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Abstrakt 
 
I det moderna samhället utför många privatpersoner ekonomiska handlingar på Internet. Vi 
handlar i större utsträckning via Internet vilket kräver att vi skyddar oss mot olika 
datasäkerhetshot för att vår personliga information inte hamnar i fel händer. I studien gjordes en 
kartläggning på privatpersoners medvetenhet av datasäkerhetshot genom enkätundersökningar. 
Vidare undersökte vi vad två e-handelsföretag gör för att skydda privatpersonens personliga 
information. Resultaten visade att datasäkerhetsmedvetenheten var hög hos många privatpersoner 
men det fanns ett samband mellan ålder och medvetenhet. Vidare var det inte nödvändigtvis de 
privatpersoner som använde sitt kreditkort, som hade högst medvetenhet kring datasäkerhetshot. 
Resultaten visade dessutom att e-handelsföretagen har en rad olika lösningar för att säkra deras 
kunders information.  
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Förord 
 
Vi vill tacka de personer som har medverkat i våra intervjuer och enkätundersökning vilket har 
varit till stor hjälp för oss under vårt uppsatsarbete.  
 
Vi vill även tacka våra handledare Anders Svensson och Mia Sassen som väglett oss under 
arbetets gång och gett oss kritik samt stöttat oss. 
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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 
 
De senaste 20 åren har utvecklingen inom IT ökat markant (Secure-IT, 2007). I dagens samhälle 
har nästan alla privatpersoner en dator med internetuppkoppling. I takt med den snabba 
utvecklingen av Internet använder vi den både för nöjes skull men också för att utföra många 
andra uppgifter (SCB, 2006). Vi är sammankopplade i enorma nätverk och vi kan kommunicera 
med varandra oavsett om det är vår granne bredvid oss eller en gammal vän på andra sidan 
jordklotet (Pihlsgård, 2004). Men med allt positivt som Internet ger oss har även hotbilden för 
privatpersonerna blivit allt mer växande. Mycket av den information vi hanterar och delar med 
oss på nätet är mycket känslig och utan den rätta säkerheten kan den komma i fel händer, vilket i 
sig kan skapa stora problem (Mitrovic, 2005). De hot som var relaterade till IT i början av 80-
talet var ganska oskyldiga företeelser, men har nu vuxit i antal och har blivit mer seriösa hot 
(Secure-IT, 2007). Samtidigt har Internet lett till att kriminella har en större arena att begå brott 
på (Mitrovic, 2005; Schneier, 2000). 
 
“The Internet makes it easy for us to apply for credit cards, manage our bank accounts, and 
make purchases without ever leaving our desks. At the same time, the Internet gives thieves a 
cloak of invisibility; they don't have to be there in person to make a fraudulent purchase or to 
apply for credit. So using the Internet makes it easier for them to steal and more difficult for law 
enforcement agencies to trace them” (Symantec, 2007). 
 
Idag erbjuder företag fler och fler tjänster via Internet och privatpersoner handlar allt oftare via 
Internet. Säkerhetshoten ändras dagligen och samtidigt kommer det allt fler säkerhetslösningar 
som skyddar både e-handelsföretagen och privatpersoner (Mitrovic, 2005). Men ju fler 
handlingar vi utför via Internet desto mer sårbara blir vi för olika hot. År 2006 utförde Statistiska 
Centralbyrån en undersökning kring Sveriges befolkning som har tillgång till Internet hemma. 
Resultatet blev att c:a 62 procent använder det dagligen för att utföra diverse handlingar. Många 
av dessa handlingar är hantering av viktig och personlig information som t.ex. e-handel. En annan 
undersökning utförd av SCB (2007) kring vilka sysslor Internet används till visade att upp till 36 
procent har använt Internet för att köpa och beställa varor. Bradley (2006) menar att det finns en 
tendens hos privatpersoner, att tycka att man inte har någon viktig information sparad på datorn 
som är värd att säkra. Men faktum är att många har mycket mer känslig information sparad på sin 
dator än vad de tror. Om någon vill stjäla ens identitet så är ett fullständigt namn och 
personnummer tillräckligt, något som man lämnar ut när man ska handla via Internet (Bradley, 
2006). Virus, maskar och trojaner är olika hot som t.ex. kan leda till att privatpersoner får sin 
kreditkortsinformation stulen, och i vissa fall, till och med sin identitet stulen (Bradley, 2006). 
Begrepp som phishing (nätfiske) och spyware (spionprogram) är något som har dykt upp i senare 
år. Dessa nya hot kan skapa mycket skada men mycket få känner till begreppen eller innebörden 
av dem. (Mitrovic, 2005)  
 
