfattning av verkligheten utan verkligheten måste 
ses i sitt sammanhang och sin kontext. Forskare som har det hermeneutiska synsättet söker 
inte förklaringar utan de söker förståelse för det specifika problemområdet (Hartman, 1998). 
Andersson (1979) skriver att forskare med det hermeneutiska synsättet undersöker hur 
individen uppfattar sin situation på ett specifikt sätt. Kunskap om hur individen uppfattar sin 
situation kan inte erhållas genom att endast utföra mätbara studier, forskaren måste även 
förstå och tolka individens kontext (Hartman, 1998). Utifrån detta vill vi skaffa oss kunskap 
om det mänskliga beteendet inom vårt valda problemområde som omfattar att studera vilka 
faktorer som påverkar användningen av antispionprogram bland privatpersoner. 
 
Genom tolkning av det skrivna och sagda ordet går det att förstå andra människor och vår 
egen livssituation (Andersson, 1979; Patel & Davidson, 2003; Lundahl & Skärvad, 1999). 
Lundahl & Skärvad (1999) och Patel & Davidson (2003) skriver att påverkan från forskaren 
är oundviklig då forskning inte kan vara helt objektiv, resultatet påverkas av forskarens 
värderingar och världsbild. Författarna menar även att en forskare tar sig an ett forsknings -
projekt utifrån sin förståelse och värdering, detta medför att ansatsen blir subjektiv. Lundahl 
& Skärvad (1999) och Patel & Davidson (2003) ser denna förståelse och kunskap som möjlig 
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att nyttja i forskningsarbetet. Denna förståelse och kunskap förändras under arbetets gång och 
forskaren befinner sig då i den hermeneutiska spiralen. Forskaren gör tolkningar utifrån den 
kunskap och förståelse som denne besitter och får genom dessa tolkningar ny kunskap och ny 
förståelse. En hermeneutiker har ett holistiskt synsätt som innebär att denne ser helheten 
istället för delarna. Helheten i ett holistiskt synsätt kan beskrivas som att helheten är större än 
de ingående delarna, det vill säga summan av delarna blir mer än helheten, delarna måste även 
förstås utifrån helheten, (Patel & Davidson, 2003). I vår undersökning kommer privat-
personers användning av antispionprogram att bestå av delar som individen, datorn, dess 
program och Internet, men även delar som individens acceptans av teknik samt dennes 
intresse för teknik som möjliggörare. 
 
Vi är medvetna om att de kunskaper, utbildningar, värderingar och erfarenheter vi har för-
värvat genom livet kommer att påverka arbetet under hela undersökningen. I enlighet med 
Andersson (1979) befinner vi oss i en specifik tidsperiod där informationssamhället gör sitt 
intåg, den hermeneutiska ansatsen erbjuder därmed en förståelse för de fenomen som uppstår i 
denna epok och kultur. Då dessa ovanstående faktorer påverkar undersökningen kan vi inte 
anta en positivistisk syn där tanken är att forskarens person, politiska, religiösa och 
känslomässiga läggning på intet sätt skall påverka undersökningen. De tolkningar vi gjort 
under detta examensarbete är unika för oss och beror på de tidigare kunskaper och värderingar 
som vi för med oss in i undersökningen. Resultatet hade således inte blivit helt likt om någon 
annan forskare genomfört undersökningen. Vi är även medvetna om att vi har en viss mängd 
kunskap när undersökningen inleds och att denna kunskap kommer att öka allteftersom 
arbetet fortgår. Detta innebär att vi kommer att befinna oss inom den hermeneutiska spiralen 
(Patel & Davidson, 2003) under hela undersökningen. 
 

3.2 Vår vetenskapliga metod 
En vetenskaplig metod används av forskaren för att välja ett sätt att samla in, bearbeta och 
analysera den data som används i undersökningen. Det finns två vanliga inriktningar inom 
metodteori, dessa är kvantitativa eller kvalitativa inriktningar (Hartman, 1998; Cuba, 1997). 
Valet av metod beror på vad forskaren önskar för resultat och kunskap inom det specifika 
området, hur frågeställningen är formulerad och hur denne vill presentera resultatet (Patel & 
Davidson 2003; Lundahl & Skärvad, 1999). Trost (2001) beskriver tre steg i undersöknings-
processen, de tre stegen är Datainsamling, Analys/Bearbetning och Tolkning. Forskaren 
behöver inte göra ett ställningstagande för användningen av en viss metod utan det är möjligt 
att använda flera metoder i kombination med varandra under arbetets gång (Trost 2001; Patel 
& Davidson, 2003). 
 
Vårt val av vetenskaplig metod för denna undersökning är den kvalitativa metoden då vår 
undersökning syftat till att studera vilka faktorer som påverkar användningen av anti-
spionprogram bland privatpersoner. Vi vill genom undersökningen nå en förståelse för vilka 
underliggande orsaker som påverkar att få privatpersoner använder skydd mot spionprogram. 
Formuleringen av vårt syfte gör att vårt val av metod lämpligen baseras på en kvalitativ metod 
då vi försöker uppnå en helhetsförståelse om vilka faktorer som kan påverka individerna som 
tillfrågas i undersökningen. Metodvalet har fallit sig naturligt i kombination med den 
hermeneutiska ansatsen vi har. Det hermeneutiska synsättet och den kvalitativa metoden 
kopplas samman genom att båda innebär tolkning av det som studeras. 
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3.3 Urval av respondenter 
Vid en undersökning måste forskaren göra ett urval för vilka respondenter som ska delta i 
undersökningen (Patel & Davidson, 2003). I undantagsfallet behöver inte forskaren göra 
något urval av respondenter, detta gäller då gruppen av individer är så liten att alla kan 
tillfrågas (Hart, 1998). I en kvalitativ undersökning tillfrågar forskaren relativt få individer. 
Syftet med det mindre antalet är att forskaren skall gå på djupet och detta är svårt med ett stort 
antal individer. Urvalet i en kvalitativ undersökning är således av största betydelse och under-
sökningen kan bli missvisande eller helt felaktig om forskaren gjort felaktiga bedömningar i 
sitt val av individer (Hartman, 1998). 
 
Vår undersökning syftar till att studera vilka faktorer som påverkar användningen av anti-
spionprogram bland privatpersoner, vi måste således ställa vissa kriterier på de individer som 
skall medverka i undersökningen. Det första kriteriet är att vi undersöker privatpersoner, de är 
alltså individer i egenskap av privatperson vi är intresserade av. Dessa privatpersoner måste 
även ha tillgång till en persondator i hemmet och den måste vara ansluten till Internet. 
Anslutningen till Internet är av högsta vikt, då spionprogrammen sprids via nätverk och 
hemsidor. En grundläggande datorvana är även nödvändigt för att vi skall kunna få en insikt i 
deras uppfattning om vad som gör att användningen av säkerhetsprogram är låg. Den 
grundläggande datorvanan kan ta sig uttryck i enkel och grundläggande kunskap om att 
hantera mailprogram, Internet och datorn i allmänhet. Vi har försökt få en jämn spridning på 
respondenterna genom att vi fördelade detta så jämnt som möjligt i förhållande till antalet 
intervjuade respondenter. Vi har utnyttjat det kontaktnät vi själva har för att komma i kontakt 
med respondenter till vår undersökning. Vi har tillfrågat personer inom vårt kontaktnät om de 
hade möjligheten att via arbete, föreningsliv eller övriga nätverk hitta personer som var villiga 
att ställa upp på intervjuer för vår studie. Detta sätt att söka respondenter gjorde att vi fick ett 
urval i åldrarna 25 till 32 år, det vill säga i vår egen ålder då personer i vår närhet till största 
delen består av denna åldersgrupp.  Ett missförstånd gav oss dock en respondent som hade 
kunskap om säkerhetshot och antispionprogram, vi valde dock på grund av tidsbrist att 
behålla denna respondent i undersökningen. Det är alltid svårt att hålla en intervju fri från 
personliga värderingar när man samtalar med individer som forskaren har en relation till, för 
att hålla en professionell relation mellan respondenterna och oss har vi använt oss av personer 
som fungerat som mellanhänder. 
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
För att samla in data för att svara på frågeställningen i en undersökning finns olika tekniker, 
observationer, intervjuer och enkäter. Valet av teknik beror på vilken av dem som ger bäst 
svar på frågeställningen som finns, vid valet av teknik måste forskaren ha undersökningens 
ramar i åtanke. Oavsett vilken datainsamlingsmetod som används är noggranna förberedelser 
ett måste, detta kan bestå av genomgång av frågorna, läsa in sig på teoretisk kunskap om 
datainsamlingsmetoden och träning på genomförandet (Patel & Davidson, 2003). 
 

3.4.1 Intervjuer 
Med intervjuer menas personliga samtal där forskaren och respondenten träffas personligt och 
samtalar om frågeställningar. Sätten att genomföra samtalet kan ske med hjälp av olika 
medier, exempelvis telefon. Intervjun som datainsamlingsmetod syftar till att få en djupare 
insikt för individens beteende och personlighet (Patel & Davidson, 2003). Hartman (1998) 
skriver att tanken med intervjuer är att individen själv ska beskriva det som undersöks. Hur en 
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intervju är utformad påverkar resultatet av intervjun. Frågor i en intervju kan ha olika grader 
av standardisering och strukturering, med detta avses hur mycket forskaren bestämmer i 
förväg beträffande frågornas formulering (Hartman, 1998). En hög grad av standardisering 
innebär att forskaren fastställer frågorna före intervjun och håller sig sedan till dessa, inga 
följdfrågor kommer att ställas. Om forskaren istället väljer att inte bestämma frågornas form i 
förväg finns en låg grad av standardisering, detta innebär att forskaren kan påverka formen på 
intervjun under intervjuns gång. Vidare skriver författaren att med graden av strukturering 
avses i vilken utsträckning som frågorna begränsar svarsutrymmet. En datainsamling med 
låsta svarsalternativ har hög struktur på frågorna. Dess motsats är datainsamling med stort 
utrymme för att svara på frågorna som ställs, dessa frågor har låg struktur. Patel & Davidson 
(2003) skriver att kvalitativa intervjuer så gott som alltid har låg grad av standardisering 
medan graden av struktur kan variera. Lantz (1993) skriver i sin tur att en intervju kan 
utformas på olika sätt. Exempel som författaren ger är öppen eller strukturerad intervju. Olika 
typer av intervjuer ger olika sorts information tillbaka till intervjuaren. Den öppna intervjun 
ger respondenten sin egen bild av ett fenomen, detta innebär att respondenten svarar på 
frågorna genom att berätta med egna ord utifrån dennes värderingar och erfarenheter. Denna 
typ ger undersökningen en ökad förståelse av respondentens subjektiva bild av fenomenet.  
Den strukturerade intervjun ger intervjuaren en mängd data som sedan delas upp i antal 
förekomster av ett fenomen. 
 
