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Sammanfattning 

Denna studie behandlar hur användares säkerhetsmedvetenhet gällande Social Engineering ser 

ut på Internet. Social Engineering är en form av bedrägeri som sker via Internet och denna 

studie fokuserar på fenomenen pop-up-fönster, e-postbilagor och webbsidor som är olika 

verktyg för att samla in data om de användare som inkräktare kan tänkas utsätta för en Social 

Engineering-attack. Tidigare forskning har fokuserat på innebörden av de olika tekniker som 

används för att utföra Social Engineering-attacker, vilket lett till att vi utfört denna studie som 

fokuserar på skillnader i användarnas säkerhetsmedvetenhet gällande Social Engineering. 

 

Denna studie grundar sig i teorin Phishing Threat Avoidance Theory, och för att kunna främja 

vårt syfte har vi gjort vissa anpassningar av denna teori, vilket redogörs för under avsnitt 3.1.2. 

Anpassning. 

 

För att kunna främja vårt syfte har vi utfört en kvantitativ studie med en enkät som 

datainsamlingsmetod. Denna data har sedan analyserats och sammanställts för att kunna påvisa 

olika mönster och skillnader som finns mellan olika grupper av våra respondenter. Resultat och 

analys presenteras i form av diagram med tillhörande tabeller som står att finna i bilagor. Vi 

har diskuterat de olika förekomsterna av mönster i förhållande till teorin och kommit fram till 

slutsatsen att vi funnit skillnader mellan män och kvinnor, samt mellan de olika 

åldersgrupperna där gruppen kvinna 25-34 år är den som enligt teorin PTAP bör ha högst 

säkerhetsmedvetenhet ur vår population. 

 

 

 

 

Nyckelord: Social Engineering, säkerhetsmedvetenhet, Internetanvändning, Phishing Threat 

Avoidance Perspective. 

 

Förord 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Andreas Ask för de givande diskussionerna och 

den objektiva feedback vi fått under arbetets gång. Vi skulle även vilja tacka våra närstående 

som hjälpt till med att korrekturläsa och stått ut med oss under denna tid. Det skulle inte ha gått 

utan er, tack! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“Social engineering is used in everyday life in the way children get their 

parents to give in to their demands. It is used in the way teachers interact 

with their students, in the way doctors, lawyers, or psychologists obtain 

information from their patients or clients. It is definitely used in law 

enforcement, and in dating— it is truly used in every human interaction 

from babies to politicians and everyone in between. I like to take that 

definition a step further and say that a true definition of social engineering 

is the act of manipulating a person to take an action that may or may not be 

in the “target’s” best interest. This may include obtaining information, 

gaining access, or getting the target to take certain action.” (Hadnagy, 2010, 

s. 9-10) 
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1. Centrala begrepp 

 

● Antivirusprogram - Programvara som upptäcker och oskadliggör datorvirus 

(Nationalencyklopedin, Antivirusprogram). 

● Användare - En person som använder något specifikt i ett datatekniskt 

sammanhang, t.ex. en dator (Nationalencyklopedin, Användare). 

● Attack - En attack inom datoranvändning definieras som ett försök att förstöra 

exponera, förändra, inaktivera, stjäla eller erhålla obehörig åtkomst till eller för 

att möjliggöra obehörig användning av en tillgång (ISO/IEC 27000:2009). 

● Data - En representation av fakta, begrepp eller instruktioner som inte tillhör 

ett sammanhang, t.ex. varje persons individuella poäng på ett prov 

(Nationalencyklopedin, Data). 

● E-postbilagor (Mail attachments) - En e-postbilaga är en fil på datorn eller en 

länk som skickats i samband med ett e-postmeddelande och utifrån vårt 

perspektiv av en e-postbilaga kan en bilaga innehålla ett skadligt program som 

installeras och körs på datorn genom att man klickar på den bifogade filen eller 

länken (Peltier, 2006). 

● Information - En representation av fakta, begrepp eller instruktioner som 

placerats i ett sammanhang, t.ex medelvärdet hos en klass som baseras på varje 

individs poäng på ett prov (Nationalencyklopedin, Information). 

● Informationssäkerhet - Hur information ska skyddas. Informationssäkerhet 

fokuserar på den information som data representerar och skyddsbehovet på 

datan (Nationalencyklopedin, IT-säkerhet). 

● Inkräktare - Den person eller de personer som försöker komma åt personlig 

data eller göra olovligt intrång (Nationalencyklopedin, Inkräkta). 

● Konceptförståelse (Conceptual knowledge) - Handlar om att kunna förklara 

varför man utför en specifik handling. Konceptförståelse ger oss möjlighet till 

att förklara varför vi utför specifika handlingar. På engelska beskrivs det som 

“Know that”. Viktigt att notera är att detta inte motsvarar faktakunskap, utan 

snarare uppfattningar om teknologiska aktiviteter (McCormick, 1997). 

● Phishing (Nätfiske) - En metod inom IT-brottslighet där Internetanvändare 

luras till att lämna ut känslig data som kan sedan användas för bedrägeri 

(Nationalencyklopedin, Phishing).  

● Phishing Threat Avoidance Theory (PTAP) - Den teori som grundar vår 

studie och kommer ytterligare att redogöras för under uppsatsen. Sammanfattar 

i en modell vilka komponenter som utgör säkerhetsmedvetenhet (Arachchilage 

& Love, 2014). 

● Pop-up-fönster (Pop-up-window) - Pop-up-fönster finns i många olika 

storlekar, men oftast i ett mindre fönster med endast stäng, minimera och 

maximera knapparna. Peltier (2006) beskriver det som ett fönster som dyker 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/programvara
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/datorvirus
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upp på skärmen där användaren ombeds fylla i information för att till synes 

uppdatera sin information, klicka på fönstret, få utbetalningar till sitt konto, etc. 

● Procedurförståelse (Procedural knowledge) - Handlar om att man förstår hur 

man ska utföra en specifik handling. På engelska beskrivs det som “Know how 

to do it” (McCormick, 1997). 

● Self-Efficacy - Handlar om den förmåga man besitter att som individ att 

uppskatta (och därmed har en medvetenhet om) sin kunskap och de handlingar 

man utför utifrån specifika situationer och det är utifrån denna definition vi 

kommer använda ordet i vår studie. Vi väljer att inte översätta ordet Self-

Efficacy till svenska på grund av den förlust av innebörd en översättning skulle 

innebära (Arachchilage & Love, 2014). 

● Social Engineering (SE) - Den handling som går ut på att en människa vill 

påverka en annan människa psykologiskt för att erhålla privat data om denne 

(Tetri & Vourinen, 2013).  

● Säkerhetsmedvetenhet (Security Awareness) - Att man som användare 

förstår riskerna med att använda ett specifikt system och hur man kan gå tillväga 

för att skydda sig mot dessa risker (Benenson & Hänsch, 2014). Den nivå av 

förståelse en användare besitter när det kommer till hur denne skyddar sig mot 

säkerhetsintrång (Arachchilage & Love, 2014). 

● Undvikandebeteende (Avoidance behaviour) - Undvikandebeteende handlar 

om hur man som individ uppfattar ett hot och utifrån hur man anser att man kan 

hantera hotet kommer man anpassa sitt beteende därefter (Liang & Xue, 2009). 

● Undvikandemotivation (Avoidance motivation) - Undvikandemotivation 

beskrivs som den grad användare är motiverade att ta till skyddande åtgärder 

för att undvika informationstekniska hot (Liang & Xue, 2009). 

● Webbsidor (Web sites) - En specifik sida på internet (Nationalencyklopedin, 

Webbsida). Genom att öppna en webbsida som försöker efterlikna en välkänd 

webbsida, kan användaren ombedjas att fylla i information, liknande mönstret 

gällande pop-up-fönster (Peltier, 2006). 
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2. Introduktion 

 

Bedrägeri är bland de mest ökande anmälda brottskategorier i Sverige, under 2014 och 2015 

var datorbedrägeri en av de mest ökande brottstyperna. 2015 hade det en ökning på 56% (24200 

anmälningar) jämfört med 2014. Under de tio senaste åren har antalet anmälda bedrägeribrott 

enligt BRÅ (2015) tredubblats och en stor del av ökningen tros bero på den ökade 

Internetanvändningen och att den tekniska utvecklingen underlättar för brottsutövare. 

 

När det kommer till säkerhet inom informationsteknik kan en vanlig tanke vara att om man har 

ett antivirusprogram är man skyddad från att utsättas för dessa attacker, men stämmer verkligen 

detta? Inom informationssäkerhet finns det många olika diskussionsämnen varav ett är de olika 

metoder som innebär att stjäla data som sedan kan tolkas som information, en av dessa är Social 

Engineering (SE) vilket är det vi kommer beskriva och analysera i denna studie. Enligt Tetri 

och Vourinen (2013) går SE ut på att en människa påverkar en annan människa på ett 

psykologiskt plan för att kunna erhålla privat data gällande denne. Tetri och Vourinen (2013) 

beskriver att SE används dagligen av olika människor inom flera olika situationer. Det kan 

tillexempel vara barnet som vill få sin vilja fram i kön till kassan i godisaffären, eller en anställd 

som argumenterar med sin chef för att få en högre lön.  

 

Inom de teknologiska aspekterna fungerar det på samma sätt, där den största skillnaden är att 

kommunikationen istället sker över Internet. Dessvärre är SE även aktuellt när inkräktare lurar 

andra människor att lämna ut data som gör dem sårbara för brott. Det kan handla om det där e-

postmeddelandet du fått där en släkting som inte finns har lämnat ett stort arv till dig. Det enda 

du behöver göra är att fylla i dina kontouppgifter så kommer pengarna sättas in på ditt 

bankkonto inom några dagar. Det kan vara den där webbsidan som påminner om en annan mer 

välkänd webbsida, som vill att du ska uppdatera dina användaruppgifter för att du ska kunna 

fortsätta använda tjänsten. Här handlar det alltså inte om att tekniken är den svaga länken, utan 

det handlar snarare om att människan bakom tekniken utgör den svaga länken (Tetri & 

Vourinen, 2013). 

2.1. Bakgrund 

Tetri & Vourinen (2013) uttrycker att SE är problematiskt att definiera enkelt, då tidigare 

studier inte fokuserat på att identifiera betydelsen i de olika tekniker som finns för 

datainsamling som används av inkräktare för att utföra SE-attacker. Författarna har därför 

syftat på att förenkla diskussionen kring detta ämne genom att dela upp fenomenet för att skapa 

en mer överskådlig bild, vilket de gör genom att dela upp det i olika aktiviteter. Först innehåller 

SE en form av intrång mellan inkräktaren och det system denne försöker komma åt, därefter 

den sociala delen vilket innefattar icke-tekniska aspekter. Detta kan röra sig om att erhålla data 

för att kunna komma åt systemet i fråga. Slutligen förklarar de att målet med SE går ut på att 

inkräktaren vill förvärva sig något, detta kan handla om olika objekt, föremål eller att helt 

enkelt ha tillgång till ett specifikt system (Tetri & Vourinen, 2013)  
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Vidare förklarar Tetri & Vourinen (2013) de olika dimensionerna av SE: övertalning, 

fabricering och datainsamling. Målet med att använda sig av tekniker som tillhör dimensionen 

övertalning är att få en person att gå med på en förfrågan, och handlar ofta om att få denne att 

utföra något den normalt sett kanske inte skulle göra. Tetri och Vourinens dimension 

övertalning har två särdrag, dels genom direktkontakt vilket kan handla om ett telefonsamtal, 

en e-postkonversation eller en förfrågan ansikte mot ansikte. Detta kan ske genom att aktivt 

engagera den person man utsett till sitt mål, vilket kan handla om att anspela på dennes känslor, 

respekt för auktoritet, bekräftelsebehov etc. Den dimension som tillhör fabricering går ut på 

att inkräktaren skapar ett scenario eller en verklighet som inte stämmer överens med det 

faktiska. Dessa tekniker kan antingen vara mjuka (muntliga) och innehålla ord eller 

meddelanden, eller hårda (fysiska) och innehålla faktisk rekvisita form av uniformer eller ID-

handlingar som stöder rollen inkräktaren försöker spela. Jämfört med övertalning framstår 

fabricering som en mindre påtaglig dimension, då den inte kräver att man direkt kontaktar 

personen som är målet. Tetri och Vourinen (2013) fortsätter med att förklara att alla SE-attacker 

kräver förståelse kring målet, vilket generellt sett erhålls genom dimensionen datainsamling, 

som går ut på att samla in data inför attacken och spelar en avgörande roll inom SE. Dessa 

teknikers mål är att samla data för att kunna utföra attacken och går inte ut på att ha 

direktkontakt med det tilltänkta offret. Ibland kan denna dimension vara tillräcklig för att nå 

målet med attacken uttrycker Tetri och Vourinen (2013).  

 

Albrechtsen (2006) har utfört en studie där han har intervjuat en bank och ett IT-företag om 

användares syn på sin egen roll när det kommer till arbetet med säkerhet och ansvar. 

Albrechtsen uttrycker att det är värdefullt att användare känner till sin egen nivå av 

säkerhetsmedvetenhet för att kunna bidra till detta arbete. Respondenterna ansåg detta som 

mycket viktigt, och att de såg sig själva som motiverade att utöka sin medvetenhet för att kunna 

bidra till säkerhetsarbetet. Däremot visade resultatet på att respondenternas nivå av 

säkerhetsmedvetenhet sågs som otillräcklig. Individerna utförde själva få åtgärder för att öka 

säkerheten, de var obekanta med olika strategier som finns för att motverka attacker, kände inte 

till de olika konsekvenserna av intrång, de kunde inte heller se några fel i detta eller några 

potentialer för att själva kunna förbättra sina arbetsförhållanden. Albrechtssen (2006) förklarar 

att en del av respondenterna inte kunde se värdet i sin egen roll inom 

informationssäkerhetsarbetet i ett helhetsperspektiv för hela företaget. 

 

Peltier (2006) har sammanställt ett antal orsaker som kan leda till att man blir ett mer mottagligt 

offer för SE-attacker, och han lämnar även förslag på åtgärder som man kan vidta för att 

förhindra dessa attacker. Han beskriver främst hur man kan införa säkerhetsåtgärder på ett 

företag, i form av att alltid säkerställa identiteten på besökare, placera ut dokumentförstörare 

för att öka användningen av dessa, etc. och uttrycker att nyckeln till att lösa dessa problem är 

att utbilda sin personal inom informationssäkerhet. 
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2.2. Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att sammanställa data om skillnader och mönster hos hur 

användare ser på sitt eget agerande gällande SE ur ett säkerhetsmedvetenhetsperspektiv. Detta 

syfte skapar möjligheter för att vi ska kunna skapa ett empiriskt underlag som visar på hur 

skillnader i människors säkerhetsmedvetenhet gällande SE ser ut på Internet. Denna studie går 

inte ut på att generalisera datan över en större population än den vi samlat in data från, utan 

vårt syfte är att se till de skillnader och mönster vi kan identifiera i den data vi samlat in. 

 

I och med att en stor del av vår undersökning handlar om att mäta säkerhetsmedvetenhet, har 

en stor fråga som vi hanterat varit hur vi ska kunna mäta säkerhetsmedvetenhet. Detta har 

medfört att vi utgått från PTAPs modell som utgör Self-Efficacy och att vi använt oss av de 

frågor som berör de olika komponenterna inom denna modell. I och med att vi avgränsat oss 

inom ett annat område än phishing generellt har vi behövt anpassa denna teori vilket medfört 

att vi har utvecklat en egen enkät. Därmed har vi parallellt med denna studies huvudsakliga 

syfte även funnit ett syfte där vi strävat efter att kunna mäta säkerhetsmedvetenhet. 

 

Denna uppsats kan med fördel användas som underlag vid utbildning eller kurser i 

informationssäkerhet på exempelvis arbetsplatser och skolor. Genom att skapa en koppling 

mellan SE-attacker och människors säkerhetsmedvetenhet vill vi med denna studie informera 

och upplysa om vilka grupper som skiljer sig mest i säkerhetsmedvetenhet. Dessa grupper 

motsvarar den population som valts ut för vår studie som beskrivs mer ingående i avsnitt 4.2. 

Urval. 

2.3. Frågeställning 

Vi beskriver i vår bakgrund en studie som utförts av Albrechtsen (2006) och som visar att 

människor tycker att det är viktigt att kunna skydda sig mot SE-attacker men att deras nivå av 

säkerhetsmedvetenhet samtidigt kan ses som otillräcklig.  

 

Tetri och Vourinen (2013) uttrycker i den studie de utfört att de kunnat identifiera att endast 

fem, av de totalt 40 texter de använt sig av, varit av empirisk karaktär, vilket de anser leda till 

väldigt spridda och vaga tolkningar av SE. Även Workman (2008) förklarar att för att kunna 

skapa en förståelse kring det växande fenomen som SE är, behövs det utföras ytterligare 

empiriska studier. Detta visar på ett behov av att sammanställa data om de faktiska användarnas 

säkerhetsmedvetenhet och leder oss till vår frågeställning: 

 

Hur ser skillnaderna i människors säkerhetsmedvetenhet gällande Social Engineering vid 

Internetanvändning ut idag? 

 

● Vilka mönster går att finna hos olika grupper av användare? 

● Vilka tydliga skillnader finns mellan män och kvinnor? 