 

 



Privatpersoners säkerhetsmedvetenhet 
- Kring användandet av kreditkort och Internet      Ron Karlsson & Shqipe Hyseni  
      

 

 

 

 

1.2. Problemområde 
 

Antalet Internetanvändare ökar successivt för varje år. Då privatpersoner utför mer och mer av 
sina dagliga handlingar som t.ex. handla via e-handelsföretag på Internet är det viktigt att 
privatpersonerna blir mer säkerhetsmedvetna och att man som privatperson håller sig skyddad 
mot säkerhetshot. Detta för att all den mängd data som skickas fram och tillbaka över Internet 
som t.ex. kreditkortsnummer inte hamnar i fel händer och skadar privatpersoner eller e-
handelsföretag. Därför anser vi att det är allra högsta grad relevant att undersöka privatpersoners 
medvetenhet om riskerna kring deras e-handlingsvanor genom Internet. Ur ett 
privatpersonsperspektiv anser vi att det är viktigt att privatpersoner har en utbredd medvetenhet 
kring datasäkerhet samt kunskap om de olika hot som finns när man handlar med kreditkort på 
Internet. Detta är viktigt då privatpersonerna lämnar ut känslig och personlig information på 
Internet. Om man då brister i kunskap kring de olika hot som finns riskerar privatpersonerna att 
deras information hamnar i fel händer. Ur ett företagsperspektiv, vill vi veta vad de gör för att 
skydda privatpersoners kreditkortsupplysningar och personliga information, samt vad de gör för 
att skapa tillit och förtroende. 
 
1.3. Frågeställning 
 
Känner privatpersoner till de datasäkerhetshot som existerar kring hantering av kreditkort på 
Internet och i vilken utsträckning skyddar de sig mot dem? 
 
Vad gör e-handelsföretag för att säkra privatpersoners personliga information och 
kreditkortsupplysningar samt skapa förtroende för deras kunder? 
 
1.4. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns ett medvetande kring datasäkethetshot och 
datasäkerhet ur en privatpersons perspektiv. Dessutom vill vi veta vad e-handelsföretagen gör för 
att säkra deras kunder 
 
1.5. Målgrupp 
 
Denna studie riktar sig till privatpersoner, studenter, forskare och e-handelsföretag som har 
intresse för datasäkerhetsmedvetande och datasäkerhet. Vi har valt att ge grundläggande 
beskrivningar med hjälp av tidigare forskning kring de olika datasäkerhetshot och 
datasäkerhetsskydd som finns, detta då intressenternas förkunskaper är olika i området.    
 
1.6. Avgränsningar 
 
Studien inriktar sig på Internet och e-handel inom konsumentsektorn. Andra varianter av 
affärsrelationer som existerar kommer inte att tas upp då vi vill fokusera på privatpersonens e-
handelsvanor relaterade till e-handelsföretag. Vi avgränsar också säkerhetshoten till de som är 
relevanta för frågeställningen. 
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2. Hot och Skydd 
 
Vi vill i detta kapitel beskriva de olika teorier som har relevans för vårt forskningsområde och 
som vi förmodligen kommer att få hjälp av i våra analyser av insamlade data. Vi har valt att 
beskriva en del relevanta datasäkerhetshot och datasäkerhetslösningar som finns, för att visa 
vilken virtuella arena privatpersoner, som använder Internet, befinner sig på. 
 