Forskaren måste tydligt klargöra syftet med intervjun för respondenten och även förklara hur 
respondentens bidrag kommer att användas i det fortsatta arbetet. Det ska framgå om 
deltagandet kommer att vara anonymt eller inte. All denna information ges innan intervjun 
påbörjas (Patel & Davidson, 2003). Vidare skriver författarna att det är viktigt att den som 
intervjuar visar ett uppriktigt intresse för respondenten och visar förståelse för denne under 
intervjuns gång, för att respondenten inte ska få känslan av att forskaren dömer denne och då 
gå i försvarsställning mot forskaren (Patel & Davidson, 2003). 
 
Den öppna intervjun som vi har använt oss av bygger, enligt Lantz (1993), på en förförståelse 
av det fenomen som undersöks. Det upplägg som vi använt oss av innebar också att de öppna 
frågorna följts upp med följdfrågor. Skillnaderna mellan de olika intervjuerna innebar endast 
fördelar vid analysen, då respondenternas olika svar visat på deras skilda erfarenheter inom 
problemområdet. Öppna intervjuer ger möjligheten att undersöka ett fenomen och genom 
undersökningens analys dra slutsatser om kvaliteter. I förberedelsen inför intervjun bör 
intervjuaren iordningställa en intervjuguide. Där finns det frågeområde som berörs beskrivet 
och de frågor som ska ställas är nedskrivna. Intervjuplanen skall vara utformad att den följer 
den typ av intervju som ska användas, vid en standardiserad intervju är alla frågor ned skrivna 
och vid en öppen intervju finns bara huvudfrågor nedskrivna. Om forskaren inte använder en 
intervjuplan är det lätt att intervjun inte håller den inriktning som var tänkt från början (Lantz, 
1993). 
 

3.4.2 Tillvägagångssätt för datainsamlingen 
Arbetet med vår datainsamling påbörjades redan när vi började fundera utifrån vilka kriterier 
vi skulle välja våra respondenter. Efter detta följde arbetet med att ta kontakt med dessa 
respondenter, detta gjordes antingen via telefon eller personliga besök. Vid denna kontakt 
förklarade vi syftet med vår undersökning och varför vi ville genomföra intervjuerna med 
dem som respondenter. Vid samma tillfälle bokade vi även tid och plats för intervjun om detta 
var möjligt. Parallellt med detta skickades våra frågor till tre personer för att få respons och 
feedback på dessa. Detta gjorde vi för att se om våra frågor var lätta att förstå samt vilken 
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form av datakvalitet vi skulle få. Med den feedback vi fick av de utskickade frågorna 
justerade vi vår frågeguide något. 
 
Thomsson (2002) skriver att forskaren bör tänka på den maktsituation som kan uppstå vid 
genomförandet av en intervju där intervjuarna är fler än antalet respondenter. Vi var medvetna 
om detta vid våra intervjuer men tog beslutet att vara två intervjuare vid genomförandet av 
fyra av de fem intervjuerna. Detta val gjorde vi för att vi ansåg att vinsten skulle vara att vi 
kompletterade varandra under intervjuns gång. Vi diskuterade och kom fram till att det inte 
var till respondenternas nackdel, då de flesta av intervjuerna genomfördes på deras arbets-
platser och de kände sig trygga i den miljön. Maktsituationen borde således ha balanserats av 
att det var vi som befann oss i en okänd omgivning. Anledningen till att en intervju bara 
genomfördes av en av oss, berodde på att respondenten inte kunde någon annan tidpunkt vid 
tillfället för datainsamlingen och att en utav oss inte kunde närvara vid den specifika 
tidpunkten. Vi ser inte detta som en nackdel då detta berörde den sista intervjun som 
genomfördes och vi hade fått en bra överblick på vilka följdfrågor som vi behövde ställa i de 
intervjuerna. Thomsson (2002) skriver att en ovan intervjuare har många fallgropar att ramla 
i, dessa fallgropar kan exempelvis vara att fokus inte ligger på respondenten, att syftet med 
intervjun inte framförs på ett bra sätt och att den som intervjuar är ivrig i frågeställandet. För 
att minimera riskerna att gå i dessa fallgropar informerade vi respondenterna än en gång vad 
vi gjorde samt syftet med våra intervjuer. Vi berättade även om frågeguiden samt frågade om 
vi fick återkomma vid ett senare tillfälle med fler frågor om detta krävdes, vilket alla 
respondenter ställde upp på. Vidare var en av anledningarna att vi var två att vi skulle hjälpas 
åt i början så att fokus lades på själva intervjun och respondenten. Alla respondenterna 
tillfrågades om vi fick spela in intervjun på band för att vi skulle få en mer flytande intervju 
än om vi skulle skriva ner det som sades. Detta är enligt Thomsson (2002) viktigt att inte ta 
för givet då detta kan upplevas som olustigt för respondenten och leda till att denne känner för 
stor press på sig under intervjun. Ljudinspelningar genomfördes vid alla utom en intervju, 
inspelningarna kompletterades med stödanteckningar för att vi skulle ha möjlighet att kunna 
ställa följdfrågor och inte tappa spåret under intervjun. Den intervju som vi inte fick spela in 
antecknades både på dator och för hand av oss. Att inte spela in denna intervju kan ha 
påverkat vår analys och slutresultatet negativt då vi omöjligen kan fånga alla nyanser i uttryck 
och tal skriftligt, vi kan dock inte styra över respondentens vilja och vi accepterade det faktum 
att det inte var möjligt att spela in samtalet. Den stora fördelen med att spela in intervjuerna är 
att vi som forskare skulle ha fått en mer nyanserad bild under intervjuns gång och vi anser, i 
likhet med Thomsson (2002), att det är en stor fördel att möjligheten finns att lyssna på 
intervjun flera gånger för att bilda sig en uppfattning om olika nyanser och sinnesstämningar. 
 
Vi förklarade för respondenterna att de skulle vara anonyma i undersökningen och att om de 
önskade kunde fiktiva namn användas i presentationen. Detta gjordes för att de inte skulle 
känna någon oro att kännas igen av en eventuell läsare av uppsatsen eller att någon 
kommentar på något sätt kunde förknippas med en specifik person. För vår egen del var det 
även viktigt att behandla uppgifterna på ett korrekt sätt, annars kunde det upplevas som att vi 
som genomförde undersökningen inte handskades med uppgifterna på ett betryggande sätt. Vi 
önskade på det sättet även inge ett förtroende hos respondenterna och vårt mål var att det 
skulle påverka individerna att svara sanningsenligt. Vid intervjuerna var en av oss 
intervjuledare och ställde huvudfrågorna, den andre lyssnade, antecknade och hjälpte till att 
ställa följdfrågor. Vid nästa intervju växlade vi roller, dels för att vi skulle få prova på båda 
rollerna men också för att detta gjorde att vi båda var mer fokuserade vid varje intervju. 
Utifrån våra nio huvudfrågor kunde intervjun utökas genom att följdfrågor ställdes, dels för 
att utforska vissa detaljer mer ingående och dels beroende på hur respondenten besvarat 
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frågan. Vissa respondenter fick fler följdfrågor än andra, några av respondenterna pratade fritt 
utifrån frågorna medan andra svarade kortfattat. De kortfattade svaren är dock inte att 
förringa, de kan vara innehållsrika eftersom de speglar respondenternas kunskap om ämnet. 
Ett kortfattat svar för oss var inte synonymt med ett dåligt svar. Gemensamt för alla intervjuer 
var att de inleddes med en fråga om respondentens bakgrund, syftet med detta var dels att 
frågan fungerade som en uppvärmning för respondenten, men för oss var det även värdefull 
grundläggande information om individens kunskap inom IT och eventuell kännedom inom 
branschen. 
 
Efter varje avslutad intervju reflekterade vi över intervjuns svarsmängd och om vi eventuellt 
skulle behöva återkomma till respondenten med följdfrågor. Vi gick även igenom vår 
frågeguide ytterliggare för att se om vi skulle justera våra huvudfrågor. I efterhand kan vi se 
att det vi har justerat under arbetets gång är något ord eller ett litet tillägg i någon enstaka 
fråga. Tiden för intervjuerna varierade, den kortaste intervjun varade ungefär en timme medan 
den längsta varade cirka en och en halv timme. 
 

3.5 Analysmetod 
Den kvalitativa analysen kan medföra en ökad förståelse för nya företeelser (Lantz, 1993). 
Det material som erhålls från datainsamlingen utgör i sig ingen teori, materialet består endast 
av en stor mängd anteckningar, inspelade band och beskrivningar som forskaren gjort löpande 
under sitt arbete. För att undersökningen skall fortsätta måste materialet bearbetas (Hartman, 
1998). En kvalitativ bearbetning innebär att forskaren bearbetar data som består av 
transkriberade data från intervjuer, observationer eller böcker. Dessa data blir snabbt en stor 
mängd text, att bearbeta denna textmassa är både tidskrävande och arbetskrävande. Thomsson 
(2002) nämner att det är viktigt att forskaren dokumenterar de tankar och funderingar som 
uppkommer under datainsamlingens gång. Det är även praktiskt att fortlöpande göra analyser 
under undersökningsarbetet. Detta för att nya inriktningar och reflektioner kan uppstå efter 
varje intervju och inriktningar och reflektioner kan utöka undersökningen. En intervju är 
också lättare att tolka och analysera när den nyligen har genomförts, ju längre tid som går 
sedan intervjun slutförts desto svårare är det att komma ihåg nyanser och då få ett belysande 
underlag (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Själva analysen av den bearbetade textmassan går att utföra på många olika sätt. Vi har i vår 
undersökning valt att använda en metod som Thomsson (2002) benämner reflexiv analys. 
Metoden är reflexiv för att den varvar det systematiska och osystematiska om vartannat och 
den pågår genom hela datainsamlingen och dess arbete. Det osystematiska innebär att vi 
reflekterar över det som visar sig under intervjuns gång, detta oavsett om vi kommer att gå 
vidare med just den datan. Studien blir reflexiv för att vi kan bestämma oss för vad vi ska 
reflektera över vid varje intervju. Thomsson (2002) skriver att saker att reflektera över kan 
vara valet av intervjuplats, vilken position den intervjuade har i samhällshierarkin, samt andra 
reflektioner som är av betydelse för undersökningen. Utifrån dessa tankar och teorier har vi 
valt att så snart som möjligt, påbörja transkriberingen av intervjun och på så sätt få ett färskt 
textmaterial. Vi har även valt att anpassa oss efter eventuellt nya infallsvinklar som kan 
uppstå under arbetets gång, dock endast de infallsvinklar som berör undersökningen, eftersom 
det annars är lätt att det blir ett för stort område och arbetet byter riktning till något som inte 
var tänkt från början. Själva analysen utförs i två steg, en lodrätt och en vågrätt analys. I den 
lodrätta analysen analyserar och bearbetar forskaren de transkriberade intervjuerna 
individuellt och försöker koda materialet för att på så sätt försöka urskilja olika teman i 
intervjun. Den vågräta analysen innebär att forskaren bearbetar och analyserar materialet för 
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att finna samband mellan de olika intervjuerna. Arbetsgången i denna analysmetod är flexibel 
och har inte någon specifik ordning utan arbetet kan utföras allt eftersom forskaren önskar 
under arbetets gång (Thomsson, 2002). Valet av analysmetod beror på att vi vill arbeta 
fortlöpande med analysen och bearbetningen av det insamlade materialet och få ett flyt i 
arbetet som vi själva kan styra. Detta anser vi går att göra med Reflexiv analys då det inte 
finns någon punktlista att följa utan arbetet går att utföra på ett flexibelt sätt, vilket har lett till 
att vi gjort detta löpande under datainsamlingen. 
 