● Vilka tydliga skillnader finns mellan olika åldersgrupper? 
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Med säkerhetsmedvetenhet syftar vi här på de komponenter som utgör PTAPs modell 

(Arachchilage & Love, 2014) över Self-Efficacy som vi utvecklat vår enkät efter för att kunna 

appliceras på de SE-attacker vi avgränsat oss till. Därmed har vi som syfte att identifiera olika 

mönster och skillnader hos resultaten mellan våra respondenter på en gruppnivå snarare än en 

individnivå. 

 

Genom att analysera och diskutera de skillnader vi kan finna i vårt resultat förväntar vi oss 

kunna se vilka eventuella mönster som finns hos de olika grupperna vi vidare kommer definiera 

i avsnitt 5.4. I och med att vår huvudfråga går ut på att identifiera skillnader hos människors 

säkerhetsmedvetenhet gällande SE, så ställer vi dessa underfrågor. De pekar på skillnader 

mellan kön respektive ålder för att kunna skilja på dessa människor och finna mönster i deras 

säkerhetsmedvetenhet gällande SE.  

 

Vi har även tidigare tagit upp att vi parallellt med arbetet med denna studie även utvecklat vår 

enkät som syftar till att kunna mäta säkerhetsmedvetenhet. Rent implicit har vi här burit med 

oss en frågeställning över hur denna mätning skall kunna utföras. 

 

I detta fall kategoriserar vi vår population utifrån kön och ålder, då vi inte strävat efter att 

undersöka andra faktorer (såsom anställningsform, yrkeskategorier etc.) utan fokuserat vår 

enkät på att jämföra grupper ur hela populationen. Därmed har vi ställt oss frågeställningarna 

rörande vilka skillnader vi har kunnat identifiera mellan könen och åldrarna. Något vi tidigare 

själva reagerat på är de fördomar man bär med sig, där exempelvis unga män skulle vara den 

självklara gruppen med högst Self-Efficacy då denna grupp oftast associeras med 

datoranvändande. Även de studier vi grundar vår teori på har gjort denna typ av kategorisering 

för att kunna urskilja skillnader.  

2.4. Avgränsning och precisering 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till SE snarare än alla de otaliga sorters attacker som 

kan ske på Internet då vi undersöker hur människors säkerhetsmedvetenhet på Internet ser ut 

och Tetri & Vourinen (2013) uttrycker att människan är den svaga länken vid SE-attacker. 

 

Vi har även valt att anpassa teorin PTAP snarare än att testa dess hypoteser för att främja vårt 

syfte. Studien i PTAP har avgränsats till universitetsstudenter medan vi fokuserat på vår 

urvalsgrupp som potentiellt kan tillhöra andra yrkeskategorier. Ytterligare en avgränsning vi 

gjort har bestått i att vi översatt frågorna i enkäten från engelska till svenska för att kunna 

applicera dessa på vår urvalsgrupp.  

 

Vi har även utgått från de tre typerna av SE-attacker som Peltier (2006) förklarar som de tre 

vanligaste; pop-up-fönster, e-postbilagor och webbsidor. 

 

Utifrån de typer av SE-attacker vi valt att fokusera på gjorde vi även en avgränsning när det 

kom till vilka frågor som skulle vara med och inte vara med på enkäten. Dessa frågor har delats 
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upp och identifierats utifrån de komponenter vi valt att undersöka, tillsammans med de har vi 

även ställt frågor gällande de tre olika SE-attackerna vi tagit fram. 

 

Då vi inte syftar på att varken testa huruvida hypoteserna i PTAP stämmer på vårt urval eller 

generalisera våra iakttagelser på en större population så ser vi snarare till skillnaderna mellan 

de extremer som vi kan identifiera i vårt resultat. De extremer vi identifierar är de grupper som 

har högst respektive lägst resultat från enkäten gällande de olika komponenterna.     

 

2.5. Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i följande kapitel: Centrala begrepp (1), Introduktion (2), Teoretiskt 

ramverk (3), Metod (4), Resultat och analys (5), Diskussion (6), Slutsats (7), Vidare forskning 

(8), Källförteckning, Bilagor.  

 

Under avsnittet 1. Centrala begrepp listas denna uppsats centrala begrepp och definieras även 

kortfattat. 2. Introduktion innehåller bakgrunden till uppsatsen tillsammans med vårt syfte med 

uppsatsen, vår frågeställning och de avgränsningar vi gjort. I 3. Teoretiskt Ramverk 

sammanfattar vi den teori denna uppsats bygger på, Phishing Threat Avoidance Perspective 

(PTAP), och redogör för de anpassningar vi gjort för att främja vårt syfte och för att stämma in 

på de tekniska aspekter vi undersöker snarare än enbart phishing.  

 

Under 4. Metod redogör vi för vilken forskningsstrategi vi förhållt oss till, den litteraturstudie 

som vi genomfört samt det urval vi gjort av våra respondenter. Ytterligare redogör vi för den 

enkätundersökning vi utfört, dels hur den utformats och även hur den genomförts. Därefter 

redogör vi för vår dataanalysmetod och diskussionsanalysmetod för att slutligen diskutera etik, 

validitet, reliabilitet och metodkritik.  

 

I 5. Resultat och analys presenterar vi resultatet från enkätundersökningen och vår analys av 

denna data. Detta avsnitt är indelat efter de komponenter som tas fram i teorin. Även vår 8. 

Diskussion är indelad på samma sätt, där vi kommer ta upp en del av vår analys och diskutera 

kring detta. Därefter presenterar vi våra slutsatser.   

 

I slutet av uppsatsen lämnar vi förslag på vidare forskning och där finns även vår 

källförteckning samt våra bilagor tillgängliga.  

 

Utifrån den disposition som vi presenterat kommer vi under 5. Resultat och Analys gå igenom 

och framställa den data vi har samlat in och även den data vi kunnat analysera fram. Avsnittet 

kommer delas upp utifrån teorins komponenter som vi förklarar under 3. Teoretiskt Ramverk 

där vi under varje komponent visar resultat på de olika frågor som ingår för att sedan mer 

djupgående analysera de extremer vi kan identifiera under varje komponent.  

 

Under avsnittet 5. Resultat och Analys kommer vi att analysera vår populations resultat för 

respektive komponent. Respondenterna kommer att delas in efter kön och åldersgrupp utifrån 
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det urval vi beskriver i 4.2. Urval, och vi kommer att presentera medianvärdet på 

komponenterna konceptförståelse, Self-Efficacy, undvikandemotivation och 

undvikandebeteende samt presentera en mer detaljerad analys av dessa värden i form av 

typvärden och kvartilavstånd som finns redovisade i tabellform i Bilaga 6-10, vi kommer även 

presentera medelvärdet för komponenten procedurförståelse. 
 

Vi kommer under avsnitt 6. Diskussion att diskutera de värden som tagits fram under avsnitt 5. 

Resultat och Analys, för att mer djupgående kunna diskutera dem utifrån vår teori och den 

litteratur vi använder oss av, för att sedan kunna fatta våra slutsatser.  
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för det teoretiska ramverk vi utgått från. Inledningsvis 

presenterar vi den teori vars modell utgör vår studies huvudområde, hur vi behövt anpassa 

den för att främja vårt syfte, som är att identifiera skillnader och mönster hos olika grupper av 

individer, och slutligen redovisar vi den övriga teori vi baserar vår studie i.  

3.1. Phishing Threat Avoidance Perspective (PTAP) 

Valet av teori grundar sig i att vi tidigt i processen hade en bild av att vi ville mäta hur skillnader 

ser ut mellan olika grupper gällande SE. Då vi funnit inom SE att phishing är en ständigt 

återkommande punkt vilket PTAP grundar sig i, har denna studie hjälpt oss att framställa vår 

enkät och utgjort ett underlag för diskussion. Inledningsvis hade vi planer på att använda oss 

av teorin TTAT men såg PTAP som mer applicerbar på vårt syfte. Vi syftar till att identifiera 

vilken grupp som har högst Self-Efficacy i det urval vi gjort, där vi utgår från PTAP’s modell 

över de olika komponenter som tillsammans utgör Self-Efficacy. 

 

Den modell som tagits fram ur PTAPs studie bekräftar hypoteserna:  

H1: Undvikandemotivation påverkar undvikandebeteendet positivt. 

H2: Self-Efficacy påverkar undvikandemotivationen positivt. 

H3a: Procedurförståelse påverkar Self-Efficacy positivt.  

H3b: Konceptförståelse påverkar Self-Efficacy positivt. 

H3c: Kombinationen av Procedur- och Konceptförståelse påverkar Self-Efficacy positivt. 

 

 

Figur 1. Phishing Threat Avoidance Perspective - PTAP (Arachchilage & Love, 

2014). 

 

I teorin PTAP tar de fram fem komponenter som hänger ihop. Komponenterna Procedural 

knowledge (procedurförståelse), Conceptual knowledge (konceptförståelse), Self-Efficacy, 
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Avoidance Motivation (undvikandemotivation) och Avoidance Behavior 

(undvikandebeteende) utgör tillsammans säkerhetsmedvetenhet. Uttrycket 

säkerhetsmedvetenhet innefattar dessa komponenter och kommer vara den centrala del som vår 

studie behandlar och vi kommer kunna avgöra gruppernas säkerhetsmedvetenhet genom att se 

till dessa komponenter och deras samband. Vi kommer att översätta dessa begrepp till svenska 

för att bibehålla ett enhetligt språk genom studien. 

 

Konceptförståelse handlar om att kunna förklara varför man utför en specifik handling. 

På engelska beskrivs det som “Know that”. McCormick (1997) poängterar att det är viktigt att 

notera är att detta inte motsvarar faktakunskap, utan snarare handlar om olika uppfattningar om 

teknologiska aktiviteter. 

 

Procedurförståelse handlar om att man förstår hur man ska utföra en specifik handling. På 

engelska beskrivs det som “Know how to do it” enligt McCormick (1997). 

 

Self-Efficacy beskrivs av Compeau och Higgings (1995) som hur man som individ väljer att 

uppskatta (och därmed har en medvetenhet om) sin kunskap och de handlingar man utför vid 

användning av datorer och det är utifrån denna definition vi kommer använda ordet i vår studie.  

 

Undvikandemotivation beskrivs av Liang och Xue (2009) som den grad användare är 

motiverade att ta till skyddande åtgärder för att undvika att utsättas för informationstekniska 

hot.  

 

Undvikandebeteende handlar om hur man som individ uppfattar ett hot och utifrån hur man 

anser att man kan hantera hotet kommer man anpassa sitt beteende därefter enligt Liang och 

Xue (2009). 

 

Vi grundar vår uppsats på denna teori då vi avgränsat vår studie till de tre tekniska aspekter 

som vi valt att låta våra respondenter förhålla sig till (Pop-up-fönster, webbsidor och e-

postbilagor). Då teorin avgränsats till nätfiske som är en del av SE, och som Tetri och Vourinen 

(2013) definierat som den mest grundläggande delen av SE (datainsamling) har vi därför sett 

detta behov av att anpassa teorin för att kunna behandla dessa fenomen.  Arachchilage och 

Love (2014) uttrycker att det behövs studier med en mer nyanserad population än den de själva 

använt sig av vid utförandet. 

 

Teorin reder ut huruvida konceptförståelse eller procedurförståelse har en positiv inverkan på 

användares Self-Efficacy när det kommer till att kunna undvika att utsättas för nätfiske. För att 

kunna uppnå detta mål har en teoretisk modell, som baseras på Liang och Xues (2009) 

Technology Threat Avoidance Theory (TTAT), tagits fram och utvärderats. Data har samlats 

in från 161 universitetsstudenter för att få fram deras synpunkter genom en E-enkät. Studien 

visade att sambandseffekten av koncept- och procedurförståelse har en positiv effekt på 

datoranvändares Self-Efficacy vilket förstärker deras undvikandemotivation som leder till ett 

effektivt undvikandebeteende (Arachchilage & Love, 2014).  
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3.1.2. Anpassning 

Vi kommer inte att testa huruvida teorin PTAPs hypoteser stämmer eller ej, då det inte är vårt 

syfte. Utan vi kommer att använda den som en del i ett teoretiskt ramverk för att kunna främja 

vårt syfte som är att sammanställa hur användares säkerhetsmedvetenhet gällande SE ser ut. 

 

Vi har översatt frågor direkt hämtade ur teorin till svenska för att göra det enklare för våra 

respondenter att besvara enkäten och undvika språkförbristningar, samt förenklat och anpassat 

frågeställningarna för att stämma in på de fenomen inom SE vi valt att fokusera på. Vidare har 

vi utvecklat enkäten med fler frågor för att stämma in på fenomenen pop-up-fönster, webbsidor 

och e-postbilagor som är de Workman (2008) tar upp i sin studie. Vår enkät är delvis uppbyggd 

i påståenden där respondenten får förhålla sig till påståendet enligt Likertskalor, likt 

uppbyggnaden på enkäten från teorin. 

 

Som vi nämner i avsnitt 3 har Workman (2008) gjort en studie som behandlar det hot SE-

attacker utgör, och vilka som är mer mottagliga för det. Han uttrycker att det finns gott om 

litteratur om fenomenet SE, men att det saknas empiriska teoribaserade studier och har tagit 

fram hypoteserna: 

 

H1: Personer som upplever en lägre allvarlighetsgrad i hotet från SE kommer falla offer för SE 

oftare än de som upplever en högre allvarlighetsgrad av hotet. 

 

H2: Personer som upplever en lägre sårbarhet inför SE kommer falla offer för SE oftare än de 

som upplever en högre sårbarhet. 

 

För att kunna samla in data av typen konceptförståelse, samt subjektiva kontrollfrågor, har vi 

funnit stöd i frågorna som Workmans studie (2008) innehåller. Där har vi översatt frågor av 

typen allvarlighetsgrad av hot, sårbarhet och subjektiva mätenheter till svenska och inkluderat 

dessa i vår enkät. Detta beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.3.1. 

3.2. Teori 

Vi har i vår studie utgått från teorin Phishing Threat Avoidance Perspective (PTAP) som vi 

anpassat för att främja vårt syfte som är att sammanställa hur användares säkerhetsmedvetenhet 

ser ut. Denna teori grundar sig i Technology Threat Avoidance Theory (TTAT), som Liang och 

Xue (2009) beskriver att det presenterar en rad påståenden som beskriver hur folk reagerar eller 

ställer sig till olika hot på Internet. 

 

I resultatet av studien som utförts enligt PTAP uttrycker Arachchilage och Love (2014) att 

studier med mer varierad population behövs utföras. I nästkommande stycken kommer vi att 

beskriva hur vi behandlat denna teori, och även hur vi anpassat den för att främja vårt syfte. 

Vidare har Workman (2008) uttryckt att det saknas en empirisk och teoretisk vinkel i den 

litteratur som behandlar SE. Han har dessutom utfört en empirisk studie kring vad som kan 

påverkar hur mottaglig man är för SE-attacker, där bland annat de som haft ett högt resultat 
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gällande åtaganden ses som potentiella måltavlor på grund av deras vilja att passa in i en grupp 

som kan ses socialt åtråvärd. De som litar på främlingar och som tenderar att lyda auktoriteter 

sågs även som mer mottagliga. 

 

Peltier (2006) har skrivit om koncept och lösningar gällande SE-attacker, och identifierat olika 

vanligt förekommande typer av teknologiskt baserade SE-attacker. Han identifierar pop-up-

fönster, webbsidor och e-postbilagor som tre vanliga tekniker som används för att få tag i den 

data man som inkräktare vill förvärva. Fokus ligger här på hur man som företag bör utbilda sin 

personal inom informationssäkerhet för att kunna förhindra att utsättas för attacker.  

 

Den definition av SE vi kommer att använda inom denna studie handlar snarare om de 

teknologiska aspekterna på Internet än de psykologiska aspekterna i vardagen som vi nämner 

kort i 2.1. Bakgrund. Vi kommer att utgå från teorin Phishing Threat Avoidance Perspective 

(PTAP) som behandlar fenomenet Phishing, där vi har sett ett behov av att använda fler 

konkreta typer av attacker. Hur vi arbetat utifrån, och anpassat denna teori tas upp i detalj under 

avsnitt 3.1.2. Anpassning. Vi har valt att fokusera på Pop-up Windows, Mail Attachments och 

Web Sites, vilket Peltier (2006) menar är tre olika vanliga metoder som används för att utföra 

attacker inom SE. I vårt fall har vi valt att fokusera på dessa tre fenomen som vi ser som 

situationer där phishing spelar en stor roll. Vi kommer fortsättningsvis att använda de svenska 

översättningarna av dessa termer (som presenteras nedan) för att hålla ett enhetligt språk genom 

hela rapporten av studien. 

 

Phishing (nätfiske) 

Nätfiske är en form av identitetsstöld som sker på Internet och syftar på att stjäla konfidentiell 

data från användare, såsom användarnamn, lösenord och/eller bankuppgifter på Internet 

(Arachchilage & Love, 2014). Nätfiske tillhör dimensionen datainsamling som Tetri och 

Vourinen (2013) definierat som den mest grundläggande dimensionen för att kunna utföra en 

SE-attack, och som ofta kan vara tillräcklig för att utföra dessa attacker utan att använda sig av 

tekniker från de övriga dimensionerna. 

 

Pop-Up Windows (pop-up-fönster) 

Denna teknik går ut på att ett fönster dyker upp på skärmen där användaren ombeds fylla i data 

för att till synes uppdatera sin data, klicka på fönstret, få utbetalningar till sitt konto, etc (Peltier, 

2006).  