2.1. Fördelar med Internet och e-handel 
 
Enligt Pihlsgård (2004) så har Internet på bara några få år blivit en del av många människors 
vardag. Myndigheter, företag samt privatpersoner har börjat gå över till den digitala världen. Det 
finns oändliga möjligheter och det är en trend som har kommit för att stanna. Alla kan idag söka 
information, skicka e-post, kommunicera med vänner och andra människor genom Internet 
(Fredholm, 2002). Enligt Fredholm (2002) så håller privatpersoners köpvanor på att förändras 
genom e-handel och privatpersoner handlar mer och mer över Internet. Näthandeln blir större 
hela tiden och dagligen kommer det fler företag som erbjuder sina produkter och tjänster via 
Internet. Privatpersoner får större utbud, bättre priser och förhöjd service (Fredholm, 2002). 
Anledningen att Internet har blivit så populärt är att det underlättar och hjälper människors 
vardag på många olika sätt (Pihlsgård, 2004).   
 
Turban (2004) beskriver olika fördelar som privatpersoner kan uppleva med e-handel.  
 
Tillgängligheten - Den elektroniska handeln tillåter kunderna att handla eller att utföra andra 
affärer och aktiviteter vilken dag som helst på året, dygnet runt, och från vilken plats som helst på 
jorden. Detta leder till att kunden inte behöver ta hänsyn till olika tidzoner utan man kan handla 
efter eget tycke. 
 
Billigare produkter och service - eftersom kunden enklare kan handla i olika affärer samtidigt, 
och därmed jämföra produkter på ett lättare och behagligare sätt än vad man gör i vanliga fall. 
Detta leder också till att utbudet ökar enormt, eftersom man kan hitta oändligt många försäljare 
på Internet. 
 
Bekvämlighet – Som kund kan man i lugn och ro jämföra produkter. Kunden får produkten 
levererad till dörren eller till närmsta postcenter. Och om det gäller digitaliserade produkter 
såsom musik, film, mm, kan man få produkten omedelbart till sin hemdator.  
 
Knutpunkter - Många företag eller webbsidor har diskussionsforum, eller 
låter kunder genomföra kundrecensioner på produkter, vilket tillåter konsumenterna 
att enklare jämföra produkter, tankar, och erfarenheter. 
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2.2. Säkerhetshot 
 

Enligt Mitrovic (2005) är vi i vår dagliga tillvaro sårbara för ett antal olika hot när vi använder 
oss av olika tjänster på Internet. Författaren klassar de olika hoten i tre grupper; fysiska hot, 
logiska hot och mänskliga/organisatoriska hot. 
 
De fysiska hoten handlar om någonting som ställer till skada i datorer, hårddiskar, minneskretsar 
och andra komponenter. Det kan både vara rent tekniska fel som orsakats av ett komponentfel 
eller någon form av systemhaveri, men det kan dessutom vara att en obehörig person får fysisk 
åtkomst till IT-resurser . Om en obehörig person får tillgång till IT-resurser kan det innebära att 
både sekretessen och integriteten skadas. Till en viss del skadas även tillgängligheten.(Mitrovic, 
2005). 
 
De logiska hoten är på något sätt kopplade till programvaran i IT system som operativsystem, 
databaser och liknande. Obehörig åtkomst som sker via en form av olaglig inloggning kan leda 
till stor skada. Dessa hot är oftast riktade mot stora e-handelsplatser på nätet, vilket leder till att 
legitima användare inte har kunnat utföra diverse ärenden på dessa handelplatser eller fått sina 
kreditkortupplysningar och privata information stulen. Andra logiska hot är modifiering av IT-
resurser genom virus, maskar och trojan angrepp. Alla dessa tre kategorierna kan ställa till 
systemskada och leda till att ens privata och känsliga information stjäls (Mitrovic, 2005). 
 