3.5.1 Tillvägagångssätt för analysen 
Analysen inleddes med att lyssna på de intervjuer som spelades in, en intervju togs inte upp 
på band varav vi fick renskriva den tillsammans för att säkerställa att vi tolkat respondentens 
svar så korrekt och sanningsenligt som möjligt. De inspelade intervjuerna lyssnades igenom i 
sin helhet för att sedan transkriberas till textform. De anteckningar som vi gjorde under 
intervjuerna användes som stöd om något var oklart efter transkriberingen. När alla 
intervjuerna var sammanställda och transkriberade ordnade vi utskrifter på dessa. Utskrifterna 
lästes igenom för att få en helhetsbild, detta markerade startpunkten för den lodräta analysen 
som Thomsson (2002) beskriver. Textmaterialet kortades ner och presenteras i empirikapitlet. 
De teman som vi använt i empiriavsnittet identifierades genom att analysera vilka ämnen som 
respondenterna talade om under intervjun.  
 
Dessa teman använde vi även i den modell som vi beskrev närmare i teorikapitlet. Denna 
modell fungerade, förutom som teoretisk referensram, även som analysmodell. Genom att 
följa de steg som ingår i modellen (TAM) samt de komponenter som ingår i varje steg har vi 
med hjälp av modellen analyserat data som framkom under intervjuerna.  För att tydliggöra 
ovanstående kan vi exempelvis nämna temat medvetenhet, de flesta respondenterna nämnde 
situationer, händelser eller handlingssätt som vi kunde härleda till teorier rörande 
säkerhetstänkande och medvetenhet om säkerhetshot. I empirin kategoriserades detta lodrätt, 
dvs. en sammanställning för varje respondent, med samma teman i varje.  
 
De teman som framkom under empirin relaterades till varandra, men även till den teori som 
användes som referensram för att kunna förklara syftet med uppsatsen. Detta var vår vågräta 
analys. Den kännetecknades av att hitta samband och liknande kopplingar mellan 
respondenterna och de teorier vi använde (vi jämförde och sammanställde alla 
respondenternas åsikter om medvetenhet och säkerhetstänkande). Den vågräta analysen 
placerades sen ut i modellen och i de steg som ansågs vara passande. Det första steget i 
modellen, externa variabler, är exempelvis faktorer som individuella skillnader och den 
kontext som individen befinner sig i (Burton-Jones & Hubona, 2005). Medvetenhet blev i vår 
undersökning således en del i det första steget i modellen, externa variabler (EV). De övriga 
teman som framgick i empirin har även kategoriserats in i modellen utifrån våra egna 
bedömningar som är baserade på den teori vi studerat inom området. Först och främst var våra 
teman aktuella för att placeras i det första steget i modellen, externa variabler. De externa 
variablerna ska påverka följande delar i modellen och vi har strävat efter att hålla samma 
utgångspunkt för att det skulle fungera som en analysmodell.  
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3.6 Kvalitén i vår studie 
Det finns olika begrepp som betyder ungefär samma sak inom forskning, detta innebär att det 
står olika begrepp i olika litteratur. Patel & Tebelius (1987) använder orden rimlighet och 
trovärdighet inom den kvalitativa undersökningen, medan Patel & Davidson (2003) använder 
orden validitet och reliabilitet. Vi har valt att använda det senare då detta varit mer 
förekommande i den litteratur vi läst. 
 
Patel & Davidson (2003) menar att i den kvalitativa undersökningen innebär ordet validitet att 
vi som forskare upptäcker företeelser i undersökningen, men även förstår den kontext som 
den tillfrågade befinner sig i. Med validitet menas även att forskaren verkligen undersöker det 
som denne säger att den ska undersöka. Validitet inom en kvalitativ undersökning går inte 
bara att relatera till den datainsamling som sker. Arbetet för god validitet pågår under hela 
undersökningen och ska genomsyra och influera processens alla delar. Detta visar sig på det 
tillvägagångssätt som forskaren tillämpar och en förståelse genom hela undersökningen. 
Själva datainsamlingens validitet beror på hur forskaren klarar av att framställa ett noggrant 
underlag för att genomföra en tillförlitlig undersökning (Patel & Davidson, 2003).  
 
Vi har formulerat våra intervjufrågor på ett lättförståeligt sätt så att alla respondenter skulle 
uppfatta frågan på samma sätt för att på så sätt öka vår validitet i undersökningen. Vi har även 
skrivit frågorna för datainsamlingen på ett sådant sätt att de inte är ledande mot ett svar. 
Frågorna har bearbetats flera gånger och vi har testat dessa mot personer som liknar våra 
kommande respondenter. Vid intervjuerna använde vi öppna intervjufrågor för att inte styra 
respondenterna i någon specifik riktning, de har svarat utifrån sina egna tankar och 
upplevelser. Vi finner detta som den bästa typen av intervju för en undersökning med 
hermeneutiska och kvalitativa utgångspunkter. Vi önskade intervjua personer som inte 
använde skydd mot spionprogram för att kunna utreda varför de inte använde den typen av 
säkerhetsprogram. En miss gav oss dock en respondent som visade sig vara både kunnig och 
medveten om denna form av säkerhetshot och även använde ett specifikt säkerhetsprogram 
mot detta. Intervjun genomfördes som vanligt och vi upptäckte inte att denna respondent var 
”fel” person för vår undersökning förrän intervjun var igång. Vi valde dock att slutföra 
intervjun och enligt våra reflektioner har denna respondent inte påverkat kvalitén i vår studie. 
Efter övervägande beslöt vi oss för att denna persons svar skulle få en del i undersökningen på 
grund av de nyanser som svaren tillförde. I undersökningen har vi motiverat de olika 
ståndpunkter vi gjort eller reflektioner som gjorts. Vi har även gjort fortlöpande reflektioner 
över arbetet och de olika synvinklar som framkommit under undersökningens gång. Slutligen 
har vi försökt beskriva våra egna stånd punkter så tydligt som möjligt i undersökningen. 
 
Patel & Davidson (2003) skriver även att inom den kvalitativa undersökningen bör reliabilitet 
ses mot den bakgrund som den unika situationen upplevs. Med reliabilitet menas 
undersökningens tillförlitlighet. Att en tillfrågad har ändrat sitt svar om frågan ställs på nytt 
betyder inte att det är låg reliabilitet i undersökningen, den tillfrågade kan ha lärt sig 
någonting nytt eller ändrat uppfattning sedan frågan ställdes första gången. I en kvalitativ 
undersökning bör reliabiliteten ses mot de förutsättningar som råder vid det specifika 
förhållande som råder vid frågetillfället. Det är viktigare att forskaren lyckas finna det unika i 
situationen och det sätt detta gestaltar sig, än att forskaren får samma svar varje gång samma 
fråga ställs (Patel & Davidson, 2003). 
 
För att åstadkomma reliabilitet i vår undersökning har vi läst in oss på litteratur som berör 
ämnet för undersökningen. Denna litteratur har till största del bestått av artiklar som hämtats 
från databaser som genomför granskning av artiklarna innan publicering. De artiklar vi har 
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läst har varit aktuella då de äldsta varit från 2004. Av de böcker vi använt oss av är den äldsta 
från 1996, detta har dock inte påverkat reliabiliteten då boken presenterar IT-säkerhet i ett 
generellt och förklarande perspektiv. Vi har även arbetat på ett abduktivt sätt i vår 
undersökning, vilket innebär att vi itererat i vårt arbete. Vi har efter datainsamlingens 
slutförande kompletterat vår teori då modellen om Technology acceptance model (TAM) inte 
var heltäckande för vår undersökning. Detta arbetssätt är enligt oss förenligt med den 
hermeneutiska spiralen som används i vår undersökning. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras vår empiriska undersökning. Vi presenterar sammanställningen av 
våra intervjuer, varje avsnitt presenterar en respondent och inleds med en kort beskrivning av 
respondenten. Därefter redogör vi det empiriska materialet efter fyra teman som framkommit 
under intervjuerna. Dessa fyra teman vi har identifierat är datoranvändning, medvetenhet, 
kunskap och säkerhetsprogram. 
 

4.1 Respondent ett, Camilla 
Camilla är 26 år gammal och ensamstående. Till vardags är hon student på en IT-linje. 
Camilla har studerat i tre år och började med datateknik. Senaste yrket var på ett företag där 
arbetsuppgifterna var allmänna sekreteraruppgifter och receptionsuppgifter. Arbetet omfattade 
även uppgifter som att fungera som konsult åt andra företag och där hon har hjälpt till med 
utbildning. Utbildningen handlade om att introducera medarbetare till det nya företaget och att 
visa informationssystem. 
 

4.1.1 Datoranvändning 
Den egna datorn används mest frekvent till skolarbete och den är igång större delen av dagen, 
även om hon inte nyttjar den hela dagen är den ändå igång. Övriga saker som datorn används 
till är webbrelaterade aktiviteter som att betala räkningar, korrespondens och informations-
insamling. Camilla menar att datorn på många sätt har ersatt hennes tidigare rutiner med 
pappersbaserad information. Hon menar även att kontakten med vänner till stor del sker via 
datorn, datorn har för henne blivit ett substitut till telefonen. Datorn har en stor betydelse för 
hennes sociala liv och kontakten med vänner. Hon upplever att hennes egen kompetens med 
datorn gör att hon klarar av det mesta som kan inträffa vid en normal användning, hon 
behöver sällan eller aldrig fråga om hjälp om något går fel. Det som hon däremot upplever 
som svårt med den egna datorn är om det blir för programtekniskt eller för maskinnära. Rent 
tekniskt vet hon inte till fullo hur en dator fungerar men brukar ändå slippa lämna in datorn 
om något inte fungerar. Användning av nya program är inget problem enligt Camilla, det tar 
någon dag att vänja sig vid dem, men annars bygger de ju ofta på samma sak och det är därför 
ingen svårighet att lära sig något nytt. 
 