 

Mail Attachments (e-postbilagor) 

I ett e-postmeddelande kan man bifoga bilagor, och i detta fall kan attacken gå ut på att i en 

bifogad fil gömmer sig ett skadligt program som installeras på datorn genom att man öppnar 

och kör filen (Peltier, 2006) 

 

Web Sites (webbsidor) 

Genom att öppna en webbsida som försöker efterlikna en välkänd webbsida, kan användaren 

uppmanas att fylla i data, liknande mönstret gällande pop-up-fönster (Peltier, 2006) 
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Tetri & Vourinen (2013) har sammanställt och definierat de olika aktiviteter som SE består av; 

intrånget som inkräktaren gör gentemot det system denna försöker komma åt, den sociala delen 

som innefattar den icke-teknologiska delen av SE samt att målet med att utföra en SE-attack 

går ut på att inkräktaren vill förvärva sig något. Vidare har de även definierat de olika 

dimensionerna övertalning, fabricering och datainsamling, som vi har beskrivit mer i detalj 

under vårt avsnitt 2.1. Bakgrund.  

 

Hadnagy (2010) har diskuterat kring olika delar inom SE; hur datainsamling går till, hur man 

som inkräktare påverkar någon annan att utföra en handling för sin egen vinning, de olika 

psykologiska principer som används inom SE, de olika verktyg som används och hur man kan 

förebygga att själv utsättas för en SE-attack.   

 

Levine & Donitsa-Schmidt (1998) har utfört en kasualitetstudie i hur datorerfarenhet, attityd 

gentemot datorer, självförtroende vid datoranvändande och självupplevd datorkunskap 

påverkar varandra. De påvisar att erfarenhet av datoranvändande har en positiv inverkan på 

självförtroendet och attityder gentemot datorer. Dock påverkar inte alla erfarenheter detta 

positivt, utan för att kunna lära flera elever att våga använda datorer måste man som lärare se 

till deras inställning och därmed kunna anpassa sig efter individens behov. 

 

Busch (1995) förklarar hur skillnader mellan könen när det kommer till Self-Efficacy är ett 

viktigt ämne att prata om när det kommer till datoranvändning. Det kan påverka ens intresse 

för datorer, vilka kurser man söker på universitet, ens karriärsval och påverka hur man arbetar 

med datorer på en eventuell framtida arbetsplats. Det kan därför vara en nackdel som påverkar 

framtiden för de individer som saknar datorfärdigheter och självförtroendet att använda datorer. 

Vidare förklarar han hur ens Self-Efficacy påverkar valet huruvida man utför en handling eller 

ej och hur mycket man anstränger sig för att utföra den samt att den viktigaste orsaken för ens 

Self-Efficacy är att på ett lyckat sätt kunna utföra handlingar. Genom att se hur andra lyckas 

eller misslyckas med sina handlingar kan ens Self-Efficacy också påverkas. Busch har kunnat 

påvisa hur män upplever mindre ångest inför datorer och ett högre förtroende för datorers 

pålitlighet. Männen har även större erfarenhet inom programmering och datorspel. Vidare visar 

han hur män har en signifikant större uppmuntran sedan tidigare från vänner och föräldrar, men 

att uppmuntran från lärare sett likadan ut för bägge könen. Busch förklarar även att hans resultat 

överensstämmer med tidigare studier hos skillnader mellan könen när det kommer till 

förväntningar på Self-Efficacy gentemot datoranvändning och att den största faktorn som 

påverkar denna Self-Efficacy är erfarenhet och uppmuntran. 

 

Gardner, Dukes & Discenza (2002) har gjort en studie grundad på hypotesen att erfarenheter 

med datorer påverkar attityden gentemot datorer. För att ha en positiv effekt på attityden bör 

erfarenheten vara behaglig, berikande, viktig för individen och den bör även ske frivilligt. Om 

man från början har en negativ bild av datorer kommer den självupplevda avsaknaden av 

kompetens växa fram. Sammanfattningsvis pratar de om att det är viktigt att utsättas för dessa 

positiva moment med datorer för att utveckla en god självkänsla kring dem.  
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Czaja och Sharit (1998) har utfört en studie i hur attityder gentemot datorer skiljer sig mellan 

åldrarna. Resultatet påvisar att dessa attityder inte är permanenta utan att de kan förändras och 

understryker vikten av att låta de som inte är lika erfarna att få möjligheten att skaffa sig 

erfarenheter av datorer. De har påvisat att ju mer erfarenhet man har av datorer, desto 

bekvämare blir man vid sin användning av dem, desto högre kompetens får man och desto mer 

användbara upplevs datorer. De äldre respondenterna rapporterade att de inte var lika bekväma 

vid datoranvändande och de var mer känsliga för faktumet att flexibiliteten påverkades när de 

skulle utföra en uppgift. De äldre hade även en lägre nivå av tidigare erfarenhet.  

 

Liang och Xues (2009) teori TTAT tar upp en rad påståenden angående hur användare hanterar 

hot via teknologi, där det sjätte påståendet lyder att om användare uppfattar hotet från skadlig 

teknik blir de motiverade att undvika hotet genom att använda skyddsåtgärder och/eller hantera 

det på ett emotionellt plan. 

4. Metod 

Under detta avsnitt kommer vi redogöra för hur vår metod ser ut för denna studie. Inledningsvis 

kommer vi presentera den litteraturstudie vi gjort och vilken forskningsstrategi vi förhållit oss 

till. Därefter förklarar vi hur vårt urval sett ut gällande den enkätundersökning vi gjort, som vi 

beskriver dels hur vi utformat och även hur den utförts. Vi redogör även för vår kvantitativa 

analysmetod och avslutar med att diskutera etik, validitet, reliabilitet samt metodkritik. 

 

Vi har utför en kvantitativ studie med 127 respondenter som svarat på en enkät vi skapat i 

Google Forms som vi distribuerat via Facebook enligt den avgränsning vi förklarar under 

avsnitt 2.4. Avgränsning. Vi har valt att översätta de exempel på frågor som lämnas i teorin 

PTAP till svenska, samt anpassa enkäten genom att utöka med frågor som handlar mer konkret 

om pop-up-fönster, webbsidor och e-postbilagor. 

 

Oates (2006) förklarar att kvantitativa studier kan främjas av enkäter då man kan nå ut till 

många respondenter från olika grupperingar, oberoende av geografisk plats. Vår enkät är till 

största delen uppbyggd av Likertskalor där respondenterna får förhålla sig till påståenden. 

Genom att använda sig av enkäter underlättar vi för repeterbarhetens skull, den enkät vi använt 

oss av finns redovisad i sin helhet i Bilaga 1 - Enkätfrågor. Enkäten har i sin helhet bestått av 

förbestämda svar vilket underlättar för respondenten att svara, då denna inte själv behöver 

formulera sitt svar (Oates, 2006). 

4.1. Litteraturstudie 

Vi har använt oss av databaserna Summon samt Google Scholar för att finna den litteratur vi 

använt oss av i denna studie. Sökningarna har möjliggjorts genom att använda en kombination 

av termerna “Social Engineering”, “Phishing”, “Age”, “Gender”, “Computers”, “Self-

confidence” och “Peer reviewed”.  
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Vi har valt ut den litteratur som överensstämmer med vårt syfte och jämfört detta mot vårt 

resultat för att kunna analysera och diskutera detta. Vilket innebär litteratur som berör ämnet 

SE och redogör för hur människans beteende på Internet ser ut och hur det kan påverkas utifrån 

ett perspektiv där SE står i fokus. Genom att identifiera sådan litteratur har vi kunnat hitta 

hypoteser och påstående från olika studier för att sedan jämföra det med vårt resultat.  

 

Vi har valt att fokusera på de olika tekniker som ofta nyttjas för att utföra SE-attacker. Peltier 

(2006) skriver om dessa vanliga tekniker som används inom SE och hur man kan motverka 

dessa, vilket vi även fokuserat på angående vår definition av SE och som vi använt som olika 

påståenden i vår enkät.  

4.1.1. Källkritik 

När vi sökt efter litteratur har vi använt oss av databaserna Summon och Google Scholar, samt 

inkluderat söktermen “peer-reviewed” för att säkerställa att våra källor varit granskade. 

 

 Vi tar i beaktande att Knowbe4.com är ett företag som vill marknadsföra sina tjänster i form 

av utbildningsmaterial inom informationstekniksäkerhet, vilket gör att vi ser detta material som 

något de vill använda för just detta ändamål och som alltså är framtaget för att ge en positiv 

och kunnig bild av företaget och deras tjänster. 

 

Vi har även noterat att artikeln av Busch (1995) är över tjugo år gammal men vi anser att den 

fortfarande tillför relevans i och med dess resultat gällande Self-Efficacy hos könen. Vi har 

även funnit det intressant att jämför med dessa resultat gentemot våra för att kunna notera 

skillnader över tid. Samma resonemang har även gjort att vi valt att använda oss av den studie 

Levine och Donitsa-Schmidt (1998) bidragit med. 

4.2. Urval 

Vårt urval har gått ut på Self-selection sampling som Oates (2006) förklarar som positivt då vi 

har haft möjlighet att nå ut till respondenter vi normalt sett inte skulle göra. Self-selection 

sampling innebär att man distribuerar enkäten på en plattform, i vårt fall Facebook, för att sedan 

själv låta respondenterna avgöra om de vill svara eller ej.   

 

Vi har strävat efter att få en bred insamling av data med respondenter från olika åldersgrupper, 

kön och frekvens av Internetanvändning.  

Detta har vi kunnat göra genom som i ovan nämnda stycke tillämpa Self-selection sampling på 

Facebookgruppen What do you need help with today buddy?1 Utöver denna population har vi 

även distribuerat länken till enkäten på våra egna profilsidor på Facebook, där även dessa 

respondenter har själva fått avgöra huruvida de vill delta eller ej. Denna grupp är av intresse då 

den gett oss möjlighet att nå ut till många olika individer, då en distribution hos enbart vår 

                                                
1 https://www.facebook.com/groups/whatdoyouneedhelpwithtodaybuddy/ ). 

https://www.facebook.com/groups/whatdoyouneedhelpwithtodaybuddy/
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vänkrets möjligtvis kan ha lett till att populationen kan bli homogen. Vidare nämner Oates 

(2006) bekvämlighet vid provtagning, där ett urval av respondenter som är villiga att hjälpa till 

och tillgängliga räknas in. What do you need help with today buddy? är en grupp där människor 

samlats för att hjälpa varandra över Facebook i den utsträckning de kan, vilket gjort att vi valt 

denna grupp som vår urvalsgrupp. Oates (2006) förklarar ytterligare att ett urval som endast är 

baserat på bekvämlighet inte kan anses som en bra studie speciellt inte om ens bekvämlighet 

baserar sig på att nå ut till endast studenter. För att gå ifrån detta problem valde vi då att nå ut 

till människor av alla yrkesroller. Utöver att vi distribuerar enkäten till denna grupp kommer 

vi finnas tillgängliga för att besvara frågor gällande enkäten eller syftet under den tiden enkäten 

är tillgänglig. Enkäten publiceras som publik, vilket ger möjlighet för en ytterligare spridning 

av respondenter utöver vår vänskapskrets. Vi har valt denna grupp då gruppens huvudsakliga 

syfte är att ställa upp för de som behöver hjälp på något sätt snarare än en grupp som samlats 

på grund av ett gemensamt intresse för att ytterligare undvika en homogen population. Oates 

(2006) skriver även om fördelarna med att utföra sin studie över Internet då vi inte behöver 

förflytta oss geografiskt för att få in en större mängd svar. Vidare diskuterar hon vikten av att 

se skillnaden mellan respondenternas personas online och offline, där vi enbart intresserar oss 

för deras persona online.  

 

Oates (2006) förklarar att en svarsfrekvens på minst 30 respondenter är ett realistiskt mål för 

en mindre studie vilket är anledningen till att vi väljer att distribuera enkäten där 

respondenterna själva har möjlighet att få välja om de vill svara eller ej.  

 

Vi har valt att dela in våra respondenter efter kön och ålder, för att skapa våra grupper vars data 

vi analyserar under avsnitt 5. Resultat och Analys. Vi har låtit respondenterna ange vilket kön 

de själva anser sig tillhöra; man, kvinna eller ”Ickebinär”. Då ingen av våra respondenter angett 

att de ser sig själva som ”Ickebinära” har vår population bestått av män och kvinnor. 

 

Vi har valt att dela in respondenternas åldrar i följande grupper:  

● 12 år eller yngre 

● 12 - 17 år 

● 18 - 24 år 

● 25 - 34 år 

● 35 - 44 år 

● 45 - 54 år 

● 55 - 64 år 

● 65 - 74 år 

● 75 år eller äldre 

 

Enligt statistik från SCB för personer mellan åldrarna 75-85 år så är det färre än 50 procent i 

denna åldersgrupp som använder Internet varje dag, vi väljer därför av avgränsa vår 

respondentgrupp till personer under 75 år (Statistiska Centralbyrån, 2014). 
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Enligt studien Svenskarna och Internet av Davidsson, P. & Findahl, O. (2015) använder 97 

procent av barn och ungdomar mellan åldrarna 12-15 sig av Internet varje dag. Även barn under 

tolv år använder sig av Internet frekvent på en daglig basis, exempelvis 85 procent av alla 11-

åringar. Däremot distribuerar vi enkäten på Facebook, vilket är en social medieplattform och 

studien SVenskarna och Internet visar även på att 95 procent i åldersgruppen 12-15 år någon 

gång använder ett socialt nätverk, kontra 56 procent av alla 11-åringar. I och med dessa siffror 

väljer vi att avgränsa åldern från 12 år och uppåt (Davidsson & Findahl, 2015). 

 

Av våra 127 respondenter har ingen svarat att de varken är 12 år eller yngre, 65-74 år eller 75 

år eller äldre, vilket gör att vi inte har någon data och därmed ingen möjlighet att arbeta med 

detta, från respondenter ur dessa grupper. Då grupperna 12-17 år, 45-54 år och 55-64 år endast 

utgör ett fåtal respondenter (11 totalt), har vi valt att ha dessa som ett bortfall (8,66%). Detta 

leder till att vi har en total på 116 respondenter vars data vi kommer att behandla under avsnitt 

5. Resultat och Analys.  

4.3. Enkätundersökning 

Vår enkät baseras på den som skapats i teorin PTAP och vi har sett ett behov av att modifiera 

frågorna för att främja vårt syfte. Detta innefattar att vi översatt frågorna till svenska och den 

största modifieringen består av att vi själva behövt utveckla frågor för att kunna samla in 

information om hur respondenternas procedurförståelse ser ut. Detta då de frågor enkäten i 

PTAP syftar på hur kapabla respondenterna är att identifiera en legitim hemsideadress, medan 

vi vill samla information om de tre olika SE-attacker vi avgränsat oss till. Dessa frågor har 

inspirerats av de vi funnit i Social Engineering Red Flags från Knowbe4.com och har 

applicerats på dessa tre typer av SE-attacker. 

4.3.1. Utformning av enkät och formulering av frågor 

 

Merparten av våra frågor besvaras med att respondenterna får ta ställning till hur mycket de 

håller med ett påstående eller ej. Detta genom att fylla i sitt svar i en Likertskala som sträcker 

sig mellan 1-4. Vi har valt att begränsa alternativen på skalan från ett till fyra, då vi vill undvika 

att respondenterna svarar med ett svar i mitten, utan respondenten uppmanas snarare förhålla 

sig till antingen det ena eller andra svaret på påståendet vi ställer (Oates, 2006). Dessa frågor 

har besvarats genom att klicka i sitt svar som då redan är förutbestämt vilket underlättar för 

respondenten då denne själv inte behöver formulera sitt svar (Oates, 2006).  

 

Inledningsvis har vi ställt frågor som är ämnade att samla in data om respondenten själv. Detta 

inkluderar ålder, kön, Internetanvändning, hur frekvent de uppdaterar sin information på 

begäran och hur frekvent de klickar på länkar och bifogade filer. Dessa frågor ställs som 

underlag för de variabler vi använder för att gruppera våra respondenter. Under dessa stycken 

i enkäten får respondenterna läsa en kort beskrivning av SE och en förklaring av den 

avgränsning vi gjort, det vill säga att vi fokuserar denna studie till att behandla fenomenen pop-

up-fönster, e-postbilagor och webbsidor.  
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För att skapa en mer tydlig bild av respondenterna, har vi bett dem uppskatta hur ofta på en 

skala mellan 1-4, de uppdaterar sin information på Internet när det efterfrågas samt hur ofta de 

öppnar e-postbilagor eller klickar på länkar i e-postmeddelande. Detta har även Workman 

(2008) gjort i sin studie, för att kunna ha ett element att jämföra med och som varierar utifrån 

respondentens egen uppfattning, och dessa frågor utgör våra subjektiva mätenheter.  

 

Genom att inkludera frågor om hur respondenterna själva ställer sig till informationssäkerhet 

har vi kunnat identifiera deras konceptförståelse. Dessa handlar om vad de vet att de själva kan 

göra för att skydda sig. 

 

Genom att inkludera frågor om vad respondenterna gör i specifika sammanhang har vi kunnat 

identifiera deras procedurförståelse. Dessa handlar om hur de aktivt går tillväga för att 

förhindra att utsättas för SE-attacker. Vi har funnit exempel på frågor gällande e-posthot 

hämtade från Social Engineering Red Flags från Knowbe4.com som är en organisation som 

jobbar med, samt erbjuder tjänster för, att förhindra säkerhetsintrång. Detta kommer diskuteras 

ytterligare under avsnitt 4.1.1. Källkritik. 