De mänskliga och organisatoriska hoten innebär att den mänskliga faktorn kommer in i bilden. 
Det kan vara så enkelt som administrativa brister som till exempel, om en ny person börjar arbeta 
för ett företag så är det viktigt att behörighetsadministrationen tilldelar korrekta rättigheter för 
tillgång av olika IT-resurser. Detta kan orsaka problem för sekretessen, integriteten och 
tillgängligheten i IT-resurserna (Mitrovic, 2005).   
 

2.2.1. Typer av hot  
 

Virus är ett datorprogram eller programsekvens vars uppgift är att tränga sig in i andra program 
och infektera dem. Viruset kopierar dessutom sig själv och sprider sig till andra program 
(Lindgren, 2006; Pfleeger, 2003). Ett virus kräver att en användare aktivt öppnar filer där virus 
gömmer sig, för att kunna spridas (Sörensen, 2004). Virus kan leda till att så kallade bakdörrar 
öppnas i ens dator och på så sätt kan otillåtna människor både stjäla och förstöra känslig data som 
banklösenord mm. (Polisen, 2007). 
 
Phishing (nätfiske) är en annan typ av bluff där angriparen är ute efter lösenord, 
kreditkortsuppgifter eller annan känslig information (Carlsson, 2007). Detta uppnås genom att 
bedragaren utger sig att vara någon annan än vad han faktiskt är. Ett exempel på phishing är, att 
någon skickar ut ett e-postmeddelande som utger sig vara från en bank eller liknande.  
I e-postmeddelandet begär man t.ex. kreditkortsinformation eller banklösenord och på så sätt 
stjäls information. (Lindgren, 2006; Polisen, 2007). 
 
Spyware (spionprogram) är ett allt vanligare problem. Ett spionprogram ligger i datorn och 
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skickar information tillbaka till sin skapare utan att datorns ägare vet om det. Vilken typ av 
information det skickar varierar och kan vara allt från information om vilka webbsidor man 
besöker, till ens kontonummer och lösenord för bankaffärer eller andra viktiga uppgifter 
(Lindgren, 2006). Spionprogram kan även användas för att lura användare på pengar (Polisen, 
2007).  
 
Hackers är personer som, med hjälp av datorer, bryter sig in i både privata personers datorer och 
diverse organisationers nätverk (McClure, et al. 2002). Dessa personer är ofta mycket skickliga 
programmerare som har kunskapen att komma åt känslig och viktig information, såsom 
kreditkortsupplysningar och bankkonto information.  
 
Trojansk häst är ett skadligt program som kommer förklätt som ett oskadligt program (Lindgren, 
2006). Trojanska hästar är illvillig kod som läggs till ett befintligt program och exekverar kod 
som användaren är omedveten om. Dessa syftar oftast till att underlätta intrång i andra 
människors datorer, för att komma åt privat och känslig information (Sörensen, 2004). 
 
Maskar är program som ser oskyldiga ut och bara väntar på att en användare aktiverar dem. Det 
vill säga den slingrar sig in i ens system med hjälp av ett oskyldigt utseende (Fjordvang, 2002). 
Maskar har som sin största uppgift att sprida sig via nätverk, där de kan skapa kopior av sig själv 
mellan datorer inom loppet av några få ögonblick. Den största skadan som maskar gör är att stjäla 
resurser (Lindgren, 2006).  
 
2.2.2. Hotbild 
 

Mitrovic (2005) beskriver hotbilden enligt följande formel:  
 
Hot + Svaghet = Sårbarhet  

  
Figur 1 Hotbild (Mitrovic, 2005 s.63) 
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Mitrovic (2005) förklarar att modellen är en förenkling av verkligheten men illustrerar begreppet 
hotbild på ett enkelt och tydligt sätt. När en privatperson skapar sig ett begrepp om hotbild måste 
han eller hon väga in de olika komponenterna. Det första privatpersonen måste tänka på är att 
undersöka om ett hot föreligger. När man har konstaterat att det finns ett tydligt hot gäller det att 
identifiera vad är det som utgör detta hot och hur det realiseras. Om privatpersonen inte kan se ett 
tydligt hot så får man gå vidare och undersöka om ens IT-system har några som helst svagheter 
som kan orsaka problem (Mitrovic, 2005).  
 