4.1.2 Medvetenhet  
Camilla beskriver att hon ibland tänker på säkerhet, främst vid bankärenden som sker via 
Internet. Hon skulle aldrig lämna ut kortnummer via Internet för att köpa saker via e-handel. 
Begreppet säkerhet är annars ganska diffust och under intervjuns gång relateras mer saker till 
säkerhetstänkandet. Camilla beskriver att hon på ett visst sätt är restriktiv i både tanke och 
handling vid okända källor, däremot är hon inte det om källan är känd. Hon har inga 
restriktioner att öppna mejl, klicka på länkar eller ladda ner filer bara de kommer från bekanta 
eller betrodda källor. Detta grundar sig i att hon anser att hennes bekanta alla är vana 
datoranvändare och skickar endast vidare sånt de själva öppnat. Vidare beskriver Camilla en 
händelse där en bekant råkade ut för ett virus och genast skickade ett nytt mejl för att 
förhindra att fler blev drabbade. När hon betalar räkningar använder hon certifikat via sin 
egen dator, hon är skeptisk till de dosor som banken delar ut som medger banktjänster på 
olika datorer. Detta är onödigt att göra eftersom man inte vet vad andras datorer innehåller. 
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4.1.3 Kunskap 
Camilla känner till att säkerhetshot förekommer, hon har ingen större vetskap om hur dessa 
skiljer sig åt men känner, i likhet med många privatpersoner, till ordet och formen virus. 
Camilla menar att virus gör att hårddisken eller datorn förstörs på något sätt och hon menar att 
det är den valigaste formen av säkerhetshot. Trojaner och maskar känner hon även till som 
ord och begrepp men har ingen kunskap om hur dessa typer verkar eller uppträder. På frågan 
om hon känner till spionprogram misstolkar hon frågan och menar att det är program som 
skyddar mot spyware. Men hon känner till begreppen och menar att det inte är något för 
henne, främsta orsaken är för att bekanta har haft det och de menar att programmen förstör 
mer än hjälper till. Efter en viss förklaring förstår hon begreppen, det visar sig även att hon 
har en viss förståelse för vad ett spionprogram kan göra. En kortare förklaring av henne om 
informationsinsamling och intrång visar att hon har en viss kännedom om dessa program. 
Camilla har blivit utsatt för virusangrepp på den egna datorn och hon menar att säkerhetshot 
är ett problem för henne, det begränsar på något sätt användningen av Internet. Hon har 
flertalet gånger hört att andras datorer blivit infekterade och är på så sätt bekant med hur virus 
sprids. Det virus hon blev drabbad av gjorde ingen större skada och det löstes genom att via 
operativsystemet återställa datorn till en viss tidpunkt när hon visste att allt fungerade. Efter 
det gjorde hon en rejäl genomgång av datorn för att kolla att inget låg kvar. 
 

4.1.4 Säkerhetsprogram  
Camilla använder en brandvägg, men är av åsikten av att om någon verkligen vill komma åt 
hennes dator finns det inget program som kan skydda henne. Det är i hennes fall även samma 
åsikter om antivirusprogram. Hon gör regelbundna skanningar efter virus på hennes egen 
dator, minst en gång i veckan. Camilla uppger att hon inte har vetskap om vad antivirus-
programmet skyddar mot, ”den går igenom hårddiskarna”, menar hon, ibland har den varnat 
för att ett virus har funnits. Hon tror även att det är omöjligt som privatperson att skydda sig 
helt, är det någon som vill komma in på hennes dator spelar det ingen roll hur mycket hon 
skyddar sig. Detta tror hon beror på att människan är smartare än programmen, programmen 
gör ju endast det man sagt åt dem att göra. En privatpersons begränsade ekonomiska 
tillgångar kan även vara ett hinder för att skaffa sig fullgoda skydd, Camilla tror att människor 
i allmänhet vill ha gratisprogram. 
 
Camilla tycker inte att antivirusprogram är särskilt bra, många gånger upptäcks inte virus av 
programmen.  Antispionprogrammen har hon ingen egen erfarenhet av, men hon tänker inte 
använda det eftersom de verkar störa andra program som hon använder. Detta har hon sett på 
bekantas datorer och finner det ganska onödigt att försvåra användningen av datorn. Hon 
uppger även att hon har dålig erfarenhet och kunskap om spionprogram och tror att det i 
kombination med att säkerhetsprogrammen skapar buggar gör att hon inte tänker skaffa ett. 
Camilla uppger att brandväggen är det program hon litar mest på, den fungerar bra och 
stoppar inkräktare. 
 
Hennes optimala program är ett som avbryter skadliga aktioner innan de hunnit genomföras 
fullt ut, tillexempel hindrar henne att öppna ett mejl.  Ett program som varnar innan man fått 
ett virus skulle vara optimalt, en brandvägg som totalisolerar och minimerar intrångsrisken är 
även ett önskemål, Camilla avslutar intervjun med att säga att ”så länge nätverkskabeln är i 
så finns det ju ingenting som skyddar egentligen”. 
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4.2 Respondent två, Göran 
Göran är en 27 åring med en akademisk examen, han är sambo. Han har jobbat en del inom IT 
branschen, både i ett gemensamt bolag med några bekanta och som egen konsult. Han jobbar 
nu med näringslivsfrågor inom en organisation. Arbetsuppgiften är formellt sett IT-ansvarig 
men innehåller mer delar av projektledning och att bedriva ett slags lobbyverksamhet, främst 
inom EU-projekt och liknande. 
 

4.2.1 Datoranvändning 
Datorn i hemmet används främst för att utföra bankärenden och hålla kontakt med vänner. 
Vanligt kontorsarbete förekommer även ganska frekvent, Göran beskriver att han utför de 
”vanliga” ärendena privatpersoner gör med sina hemdatorer. Göran använder även datorn till 
musikhantering, främst då för att ladda ner och överföra låtar från cd till mp3-spelare. Mycket 
av hans vanliga behov kan även göras på den dator han använder i jobbet, han har alltså två 
datorer hemma som används mer eller mindre frekvent. Jobbdatorn används dock mer 
eftersom den är förberedd för ett trådlöst nätverk som han har hemma.  Göran anser att datorn 
är ett verktyg, han är dock noga med att poängtera att han inte ser den som ett verktyg för 
nöje, snarare arbete. Datorn som ett verktyg har varit hans bild sen han kom i kontakt med 
datorer vid ungefär sexton års ålder.  Den egna kompetensen att handha en dator beskrivs 
humoristiskt som ”fallande”. Göran menar att han tidigare hade en helt annan nivå av 
engagemang och i stort kände till varenda fil som fanns på datorn och vilket användnings-
område den hade. Nuförtiden menar han att bekanta som är betydligt bättre än honom på att 
handskas med dator får vara kunskapsbas. Göran anser sig själv vara duktig ASP- 
programmerare och med detta menar han att en ordinär hantering av datorn inte är några 
problem, vare sig att installera applikationer eller att hålla på med hårdvara. Det gånger som 
han tycker att problemen blir för komplexa kontaktar han någon bekant som får komma över 
och kika på problemet, främst då för att det är roligare att lösa ett problem tillsammans än att 
sitta själv och fundera. På frågan om han själv får betygsätta sin datorvana, ger han sig själv 
en sjua på en tiogradig skala och menar att det trots allt är honom släkten ringer till när det är 
problem med en dator. 
 

4.2.2 Medvetenhet  
Göran menar att han inte är restriktiv på något sätt när han använder Internet, detta grundar 
sig i hans bakgrund inom exempelvis e-handel. Genom detta anser sig han ha en god 
kompetens i att utvärdera var det finns faror med Internet. Han anser sig ha förståelse för 
vilken information som är känslig att dela ut. Att han inte är restriktiv med information menar 
han också bero på att han aldrig besöker sidor var han har anledning att tänka på säkerhet och 
vara restriktiv. Göran anser även att Internet har nått en viss mognadsgrad vilket ger 
anledningen till att han vet vilka sidor som erbjuder säker näthandel. Han anser att det inte är 
någon fara med hans tillvägagångssätt, han är inte försiktig och handlar utan tvivel på nätet 
med sitt kontokort. Han säger att han är ganska vårdslös men att han samtidigt har förståelse 
och kompetens att bedöma när det är ok att vara det. Det enda som Göran anser sig tycka vara 
besvärande är om någon skulle komma åt hans Internetbank, övrig information tycker han inte 
är hemlig i dagsläget, därför gör det ingenting om någon vill samla information om det. 
Hemma använder Göran ett trådlöst nätverk som är oskyddat, det har varit krypterat, men det 
började krångla och efter att ha åtgärdat detta har han inte orkat bry sig om att kryptera det 
igen. Han beskriver även att han vet att han gör fel i att inte skydda sig, men ser å andra sidan 
saken som ”okej, om någon kommer in på min hårddisk, vad skulle kunna hända” och menar 
återigen att det värsta som kan hända är att någon kommer åt hans Internetbank. 
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4.2.3 Kunskap 
Göran känner till många former av säkerhetshot och beskriver alltifrån stöld till virus och 
spionprogram. Däremot känner han inte till hur de olika programmen skiljer sig från varandra 
och vilka konsekvenser de kan ha. Han beskriver även ett program som han och hans 
kompisar installerade på deras datorer som gjorde att man kunde fjärrstyra varandras datorer. 
Detta var en lek och han tycker att såna händelser är ganska harmlösa. Göran ser stöld som 
det största hotet, en stöld där någon kommer åt information och hårdvara handgripligen. 
Göran har drabbats av virus, han beskriver det som en ”pinsam grej” där han satt i andra 
tankar och öppnade en bifogad fil i ett mejl. Lyckligtvis han hann slita ut nätverkskabeln 
innan skadan var skedd och lyckades på så sätt begränsa virusets verkningar. Han beskriver 
även att han, som många andra det året fick viruset ”blaster” installerat på datorn. Detta löste 
sig dock ganska smärtfritt genom att ta bort filen manuellt. På yrkesverksam nivå har han 
varit utsatt för dataintrång samt att någon fysiskt tog sig in i arbetslokalen. Även om Göran 
uppvisar kännedom om fenomenet spyware, har han ingen större kunskap om hur de sprids, 
verkningsgrader och hur han ska skydda sig. Det är även anledningen till att han inte använder 
något skydd, däremot tror han att situationen skulle vara omvänd om kunskaperna ökade. 
 

4.2.4 Säkerhetsprogram 
Det oskyddade nätverket som Göran har hemma kommer nog att förbli oskyddat, han säger 
sig varken ha tid eller ork till att åtgärda det. Han har även en extern hårddisk som han 
använder för att göra backup om något skulle inträffa. Göran använder inget 
antivirusprogram, men den interna brandväggen i Windows är påslagen, mest för att slippa 
varningsmeddelanden från operativsystemet om att den inte är på. Antivirus använder han inte 
av den enkla anledningen att han anser sig veta hur han får virus och hur han ska undvika det. 
Handhavandefel är den största orsaken till att virus sprids, men Göran anser ändå att teknikens 
utveckling gör att olika former av hot hittar alternativa vägar att spridas. Han använder inget 
skydd mot spionprogram, eller inte vad han vet, det skulle i så fall innebära att det finns 
installerat färdigt i Windows. Görans anledning till att inte använda dessa bygger på hans 
egen okunskap, han förstår inte varför han skall skydda sig och han vet inte heller ett lämpligt 
sätt att undvika dom. 
 