 

Ytterligare avsnitt från procedurförståelse behandlar webbsidor och popup-up-fönster, där 

frågorna i sin helhet finns redovisade i Bilaga 1 - Enkätfrågor. De frågor som ställts gällande 

procedurförståelse i teorin PTAP behandlade huruvida en länk var avsedd för nätfiske eller ej, 

då vår studie snarare behandlar de tre fenomenen e-postbilagor, pop-up-fönster och webbsidor 

har vi utformat egna frågor som fokuserar på dessa snarare än nätfiske som helhet. De 

alternativen som vi erbjudit respondenterna att svara med har alla en positiv inverkan på 

säkerhetsmedvetenhet, det finns alltså inga kuggfrågor, och syftar till att svara på hur många 

aktiva handlingar respondenterna utför. 

 

Nedan redovisas två svarsalternativ från en av frågorna i enkäten.  

Kontrollerar du aktivt någon av följande saker när du hamnar på en ny webbsida? 

Exempel på svarsalternativ: 

Att webbadressen/URL:en stämmer med webbsidans titel. 

Detta är ett sätt att upptäcka eventuella hemsidor som inte är legitima. Exempelvis en hemsida 

med URL:en Fejsbook.com men logotypen visar på Facebook, då kan detta vara en indikator 

på att sidan inte är legitim.  

 

Att webbsidan är det jag förväntar mig. 

Om en person tänkt besöka en webbsida med ett visst innehåll och bemöts av en annan typ av 

innehåll kan detta indikera att webbsidan inte är det personen var ute efter. 

 

Nedan kommer vi redogöra för de frågor som vi ställt respondenterna i vår enkät, presenterade 

i samband med de komponenter som de tillhör, vilka finns redovisade i sin helhet i Bilaga 1 - 

Enkätfrågor: 
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Konceptförståelse - under detta avsnitt ställer vi frågor som rör den förståelse respondenterna 

har om informationssäkerhet och hur de själva ställer sig till detta. Vi frågar huruvida 

skyddandet av deras privata information på Internet är för dem irrelevant eller viktigt och om 

det för respondenten är harmlöst eller kritiskt om någon skulle erhålla dennes privata 

information utan tillåtelse. Vi frågar huruvida de håller med helt eller inte alls om att de ser 

allvarligt på hot inom SE och om de tror sannolikheten är stor eller liten att någon skulle kunna 

få tag på denna information utan deras tillåtelse. 

 

Self-Efficacy - De flesta frågor som används under detta avsnitt är översättningar hämtade från 

enkäten som gjorts enligt teorin PTAP, bortsett från de fyra sista som vi själva formulerat. Detta 

avsnitt behandlar respondenternas Self-Efficacy och på samtliga påståenden får de förhålla sig 

efter en skala mellan Håller inte alls med till Håller med helt. Här frågar vi om de tror att de 

skulle kunna skapa sig en uppfattning av vad SE innebär, utan tidigare erfarenhet, om de tror 

att de skulle kunna lära sig om man kan skydda sig mot SE med enbart relaterad litteratur. Vi 

frågar även om de tror att de skulle kunna lära sig om hur de kan skydda sig utan hjälp från 

någon annan, om de hade gott om tid, utan att att någon annan berättar hur de ska gå tillväga 

eller utan att någon annan berättar hur de ska börja. Därefter ställer vi våra egenformulerade 

frågor där vi frågar om de tror de skulle kunna identifiera ett pop-up-fönster, en bifogad fil i ett 

e-postmeddelande, en webbsida eller en länk vars ändamål är att utföra en SE-attack. De frågor 

som rört Self-Efficacy har vi valt att översätta med uttrycket självmedvetenhet i enkäten för att 

förenkla för våra respondenter. 

 

Undvikandemotivation - Frågorna under detta avsnitt är hämtade från enkäten som gjorts enligt 

teorin PTAP och syftar till att samla data om hur motiverade respondenterna är att lära sig hur 

de kan skydda sig mot SE-attacker. Även dessa svar har angetts på en skala mellan Håller inte 

alls med till Håller med helt. Här frågar vi huruvida respondenterna vill lära sig om hur de kan 

skydda sig mot SE, om de förutser att de skulle vara kapabla att lära sig, och huruvida de känner 

att de inte vill lära sig.  

 

Undvikandebeteende - Likt avsnittet undvikandemotivation är dessa frågor hämtade från teorin 

PTAP och svaren anges på en Likertskala mellan Håller inte alls med till Håller med helt. 

Under detta avsnitt får vi fram data om hur respondenternas undvikandebeteende ser ut. Detta 

genom att fråga om de redan lär sig om hur de kan skydda sig mot SE, om de frekvent 

uppdaterar sig gällande hur de kan skydda sig och om de tycker att det inte är viktigt att för 

dem att uppdatera sig om hur de kan skydda sig. 

 

Procedurförståelse - Detta avsnitt är utformat efter de fenomen inom SE vi valt att fokusera 

på: pop-up-fönster, e-postbilagor och webbsidor, där vi låtit respondenterna svara med fler 

alternativ som passar in på hur de agerar i angivna situationer. Dessa situationer rör dessa 

fenomen och vi frågar om respondenterna aktivt kontrollerar något av de alternativ vi föreslår 

när de hamnar på en ny webbsida, när de får ett e-postmeddelande och när ett pop-up-fönster 

öppnas. Ju fler handlingar de anger att de aktivt utför, desto högre resultat på 
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procedurförståelse. Respondenterna har även möjlighet att svara att de inte göra något av 

alternativen i den givna situationen. Alternativen finns tillgängliga i Bilaga 1 - Enkätfrågor.  

4.3.1. Genomförande av enkät 

Distributionen av enkäten har skett genom att publicera ett inlägg i gruppen “What do you need 

help with today buddy?” och även våra egna sidor på Facebook med en länk till enkäten. Vi 

förklarade i dessa inlägg vilka vi var, vad enkäten hade för syfte och att vi även skulle komma 

att finnas tillgängliga för frågor under tiden enkäten var öppen för svar. 

 

Enkäten publicerades 2016-11-30 och stängdes 2016-12-07 och var således tillgänglig under 

en veckas tid för att kunna besvaras. 

4.4. Analysmetoder 

4.4.1. Kvantitativ dataanalysmetod 

Vi har utfört en kvantitativ studie med en datainsamling som består av en enkät vi utformat i 

Google Forms, som vi distribuerat via Facebook enligt vårt urval (redogörs mer djupgående 

under avsnitt 4.2. Urval), därefter har vi ställt den tolkning vi fått ut av vår analys gentemot 

litteratur som också behandlar dessa mönster och skillnader.  

 

Vi började med att ladda ner resultatet av vår undersökning från Google Formsplattformen där 

vi skapade enkäten, för att sedan analysera och sammanställa vår data.   

För att kunna sammanställa och analysera vår data, samt för att framställa de grafer vi 

presenterar och använder oss av, har vi använt oss av Microsoft Excel, som är ett program för 

att utföra kalkyler och hantera större mängder data (Dodge & Stinson, 2011). 

 

Det finns många olika sätt att analysera data på. Några sätt man kan använda sig av är median, 

medelvärde, kvartilavstånd, typvärde och procent. I och med att vår enkät bestod till stor del 

av Likertskalor valde vi att analysera dessa frågor genom att ta ut medianvärdet vilket Boone 

och Boone (2012) förklarar är ett lämpligt sätt för att analysera Likertskalor på, sedan 

sammanställde vi dessa medianvärden utifrån våra grupper som bestod av ålder och kön. Vi 

presenterade även typvärde, vilket innebär det mest förekommande svaret för en population, 

samt kvartilavståndet för att se spridningen av svar (Statistiska Centralbyrån, u.å).  

 

Våra enkätfrågor består till stor del av ordinaldata i form av Likertskalor som Oates (2006) 

förklarar att det visar på värden i form av en kvantitativ skala, bortsett från våra frågor om 

ålder, kön och frågorna gällande procedurförståelse, där ålder och kön består av nominaldata 

som Oates (2006) beskriver som kategorier som inte har något numeriskt värde och 

procedurförståelse som består av categorical data som ser på hur många av respondenterna 

som kryssat i respektive alternativ som vi erbjudit dem (alternativt ange inget av alternativen). 
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Frågorna gällande procedurförståelse som består av categorical data har vi analyserat genom 

att först ta ut medelvärdet för svarsfrekvensen på varje alternativ tillhörande en fråga. Sedan 

sammanställdes varje fråga så de fick ett unikt poäng utifrån varje medelvärde på alternativen. 

Därefter summerade vi de tre poängen för varje fråga och dividerade summan med antalet 

frågor om procedurförståelse, för att få ut ett slutligt poäng för hela komponenten. Detta gjorde 

vi även för olika grupperingar som ålder och kön för att sedan kunna jämföra deras olika poäng 

för komponenten.  

 

Några av våra frågor med Likertskalor är utformade som negationer vilket innebär att 

svarsalternativen på frågan är omvända mot resten av frågorna. Skulle en respondent svarat 

fyra blir det omvända värdet en etta, skulle respondenten svarat en trea skulle det omvända bli 

en tvåa osv. I och med detta kommer diagrammen under 6. Resultat och Analys presenteras 

med omvända värden för att förenkla begripligheten på diagrammen och skapa mer tydliga 

skillnader mellan svaren, däremot innehåller diagrammen i våra bilagor de ursprungliga 

skalorna.  

 

Genom denna analysmetod har vi fått fram data på gruppernas resultat från enkäten baserat på 

de olika komponenterna. Vi har vidare ställt dessa resultat i relation till varandra för att 

identifiera vilka grupper som har högst respektive lägst resultat. Dessa ser vi som extremer 

vilket vi presenterar i vårt resultat och analys samt diskuterar under diskussion.  

4.4.2. Diskussionsanalys 

Vi kommer under avsnitt 6. Diskussion att dela upp diskussionen under olika avsnitt dedikerade 

till de olika komponenterna som PTAPs definition av Self-Efficacy utgör. Vi kommer här att 

diskutera dessa utifrån denna teori samt ställa den gentemot vår övriga teori. 

 

Det som kommer diskuteras är de iakttagelser som vi gjort under vår kvantitativa dataanalys, 

och vi kommer då fokusera på de extremer som vi identifierat.  

 

Genom att analysera vårt resultat och applicera hypoteser och påståenden från andra studier 

har vi kunnat diskutera vad vårt resultat säger och kunnat fatta våra slutsatser. Övrig litteratur 

som vi funnit har vi stött på som referenslitteratur i den litteratur vi funnit vid sökningar.  

4.5. Etik 

Vi har inlett vår enkät med att beskriva respondenternas rättigheter. Oates (2006) beskriver det 

som etiskt korrekt att informera respondenterna om deras rättigheter att vara anonyma, 

möjlighet att dra sig ur, att det är frivilligt, veta vad syftet med datainsamlingen är samt att C-

uppsatser är offentliga handlingar vilket innebär att datan inte kommer vara hemlig.  

Vi har valt att respondenterna inte behöver vara inloggade med ett Google-konto, vilket Google 

Forms kräver för att kunna validera att inte samma person besvarar enkäten fler gånger. På 

grund av det ämne som vi behandlar så lägger vi stor vikt i anonymitet och integritet och väljer 

därför att att inte uppmana respondenten till att vara inloggad. I och med att vi har använt oss 
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av Google Forms som är en extern källa kan vi inte uttala oss om vilken data de samlar in 

angående våra respondenter, men vi har inte kunnat identifiera våra respondenter utifrån den 

data vi fått in. Vi har valt att prata om de personer som genomfört vår enkät som våra 

respondenter för att behandla respondenterna med värdighet och för att hålla de anonyma 

(Oates, 2006). 

 

De bilder som vi använder oss av i uppsatsen som vi själva inte är upphovsmän till kommer vi 

att referera till det ursprungliga sammanhanget, vilket Oates (2006) beskriver som en viktig 

etisk ståndpunkt för att inte ta äran för någon annans arbete.  

 

Vi har strävat efter att bibehålla våra respondenters anonymitet även vid presentationen av 

datan i våra bilagor. Då vi valt att se de grupper med enbart en eller ett fåtal respondenter som 

bortfall har vi inte heller pratar om en specifik person eller arbetet med data som bara rör ett 

fåtal respondenter. 

4.6. Metoddiskussion 

Då vår population utgjorts av 127 respondenter varav 116 utsetts till en normalpopulation har 

vi inte möjligheten att generalisera detta till en större population, vilket vi ej heller strävar efter. 

Vårt resultat kommer snarare påvisa skillnader i de grupperingar vi sammanställt, utifrån den 

respons vi fått från vår enkät. 

 

I och med att alla frågor i enkäten är obligatoriska har vi säkerställt att vi inte har något bortfall 

bland frågorna utan att alla svar på frågor har ett värde. Varje respondent måste alltså svara på 

alla frågor för att få registrera sitt svar.  

Enkäten kan potentiellt bli besvarad flera gånger av samma person. Detta kan avgränsas 

genom att respondenterna måste vara inloggade på ett Google-konto, som vi nämner i 5.7. Etik 

kräver vi inte att respondenterna skall vara inloggade. 

 

På ett antal av frågorna är vi medvetna om att man kan välja alternativet Inget av alternativen 

och sedan ytterligare flera andra alternativ samtidigt på enkäten, men vi har i efterhand gått 

genom vår data från enkäten och kontrollerat att de som svarat Inget av alternativen för att 

förhindra detta. Skulle vi hitta att de har fyllt i ytterligare några alternativ utöver Inget av 

alternativen valde vi att ta bort de alternativen och bara ha kvar valet Inget av alternativen. 

 

Som vi nämner i 5.6. Kvantitativ Dataanalys är några av frågorna utformade som negationer. 

Genom att analysera hur våra respondenter har svarat på dessa frågor kan man se om 

respondenterna har läst frågan eller om de svarat per automatik utifrån hur resterande frågor är 

utformade.  

 

Som vi nämner i 5.4. Urval varierar antalet respondenter i de olika grupperna och detta kan 

påverka gruppernas slutgiltiga resultat. Vi har tillåtit ett bortfall på de grupper som har ett antal 

på fem eller färre respondenter, vilket innebär att våra grupper har sju eller fler respondenter 
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vilket kan anses som ett lågt värde för att generalisera. Dock syftar inte vi på att generalisera, 

utan vi ser bara till de skillnader som finns och uttalar oss inte om huruvida detta stämmer på 

en generell nivå. 

 

De beräkningar vi gjort har skett via Microsoft Excel, för att minimera risken för fel vid våra 

beräkningar. 

 

Initialt studerade vi de olika angreppssätten vi kunde tänka oss som främjade syftet att 

sammanställa hur människors Internetanvändning ser ut idag. Vi strävade efter ett empiriskt 

resultat som reflekterar mönster och skillnader för flera människor över flera åldersspann och 

flera kön. Då en kvantitativ studie strävar efter att se tydliga likheter eller skillnader bland 

grupper valde vi att utföra en kvantitativ studie och även använda oss av enkäter för att nå ut 

till vår population (Oates, 2006). 

 

Något vi själva ansett som något viktigt för denna typen av datainsamling, som kan upplevas 

som känslig för respondenterna, har varit att bibehålla anonymiteten hos vår population, vilket 

resulterat i att vi själva låtit respondenterna avgöra om de vill delta i studien eller ej. Vi har 

även valt att utföra enkäten via Internet, på en plattform såsom Google Forms där vi ej har 

kunnat fastställa vem någon av våra respondenter är. Vi hade kunnat komplettera vår enkät 

med intervjustudier för att kunna analysera de mönster vi funnit mer djupgående, men då vi 

syftar på att analysera denna population har vi valt att inte göra detta, till stor del för att kunna 

bibehålla anonymiteten hos våra respondenter. 

 

Vår initiala tanke var att inkludera alla åldersspann, men för att säkerställa reliabiliteten hos 

vår data har vi valt att ha ett bortfall på de grupper som utgjorde fem respondenter eller mindre.  

5. Resultat och Analys 

Vi kommer gå in på varje fråga från enkäten för att presentera omfånget och fördelningen 

mellan våra respondenter utifrån ålder och kön. Under detta avsnitt kommer vi även att ta fram 

medianen, typvärdet och kvartilavståndet (den tredje kvartilen minus den första kvartilen) för 

varje grupp av respondenter för varje metodkomponent, förutom komponenten 

procedurförståelse, där vi istället kommer ta fram medelvärdet. Dessa komponenter redogörs 

i avsnitt 4.1.1. Teoretiskt Ramverk. 

5.1. Respondenter och Population 

Vi kommer här att presentera vårt resultat gällande de respondenter vår population utgör 

uppdelat i ålder och kön. Ytterligare förklaringar i form av tabeller och diagram finns i Bilaga 

2 - Resultat ålder samt Bilaga 3 - Resultat kön. 
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5.1.1. Ålder 

Som vi nämner i avsnittet 4.2. Urval består vår population i majoritet av respondenter mellan 

18-24 år, 53 stycken. Därefter utgör 44 stycken den grupp som är mellan 25-34 år gamla och 

19 stycken utgör den grupp som är 35-44 år gamla. (Se Bilaga 2 - Resultat ålder: Diagram 

ålder). 