Mitrovic (2005) beskriver och ger exempel på en del faktorer som innebär svagheter kring 
potentiella risker. 
 

• Finns det en bra autentiseringsfunktion? 
• Var och hur lagras användardata (user credentials)? 
• Krävs det ett separat klientprogram? 
• Vilka nätverksprotokoll används? 
• Krypteras användardata mellan klient och server? 
• Används förbestämda administratör konton i diverse servrar och databashanterare? 
• Förekommer kända bakdörrar? 
• Vilka portar måste öppnas i brandväggen för att inte tappa funktionalitet? 
• Kan sessionsdata fångas på nätverket? 

 
Dessa exempel är bara en bråkdel av de faktorer som privatpersoner bör känna till för att kunna 
bedöma om det finns några svagheter i det IT-system som han eller hon använder. Om 
privatpersonen nu hittar en svaghet eller flera så uppstår det plötsligt ett potentiellt hot. Genom 
att kombinera de olika hot och svagheter som privatpersonen vet existerar, kan han eller hon få 
ett begrepp om sårbarheten som man har. Tillsammans ger dessa tre parametrar en tydlig och klar 
hotbild. När privatpersoner har fått kännedom kring de sårbarheter som man har i sitt system kan 
man vidta åtgärder för att förhindra hoten (Mitrovic, 2005). Den fråga som är mest relevant för 
privatpersoner vad gäller e-handel är: Var och hur lagras användardata och om datainformationen 
krypteras (Mitrovic, 2005). 
 
2.2.3. Vanligaste internetbedrägerier 
 
BRÅ (2000) publicerade en undersökning kring IT-relaterade brott där man kom fram till att 
Internet medför ett kraftigt genomslag för bedrägerier och svindlerier eftersom Internet är globalt. 
Utan större kostnader kan gärningsmannen vända sig till ett oräkneligt antal potentiella offer. På 
Internet utförs bedrägerier genom t.ex. att använda någon annan persons kreditkort som stulits 
eller kreditkortsnummer som gärningsmannen kommit över. 
 
Schneier (2004) skriver att det vanligaste bedrägeriet som sker på Internet är människor som 
öppnar ett spännande e-postmeddelande där de uppmanas till att skicka pengar eller skriva in sitt 
kreditkortsnummer. Schneier (2004) menar vidare att samma problem händer när en del 
människor går in på olika webbsidor och lämnar sina kreditkortsupplysningar utan att tänka på 
säkerheten. SCB (2005) publicerade privatpersoners dator och Internet vanor där de uppger att 
fastän detta är den vanligaste typen av bedrägeri, så är betalning med kreditkort på nätet inget 
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reellt hot. Detta då endast en procent av kreditkortsanvändarna på nätet har upplyst om att de har 
varit med om någon typ av bedrägeri. Undersökningen visade dessutom att missbruk av 
konfidentiell information som är skickad på nätet också mycket ovanlig. Ett exempel på detta är 
att någon ger ut privatpersoners adressinformation till någon som utnyttjar den för att skicka 
direktadresserad reklam. Säkerhetsattacker är ett stort växande problem och det händer fler och 
fler incidenter varje år (Anonymous, 2007).  
 