Göran menar att den dagen alla antivirus blir så bra att det stoppar alla virus kommer 
marknaden att självdö, han menar ironiskt att alla teorier är bra, men konspirationsteorier är 
de bästa. Ena stunden programmera ett virus för att nästa stund skicka ut botemedlet. Göran 
tycker att han känner tillit till ett fåtal säkerhetsprogram, de flesta är för visuellt avancerade 
och färgglada för att fungera bra. Detta medför även att programmen är väldigt system-
krävande och det ser han som en nackdel. Göran menar att han ibland känner att han inte vet 
huruvida det är programmet i sig eller det saker den åtgärdar som är farligt. Vissa ”freeware” 
program tror han inte alls på, det är snarare så att de tar med sig ovälkomna gäster istället för 
att hindra dem. Vidare anser han att det är dåligt att dessa program aldrig kan vara proaktiva, 
de flesta är bara gjorda för att laga. 
 
När Göran beskriver sin drömutformning på säkerhetsprogram är det framförallt system-
resurserna som är det viktiga. Han vill gärna vara utan animerade effekter och visuellt 
påkostade bilder. Är det för mycket effekter spelar det ingen roll hur effektivt det är, det 
hämmar bara honom i sitt arbete. Programmen får även uppdatera sig själva utan inblandning 
från användaren och vara utformade på så sätt att du behöver en produkt från en tillverkare. 
Grundstenen menar Göran är att programmen inte får minska på hans arbetseffektivitet, det 
skall inte stjäla så mycket uppmärksamhet. 
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4.3 Respondent tre, Kajsa 
Kajsa är 32 år och sambo, hennes arbetslivserfarenhet är varierande och hon har provat många 
olika arbeten, främst med kontorsarbete och administration. Sedan 1998 har hon arbetat i 
servicebranschen och är ansvarig för ett servicecenter. Kajsa är akademiskt utbildad med en 
universitetsexamen. 
 

4.3.1 Datoranvändning 
Kajsa använder datorn i hemmet till shopping, betala räkningar och ”slösurfa”. Kajsa utnyttjar 
även de möjligheter att boka biljetter till olika evenemang och resor som numer sker på ett 
nytt sätt genom Internet. Ytterliggare användningsområden med Internet är att det används 
som informationskälla och har ersatt mycket pappersbaserad information, Kajsa tycker att det 
är enklare att leta sånt på webben. Kajsa använder även tjänster som webbradio den tid som 
hon tillbringar vid datorn som privatperson. Hennes upplevda kompetens i att handha den 
egna datorn är enligt henne själv låg, men när hon uppmanas att gradera den på en skala 
mellan 1-6 ger hon sig själv mellan fyra och fem i kompetensgrad. Kompetensgraden är dock 
kopplad till uppgiften, vissa saker klarar hon av och andra inte. Däremot tycker Kajsa att 
hennes datorkunskap har ökat efter utbildningen, det handlar mycket om generella områden, 
men även specifika kunskaper om hårdvara. 
 

4.3.2 Medvetenhet  
Kajsa uppger att hon är medveten om säkerhet vid utforskande av Internet. Särskilt medveten 
är hon om att använda certifikat vid bankärenden. Hon uppger inte sig ha någon större grad av 
medvetenhet i övrigt, men hon tänker på sin egen säkerhet då och då. Hennes medvetenhet tar 
sig uttryck i att hon aldrig besöker sidor som inte är kända för henne eller kommer från, enligt 
hennes referenser, okända källor. Hon är även restriktiv med att lämna ut kontonummer om 
inte källan är känd. Osäkra källor är enligt Kajsa sidor som innehåller pornografiskt material 
eller spelrelaterade sidor med exempelvis poker. Kajsa nyttjade även fildelning tidigare, men 
det har hon slutat helt med. 
 

4.3.3 Kunskap 
Respondentens kännedom om säkerhetshot omfattar endast att känna till namnen på olika 
former. Kajsa uppger att hon inte är orolig för olika säkerhetshot, men hon har blivit drabbad 
av intrång på jobbet. Kajsa uppger att någon fick tillgång till hennes dator vi en bakdörr (Eng, 
backdoor). Problemet löstes av datasupporten som finns på hennes arbete. Kajsa tycker det är 
ett problem med säkerhetshot, hon skulle inte vilja bli drabbad av någon form, men hon är 
samtidigt inte orolig för att det ska hända henne. När respondenten tillfrågas om spion-
program menar Kajsa att hon inte använder såna program, men hon har hört talas om dem.  
Kajsa menar att spionprogrammen kan användas både positivt och negativt, däremot kan hon 
inte ge en motivering till varför användningen är så. 
 

4.3.4 Säkerhetsprogram  
Kajsa använder en brandvägg och ett antivirusprogram, brandväggen tillhandahålls genom 
bredbandsleverantören. Kajsa brukar dock stänga ner brandväggen eftersom den kan störa 
vissa program som hon använder. Antivirusprogrammet är dock igång hela tiden. Kajsa är 
osäker på om antivirusprogrammet innehåller skydd mot spionprogram, men hon tror att det 
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innehåller det. Kajsa menar att hon på så sätt är skyddad, men hon använder inte något 
speciellt program mot spionprogram. 
 
Hennes syn på säkerhetsprogram är att de är bra att ha till en viss gräns, men de kan många 
gånger vara tidskrävande och jobbiga att hantera. De processer där hon tvingas till att 
godkänna saker som är säkra är tidkrävande och irriterande. Hon tror även att säkerhets-
programmen inte följer samma takt som teknikens utveckling, alla program känns ”tröga” om 
hon jämför med vad virus och hackare kan åstadkomma. Enligt Kajsa känns det som att 
programmen ständigt ligger steget efter. Fördelarna med säkerhetsprogrammen är att de är 
enkla att arbeta med, de ligger i bakgrunden och tar ingen uppmärksamhet från henne. Den 
enda gången de märks är om programmet vill att hon ska uppdatera det. Hennes optimala 
utformning på ett säkerhetsprogram är att det skall vara gratis och ingå i operativsystemet. Det 
skall även vara intelligent så att det skyddar mot alla hot som finns, att programmet är 
intelligent medför även att det uppdaterar sig självt så att Kajsa slipper hämta sånt själv. 
 

4.4 Respondent fyra, Gustav 
Gustav är 25 år och ensamstående. Han har en stor spridning i sin arbetslivserfarenhet, han är 
utbildad kock men har inte jobbat speciellt mycket med det, det var mycket olika extrajobb 
inom den branschen. Detta medförde att han provade många olika anställningar och han har 
haft mycket ströjobb fram till hans nuvarande jobb inom detaljhandeln. Han har funderat på 
att utbilda sig akademiskt, men har lagt de planerna på is ett tag framöver då en utbildning 
som snickare eller någon form av hantverkare lockar mer. 
 

4.4.1 Datoranvändning 
Gustav använder datorn mycket, han kan nästan detaljerat redogöra hur mycket av en viss 
aktivitet tar upp av den totala datoranvändningen. Största delen av tiden upptas av att surfa på 
Internet, han menar att han aktivt letar information på olika forum eller dylikt. Nästföljande 
aktiviteter är att spela spel, helst on-line baserade sådana, Gustav spelar mycket. Han 
använder även datorn till att lyssna på musik och se på film och konstaterade att hans dator 
främst är en dyr nöjesmaskin.  Gustav använder datorn till i stort sett all kontakt med olika 
former av företag, han betalar räkningar, beställer blanketter och eventuella andra ärenden 
som kan behöva uträttas. Även om han använder datorn mycket för kontakt använder han 
ingen realtidsbaserad applikation som ICQ eller MSN, de är mest irriterande. Gustav 
beskriver även att han har börjat sitta mer framför datorn och istället dragit ner på tiden 
framför tv:n eftersom han tycker datorn är mer interaktiv, han får göra något istället för att 
bara sitta och titta. Om han är ledig är datorn på hela dagen oavsett om han använder den eller 
inte, om datorn inte är igång på morgonen är det första han gör när han stiger upp att slå igång 
den. 
 

4.4.2 Medvetenhet  
Gustav menar att han egentligen funderar lite på säkerhet när han använder Internet, han hade 
under en lång tid inget säkerhetsprogram alls installerat på datorn. Gustav skiljer egentligen 
på medvetenhet och säkerhetstänkande, han menar att han funderar lite på säkerhet, men är 
ändå medveten till den grad att han har källgranskning. Han laddar aldrig ner bilagor till mejl 
om han inte säkert vet källan, han klickar aldrig på reklambanners eller pop-ups och laddar 
aldrig ner filer eller program han inte känner till. Han menar också att ett säkerhetstänkande 
för honom inkluderar att ”aldrig besöka tveksamma sidor med skumt ursprung”. Gustav är 
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noga med att poängtera att hans referensram på vilka uppgifter han lämnar ut och vilka sidor 
som besökts har utökats. I början av hans datoranvändande var han väldigt restriktiv, detta har 
nu förändrats och han känner att han har koll på i vilka situationer han kan göra det utan risk. 
 

4.4.3 Kunskap 
Gustav känner till många olika former av säkerhetshot, under intervjun nämns både maskar, 
trojaner och virus. Det han däremot inte känner till är skillnaden mellan dessa, men kan ändå 
redogöra vad skadeverkningar av en viss typ av säkerhetshot är. Fenomenet spionprogram är 
också känt för Gustav, han känner både till namnet och vet vad dessa former av säkerhetshot 
gör. Gustav har stött på virus några gånger under sitt datoranvändande, även vissa former av 
spionprogram har funnits installerade på datorn. I alla fall har Gustav kunnat lösa problemen 
själv med skyddsprogram eller manuell borttagning. 
 

4.4.4 Säkerhetsprogram  
Att använda skyddsprogram mot virus och spionprogram är något som Gustav gör 
rutinmässigt, han gör skanningar av datorn några gånger i månaden.  Gustav tycker att det 
verkar som att antispionprogrammen fungerar, de hittar saker som är farliga och tar bort 
dessa. Detta medför enligt Gustav att de fyller sitt syfte. Han tycker även att de är enkla att 
använda, det handlar oftast bara att bekräfta några gånger för att de ska skanna eller radera 
olika filer som hittas på hans dator. Däremot menar han att han har väldigt dålig förståelse för 
vad som tas bort, vad som hittas och vad säkerhetsprogrammen egentligen gör med filerna. 
 