5.1.2. Kön 

Av totalt 116 respondenter har majoriteten utgjorts av män, 62 stycken, och minoriteten 

kvinnor, 54 stycken. Vi hade i enkäten även alternativet “Ickebinär”, vilket ingen har angett 

och därmed har vi inte någon data att behandla från en potentiell grupp som identifierar sig 

som ”Ickebinära”. (Se Bilaga 3 - Resultat kön: Diagram kön) 

5.2. Konceptförståelse 

 

Figur 1 - Konceptförståelse diagram 

 

Här kommer vi presentera de analyser vi kunnat göra utifrån vår data och vi kommer ytterligare 

att presentera de grupper som har högst respektive lägst resultat gällande konceptförståelse. 

Ytterligare redovisning av median, kvartilavstånd och typvärden finns presenterade i 

tabellform i bilaga. (Se Bilaga 6 - Analys Konceptförståelse: Tabell Konceptförståelse 1-4). 

 

Jag tror att sannolikheten att någon skulle kunna få tag min personliga information utan min 

tillåtelse är: 
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Inledningsvis har vi presenterat datan för hur våra respondenter ställer sig till påståendet 

gällande hur stor de tror att sannolikheten att någon kan erhålla deras privata information är. 

Alla grupperna ser ungefär likadana ut, men däremot kan vi se en viss skillnad då grupperna 

kvinna 35-44 år och kvinna 18-24 år båda har en median under 3 och ett typvärde på 2. Detta 

kan tolkas som att dessa grupper tror att sannolikheten att någon skulle få tag på deras 

personliga information är mindre än vad de övriga grupperna tror.  

 

Om någon får tag på min personliga information utan min tillåtelse är det för mig: 

Vi kan se en högre median för kvinnor, där samtliga grupper svarat med en 4 och har ett 

typvärde på 4. Även gruppen man 25-34 år har ett högt median- och typvärde, däremot har 

grupperna man 18-24 år samt man 35-44 år har båda svarat lägre än kvinnorna i respektive 

åldrar och de har även ett lägre typvärde på 3, vilket leder till att männen som grupp får ett 

lägre sammanlagt värde. Vi kan här se en skillnad mellan könen, kvinnor ser det som mer 

kritiskt om någon skulle få tag på deras personliga information utan deras tillåtelse än vad 

männen svarat. (Se Bilaga 6 - Analys Konceptförståelse: Tabell Konceptförståelse 2).  

 

För mig är skyddandet av min privata information: 

Samtliga grupper har en median och ett typvärde på 4, vilket påvisar att de alla anser det viktigt 

att skydda sin privata information på Internet, vilket går i linje med den studie Albrechtssen 

(2006) utfört.  

 

Jag ser allvarligt på hot inom SE: 

Kvinnor har ett högre medianvärde än vad männen har, vilket påvisar att de ser mer allvarligt 

på hot från SE. Samtliga grupper som utgörs av kvinnor har ett medianvärde på 4, medan 

männen har ett medianvärde på 3. Gruppen man 25-34 år har ett medianvärde på 3 men ett 

typvärde på 4 vilket visar på att de flesta ur denna grupp svarat att de ser allvarligt på hot inom 

SE. Kvinna 35-44 år är dock den grupp vars medianvärde utgör det högsta medianvärdet med 

en 4 och ett kvartilavstånd på 0 (Se Bilaga 6 Analys Konceptförståelse: Tabell 

Konceptförståelse 4). 

5.2.1. Extremer 

Datan påvisar att gruppen kvinna 25-34 år är de som har högst medianvärden, vilket kan tolkas 

som att denna grupp har högst konceptförståelse. Grupperna man 18-24 år och man 35-44 år 

skulle med samma jämförelse utgöra de grupper som har lägst konceptförståelse.  
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Figur 2 - Konceptförståelse extremer diagram 

 

Majoriteten i gruppen kvinna 25-34 år har svarat att de använder Internet 1-4 timmar per dag. 

Det finns även en stor andel som använder Internet 5-9 timmar per dag. I gruppen man 18-24 

år ser vi att en majoritet av gruppen använder Internet 5-9 timmar per dag. I gruppen man 35-

44 år har en knapp majoritet svarat att de använder Internet 1-4 timmar per dag. Det finns även 

en stor andel som svarat att de använder Internet 10-14 timmar per dag (Se Bilaga 11 - 

Internetanvändning: Diagram 1). 

 

Respondenterna fick även besvara ett påstående angående deras vana att uppdatera sin 

information när de blir uppmanade till det. Frågan besvarades med en Likertskala från 1-4 

(aldrig-alltid). Den största andelen av gruppen kvinna 25-34 år har svarat med en tvåa. Även 

gruppen man 18-24 år har majoriteten svarat med en tvåa. I den resterande gruppen, man 35-

44 år har flesta angett en trea av fyra möjliga (Se Bilaga 12 Frekvens av uppdatering: Diagram 

1).  

 

Likt föregående fråga besvarar nu respondenterna om de öppnar länkar/bifogade filer i e-

postmeddelanden. Även här används en Likertskala från 1-4 (aldrig - alltid). I gruppen kvinna 

25-34 år har en knapp majoritet svarat med en tvåa. Det finns även en stor andel av gruppen 

som svarat med en trea. I gruppen man 18- 24 år har majoriteten svarat med en tvåa. Även i 
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gruppen man 35-44 år är en tvåa det mest frekvent angivna alternativet (Se Bilaga 13 - Öppnar 

länkar och/eller filer: Diagram 1).  

 

Värt att notera hos dessa extremer som alltså utgör de grupper med högst respektive lägst 

resultat är att resultaten inte skiljer sig markant, vilket skulle kunna tyda på att vår population 

generellt sett har en högt konceptförståelse. 

5.3. Procedurförståelse 

 

Figur 3 - Procedurförståelse diagram 

 

Här kommer vi att presentera de analyser vi gjort utifrån vår data och presentera de grupper 

som har högst respektive lägst resultat gällande procedurförståelse. Ytterligare redovisning av 

median, kvartilavstånd och typvärden finns presenterade i tabellform i bilaga. (Se Bilaga 7 - 

Analys Procedurförståelse: Tabell Procedurförståelse 1-3). 

 

Kontrollerar du aktivt någon av följande saker när du hamnar på en ny webbsida?  

I flersvarsfrågan som handlar om de aktiva handlingarna respondenterna utför när de kommer 

i kontakt med en ny webbsida, har gruppen man 25-34 år högst medelvärde av antal angivna 

svar. De har angett i snitt 4,4 av 6 möjliga alternativ. Gruppen kvinna 18-24 år har å andra 

sidan angett i snitt 3,3 av 6 möjliga, vilket gör att de utgör den grupp med lägst medelvärde (Se 

Bilaga 7 - Analys Procedurförståelse: Tabell Procedurförståelse 1). 

 

Kontrollerar du aktivt någon av följande saker när du får ett mail? 

Motsvarande fråga som behandlar de aktiva handlingar respondenterna utför när de får ett e-

postmeddelande har resulterat i högst medelvärde hos gruppen man 25-34 år, där medelvärdet 

ligger på 8,1 av 12 möjliga alternativ. Den grupp som har lägst medelvärde är gruppen kvinna 

35-44 år som har ett medelvärde på 4,8 av 12 möjliga alternativ(Se Bilaga 7 - Analys 

Procedurförståelse: Tabell Procedurförståelse 2). 
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Kontrollerar du aktivt någon av följande saker när ett pop-up-fö 

Den tredje frågan har rört de aktiva handlingar som respondenterna utför när de kommer i 

kontakt med ett pop-up-fönster. Här utgörs den grupp med högst medelvärde av man 18-24 år 

med ett medelvärde på 4,1 av 5 möjliga alternativ och den grupp med lägst medelvärde utgörs 

av kvinna 35-44 år som har ett medelvärde på 2,4 av 5 möjliga alternativ (Se Bilaga 7 - Analys 

Procedurförståelse: Tabell Procedurförståelse 3). 

 

Något vi funnit som intressant i dessa iakttagelser är att generellt sett har hela vår population 

relativt höga resultat, men att gruppen kvinna 35-44 år skiljer sig ur mängden och har ett 

genomsnittligt lägre resultat som sticker ut på grafen. 

5.3.1 Extremer 

Den gruppen med lägst medelvärde över hela komponenten procedurförståelse utgörs av 

gruppen kvinna 35-44 år med ett medelvärde på 3,6 av 8 möjliga. De grupper som har högst 

medelvärde har alla medelvärdet 5,4 av 8 möjliga och består av kvinna 25-34 år, man 25-34 år 

och man 18-24 år. 

 

 

Figur 4 - Procedurförståelse extremer diagram 

 

Om man ser till grupperna med högst medelvärden och ser sedan på hur många timmar per dag 

de uppskattar att de sitter vid datorn ser man att majoriteten hos kvinna 25-34 år använder 

Internet 1-4 timmar per dag, majoriteten hos man 25-34 år använder Internet 5-9 timmar per 

dag och majoriteten hos man 18-24 år använder Internet 5-9 timmar per dag. 

Majoriteten hos gruppen med lägst medelvärden använder däremot Internet 15-20 timmar per 

dag (Se Bilaga 11 - Internetanvändning: Diagram 1).  
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Majoriteten hos gruppen kvinna 35-44 år har kryssat i en tvåa av fyra möjliga i hur mycket de 

anser de uppdaterar sig på Internet där ett är lägst och 4 är högst.  

Även majoriteten hos grupperna med högst medelvärden har kryssat i en två i hur mycket de 

anser att de uppdaterar sin information på Internet (Se Bilaga 12 - Frekvens av uppdatering: 

Diagram 1). 

 

 När det kommer hur mycket våra olika grupper anser att de öppnar länkar och/eller bifogade 

filer i e-postmeddelanden har de alla svarat en tvåa av fyra möjliga (Se Bilaga 13 - Öppnar 

länkar och/eller filer: Diagram 1).   

5.4. Self-Efficacy 

 

Figur 5 - Self-Efficacy diagram 1/2 

 

Här kommer vi presentera de analyser vi gjort utifrån vår data och presentera de grupper som 

har högst respektive lägst resultat gällande Self-Efficacy. Ytterligare redovisning av median, 

kvartilavstånd och typvärden finns presenterade i bilaga. (Se Bilaga 8 - Analys Self-Efficacy: 

Tabell Self-Efficacy 1-10). 

 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE utan att någon berättar hur jag 

ska gå tillväga. 

Utifrån vår data kan vi se att gruppen kvinna 35-44 år utgör den grupp med högst medianvärde 

och typvärde gällande huruvida respondenterna anser sig kunna lära sig om SE utan att någon 

annan berättar hur de ska gå tillväga. Gruppen kvinna 18-24 år utgör den grupp som har lägst 
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medianvärde och typvärde, vilket kan tolkas som att de gärna blir handledda i hur de ska gå 

tillväga (Se Bilaga 8 - Analys Self-Efficacy: Tabell Self-Efficacy 1). 

 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE om jag hade gott om tid. 

Samtliga grupper har relativt jämlika medianvärden gällande huruvida de skulle kunna lära sig 

om SE om de hade gott om tid. Gruppen man 25-34 år har ett medianvärde av 3,5 men ett 

typvärde på 4 som tyder på att grupperna kvinna 18-24 år och man 35-44 år är de som skiljer 

sig från de övriga grupperna då deras medianvärden och typvärden är treor snarare än de fyror 

de andra grupperna angett (Se Bilaga 8 - Analys Self-Efficacy: Tabell Self-Efficacy 2). 

 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE utan hjälp från någon annan. 

Denna data tyder på att kvinnor hellre skulle vilja ha hjälp från någon annan för att kunna lära 

sig om hur de kan skydda sig mot SE. Detta då grupperna man 18-24 år och man 25-34 år har 

ett typvärde på 4, vilket ingen av de kvinnliga grupperna angett. Kvinna 18-24 år och kvinna 

35-44 år har det lägsta medianvärdet och typvärde på 2 med kvartilavstånd på 1 respektive 0, 

vilket tyder på en låg spridning mellan deras svar. (Se Bilaga 8 - Analys Self-Efficacy: Tabell 

Self-Efficacy 3) 
 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE med enbart litteratur som 

behandlar ämnet.  

Likt föregående fråga har även männen ett högre resultat, då deras medianvärde är 3 medan 

majoritet av de kvinnliga grupperna har ett medianvärde på 2. Man 25-34 år har högst typvärde 

på 4, medan kvinna 18-24 år och kvinna 35-44 år har ett typvärde på 2 (Se Bilaga 8 - Analys 

Self-Efficacy: Tabell Self-Efficacy 4). 
 

Jag skulle kunna skapa mig en uppfattning av vad SE innebär, trots att jag aldrig haft 

erfarenhet av det tidigare.  

Gruppen man 35-44 år har här högst median på ett värde av 4 och resterande grupper har alla 

lägre median. 
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Figur 6 - Self-Efficacy diagram 2/2 

 
 

Jag känner att jag inte skulle kunna lära mig om SE utan att någon annan hjälper mig att börja. 

Detta påstående påvisar att det inte finns någon större skillnad mellan huruvida grupperna 

känner sig behöva hjälp från någon annan för att kunna börja lära sig om SE. 

 

Jag skulle kunna identifiera ett pop-up-fönster vars ändamål är att utföra en SE-attack 

De som har högst medianvärde på denna fråga är män då majoriteten av männen svarat med ett 

värde på 4, medan kvinnor har ett lägre värde och detta tyder på att dessa grupper inte lika 

tydligt anser att de kan identifiera ett pop-up-fönster ämnat för en SE-attack. 

 

Jag skulle kunna identifiera en bifogad fil vars ändamål är att utföra en SE-attack  

Det finns en relativt låg spridning bland gruppernas svar för denna fråga. Medianen på denna 

fråga visar att männen har ett högre värde än vad kvinnor har men om man ser på typvärdet för 

de olika könen ser man att bägge könen har likadana värden (Se Bilaga 8 - Analys Self-

Efficacy: Tabell Self-Efficacy 8). 

 

Jag skulle kunna identifiera en webbsida vars ändamål är att utföra en SE-attack 

Här visar datan på att grupperna man 18-24 år och kvinna 35-44 år är de grupper med högst 

medianvärde. Skillnaden mellan dessa är att kvinna 35-44 år har ett kvartilavstånd på 2 medan 

man 18-24 år har ett kvartilavstånd på 1, vilket innebär en lägre spridning av svaren hos denna 

grupp. (Se Bilaga 8 - Analys Self-Efficacy: Tabell Self-Efficacy 9) 
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Jag skulle kunna identifiera en länk vars ändamål var att utföra en SE-attack 

Medianvärdet samt typvärdet ser ut på samma sätt som föregående fråga, skillnaden ligger i 

kvartilavståndet där kvinna 35-44 år har ett kvartilavstånd på 1,25 och man 18-24 år har ett 

kvartilavstånd på 1 vilket tyder på en lägre spridning hos kvinna 35-44 år än föregående fråga 

och därmed en mindre skillnad mot gruppen man 18-24 år (Se Bilaga 8 - Analys Self-Efficacy: 

Tabell Self-Efficacy 10).  

5.4.1. Extremer 

Utifrån vår data kan vi se att gruppen man 18-24 år har högst medianvärden, medan gruppen 

kvinna 18-24 står för lägst medianvärden. Detta kan tolkas som att gruppen man 18-24 år står 

för den högsta Self-Efficacy, medan gruppen kvinna 18-24 år står för den lägsta.  

 

 

 

Figur 7 - Self-Efficacy extremer diagram 

 

Majoriteten hos man 18-24 år anser att de använder Internet 5-9 timmar per dag medan 

majoriteten hos kvinna 18-24 år anser att de använder Internet 10-14 timmar per dag (Se Bilaga 

11 - Internetanvändning: Diagram 1).  

 

Majoriteten hos båda grupperna har kryssat i en tvåa av fyra möjliga i hur pass mycket de anser 

att uppdaterar sin information på Internet (Se Bilaga 12 - Frekvens av uppdatering: Diagram 

1).  

 

När det kommer till hur mycket de anser att de öppnar länkar och/eller bifogade filer i e-

postmeddelanden kan man se att majoriteten hos båda grupperna har kryssat i en tvåa av fyra 

möjliga (Se Bilaga 13 - Öppnar länkar och/eller mail: Diagram 1).  
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Något vi vill poängtera är att den grupp vi initialt själva hade förutsett som den grupp som 

skulle prestera högst gällande säkerhetsmedvetenhet är den extrem som gällande Self-Efficacy 

har högst resultat, men att detta även är den enda gången denna grupp har högst resultat.  

5.5. Undvikandemotivation 

 

Figur 8 - Undvikandemotivation diagram 

 

Här kommer vi presentera de analyser vi gjort utifrån vår data och presentera de grupper som 

har högst respektive lägst resultat gällande undvikandemotivation. Ytterligare redovisning av 

median, kvartilavstånd och typvärden finns presenterade i bilaga. (Se Bilaga  - Analys 

Undvikandemotivation: Tabell Undvikandemotivation 1-3).  

 

Jag känner att jag inte vill lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE.  

Här kan vi se att grupperna kvinna 18-24 år och kvinna 25-34 år är de som inte instämt med 

påståendet vilket kan härledas till att de är de grupperna som helst vill lära sig hur de kan 

skydda sig mot SE. Gruppen man 35-44 år har ett medianvärde på 2 och ett typvärde på 3, 

vilket innebär att typvärdet ur denna grupp pekar på en lägre motivationsnivå. 

 

Jag förutser att jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE. 

Här kan vi se att den yngsta kvinnliga gruppen samt den äldsta manliga gruppen är de enda 

grupperna som inte har ett medianvärde och ett typvärde på 4, utan de har ett medianvärde och 

ett typvärde på 3 (Se Bilaga 9 - Analys Undvikandemotivation: Tabell Undvikandemotivation 

2).  
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Jag vill lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE. 