2.2.4. Identitetsstöld 
 
Enligt Pfleeger (2003) är identitetsstöld och identitetsbedrägerier termer som används för att 
referera till alla sorters bedrägerier som innebär att någon använder en annan människas 
personliga uppgifter för bedrägerier, oftast för ekonomisk vinning. Pfleeger (2005) menar 
dessutom att för de kriminella innebär identitetsstöld en relativt låg risk med möjligheter till stora 
vinster. För att få tag på de personliga uppgifterna gör bedragarna allt från att rota i sopor till att 
hacka hemsidor. Internet har blivit ett mycket lönsamt ställe för bedragare att hitta information 
på. Ett sätt som har hänt ofta är att någon skickat e-post där man säger att mottagaren har vunnit 
en resa och det enda mottagaren behöver göra är att svara på e-posten med lite uppgifter om sig 
själv (Pfleeger, 2003). Enligt Deybach (2007) så kostar det enorma resurser att hantera 
identitetsstölder när de väl har skett. Detta har lett till att många företag har börjat lägga ner 
mycket resurser och pengar för att förhindra detta och säkra sina kunders och anställdas uppgifter 
(Deybach, 2007). Identitetsstöld är inte så utbrett i Sverige men det kan bli ett större hot i 
framtiden (Mitrovic, 2005). 
 
2.2.5. Intrång   
 

Pfleeger (2003) skriver att intrång utförs många gånger av personer som redan har en delvis 
behörighet vid ett nätverk, t.ex. människor som inte är blockerade av brandväggar och lösenord 
men det händer också att det sker olika typer av intrång av människor utifrån dvs. människor som 
har lyckats knäcka brandväggarna och andra säkerhetslösningar. Författaren beskriver IDS 
(intrusion detection system) som är skapade för att upptäcka intrång. Dessa system avlyssnar 
användarnas och systemets aktiviteter och registrerar onormala aktiviteter genom statistiska 
analyser. IDS kan dessutom igenkänna kända typer av attackmönster och korrigera 
konfigurationsproblem. Många webbplatser utsätts för intrångsförsök varje dag (Fredholm, 
2002). För det mesta är ingen skada skedd, men faktum kvarstår; någon har försökt komma åt 
skyddad data. Ofta vill hackare komma åt information som kreditkortsnummer, finansiell 
information eller orderinformation som kan användas för att skada e-handlaren eller deras 
kunder. Men ibland vill hackers bara visa att de kan ta sig in på e-handlarens nätverk (Fredholm, 
2002). 
 
2.3. Skydd mot säkerhetshot 
 
2.3.1. Antivirus  
 

Antivirus är ett program som arbetar tillsammans med en databas. Denna databas innehåller olika 
kännetecken från diverse typer av virus som hittas tidigare. Antiviruset söker igenom filer på 
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datorn och letar efter dessa olika kännetecken för att lokalisera de olika virus som kan finnas 
(Lindgren, 2006). Antivirusprogram skyddar idag även mot en del typer av spionprogram men 
det finns andra som enbart skyddar mot spionprogram och dessa program fungerar på samma sätt 
som antivirus. 
 
2.3.2. Brandvägg  
 
Det mest grundläggande skyddet som används är ”firewall” (brandvägg). Detta skydd består av 
ett antal komponenter som sätts upp för att begränsa trafiken till ett nätverk eller en enskild dator 
(Stallings, 2006). Brandväggar är en typ av säkerhetsskydd som kan ses som en gränsvakt som 
kontrollerar att det är endast legitima informationsflöden in och ut från din dator eller nätverk 
(Mitrovic, 2005). För att minimera riskerna för intrång kan man konfigurera brandväggen för 
vilken sorts trafik som tillåts upprätta en förbindelse. Fördelen med en ”brandvägg” är att man 
själv bestämmer vilka portar som kommer ha tillgång till nätet. Genom att använda så få portar 
som möjligt minimeras risken för att obehöriga skall få tillgång till systemet. Detta skydd är ett 
av de mest grundläggande och bör i regel finnas hos alla (Stallings, 2006).  En av nackdelarna 
med brandvägg är att den försätter användaren i falsk trygghet, eftersom den alltid kommer ha 
vissa portar för interaktion med Internet öppna. Det finns alltså alltid möjlighet för obehöriga 
användare att få tillgång till systemet genom olika metoder, även om mängden in- och utgående 
datatrafik minskar med brandvägg (Stallings, 2006).   
 