Gustav tycker att de flesta säkerhetsprogram är bra, det finns några få undantag, men i det 
stora hela tycker han att de fyller ett syfte och utför sin uppgift. De är ofta även lättanvända, 
enligt Gustav handlar det ju bara om att ge ett kommando och sedan vänta på resultatet. Den 
stora nackdelen med alla program är att han ibland upplever att de inger en känsla av att vara 
för bra när de aldrig hittar några problem. Han sätter därför stor tilltro till sitt antispion-
program eftersom det ofta hittar problem på hans dator. Han har svårt att se varför 
antivirusprogrammen inte hittar något när hans användning av datorn är så omfattande. 
Antivirusprogrammen kan förbättras i vissa avseenden enligt Gustav, de är ofta väldigt 
långsamma när de skannar och de tar mycket kraft från datorn, de är en sak som borde 
förbättras. Trots alla fel och brister han tycker att dessa program har tycker han ändå att 
fördelarna överväger nackdelarna. Han använder programmen för att skydda sig, det är bättre 
att ha en motåtgärd än att stå helt försvarslös, även om de inte skyddar så känns det bättre att 
tro att programmen gör det. 
 
Ett optimalt program är enligt Gustav ”praktiskt”, det tar hand om allt och visar att den 
verkligen har utfört en operation vid ett givet kommando. Programmet skall även visa att det 
hittar något som kan vara fel. Han efterlyser även mer effektiv skanning av datorn som inte är 
resurs- och tidskrävande, programmen ska även sköta sig själva i uppdateringar och reagera 
snabbare mot nya former av säkerhetshot. 
 

4.5 Respondent fem, Linda 
Linda är 30 år och bor med sin sambo, hon jobbar inom servicebranschen och har jobbat inom 
samma bransch hela sitt liv, mestadels inom hotell och restaurang med tillhörande 
arbetsuppgifter, exempelvis servering. Linda har läst på universitet i två år men färdigställde 
aldrig utbildningen. 
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4.5.1 Datoranvändning 
Lindas datorvanor är surfning, det finns vissa sidor hon alltid gör ett dagligt besök på. De 
största dagstidningar och kvällspressens hemsidor besöks även dessa dagligen där linda 
skannar rubrikerna. Övriga aktiviteter som datorn används till är en viss nedladdning av 
musik och någon enstaka gång, en omgång Tetris. Ordbehandling och övriga kontorsprogram 
används någon enstaka gång. Sammanfattningsvis menar linda att datorn i privat bruk 
används mest för Internet och för att lyssna på musik. Linda tycker att datorn är ett utmärkt 
verktyg för informationssökning och insamling, att använda datorn till det beskrivs som det 
enklaste sättet att skaffa sig information. Hennes egen kompetens beskrivs som ”allt är 
relativt” men hon upplever sig ändå som lite bättre än genomsnittet. Hon menar även att 
kompetens har förändrats och ökat genom hennes privata dator, genom att det är hennes egen 
dator vågar hon experimentera och testa saker som hon inte skulle göra med jobbets dator. 
 

4.5.2 Medvetenhet 
Linda är inte speciellt restriktiv när hon använder Internet, om en situation uppstår som hon 
finner obehaglig är det en instinkt att stänga ner webbläsaren eller dialogrutan. Linda ställer 
stor tillit i att det säkerhetsprogram som hon använder ska ta hand om hot som kan uppstå 
under hennes användning av datorn. Hon beskriver även hur hon tänker att säkerhetshot är 
sådant som kan drabba andra, men inte henne själv. Däremot finner hon det obehagligt att 
andra människor kan se vad hon använder datorn till. De fildelningsprogram som finns 
tillgängliga är en medvetenhetsfaktor hon beskriver, hon menar att kan hon komma ut så bör 
det innebära att någon annan kan komma in. Eftersom hon delar ut filer på hennes dator så 
borde det innebära att någon kan komma åt mer. Linda menar också att hennes medvetenhet 
påverkas av att de inte lagrar hemliga saker på datorn. 
 

4.5.3 Kunskap 
Respondentens kännedom om säkerhetshot är ganska låg, hon känner till virus och att hon kan 
få sin dator infekterad via filer hon laddar ner. Hon betonar dock att för henne är alla 
säkerhetshot virus, det finns ingen större skillnad. Linda är även medveten om att det finns 
möjligheter för andra att komma in i hennes dator. Kännedom om uttryck och facktermer är 
låg, Linda beskriver att hon inte har en aning vad det är för hot innan det har drabbat henne. 
Linda är osäker på huruvida hon blivit utsatt av virusangrepp eller andra säkerhetshot, 
däremot har de haft problem med nätverket hemma, detta följdes upp av en datorkrasch. 
Exakt vad som orsakade detta är dock oklart för henne. 
 

4.5.4 Säkerhetsprogram 
Linda har ett antivirusprogram installerat på datorn, det följde med i köpet av hemdatorn och 
är det säkerhetsprogram hon använder. Hon tror att de använder den interna brandväggen som 
följer med operativsystemet, men är inte säker huruvida den har en god säkerhetsnivå eller är 
påslagen. På datorn finns inget antispionprogram installerat, Linda menar att tanken aldrig 
slagit henne att installera något sådant, kännedomen om dessa är alldeles för låg. Lindas syn 
på säkerhetsprogram är positiv, hon litar till fullo på dessa program. Hon är förtrolig med att 
program ska ta hand om alla eventuella problem som uppstår. Nackdelen med programmen är 
att de är svåra att konfigurera och Linda tycker att det är ett irritationsmoment med 
godkännande av olika saker via säkerhetsprogrammens dialogrutor. 
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Hennes drömprogram skall filtrera information, det skall bara släppa igenom den information 
som hon söker. Hon vill bara plocka information men inte ge något tillbaka. Programmet skall 
även skydda mot alla tänkbara former av säkerhetshot, men hon upplever detta som en utopi, 
främst för att hon menar att de som skapar och sprider säkerhetshot ligger steget före 
säkerhetsprogrammen. Enkelt beskrivet menar Linda att säkerhetsprogram ”bara ska fungera, 
helt enkelt”. Linda kan även göra avkall på estetiska faktorer så länge funktionaliteten hos 
programmet är god. 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår horisontella analys. Vi börjar med att analysera 
och diskutera modellens första steg, externa variabler. Detta följs av en analys och diskussion 
av en förväntad upplevd nytta av en teknologi. Den upplevda nyttan påverkar även hur lätt en 
teknologi är att använda, följdaktligen är detta föremålet för analys och diskussion i avsnittet 
efter upplevd nytta. De tre första stegen resulterar i en attityd, attityden påverkar slutligen 
intentioner som diskuteras sist i kapitlet. Modellen fungerar som ramverk för vår diskussion 
och vi behandlar samtliga delar i modellen för att slutligen sammanfatta vad som påverkar 
intentionen till användning. 
 

Externa variabler 
 

Lätt att 
använda 
(ANV) 

 
Figur 5-1 TAM, Technology acceptance model (Burton-Jones & Hubona, 2002) Bilden visar modellens 
olika steg. Det inringade steget i modellen är Externa variabler (EV) som diskuteras nedan. (Egen över-
sättning från originalbilden). 

 
Externa variabler är olika företeelser som påverkar användningen av ett säkerhetsprogram.  
Variablerna kan vara faktorer som individuella skillnader, typ av teknologi, uppgiftens natur 
och den kontext som individen befinner sig i. Resultatet av individens utvärdering av dessa 
faktorer tar sig uttryck i deras föreställningar om teknologins nytta (UN) och i vilken mån den 
är lätt att använda (ANV) (Burton-Jones & Hubona, 2002). I vår undersökning finns det ett 
flertal olika variabler som påverkar den upplevda nyttan av teknologin och hur lätta de 
upplevs vara att använda. Vi kommer främst att beskriva och diskutera de individuella 
skillnader mellan respondenterna som kan tänkas påverka acceptansen och användningen av 
de säkerhetsåtgärder de kan göra mot spionprogram. Kontexten som denna undersökning 
befinner sig i är respondenternas hem och deras personliga dator som återfinns där. 
 

5.1.1 Förståelse och kunskap 
Av de rapporter vi studerat nämns inte förståelse eller kunskap som en del av de externa 
variablerna i TAM, Burton-Jones & Hubona, (2002) inkluderar utbildning som en del av sin 
undersökning. Utbildning blir i deras fall en variabel som kommer att påverka övriga delar 
genom att utbildningen ger användarna en insikt och förståelse om en viss applikation. Vi kan 
inte relatera till utbildning eftersom vi tolkar att det handlar om organisationsrelaterade 
program och vår undersökning baseras på individens fria vilja vilken inte alltid går att ta 

Externa  Attityd Intention 
till 
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Variabler 
(EV) 

(A) 

Upplevd 
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Användning

(UN) 
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hänsyn till i organisationer. Vår undersökning visar att kännedom om olika säkerhetshot som 
begrepp är god, däremot är förståelsen för de olika begreppen mindre god. Detta tar sig 
uttryck i att många olika begrepp nämns, men verkan eller varför det är ett hot framgår oftast 
inte. Ahuja (1996) menar att begreppet virus är den mest allmänt kända formen av 
säkerhetshot och det visar även resultatet av vår undersökning. Alla som deltagit nämner 
denna form spontant som ett säkerhetshot de känner till. Undersökningen visar även samma 
tendenser om spionprogram, begreppet nämns men förståelsen är mindre god för denna form 
av säkerhetshot. Zhang (2005) förespråkar att utbildning och kunskap är av yttersta vikt för att 
privatpersoner ska vidta åtgärder för att skydda sin integritet. Kunskap är även en kritisk 
faktor för att begränsa spridningen av spionprogram, privatpersoner måste förstå att de har ett 
eget ansvar i att skydda sig mot denna form av säkerhetshot (Zhang, 2005). Genom att 
undersökningen visar att det inte finns någon djupare kunskap, förståelse eller insikt om 
säkerhetshot som spionprogram så tolkar vi resultatet som att kunskap är en ingående extern 
variabel vilken kan påverka den upplevda nyttan och hur lätt tekniken är att använda. Detta 
kan även stödjas av Thompson (2005) som föreslår, relativt likt Zhang (2005), att utbildning 
och skyddsprogram är det första steget för att privatpersoner skall kunna undvika 
spionprogrammen. Skillnaden mellan de båda författarna är att Thompson (2005) har en mer 
verksamhetsbaserad och organisatorisk syn på individen. 
 