Den grupp vars medianvärde skiljer sig från majoriteten är gruppen kvinna 35-44 år med ett 

medianvärde på 2,5 och ett typvärde på 2 (Se Bilaga 9 - Analys Undvikandemotivation: Tabell 

Undvikandemotivation 3).  
 

5.5.1 Extremer 

Vi kan se att samtliga grupper har relativt jämlika medianvärden gällande hur de svarat på våra 

påståenden som rört deras undvikandemotivation. Gruppen med lägst medianvärden utgörs av 

man 35-44 år, medan gruppen kvinna 25-34 år är den grupp med högst medianvärden.  

 

 

Figur 9 - Undvikandemotivation extremer diagram 

 

Majoriteten hos man 35-44 år och kvinna 25-34 år anser att de använder Internet 1-4 timmar 

per dag (Se Bilaga 11 Internetanvändning: Diagram 1).  

 

När det kommer till hur mycket majoriteten hos vår grupper anser att de uppdaterar sin 

information på Internet kan vi se att kvinna 25-34 år har kryssat i en tvåa av fyra möjliga, 

medan gruppen man 35-44 år har kryssat i en trea av fyra möjliga (Se Bilaga 12 - Frekvens av 

uppdatering: Diagram 1). 
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Majoriteten av alla grupper har kryssat i en tvåa av fyra möjliga när det kommer till hur mycket 

de anser att de öppnar länkar och/eller bifogade filer i e-postmeddelanden(Se Bilaga 13 - 

Öppnar länkar och/eller mail: Diagram 1).  

 

Detta tyder på en grad av undvikandemotivation hos dessa grupper som visar på att de tar ett 

ställningstagande vid aktiviteten att öppna länkar och/eller bifogade filer, snarare än att öppna 

allt de får skickat till sig. 

5.6. Undvikandebeteende 

 

Figur 12 - Undvikandebeteende diagram 

 

Här kommer vi presentera de analyser vi gjort utifrån vår data och presentera de grupper som 

har högst respektive lägst resultat gällande undvikandebeteende. Ytterligare redovisning av 

median, kvartilavstånd och typvärden finns presenterade i bilaga. (Se Bilaga 10 - Analys 

Undvikandebeteende: Tabell Undvikandebeteende 1-3). 

 

Jag lär mig om hur jag kan skydda mig mot SE.  

Här kan vi se att gruppen kvinna 18-24 år har lägst median och ett typvärde på 1, medan 

gruppen med högst median samt typvärde är man 18-24 år. Här ser vi en skillnad mellan könen 

i åldersgruppen (Se Bilaga 10 - Analys Undvikandebeteende: Tabell Undvikandebeteende 1).  
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Jag uppdaterar mig frekvent gällande hur jag kan skydda mig mot SE. 

Grupperna kvinna 25-34 år och kvinna 35-44 år är de grupper som angett att de uppdaterar sig 

frekvent om hur de kan skydda sig mot SE, enligt deras medianvärde. Även här är det gruppen 

kvinna 18-24 år som utgör den grupp som har lägst medianvärde som på föregående fråga.  

 

Det är inte viktigt för mig att uppdatera mig om hur jag kan skydda mig mot SE.  

 I denna grupp kan vi se en klar skillnad i attityd gentemot vikten av att hålla sig uppdaterad. 

Övriga grupper har här ett medianvärde på 3 medan gruppen kvinna 35-44 år har ett 

medianvärde och ett typvärde på 1. 

 

5.6.1 Extremer 

De gruppen med högst medianvärden utgörs av kvinna 25-34 år. Gruppen kvinna 18-24 år 

utgör den gruppen med det lägsta medianvärdet.  

 

Figur 13 - Undvikandebeteende extremer diagram 

 

Utifrån de extremer vi har kunnat identifiera kan vi se att majoriteten hos kvinnor 18-24 år 

anser att de använder Internet 10-14 timmar per dag jämfört med majoriteten hos gruppen 

kvinna 25-34 år som anser att de använder Internet 1-4 timmar per dag (Se Bilaga 11 - 

Internetanvändning: Diagram 1). 

 

När det kommer till hur mycket våra grupper anser att de uppdaterar sin information på Internet 

kan vi se att majoriteten alla grupper har kryssat i en två av fyra möjliga alternativ (Se Bilaga 

12 - Frekvens av uppdatering: Diagram 1). 
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Av våra grupper kan vi även se att majoriteten hos båda grupperna har kryssat i en tvåa av fyra 

möjliga när det kommer till hur mycket de anser att de öppnar länkar och/eller bifogade filer i 

e-postmeddelanden (Se Bilaga 13 - Öppnar länkar och/eller filer: Diagram 1). 

 

Värt att notera gällande dessa extremer är att bägge grupperna är kvinnor och på de två första 

frågorna har de väldigt olika resultat, medan de svarat likadant på den sista frågan vilket tyder 

på att de båda grupperna anser att det är viktigt för dem att skydda sig mot SE.  

6. Diskussion 

Den data vi presenterat under vårt resultat- och analysavsnitt kommer vidare att diskuteras 

under detta avsnitt. Likt föregående avsnitt kommer detta delas upp utifrån de olika 

komponenterna från teorin PTAP. Teorin PTAP innehåller fyra hypoteser som vi kommer 

diskutera kring vårt resultat i samband med de övriga hypoteser vi funnit i vår anpassning av 

det teoretiska ramverket, samt relevanta faktorer från andra källor. Slutligen kommer vi att 

summera vår diskussion.  

6.1. Konceptförståelse 

Datan från vårt resultat- och analysavsnitt påvisar att kvinnor 25-34 år är de som har högst 

median, vilket kan tolkas som att denna grupp har högst konceptförståelse.  

 

Samtliga grupper vi tar upp i detta avsnitt har svarat med ett medianvärde på 3 gällande 

påståendet “Jag tror att sannolikheten att någon skulle kunna få tag på min personliga 

information utan min tillåtelse är:”. På detta påstående motsvarade en etta “Liten” och en fyra 

“Stor” utifrån en skala på fyra punkter, vilket innebär att grupperna visar tendenser på att 

snarare ser sannolikheten som stor än liten. Workmans (2008) hypotes att folk som upplever 

en lägre allvarlighetsgrad i hotet från SE kommer oftare falla offer för SE än de som upplever 

en högre allvarlighetsgrad av hotet, skulle därmed tyda på att grupperna har en lägre utsatthet. 

Desto mer mottagliga användare tror att de är mot skadlig teknik, desto starkare är deras 

hotuppfattning, som även denna skulle kunna tala för påståendet om dessa gruppers lägre 

sårbarhet. 

 

Grupperna man 18-24 år och man 35-44 år utgör de grupper som har lägst konceptförståelse 

från vårt resultat- och analysavsnitt.  Bägge dessa grupper har svarat med ett medianvärde på 

3 på påståendet “Jag ser allvarligt på hot inom SE”, där en etta motsvarade “Håller inte med 

alls” och en fyra “Håller med helt”, detta var det lägsta medianvärdet för denna fråga. 

Workmans (2008) hypotes om att folk som upplever en lägre sårbarhet inför SE kommer falla 

offer för SE oftare än de som upplever en högre sårbarhet, skulle därmed kunna tyda på att 

dessa grupper kan vara potentiellt mer sårbara.   
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Enligt Arachchilage & Loves (2014) teori PTAPs tredje hypotes att konceptförståelse påverkar 

Self-Efficacy positivt, borde de grupper med högt resultat även ha ett högt resultat gällande 

komponenten Self-Efficacy. Då vi inte syftar på att testa huruvida hypoteserna stämmer eller 

ej, utan snarare diskuterar kring de fynd vi gör med hjälp av hypoteserna kan vi presentera de 

iakttagelser vi gör. Gruppen kvinna 25-34 år hör inte till den grupp med högst resultat gällande 

Self-Efficacy, men däremot har gruppen man 18-24 år (alltså den ena gruppen med lägst 

medianvärde inom konceptförståelse) det högsta medianvärdet när det kommer till Self-

Efficacy. Detta kommer diskuteras ytterligare under avsnitt 6.3. Self-Efficacy. 

6.2. Procedurförståelse 

Den gruppen med lägst medelvärde över hela komponenten procedurförståelse utgörs av 

gruppen kvinna 35-44 år med ett medelvärde på 3,6 av 8 möjliga. De grupper som har högst 

medelvärde har alla medelvärdet 5,4 av 8 möjliga och består av kvinna 25-34 år, man 25-34 år 

och man 18-24 år.  

 

För att återknyta till föregående avsnitt rörande konceptförståelse hade gruppen man 18-24 år 

ett av de lägre medianvärdena, men har här tillsammans med grupperna kvinna 25-34 år och 

man 25-34 år de högsta medelvärdena. Enligt Arachchilage och Loves (2014) teoris hypotes 

att procedurförståelse påverkar Self-Efficacy positivt, bör även dessa grupper ha höga 

medianvärden gällande Self-Efficacy.  

 

Ser vi till gruppen kvinna 25-34 år som även hade de högsta medianvärdena gällande 

konceptförtåelse så kan vi se att de även bör ha höga medianvärden när det kommer till Self-

Efficacy och att det kan då vara så att kombinationen av procedur- och konceptförståelse 

påverkat deras Self-Efficacy enligt Arachchilage och Loves (2014) teoris hypotes att 

kombinationen mellan procedur- och konceptförståelse påverkar Self-Efficacy positivt.  

6.3. Self-Efficacy 

Utifrån vår data kan vi se att gruppen man 18-24 år har högst medianvärden, medan gruppen 

kvinna 18-24 år står för lägst medianvärden. Detta kan tolkas som att gruppen man 18-24 år 

står för den högsta Self-Efficacy, medan gruppen kvinna 18-24 år står för den lägsta. Ser man 

till den studie Busch (1995) utfört om skillnader mellan könen när det kommer till Self-

Efficacy, stämmer detta resultat in på de slutsatser han drar. Han har påvisat att män i större 

utsträckning fått betydligt mer uppmuntran av vänner och föräldrar vilket är en av de största 

faktorerna för en individs Self-Efficacy. Enligt Arachchilage och Loves (2014) hypotes att Self-

Efficacy påverkar undvikandemotivationen positivt så bör gruppen man 18-24 år även ha höga 

medianvärden rörande komponenten undvikandemotivation. I detta fall visar däremot 

resultaten att de inte representerar den grupp med högst resultat gällande 

undvikandemotivation. 
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6.4. Undvikandemotivation 

Vi kan se att samtliga grupper har relativt jämlika medianvärden gällande hur de svarat på våra 

påståenden som rört deras undvikandemotivation. Grupperna med lägst medianvärden utgörs 

av kvinna 18-24 år och man 35-44 år, medan resterande grupper svarat med högre 

medianvärden. Enligt Arachchilage & Love (2014)s teori PTAPs första hypotes att 

undvikandemotivation påverkar undvikandebeteendet positivt, borde de grupper med högt 

resultat även ha ett högt resultat gällande komponenten undvikandebeteende.  Då alla grupper 

bidragit med höga resultat tyder detta på att deras undvikandemotivation bidrar till deras 

undvikandebeteende.  

6.5. Undvikandebeteende  

De grupperna med högst medianvärden utgörs av kvinna 25-34 år samt kvinna 35-44 år. 

Gruppen kvinna 18-24 år utgör det lägsta medianvärdet. Enligt Liang och Xue (2009) teori 

TTATs sjätte påstående om att användare som uppfattar hotet från skadlig teknik blir 

motiverade att undvika hotet genom att använda skyddsåtgärder och/eller hantera det på ett 

emotionellt plan bör därmed kvinna 25-34 år samt kvinna 35-44 år uppfatta hotet från SE, vara 

motiverade att undvika det och därmed hanterar det. I föregående avsnitt kan vi se att kvinna 

25-34 år och kvinna 35-44 år har bland de högsta resultaten, dessa grupper har även svarat med 

en 4 vid den ursprungliga frågan huruvida respondenterna ser allvarligt på hotet från SE eller 

ej, där de instämde helt.  

6.6. Summering 

Genom hela vår analys har vi kunnat se att kvinnor dyker upp fler gånger som en extrem, än 

vad männen gör, förutom vid Self-Efficacy. Enligt Busch (1995) har kvinnor inte samma nivå 

av uppmuntran från föräldrar och vänner när det kommer till datoranvändning, vilket gör detta 

intressant att kvinnor överlag har högre placering bland flera av extremerna, men att männen 

presterar bättre när det kommer till Self-Efficacy. I och med Busch (1995) förklaring av att män 

har en större erfarenhet gällande datorer när det kommer till programmering och datorspelande, 

påvisar även Levine och Donitsa-Schmidt (1998) att datoranvändandet har en positiv inverkan 

på självupplevd datorkunskap. Gardner, Dukes och Discenza (2002) menar att denna erfarenhet 

av datorer måste vara behaglig, berikande, viktig och frivillig för att ha en positiv effekt på 

attityden gentemot datorer.  

 

Analysen pekar på att åldersgruppen 25-34 år är den åldersgrupp som överlag haft högst 

resultat genom de olika komponenterna. Czaja och Sharit (1998) förklarar att äldre användare 

inte är lika bekväma vid användning av datorer och att de även har en lägre nivå av erfarenhet. 

I vår studie är denna grupp varken den äldsta eller den yngsta, och majoriteten i denna grupp 

har  en Internetanvändning mellan 5-9 timmar per dag, vilket vi anser pekar på att de är 

bekväma vid användandet av datorer. Czaja och Sharit (1998) beskriver att mer erfarenhet av 

datorer leder till att man blir bekvämare vid användning av datorer vilket i sin tur leder till en 
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högre kompetens. Vi finner det intressant att även yngre åldersgruppen 18-24 år har en 

majoritet av datoranvändning på 5-9 timmar per dag, men hade ett lägre resultat genom 

komponenterna. 

 

Den specifika grupp som haft högst resultat, och som dykt upp flest gånger som extrem, genom 

hela studien är gruppen kvinna 25-34 år, vilket stämmer överens med vilket kön samt 

åldersgrupp som haft högst resultat. Om vi ser till våra extremer under de olika komponenterna 

har denna grupp varit bland de bästa medianvärdena, bortsett från komponenten Self-Efficacy. 

De har alltså bland de högsta medianvärdena i konceptförståelse, undvikandemotivation och 

undvikandebeteende och bland de högre medelvärdena gällande procedurförståelse. Detta 

mönster tyder på även på att denna grupp bör ha en hög säkerhetsmedvetenhet, förutom att det 

brister vid deras Self-Efficacy när man ser till Arachchilage och Loves (2014) teori PTAP.  

 

Övriga mönster vi har kunnat se är att den ålder som oftast dyker upp som en extrem med lägre 

resultat är åldrarna 18-24 år, vilket skulle stämma med Gardner, Dukes och Discenzas (2002) 

studie om att om man inte har en positiv bild av datorer så kommer en självupplevd saknad av 

kompetens växa fram, vilket kan bero på denna åldersgrupps låga ålder och brist på erfarenhet. 

Vi har även kunnat se att männen ofta ligger mellan extremerna, som oftast utgörs av kvinnliga 

grupper, både på de höga extremerna och de låga extremerna - vilket visar på att kvinnor har 

en större spridning i sina resultat medan männen ofta har mer enhetliga resultat. Om man då 

ser till Czaja och Sharit (1998) som pratar om att erfarenhet leder till kompetens kan man säga 

att männen har en mer samlad kompetens än kvinnorna, där vissa kvinnor har en högre 

kompetens och vissa kvinnor har en lägre kompetens när det kommer till 

säkerhetsmedvetenhet.  

7. Slutsats 

Syftet med vår studie har varit att identifiera mönster och skillnader mellan respondenterna för 

att kunna skapa ett empiriskt underlag för hur användares säkerhetsmedvetenhet ser ut gällande 

SE. Dessa mönster och tendenser som vi kunnat identifiera har diskuterats och analyserats i 

föregående stycken och har påvisat att det finns relativt små skillnader mellan åldrarna och 

könen, och de mer märkbara skillnaderna träder fram när vi placerats respondenterna i grupper 

baserade på ålder och kön.  

 

De skillnader vi kunnat identifiera är att kvinnor mer ofta dyker upp som de grupper med högst 

resultat, medan männen har högre värden gällande Self-Efficacy. Ser man till teorin PTAP som 

vi grundar denna studie i har denna komponent en central betydelse och påverkas av personens 

koncept- och procedurförståelse. Ytterligare har vi identifierat gruppen kvinna 25-34 år som 

den grupp som har högst värde genom samtliga komponenter, vilket tyder på att ur detta urval 

skulle denna grupp vara den som har den högsta säkerhetsmedvetenheten när det kommer till 

SE. Med detta sagt så har dessa mönster och skillnader som vi identifierat varit relativt snarlika, 

vilket i sig skulle kunna tala för att vårt urval i sig har en relativt hög säkerhetsmedvetenhet. 
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7.1. Framställning av enkät 

Som vi tagit upp under syfte och frågeställning har vi även under denna tid haft behov av en 

möjlighet att kunna mäta hur människors säkerhetsmedvetenhet ser ut, vilket har lett till att vi 

framställt en enkät som vi baserat på PTAPs modell över de olika komponenterna som 

säkerhetsmedvetenhet utgörs av.  