5.1.2 Klassificering av information 
Undersökningen visar att vissa respondenter inte kategoriserar det som lagras på datorn som 
hemligt. Undersökningen visar även att respondenternas säkerhetstänkande påverkas av 
vilken information som lagras på datorn. Enligt Kobsa & Schrek (2003) så är kategorisering 
av information högst individuell. Beroende på hur den privata informationen kategoriseras 
och klassificeras påverkar vilka åtgärder en privatperson vidtar för att skydda den. Denna 
teori stämmer överens med vår undersökning där några respondenters svar tyder på att 
åtgärderna för att skydda sin information har ett samband med hur den klassificeras. Vi tolkar 
det som att denna individuella skillnad och externa variabel kan komma att påverka den 
upplevda nyttan och även en programvaras användning. Enligt Tavani & Moor (2001) kan 
individer vilja kontrollera den information som kan samlas in som berör deras integritet. 
Undersökningen visar ett liknande resultat, den lagrade informationen bedöms inte som 
hemlig, men respondenterna är medvetna och ibland även restriktiva med vilken sorts 
information de lämnar ut vid användning av Internet. Undersökningen visar att vissa 
respondenter litar på sin bedömningsförmåga och använder den förebyggande för att undvika 
eventuella hot, medan andra intuitivt avbryter en pågående operation. 
 

5.1.3 Kontext 
Kontexten i undersökningen grundas i de kriterier vi haft rörande urvalet av respondenterna. 
Respondenterna skulle delta i undersökningen som privatpersoner och följdaktligen är 
kontexten respondentens privata bostad. Undersökningen visar dock att hemförhållandena är 
något skilda, det finns ensamstående och de respondenter som lever tillsammans med en 
sambo. Furnell (2005) menar att när en individ befinner sig på sitt arbete verkar denne i en 
helt annan kontext än i hemmet och därmed kanske beter sig annorlunda. Inom arbetsplatsen 
finns det datasupport och därmed en eller flera fysiska personer som ansvarar för att nätverket 
är skyddat. I hemmet uppstår dock en annan situation och kontext på grund av att den individ 
som äger datorn är ensamt ansvarig. Det framgår inte av undersökningen exakt hur kontexten 
ter sig för de respondenter som bor tillsammans med en sambo och vad denne har för ansvar 
beträffande hemdatorn.  
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5.1.4 Säkerhetstänkande 
I undersökningen förekommer uppgifter som kan tolkas som en medvetet vald källgranskning. 
Fildelning förekommer bland respondenterna och undersökningen visar samtidigt att 
respondenterna inte laddar ner något som de inte känner till. Undersökningen visar även att 
uppgifter relaterade till Internetbanker präglas av ett högt säkerhetstänkande medan andra 
uppgifter präglas av ett något mindre säkerhetstänkande. Enligt Furnell (2005) så är 
källgranskning en effektiv åtgärd mot spionprogram. Källgranskningen innebär enligt Furnell 
(2005) att individen får en ökad förståelse för vad som är en säker datakälla och vad som inte 
är en säker källa. Undersökningen visar att respondenterna anser sig ha kritisk källgranskning, 
det är dock aningen tvetydigt då de samtidigt nyttjar fildelning. Fildelning innebär att ingen 
kontroll alls är möjlig genom att filer hämtas från en okänd persons dator. Detta medför att vi 
tolkar undersökningens resultat som en medvetet gjort val, möjligen baserat på det som Weiss 
(2005) & Hu & Dinev (2005) belyser som ett problem med spridning av spionprogram och 
fildelning. De program som möjliggör fildelning kan innehålla mängder med spionprogram 
och tredjepartsprogram. För att få tillgång till gratis piratkopierat material överväger 
privatpersonerna nackdelarna med spionprogrammen som anses vara en del i avtalet för att 
kunna ta del av denna marknad (Weiss, 2005; Hu & Dinev, 2005). 
 

5.1.5 Uppgiftens natur – generell datoranvändning 
Undersökningen visar att datorn är ett verktyg för att utföra olika ärenden genom Internet. 
Främst är det kontakt genom e-post och bankärenden som uträttas. Undersökningen visar att 
det även förekommer dagliga besök på samma webbsidor likväl som aktivt informations-
sökande. Att vissa utför ett aktivt informationssökande är en skillnad i undersökningen, den 
visar att det finns ett regelbundet standardbeteende hos vissa och ett mer informationsinriktat 
och sökande beteende hos andra. Det informationsinriktade beteendet tar sig uttryck i aktivt 
letande av information genom olika diskussionsforum och webbsidor. Det standardmässiga 
beteendet tar sig uttryck i att ständigt besöka samma hemsidor, utföra samma aktiviteter och 
inte använda datorn på något mer avancerat eller utökat sätt än det som redan görs. Det är 
viktigt för vår undersökning att klargöra denna skillnad eftersom den kan ligga till grund för 
både datorvana och kunskap. Generellt visar undersökningen att datorn används på ett 
liknande sätt som Ek & Ekinge (1999) beskriver. De menar att datorn är ett naturligt inslag i 
en individs vardag och den kan användas till många olika uppgifter, exempelvis ord-
behandling, Internet, spel, film, musik och informationsinsamling. Ett tillägg vi önskar göra 
till Ek & Ekinge (1999) är de nyare former av exempelvis fildelning, realtids-kommunikation 
och mer specialiserade webbsidor som fått ett större genomslag på marknaden sen boken 
släpptes. 
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5.2 Upplevd nytta  
 

Lätt att 
använda 
(ANV) 

 
Figur 5-2 TAM, Technology acceptance model (Burton-Jones & Hubona, 2002) Bilden visar modellens 
olika steg. Det inringade steget i modellen är Upplevd nytta (UN) som diskuteras nedan. (Egen över-
sättning från originalbilden). 

 
I vår undersökning förekommer två olika perspektiv bland respondenterna gällande upplevd 
nytta hos ett antispionprogram, den ena gruppen upplever nytta och den andra inte. Externa 
variabler ska enligt Mathieson, Peacock, & Chin (2001), Laitenberger & Dreyer (2000) och 
Legris, Ingham & Collerette (2003) förmedla och påverka hur den upplevda nyttan blir. Där 
den upplevda nyttan med ett antispionprogram var låg finns det ett samband med den externa 
variabeln kunskap och förståelse. Undersökningen visar att respondenternas brist på kunskap 
medförde att de valde att inte vidta åtgärder mot spionprogram eftersom de inte hade kunskap 
om vad de skulle skydda sig mot. Detta gör att Mathieson et al (2001); Laitenberger & Dreyer 
(2000) och Legris, et al (2003) resonemang stämmer in även på vår undersökning i avseende 
på kunskap. I de fall där undersökningen visade att ett antispionprograms upplevda nytta 
infann sig ser vi att kunskap och förståelse är en extern variabel som format UN. Enligt Zhang 
(2005) så är kunskap en grundstomme när privatpersoner ska vidta åtgärder mot spion-
program. Undersökningen visar att den upplevda nyttan med ett antispionprogram återfanns 
hos samma respondent som hade en någorlunda god kännedom om spionprograms 
verkningar. Denne respondent hade även valt att använda ett skydd mot spionprogram. 
 
Som tidigare nämnts så har klassificering av egen information en möjlig påverkan på upplevd 
nytta och undersökningen visade att egen lagrad information inte upplevdes som hemlig. 
Enligt Kobsa & Schrek (2003) så kommer klassificering att påverka vilka åtgärder en individ 
tar för att skydda den. Undersökningen visade ett snarlikt resultat, respondenter som inte 
upplevde att deras egen information var hemlig menade även att det inte var någon mening 
med att skydda den. Detta kan även förklaras med hjälp av Laitenberger & Dreyer (2000), de 
menar att upplevd nytta är hur användandet av en viss teknik ökar individens prestation och 
hur tekniken är till individens fördel. 
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5.3 Lätt att använda 
 
 

Lätt att 
använda 
(ANV) 

 
Figur 5-3 TAM, Technology acceptance model (Burton-Jones & Hubona, 2002) Bilden visar modellens 
olika steg. Det inringade steget i modellen är Lätt att använda (ANV) som diskuteras nedan. (Egen 
översättning från originalbilden).  

 

Enligt modellen ska externa variabler påverka hur lätt en teknologi är att använda (Mathieson, 
Peacock & Chin, 2001; Laitenberger & Dreyer, 2000; Legris, Ingham & Collerette, 2003). I 
undersökningen förekommer inga uppgifter om huruvida antispionprogrammen är lätta att 
använda, vilket komplicerar undersökningens arbete. Det som framgår i undersökningen är att 
respondenterna har en något kritisk syn på säkerhetsprogram i allmänhet, vilket likväl kan 
vara en attityd. Detta tar sig dock uttryck i att säkerhetsprogram är svåra att konfigurera och 
upplevs ta mycket systemresurser i anspråk. Begreppet användbarhet innebär enligt Preece, 
Rogers & Sharp (2002) att interaktiva produkter ska vara lätta, effektiva, underhållande och 
angenäma att använda. Om vi tolkar deras begrepp i kombination med undersökningen så 
innebär detta att säkerhetsprogram uppfattas ha en låg användbarhet. Huruvida de är 
underhållande eller angenäma att använda är svårt att ge en tolkning av då undersökningen 
inte visar något om detta och det inte heller är relevant för programmets syfte. I stort visar 
undersökningen att säkerhetsprogram i allmänhet är effektiva5 att använda, detta innebär att 
programmet gör det som är tänkt att göras (Preece et al, 2002) och relaterat till vår 
undersökning ska alltså säkerhetsprogram skydda mot olika former av logiska säkerhetshot 
och flera respondenter uppger att de litar på sina säkerhetsprogram. Undersökningen visar 
dock att säkerhetsprogrammen inte upplevs som lätta att lära av alla respondenter. Om en 
produkt är lätt att lära innebär att den inte tar för mycket tid i anspråk hos användaren, detta är 
speciellt viktigt för vardagliga produkter (Preece et al, 2002). I relation till vår undersökning 
tar sig detta uttryck i att användarna helt enkelt stänger ner säkerhetsprogrammen då de kan 
störa vardagliga uppgifter som skall utföras med datorn. 
 
Som tidigare nämnts upplever många respondenter ingen nytta med ett antispionprogram, 
enligt TAM ska upplevd nytta ha inverkan på om programmet är lätt att använda (Burton-
Jones & Hubona, 2002). Enligt (Preece et al, 2002) så påverkar den allmänna nyttan med en 
produkt användbarheten hos produkten som helhet. Den allmänna nyttan med ett program 
innebär att det medger valmöjligheter och erbjuder funktionalitet så att användare kan 
genomföra de aktiviteter de tänkt göra (Preece et al, 2002). 
                                                 
5 Fritt översatt från effectiveness (Preece, Rogers & Sharp, 2002) 
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Undersökningen visar även nyanser i hur användbarheten är i säkerhetsprogram. Programmen 
sköts via en knapptryckning och är egentligen ganska enkla att använda. Svårigheten ligger 
istället i att förstå vad som egentligen händer när programmet söker igenom hårddiskarna och 
rensar bort filer. Laitenberger & Dreyer (2000) och Hu & Dinev (2005) menar att en 
teknologi som är lätt att använda har en större chans att bli accepterad och då användas. 
Anledningen till nyanserna kan vara den externa variabeln uppgiftens natur, undersökningen 
visar att de som anser att operationerna är tämligen enkla tillbringar mest tid framför datorn 
av de tillfrågade vilket kan medföra att det finns en större datorvana. Datorvana är även något 
som Zhang (2005) menar är avgörande för vilken grad av skydd en individ har på sin 
persondator. Datorvanan medger en bättre utvärdering av olika program för att individen ska 
kunna välja ett program som passar just honom eller henne (Zhang, 2005). Vi gör tolkningen 
att den respondent i vår undersökning som använder antispionprogram har en högre datorvana 
och mer utökad datoranvändning än övriga respondenter. 
 

5.4 Attityder 
 

 
Figur 5-4 TAM, Technology acceptance model (Burton-Jones & Hubona, 2002) Bilden visar modellens 
olika steg. Det inringade steget i modellen är Attityd (A) som diskuteras nedan. (Egen översättning från 
originalbilden).  

 
Enligt TAM modellen påverkas acceptans av externa variabler, saker som har betydelse för 
sammanhanget, men även av en upplevd nytta och hur lätta de är att använda (Burton-Jones & 
Hubona, 2002). Vår undersökning visar att attityden till ett antispionprogram kan förmedlas 
via föregående delar i modellen. Burton-Jones & Hubona (2002) och även Mathieson, 
Peacock & Chin (2001) samt Laitenberger & Dreyer (2000) menar att attityden förmedlas 
fullt av de föregående delarna i modellen. Som tidigare skrivits visar även vår undersökning 
detta, vi tolkar dock att detta är svagheten med modellen. Modellen förutsätter att attityden 
förmedlas via de tre föregående delarna. Vår tolkning är att individer i allmänhet och 
privatpersoner i synnerhet kan bilda attityder om ett visst fenomen utan att ha provat och 
utvärderat det. Enligt författare som inte arbetar med TAM, exempelvis Franken (2002), så 
baseras attityder efter en individs erfarenhet eller önskemål men kan även baseras på en social 
kontext som denne befinner sig i. Även Hu & Dinev (2005) menar att attityder baseras på den 
sociala kontexten och belyser hur detta kan påverka säkerhetsprogram. Vi ser därför att 
attityder inte ensamt formas av externa variabler, upplevd nytta och hur lätt en teknik är att 
använda. 
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Undersökningen visar på attityder gentemot säkerhetsprogram i allmänhet som inte kan 
härledas till antispionprogram. Attityderna visar sig i att det är svårt att veta om det är 
programmet i sig eller det som det ska skydda mot som är det verkliga hotet. Dessa attityder, 
möjligen i kombination med kunskap, gör att det inte finns något intresse att installera 
ytterliggare säkerhetsprogram. Det finns även attityder som betvivlar säkerhetsprogrammets 
effektivitet vid en skarp situation och att det verkligen skyddar när det ska göra det. Attityder 
kan baseras på tidigare erfarenheter som Franken (2002) menar är ett sätt för en attityd att 
formas. Vi tolkar detta som en möjlig del i varför antispionprogram inte används i så stor 
utsträckning, detta framgår även i undersökningen där attityder visar sig i form av att 
användarna har sett att antispionprogram stör datorns konfiguration och är allmänt svåra att 
handha. Detta medför att attityden gentemot programmen påverkas av tidigare erfarenheter. 
 
Undersökningen visar även att virusangrepp har drabbat alla respondenter trots att de haft 
säkerhetsprogram vilket kan tolkas som en tidigare erfarenhet som formats till en attityd. 
Enligt Hu & Dinev (2005) så kan attityder påverkas av social kontext och i vår undersökning 
framgår det liknande situationer, antispionprogrammen stör den privata datorns konfiguration 
så att användaren inte kan genomföra de uppgifterna denne företagit sig. Det visar även att 
samma respondent lägger stor tilltro till sina vänner då denne anser att de är vana 
datoranvändare och de har även haft liknande problem. Vi tolkar uppgifterna som att attityder 
även kan vara en ingående extern variabel och forma den attityd (A) som kommer senare i 
modellen, likväl som att den förmedlas genom UN eller ANV som Burton-Jones & Hubona 
(2002) menar. 
 

5.5 Intention till användning 
 

 
Figur 5-5 TAM, Technology acceptance model (Burton-Jones & Hubona, 2002) Bilden visar modellens 
olika steg. Det inringade steget i modellen är Intention till användning som diskuteras nedan. (Egen över-
sättning från originalbilden).  

 
Intentionen påverkas av attityder, antingen positivt eller negativt (Burton-Jones & Hubona, 
2002). Vår undersökning visar på två olika varianter av intentioner, ingen intention eller en 
intention till användning. Undersökningen visar att när en privatperson inte har en intention 
till vidta åtgärder mot spionprogram så kan det härledas till de olika delarna i modellen. Detta 
kan vi även se när intentionen finns, attityden formas efter de föregående delarna och 
påverkar intentionerna precis som Burton-Jones & Hubona (2002) menar. I vår undersökning 
är exempelvis den upplevda nyttan med ett skydd större hos dem som har en intention än där 
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det inte finns någon. Även attityden skiljer sig, där det finns en intention så är attityden och 
tilltron större än hos dem som inte har en intention. 
 
Undersökningen visar att alla som inte har en intention till användning har liknande ingående 
externa variabler, enligt Mathieson, Peacock, & Chin (2001) kommer dessa påverka UN och 
ANV och vi ser att det även är samma förhållanden i vår undersökning. Skillnaden i 
intentioner visar sig främst i form av den externa variabeln kunskap. När en intention 
föreligger finns det även en något djupare kunskap och förståelse om spionprogram. Kunskap 
och förståelse är enligt både Zhang (2005) och Furnell (2005) viktiga faktorer när individer 
ska vidta åtgärder mot spionprogram. Enligt Kobsa & Schrek (2003) så kommer klassificering 
att påverka vilka åtgärder en individ tar för att skydda den. Undersökningen visar även att 
ingen intention till att använda spionprogram har ett samband med hur individen klassificerar 
sin egen lagrade information. De externa variablerna påverkar UN i modellen genom att den 
upplevda nyttan inte existerar när inte kunskapen finns om vad en privatperson skall skydda 
sig mot likväl som att den upplevda nyttan infinner sig när en privatperson får insikt om 
verkansgrader av olika säkerhetshot. Som tidigare skrivits visar undersökningen inga 
förklaringar på om antispionprogram är lätta att använda, däremot upplevs säkerhetsprogram i 
allmänhet som svåra att använda. Generellt visar undersökningen att bland dem som tyckte att 
säkerhetsprogram var svåra att använda var även intentionen till användning låg. Enligt 
Mathieson et. al (2001) ska ANV även kunna påverka intentionen till användningen och detta 
gör att vi ser en möjlighet till varför ingen intention finns. När det fanns en intention till 
användning upplevdes säkerhetsprogram i allmänhet som ganska enkla att använda, vilket kan 
tolkas som att denna del i modellen ensamt kan påverka intentionen i enlighet med Mathieson 
et. al (2001) och Burton-Jones & Hubona (2002). Därmed kan delen ANV vara avgörande om 
en produkt faktiskt används. 
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6 Avslutning 
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som är resultatet av vår analys och 
diskussion av empiriskt och teoretiskt material i det föregående kapitlet. Slutsatserna kommer 
att leda till att examensarbetets syfte besvaras. Efter slutsatserna reflekterar vi över vår 
teoretiska referensram och tillika analysmodell. Sist i detta kapitel finns våra förslag till 
fortsatt forskning inom det valda ämnesområdet. 
 

6.1 Slutsatser relaterade till syftet 
Syftet med examensarbetet var att studera vilka faktorer som påverkar användningen av anti-
spionprogram bland privatpersoner. Slutsatserna presenteras i punktform och är uppdelade i 
två olika delar, en del som besvarar vårt syfte och en del som redovisar övriga slutsatser som 
framkommit under undersökningen. 
 

• Kunskap om säkerhetshot är en central faktor för att privatpersoner ska vidta åtgärder 
mot spionprogram. 

 
• Den bristande användbarheten är en faktor som gör att skydd mot spionprogram inte 

används 
 

• Den personliga klassificeringen av den egna lagrade informationens sekretessgrad styr 
vilka åtgärder en privatperson tar för att skydda den. Privatpersoner är mindre 
angelägna om att skydda lagrad information än att skydda den information de lämnar 
ut om sig själva vi användning av Internet. 

 
• Tron på att säkerhetsprogram inte skyddar är en faktor som bidrar till en minskad 

användning av antispionprogram. 
 

• Säkerhetsprogrammens kompabilitet med övriga program är en faktor som påverkar 
användningen av antispionprogram, om dessa former av program stör den övriga 
datoranvändningen används de inte. 

 
• Ett selektivt säkerhetstänkande är en faktor som påverkar användningen av 

säkerhetsprogram, detta tar sig uttryck i att en användare väljer det område som ska 
vara säkert. 

 
• Undersökningen visar att olika datoranvändning påverkar en intention till användning 

av antispionprogram. 
 

6.2 Reflektion om TAM, vårt bidrag till modellen 
Vi har använt modellen i två syften, dels som en teoretisk referensram, men även som 
analysmodell.  Enligt TAM så formas attityder (A) av de föregående delarna i modellen, vi ser 
en möjlighet i att attityder i form av erfarenheter är en ingående extern variabel som påverkar 
den attityd (A) som återfinns i det tredje steget i modellen. 
 
Vi saknar även en iteration av det sista steget i modellen, modellen är linjär och medger inte 
iterationer. En iterering av modellens steg torde ge en annorlunda bild av problemområdet än 
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bara en genomgång av modellens steg. Modellens bruk av grundkonstruktorer är även en 
begränsning, istället för att använda samma konstruktorer borde dessa kunna anpassas och 
bytas ut för att stämma överens med den kontext som undersökningen befinner sig i. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Kunskap är en central del i vår undersökning, den är viktig för intentionen till användning av 
skydd mot spionprogram. Det som är intressant är att datoranvändningen skiljer sig mellan de 
som inte har en intention och de som har en. För framtida forskning skulle det därför vara 
intressant att undersöka förhållandet mellan datoranvändning och individens kunskap.
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Bilaga 1 
Frågeguide 

 
1. Berätta lite om dig själv. 
 
2. Berätta hur du använder datorn i hemmet. 

 
3. Hur upplever du din egen kompetens att använda din hemdator 
 
4. Hur tänker du på säkerhet när du använder Internet. 

 
5. Berätta om de säkerhetshot du känner till. 

 
6. Vilka åtgärder har du vidtagit du mot dessa säkerhetshot 

 
7. Har du blivit utsatt av ett säkerhetshot, berätta hur du upplevde det samt hur du löste 

det. 
 
8. Berätta om din syn på säkerhetsprogram. 

 
9. Hur ser ett optimalt säkerhetsprogram ut för dig. 
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