 

Denna enkät har varit grunden till våran studie och den data vi sedan analyserat, vilket gjort att 

vi haft ett behov av att sammanställa denna innan vi kunde påbörja studien. Detta har medfört 

att vi lagt ned ett stort arbete vid denna utformning där vi diskuterat de olika teoriernas inverkan 

på den data vi kunnat föreställa oss behöva för att kunna utföra denna studie.  

I och med att vi kunnat utföra denna studie har vi även haft möjlighet att testa denna enkät och 

kommit fram till att den bidragit i arbetet med att ta fram denna typ av data. 

7.2. Bidrag och förslag på vidare forskning om säkerhetsmedvetenhet 

Genom att utföra denna studie har vi funnit möjligheter att utveckla kunskapen kring 

säkerhetsmedvetenhet gällande SE. Vi anser att teorin PTAP har varit ett bra stöd för att grunda 

en studie i, och den innehåller dessa komponenter som vi funnit passa in på vårt resultat. Vi 

har gjort en ansats att bredda urvalet gentemot teorin PTAP som utfördes på 

universitetsstudenter, vilket vi tror skulle kunna göras genom att använda sig av ett större och 

mer nyanserat urval för att kunna generalisera resultaten. För att kunna se fler tydliga skillnader 

och mönster kan vi tänka oss en enkät liknande den vi utfört, med större spann på Likertskalan. 

Vi har använt oss av 1-4, men för att kunna få fram dessa skillnader ytterligare skulle spannet 

kunna utökas.  

 

Under tiden vi analyserat har vi även funnit aspekter som skulle kunna vara intressanta att 

studera mer djupgående. Då vi enbart studerar hur skillnaderna och mönster ser ut har vi blivit 

intresserade av den erfarenhet respondenterna har av datorer eller varför Self-Efficacy vid 

datoranvändning skiljer sig mellan könen. Detta skulle kunna kompletteras genom att 

exempelvis utföra intervjustudier för att kunna mer djupgående analysera skillnader i 

upplevelser när det kommer till säkerhetsmedvetenhet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkätfrågor 

Hur beter du dig på Internet? 

Denna enkät utgör den datainsamling vi utför och som används som underlag för en kandidatuppsats 

som behandlar hur människor själva ser sig skydda sin privata information när det kommer till deras 

internetanvändning. Denna uppsats skrivs under kursen Informatik med Systemvetenskaplig inriktning 

C på Örebro Universitet HT 2016. 

 

Syftet med vår kandidatuppsats är att skapa en överskådlig bild över hur klimatet ser ut idag gällande 

människors syn på informationstekniksäkerhet. Det vi behöver din hjälp med är att svara på denna enkät 

och att du ska fylla i var du ställer dig i förhållande till en rad påståenden. Ta god tid på dig, och 

reflektera över vad du själv känner passar in bäst på dig och ditt eget beteende. Du anger dina svar i 

förhållande till en skala på 1-4, där vi vill att du är så precis som möjligt utifrån det du själv känner är 

mest korrekt. 

 

Du kommer vara anonym, men den information du lämnar kan komma att bli tillgänglig då 

kandidatuppsatser är offentliga handlingar. Du kan under den tiden du fyller i enkäten välja att avbryta, 

men efter att du har skickat in ditt svar kommer det sparas till vårt resultat. 

 

Inledningsvis kommer du att få svara på några frågor om dig själv, för att sedan få en kort summering 

om ämnet Social Engineering. Därefter vill vi att du svarar på 25 frågor om hur du själv ställer dig till 

våra påståenden.  

 

Ålder 
● 12 år eller yngre 

● 12-17 år 

● 18-24 år 

● 25-34 år 

● 35-44 år 

● 45-54 år 

● 55-64 år 

● 65-74 år 

● 75 år eller äldre 

 

Kön 

● Man  

● Kvinna 

● Ickebinär 

 

Internetanvändning 

Hur många timmar per dag använder du Internet? 

● Mindre än 1 timme per dag 
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● 1-4 timmar per dag 

● 5-9 timmar per dag 

● 10-14 timmar per dag 

● 15-20 timmar per dag 

● Mer än 20 timmar per dag 

 

Beskrivning av Social Engineering 

Vår kandidatuppsats kommer att behandla fenomenet Social Engineering i ett tekniskt sammanhang. 

Social Engineering handlar om att en människa psykologiskt  påverkar en annan människa för att erhålla 

privat information om denne. Social Engineering används dagligen av olika sorters människor i olika 

situationer. Både barnet som vill få sin vilja fram i kön i godisaffären och den anställde som 

argumenterar för att få en högre lön använder sig av Social Engineering.  

 

Oturligt nog är Social Engineering även närliggande när inkräktare lurar andra människor till att ge ut 

information som gör dom sårbara för IT-brott. Du kanske får ett mail som utges vara från ett företag 

vars tjänster du använder dig av och som ber dig fylla i dina användaruppgifter, men i själva verket 

sitter en anonym person på andra sidan och planerar att använda dina uppgifter för egen vinning. Här 

handlar det alltså inte om att tekniken är den svaga länken utan att människan av naturen litar på 

människor som spelar på känslor, auktoritet eller ger en bekräftelse och själva utgör den svaga länken.  

 

Vår definition av Social Engineering handlar om den teknologiska aspekten hos Social Engineering. Vi 

fokuserar på Pop-up Windows, Mail Attachments och Web Sites, vilket är tre vanliga fenomen som 

används för att utföra attacker inom Social Engineering. Vidare förklaring av dessa begrepp kommer 

vid berörda avsnitt. 

 

Vad gör du?  

 

Under detta avsnitt vill vi att du svarar hur ofta du gör det vi påstår. Vi vill att du tänker genomsnittligt 

eller på en daglig basis hur du agerar utefter påståendena.  

 

Jag uppdaterar min information på Internet när jag blir uppmanad till det: 
Fyller du i dina inloggningsuppgifter/mail/kontouppgifter när du får ett mail, ett pop-up-fönster eller när en 

webbsida efterfrågar det? 

 

Aldrig <1-4> Alltid 

 

Jag öppnar länkar och/eller bifogade filer i mail: 
Uppskatta utifrån ett genomsnitt hur du ställer dig till påståendet. (Länkar utgör en klickbar text som leder till ett 

mål, ofta i form av en webbsida, och en bifogad fil kan handla om exempelvis en pdf-fil som skickas via mail). 

 

Aldrig <1-4> Alltid 
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Inställning till informationsskyddande 

Med informationsskyddande menar vi hur man skyddar sin personliga information på Internet.  

 

För mig är skyddandet av min privata information på Internet: 
Privat information kan bland annat innefatta mail-adresser, personnummer, kontouppgifter, lösenord etc. 

 

Irrelevant <1-4> Viktigt 

 

Om någon erhåller min privata information utan min tillåtelse är det för mig: 
Harmlöst <1-4> Kritiskt 

 

Jag ser allvarligt på hot inom Social Engineering 

Håller inte alls med <1-4> Håller med helt 

 

Jag tror sannolikheten att någon skulle kunna få tag på min personliga information 

utan min tillåtelse är: 
Liten <1-4> Stor 

 

Self-Efficacy 

Self-Efficacy i detta sammanhang handlar om att vara medveten om sig själv och de val man gör.  

 

Jag skulle kunna skapa mig en uppfattning av vad Social Engineering innebär, 

trots att jag aldrig haft erfarenhet av det tidigare. 
Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot Social Engineering 

med enbart litteratur som behandlar ämnet. 
Denna litteratur har ofta en informationsteknisk natur 

Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot Social Engineering 

utan hjälp från någon annan. 
Utan hjälp från någon annan betyder i detta fall att du skulle kunna göra det helt själv. 

Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot Social Engineering om 

jag hade gott om tid. 
Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot Social Engineering 

utan att någon annan berättar hur jag ska gå tillväga. 
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I detta fall menar vi att du inte skulle behöva någon beskrivning från någon annan. 

Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Jag känner att jag inte skulle kunna lära mig om Social Engineering utan att någon 

annan hjälper mig att börja. 
Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Jag skulle kunna identifiera ett pop-up-fönster vars ändamål är att utföra en Social 

Engineering-attack. 
Pop-up-fönster innebär i detta fall ett fönster som dyker upp på skärmen där användaren ombeds fylla i information 

för att till synes uppdatera sin information, få utbetalningar till sitt konto, etc. Dessa kan man stöta på både när 

man är inne på webbsidor och även på ens dator. 

Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Jag skulle kunna identifiera en bifogad fil i ett mail vars ändamål är att utföra en 

Social Engineering-attack. 
I ett mail kan man bifoga bilagor, och i detta fall kan attacken gå ut på att i en bifogad fil gömmer sig ett program 

som installeras på datorn genom att man öppnar och kör filen. Det kan röra sig om att det på datorn installeras en 

såkallad "keylogger" som sparar alla knapptryck man gör och skickar det till en elakartad person, eller att ett 

datorvirus drabbar datorn.  

Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Jag skulle kunna identifiera en webbsida vars ändamål är att utföra en Social 

Engineering-attack. 
Genom att öppna en webbsida som försöker efterlikna en välkänd webbsida, kan användaren ombedjas att fylla i 

information, liknande pop-up-fönster. Dessa uppgifter kan man lämnar kan användas för att komma åt andra 

tjänster man används, och eventuellt sprida vidare detta till ens kontakter.  

Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Jag skulle kunna identifiera en länk vars ändamål är att utföra en Social 

Engineering-attack  
En länk är en klickbar text som öppnar ett nytt mål, ofta i form av en webbsida. 

Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Undvikandemotivation 

Undvikandemotivation i detta sammanhang handlar om att utföra eller inte utföra vissa handlingar för att undvika 

något som kan påverka en negativt.  

 

Jag vill lära mig om hur jag kan skydda mig mot Social Engineering. 
Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Jag förutser att jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot Social 

Engineering. 
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Förutser innebär i detta fall att du anser dig själv kapabel till att lära dig om Social Engineering. 

Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Jag känner att jag inte vill lära mig om hur jag kan skydda mig mot Social 

Engineering. 
Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Undvikandebeteende 

Undvikandebeteende i detta sammanhang handlar om hur man undviker situationer som kan påverka en negativt.  

 

Jag lär mig om hur jag kan skydda mig mot Social Engineering. 
Med detta menar vi om du redan idag lär dig om Social Engineering. 

Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Jag uppdaterar mig frekvent gällande hur jag kan skydda mig mot Social 

Engineering. 
Med detta menar vi om du ser till att hålla dig uppdaterad på ämnet.  

Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Det är inte viktigt för mig att uppdatera mig om hur jag kan skydda mig mot 

Social Engineering. 
Håller inte med alls <1-4> Håller med helt 

 

Hur gör du? 

Under denna del kan du välja fler svarsalternativ som passar in på hur du reagerar. Många av dessa alternativ är 

något man gör undermedvetet och vi vill att du svarar med de alternativ du tar ett aktivt ställningstagande till, och 

som är sådana saker du VET om att du gör. 

 

Pop-Up Windows (pop-up-fönster) 

Ett fönster som dyker upp på skärmen där användaren ombeds fylla i information för att till synes uppdatera sin 

information, få utbetalningar till sitt konto, etc. Dessa kan man stöta på både när man är inne på webbsidor och 

även på ens dator. 

 

Mail Attachments (mailbilagor) 

I ett mail kan man bifoga bilagor, och i detta fall kan attacken gå ut på att i en bifogad fil gömmer sig ett program 

som installeras på datorn genom att man öppnar och kör filen. Det kan röra sig om att det på datorn installeras en 

såkallad "keylogger" som sparar alla knapptryck man gör och skickar det till en elakartad person, eller att ett virus 

drabbar datorn. Det kan även innebära länkar som leder till webbsidor, som beskrivs i stycket nedan. (En länk är 

en klickbar text som öppnar ett nytt mål, ofta i form av en webbsida.) 

 

Web Sites (webbsidor) 

Genom att öppna en webbsida som försöker efterlikna en välkänd webbsida, kan användaren ombeds att fylla i 

information, likt vår beskrivning av pop-up-fönster. Dessa uppgifter man lämnar kan användas för att komma åt 

andra tjänster man används, och eventuellt sprida vidare detta till ens kontakter.  
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Kontrollerar du aktivt någon av följande saker när du hamnar på en ny webbsida? 

● Att utgivaren är densamma som den utger sig för att vara. 

● Att webbadressen/URL:en stämmer med webbsidans titel. 

● Att innehållet är relevant för webbsidans syfte. 

● Att webbsidan är det jag förväntar mig. 

● Att webbsidan innehåller tecken på att ha certifikat för e-säkerhet. 

● Att webbsidans innehåll inte har grammatik och/eller stavfel. 

● Inget av alternativen. 

 

Kontrollerar du aktivt någon av följande saker när du får ett mail? 

● Att avsändaren är någon jag känner till. 

● Att avsändarens mail-adress framstår som korrekt. 

● Att mailet är förväntat. 

● Att ämnet stämmer med innehållet. 

● Att länkar leder till det de utger sig för att göra. 

● Att länkar är rättstavade. 

● Att jag känner till andra som är med i mottagarlistan. 

● Att mailet skickades vid en rimlig tid på dygnet. 

● Att avsändarens intentioner för att jag ska klicka på länkar eller bifogade filer är tydliga. 

● Att mailet inte har dålig grammatik och/eller stavfel. 

● Att jag får en bra magkänsla av avsändarens förfrågan att öppna länkar eller bifogad filer. 

● Att eventuell bifogad fil har ett förväntat filformat. (e.g, .rar, .png, .xcl, .docx) 

● Inget av alternativen. 

 

Kontrollerar du aktivt någon av följande saker när ett pop-up-fönster öppnas? 

● Att det är förväntat. 

● Att meddelandet är relevant för situationen. 

● Att innehållet är på samma språk som på webbsidan eller operativsystemets innehåll. 

● Att innehållet inte har dålig grammatik och/eller stavfel. 

● Att eventuella knappa ger ett intryck att de faktiskt gör det de utger sig att göra 

● Inget av alternativen 
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Bilaga 2 - Resultat ålder 

Diagram Ålder 

 
 

Diagram Konceptförståelse 1 
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Diagram Konceptförståelse 2 

 
 

Diagram Self-Efficacy 1 
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Diagram Self-Efficacy 2 

 
 

Diagram Self-Efficacy 3 

 
 



 

54 

Diagram Self-Efficacy 4 

 
 

Diagram Self-Efficacy 5 
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Diagram Undvikandemotivation  

 
 

Diagram Undvikandebeteende  
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Diagram Procedurförståelse 

 
 

 

Tabell Ålder  

Ålder Antal 

18-24 år 53 

25-34 år 44 

44-54 år 19 

 

Tabell Konceptförståelse 1 

För mig är skyddandet av min privata information på Internet:  

Här innebär en etta att respondenterna anser det vara irrelevant, och en fyra innebär att 

respondenterna anser det vara viktigt. 

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 4 1 4 

25-34 år 4 0 4 

44-54 år 4 0 4 

 

Tabell Konceptförståelse 2 

Om någon erhåller min privata information utan min tillåtelse är det för mig:  

Här innebär en etta att respondenterna anser det vara harmlöst, och en fyra innebär att 

respondenterna anser det vara kritiskt. 

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 
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18-24 år 3 1 4 

25-34 år 4 1 4 

44-54 år 4 1 4 

 

Tabell Konceptförståelse 3 

Jag ser allvarligt på hot inom SE.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 3 1 4 

25-34 år 3,5 1 4 

44-54 år 4 1 4 

 

Tabell Konceptförståelse 4 

Jag tror sannolikheten att någon skulle kunna få tag på min personliga information utan min 

tillåtelse är:  

Här innebär en etta att respondenterna anser att sannolikheten är liten, och en fyra innebär att 

respondenterna anser att sannolikheten är stor.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 3 1 3 

25-34 år 3 1 3 

44-54 år 2 1 2 

 

Tabell Self-Efficacy 1 

Jag skulle kunna skapa mig en uppfattning av vad SE innebär, trots att jag aldrig haft erfarenhet 

av det tidigare.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 3 1 3 

25-34 år 3 1 4 

44-54 år 3 1 3 
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Tabell Self-Efficacy 2 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE med enbart litteratur som 

behandlar ämnet.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 3 1 2 

25-34 år 3 2 3 

44-54 år 2 1 2 

 

Tabell Self-Efficacy 3  

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE utan hjälp från någon annan.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”. 

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 3 2 2 

25-34 år 3 2 3 

44-54 år 2 1 2 

 

Tabell Self-Efficacy 4 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE om jag hade gott om tid.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 3 1 3 

25-34 år 4 1 4 

44-54 år 4 1 4 

 

Tabell Self-Efficacy 5 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE utan att någon annan berättar hur 

jag ska gå tillväga.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 3 2 4 
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25-34 år 3 2 4 

44-54 år 4 2 4 

 

Tabell Self-Efficacy 6 

Jag känner att jag inte skulle kunna lära mig om SE utan att någon annan hjälper mig att börja.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 2 2 1 

25-34 år 2 2 1 

44-54 år 3 1,5 3 

 

Tabell Self-Efficacy 7 

Jag skulle kunna identifiera ett pop-up-fönster vars ändamål är att utföra en SE-attack.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 4 1 4 

25-34 år 4 1 4 

44-54 år 3 1 3 

 

Tabell Self-Efficacy 8 

Jag skulle kunna identifiera en bifogad fil i ett mail vars ändamål är att utföra en SE-attack.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 3 1 4 

25-34 år 4 1 4 

44-54 år 4 1 4 

 

 

Tabell Self-Efficacy 9 

Jag skulle kunna identifiera en webbsida vars ändamål är att utföra en SE-attack.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  
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Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 3 1 4 

25-34 år 3 1 3 

44-54 år 3 1,5 4 

 

Tabell Self-Efficacy 10 

Jag skulle kunna identifiera en länk vars ändamål är att utföra en SE-attack.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 3 2 4 

25-34 år 3 0,25 3 

44-54 år 3 1 4 

 

Tabell Undvikandemotivation 1 

Jag vill lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 3 2 2 

25-34 år 3 2 3 

44-54 år 3 1,5 2 

 

Tabell Undvikandemotivation 2 

Jag förutser att jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 3 1 4 

25-34 år 3 1 4 

44-54 år 3 1 4 
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Tabell Undvikandemotivation 3 

Jag känner att jag inte vill lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 1 1 1 

25-34 år 1,5 1 1 

44-54 år 2 2 1 

 

Tabell Undvikandebeteende 1 

Jag lär mig om hur jag kan skydda mig mot SE.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 2 2 1 

25-34 år 3 1 2 

44-54 år 3 1 3 

 

Tabell Undvikandebeteende 2 

Jag uppdaterar mig frekvent gällande hur jag kan skydda mig mot SE.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 2 2 1 

25-34 år 2,5 1 3 

44-54 år 3 1 3 

 

Tabell Undvikandebeteende 3 

Det är inte viktigt för mig att uppdatera mig om hur jag kan skydda mig mot SE.  (Här innebär 

en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna “Håller med helt”.)  

Ålder Median Kvartilavstånd Typvärde 

18-24 år 2 1 2 

25-34 år 2 2 1 

44-54 år 3 2 4 
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Bilaga 3 - Resultat kön 

Diagram Kön 

  
 

Diagram Konceptförståelse 1 
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Diagram Konceptförståelse 2 

 
 

Diagram Self-Efficacy 1 
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Diagram Self-Efficacy 2 

 
 

Diagram Self-Efficacy 3 
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Diagram Self-Efficacy 4 

 
 

Diagram Self-Efficacy 5 
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Diagram Undvikandemotivation 

 
 

Diagram Undvikandebeteende 
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Diagram Procedurförståelse 

 
 

Tabell Konceptförståelse 1  

Om någon erhåller min privata information utan min tillåtelse är det för mig:  

Här innebär en etta att respondenterna anser det vara irrelevant, och en fyra innebär att 

respondenterna anser det vara viktigt 

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 4 1 4 

Man 3 1 4 

 

Tabell Konceptförståelse 2  

För mig är skyddandet av min privata information på Internet:  

Här innebär en etta att respondenterna anser det vara harmlöst, och en fyra innebär att 

respondenterna anser det vara kritiskt. 

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 4 1 4 

Man 4 0 4 
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Tabell Konceptförståelse 3 

Jag ser allvarligt på hot inom SE.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 4 1 4 

Man 3 1 3 

 

Tabell Konceptförståelse 4 

Jag tror sannolikheten att någon skulle kunna få tag på min personliga information utan min 

tillåtelse är:  

Här innebär en etta att respondenterna anser att sannolikheten är liten, och en fyra innebär att 

respondenterna anser att sannolikheten är stor.  

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 3 1 3 

Man 3 1 3 

 

Tabell Self-Efficacy 1  

Jag skulle kunna skapa mig en uppfattning av vad SE innebär, trots att jag aldrig haft erfarenhet 

av det tidigare.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”. 

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 3 1 3 

Man 3 1 3 

 

Tabell Self-Efficacy 2  

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE med enbart litteratur som 

behandlar ämnet.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”. 

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 2 2 2 

Man 3 1 3 

 

 

 



 

69 

Tabell Self-Efficacy 3 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE utan hjälp från någon annan.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 2 2 2 

Man 3 1 4 

 

Tabell Self-Efficacy 4  

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE om jag hade gott om tid.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”. 

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 3 1 4 

Man 4 1 4 

 

Tabell Self-Efficacy 5 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE utan att någon annan berättar hur 

jag ska gå tillväga.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 2 2 4 

Man 3 2 4 

 

Tabell Self-Efficacy 6  

Jag känner att jag inte skulle kunna lära mig om SE utan att någon annan hjälper mig att börja.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”. 

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 2 2 3 

Man 2 1 1 
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Tabell Self-Efficacy 7 

Jag skulle kunna identifiera ett pop-up-fönster vars ändamål är att utföra en SE-attack.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 3 1 3 

Man 4 1 4 

 

Tabell Self-Efficacy 8 

Jag skulle kunna identifiera en bifogad fil i ett mail vars ändamål är att utföra en SE-attack.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 3 1 3 

Man 4 1 4 

 

Tabell Self-Efficacy 9 

Jag skulle kunna identifiera en webbsida vars ändamål är att utföra en SE-attack.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 3 1 3 

Man 3 2 4 

 

Tabell Self-Efficacy 10 

Jag skulle kunna identifiera en länk vars ändamål är att utföra en SE-attack.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 3 1 3 

Man 3 2 3 
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Tabell Undvikandemotivation 1 

Jag vill lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 3 2 2 

Man 3 2 3 

 

Tabell Undvikandemotivation 2 

Jag förutser att jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 4 1 4 

Man 4 1 4 

 

Tabell Undvikandemotivation 3 

Jag känner att jag inte vill lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 1 1 1 

Man 2 1 1 

 

Tabell Undvikandebeteende 1 

Jag lär mig om hur jag kan skydda mig mot SE.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 2 2 3 

Man 3 2 2 
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Tabell Undvikandebeteende 2 

Jag uppdaterar mig frekvent gällande hur jag kan skydda mig mot SE.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 2 1 1 

Man 2 2 2 

 

Tabell Undvikandebeteende 3 

Det är inte viktigt för mig att uppdatera mig om hur jag kan skydda mig mot SE.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Kön Median Kvartilavstånd Typvärde 

Kvinna 2 1 2 

Man 2 2 1 
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Bilaga 4 - Resultat Kontrollfrågor 

Diagram Internetanvändning 

 
 

Diagram Jag uppdaterar min information på Internet när jag blir uppmand till det 
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Diagram Jag öppnar länkar och/eller bifogade filer i mail 
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Bilaga 5 - Resultat Procedurförståelse  

Diagram Kontrollerar du aktivt någon av följande saker när du hamnar på en ny webbsida? 

 
Diagram Kontrollerar du aktivt någon av följande saker när du får ett mail? 

 
 

Diagram Kontrollerar du aktivt någon av följande saker när ett pop-up-fönster öppnas? 
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Bilaga 6 - Analys Konceptförståelse 

Tabell Konceptförståelse 1  

Jag tror sannolikheten att någon skulle kunna få tag på min personliga information utan min 

tillåtelse är:  

Här innebär en etta att respondenterna anser att sannolikheten är liten, och en fyra innebär att 

respondenterna anser att sannolikheten är stor. 

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal respondenter 

Kvinna 18-24 2,5 1 2 22 

Man 18-24 3 1 3 31 

Kvinna 25-34 3 1 3 20 

Man 25-34 3 1,25 3 24 

Kvinna 35-44 2 1 2 12 

Man 35-44 3 1 3 7 

 

Tabell Konceptförståelse 2 

Om någon erhåller min privata information utan min tillåtelse är det för mig:  

Här innebär en etta att respondenterna anser det vara harmlöst, och en fyra innebär att 

respondenterna anser det vara kritiskt  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal respondenter 

Kvinna 18-24 4 1 4 22 

Man 18-24 3 1 3 31 

Kvinna 25-34 4 1 4 20 

Man 25-34 4 1 4 24 

Kvinna 35-44 4 0 4 12 

Man 35-44 3 1 3 7 
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Tabell Konceptförståelse 3 

För mig är skyddandet av min privata information på Internet:  

Här innebär en etta att respondenterna anser det vara irrelevant, och en fyra innebär att 

respondenterna anser det vara viktigt  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal respondenter 

Kvinna 18-24 4 0,75 4 22 

Man 18-24 4 1 4 31 

Kvinna 25-34 4 0,75 4 20 

Man 25-34 4 0 4 24 

Kvinna 35-44 4 0 4 12 

Man 35-44 4 1 4 7 

 

Tabell Konceptförståelse 4  

Jag ser allvarligt på hot inom Social Engineering 

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”. 

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal respondenter 

Kvinna 18-24 4 1 4 22 

Man 18-24 3 1 3 31 

Kvinna 25-34 4 1 4 20 

Man 25-34 3 1 4 24 

Kvinna 35-44 4 0 4 12 

Man 35-44 3 1 3 7 
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Bilaga 7 - Analys Procedurförståelse 

Tabell Procedurförståelse 1 

 Kontrollerar du aktivt någon av följande saker när du hamnar på en ny webbsida? 

Här innebär det att respondenternas medelvärde delas upp på en skala utifrån mängden 

svarsalternativ för frågan. Här blir då skalan noll till sex där noll är lägst och sex är högst. 

Grupp Medelvärde Antal respondenter 

Kvinna 18-24 3,3 22 

Man 18-24 4,2 31 

Kvinna 25-34 4,2 20 

Man 25-34 4,4 24 

Kvinna 35-44 3,7 12 

Man 35-44 3,7 7 

 
Tabell Procedurförståelse 2 

Kontrollerar du aktivt någon av följande saker när du får ett mail? 

Här innebär det att respondenternas medelvärde delas upp på en skala utifrån mängden 

svarsalternativ för frågan. Här blir då skalan noll till tolv där noll är lägst och tolv är högst.  

Grupp Medelvärde Antal respondenter 

Kvinna 18-24 7,4 22 

Man 18-24 8 31 

Kvinna 25-34 8 20 

Man 25-34 8,1 24 

Kvinna 35-44 4,8 12 

Man 35-44 7 7 

 
Tabell Procedurförståelse 3  

Kontrollerar du aktivt någon av följande saker när ett pop-up-fönster öppnas?  

Här innebär det att respondenternas medelvärde delas upp på en skala utifrån mängden 

svarsalternativ för frågan. Här blir då skalan noll till fem där noll är lägst och fem är högst. 

Grupp Medelvärde Antal respondenter 

Kvinna 18-24 3,1 22 

Man 18-24 4,1 31 
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Kvinna 25-34 4 20 

Man 25-34 3,8 24 

Kvinna 35-44 2,4 12 

Man 35-44 2,9 7 
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Bilaga 8 - Analys Self-Efficacy 

Tabell Self-Efficacy 1 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE utan att någon annan berättar hur 

jag ska gå tillväga.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal respondenter 

Kvinna 18-24 2 1,75 2 22 

Man 18-24 3 1 4 31 

Kvinna 25-34 3 2 3 20 

Man 25-34 3 2 4 24 

Kvinna 35-44 4 2 4 12 

Man 35-44 3 1 3 7 

 
Tabell Self-Efficacy 2 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE om jag hade gott om tid.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Grupp Median Kvartilav

stånd 

Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 3 0 3 22 

Man 18-24 4 1 4 31 

Kvinna 25-34 4 1 4 20 

Man 25-34 3,5 1 4 24 

Kvinna 35-44 4 1 4 12 

Man 35-44 3 1 3 7 
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Tabell Self-Efficacy 3  

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE utan hjälp från någon annan.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”. 

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 2 1 2 22 

Man 18-24 3 1,5 4 31 

Kvinna 25-34 3 1,25 3 20 

Man 25-34 3 2 4 24 

Kvinna 35-44 2 0 2 12 

Man 35-44 3 0,5 3 7 

 
Tabell Self-Efficacy 4 

Jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE med enbart litteratur som 

behandlar ämnet.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 2 1 2 22 

Man 18-24 3 2 3 31 

Kvinna 25-34 3 2 3 20 

Man 25-34 3 2 4 24 

Kvinna 35-44 2 0 2 12 

Man 35-44 3 0,5 3 7 
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Tabell Self-Efficacy 5 

Jag skulle kunna skapa mig en uppfattning av vad SE innebär, trots att jag aldrig haft erfarenhet 

av det tidigare.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 3 1 3 22 

Man 18-24 3 1 3 31 

Kvinna 25-34 3,5 1 4 20 

Man 25-34 3 1 4 24 

Kvinna 35-44 3 0 3 12 

Man 35-44 4 1 4 7 

 

Tabell Self-Efficacy 6 

Jag känner att jag inte skulle kunna lära mig om SE utan att någon annan hjälper mig att börja.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 2 1 2 22 

Man 18-24 2 2 1 31 

Kvinna 25-34 2 2 1 20 

Man 25-34 3 1,5 3 24 

Kvinna 35-44 3 1 3 12 

Man 35-44 2 2 1 7 

 



 

83 

 
Tabell Self-Efficacy 7 

Jag skulle kunna identifiera ett pop-up-fönster vars ändamål är att utföra en SE-attack.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 3 1,75 3 22 

Man 18-24 4 0,5 4 31 

Kvinna 25-34 3,5 1 4 20 

Man 25-34 4 1 4 24 

Kvinna 35-44 3 0,5 3 12 

Man 35-44 3 1 3 7 

 

Tabell Self-Efficacy 8 

Jag skulle kunna identifiera en bifogad fil i ett mail vars ändamål är att utföra en SE-attack.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 3 1 3 22 

Man 18-24 4 1 4 31 

Kvinna 25-34 3 1 4 20 

Man 25-34 4 1 4 24 

Kvinna 35-44 4 1,25 4 12 

Man 35-44 3 1 3 7 
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Tabell Self-Efficacy 9 

Jag skulle kunna identifiera en webbsida vars ändamål är att utföra en SE-attack.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 3 1 3 22 

Man 18-24 4 1 4 31 

Kvinna 25-34 3 0,25 3 20 

Man 25-34 3 1 3 24 

Kvinna 35-44 4 2 4 12 

Man 35-44 3 0,5 3 7 

 
Tabell Self-Efficacy 10 

Jag skulle kunna identifiera en länk vars ändamål är att utföra en SE-attack.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 3 1 3 22 

Man 18-24 4 1 4 31 

Kvinna 25-34 3 0,25 3 20 

Man 25-34 3 0,25 3 24 

Kvinna 35-44 4 1,25 4 12 

Man 35-44 3 0,5  3 7 
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Bilaga 9 - Analys Undvikandemotivation  

Tabell Undvikandemotivation 1 

Jag känner att jag inte vill lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 1 1 1 22 

Man 18-24 2 1 1 31 

Kvinna 25-34 1 1 1 20 

Man 25-34 2 1 1 24 

Kvinna 35-44 2 2 1 12 

Man 35-44 2 1,5 3 7 

 
Tabell Undvikandemotivation 2 

Jag förutser att jag skulle kunna lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 3 0,75 3 22 

Man 18-24 4 0,5 4 31 

Kvinna 25-34 4 0 4 20 

Man 25-34 4 1 4 24 

Kvinna 35-44 4 0 4 12 

Man 35-44 3 1 3 7 
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Tabell Undvikandemotivation 3  

Jag vill lära mig om hur jag kan skydda mig mot SE.  

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”. 

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 3 2 2 22 

Man 18-24 3 2 3 31 

Kvinna 25-34 3 2 3 20 

Man 25-34 3 1,25 3 24 

Kvinna 35-44 2,5 1,25 2 12 

Man 35-44 3 1 3 7 
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Bilaga 10 - Analys Undvikandebeteende  

Tabell Undvikandebeteende 1 

Jag lär mig om hur jag kan skydda mig mot SE.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 1 1,75 1 22 

Man 18-24 3 2 4 31 

Kvinna 25-34 3 1 3 20 

Man 25-34 2,5 2 2 24 

Kvinna 35-44 3 1 3 12 

Man 35-44 2 1,5 2 7 

 
Tabell Undvikandebeteende 2 

Jag uppdaterar mig frekvent gällande hur jag kan skydda mig mot SE.   

Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 1 1 1 22 

Man 18-24 2 2 2 31 

Kvinna 25-34 3 2 3 20 

Man 25-34 2 1 2 24 

Kvinna 35-44 3 1,25 3 12 

Man 35-44 2 1,5 2 7 
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Tabell Undvikandebeteende 3 
Det är inte viktigt för mig att uppdatera mig om hur jag kan skydda mig mot Social Engineering-

attacker. 

(Här innebär en etta att respondenterna “Håller inte alls med”, och en fyra att respondenterna 

“Håller med helt”.)  

Grupp Median Kvartilavstånd Typvärde Antal 

respondenter 

Kvinna 18-24 2 1,75 2 22 

Man 18-24 2 1 2 31 

Kvinna 25-34 2 1,25 2 20 

Man 25-34 2 2 1 24 

Kvinna 35-44 4 2 4 12 

Man 35-44 2 1,5 3 7 
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Bilaga 11 - Internetanvändning  

Diagram 1 

 
 

Diagram 2 

 
 



 

90 

Diagram 3
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Bilaga 12 - Frekvens av uppdatering 

Diagram 1 

 
 

Diagram 2 
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Diagram 3 
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Bilaga 13 - Öppnar länk och/eller mail 

Diagram 1 

 
 

Diagram 2  
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Diagram 3 
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Bilaga 14 – Data respondenter 
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Bilaga 15 – Data konceptförståelse  
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Bilaga 16 – Data procedurförståelse  
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Bilaga 17 – Data Self-Efficacy del 1 
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Bilaga 18 – Data Self-Efficacy del 2 
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Bilaga 19 – Data undvikandemotivation 
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Bilaga 20 – Data undvikandebeteende  

 
 