2.3.3. Kryptering  
 
Kryptering är den mest utbredda avancerade säkerhetsmetoden, som innebär att göra om data 
(ord, meningar eller numeriska värden) till en kodform för att obehöriga inte skall kunna förstå 
hemlig information. Detta kodsystem omfattar användande av mer eller mindre avancerade 
algoritmer. Kryptering av data gör att den som har tillgång till informationen, har möjlighet att 
läsa den (Fjordvang, 2002). Behöriga användare som utbyter krypterad information använder 
nycklar (program för dekryptering) som återställer information till sitt ursprungliga skick. Alla 
dokument som ska skickas genom elektronisk förbindelse krypteras. Sen finns det olika metoder 
för kryptering. De två huvudtyperna är: 
 
Symmetrisk kryptering bygger på att sändaren och mottagaren har samma nyckel för kryptering 
och dekryptering. De tre vanligaste metoderna av symetrisk kryptering är:  
DES (Data encyption standard), 
3DES (Data encyption standard) 
IDEA (International Data encyption standard) 
Symmetrisk kryptering är mest lämplig när många aktörer kommunicerar med en och samma part 
t.ex. att flera privatpersoner betalar räkningar via en internetbank. 
 
Asymmetrisk kryptering går till på följande sätt. Det finns två nycklar: en privat och publik. Den 
publika nyckeln sprids fritt t ex i en elektronisk katalog. Dekrypteringen sker med den privata 
nyckeln som bara den mottagande parten innehar. En dekrypteringsnyckel ligger oftast på ett 
smartcard (elektronisk kort) eller är en mjukvara produkt. Asymmetrisk kryptering är mycket 
säkrare än den symmetriska metoden och lämpar sig bäst för kommunikation i relation många till 
många. Metoden är även vanlig i anknytning till e-post och EDI (Electronic Data Interchange). 
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2.3.4. Lösenord  
 
Lösenord är ett av de viktigaste skydden emot olika intrång och hot. Det är dock viktigt att 
privatpersoner använder sig av ett starkt lösenord (Mitrovic, 2005; Stallings, 2002). Ett svagt 
lösenord är ett lösenord som endast innehåller bokstäver och är helt enkelt ett kort ord. 
Privatpersoner skall aldrig använda sig utav ett personnamn, personnummer eller vardagliga 
fraser, detta då det är för enkelt att knäcka. Det finns ett antal definitioner på vad ett starkt 
lösenord är men grunden är detsamma. Det skall minst vara sju tecken långt och det skall 
innehålla bokstäver, nummer och minst en symbol. Ett exempel på ett bra lösenord är: F3%Nj8x. 
(Mitrovic, 2005) 
 
2.3.5. Behörighet 
 
Enligt Mitrovic (2005) är det otroligt viktigt att upprätthålla en god behörighetsadministration 
inom IT-säkerhetsområdet. Författaren menar att man bör ha kontroll på aktiva användare inom 
ett IT-system. Författaren menar dessutom att den tydligaste utmaningen handlar om 
identitetshantering, det vill säga att det skall finnas en bra kontroll över systemet så att en stor del 
av Internets användare inte har möjligheten att skaffa sig obehörig åtkomst till det. Detta går hand 
i hand med att e-handelsföretag kontrollerar att den som använder ett kreditkort på deras 
webbsida är faktiskt den personen som äger kreditkortet (Mitrovic, 2005). 
 
2.3.6. SSL Secure Socket Layer 
 
Enligt Pfleeger (2003) är det vanligaste sättet att genomföra kortköp på Internet är att använda sig 
av en krypterad överföring. Den mest använda tekniken när det gäller e-handel är protokollet 
Secure Socket Layer (SSL). Människor som handlar på internet brukar lita på att detta system är 
tillräckligt säkert att använda (Oppliger, 2007). Ett kortköp över SSL går till på samma sätt som 
ett kortköp i butik men utan namnunderskrift. SSL innebär att kommunikationen är krypterad 
samt att konsumenten är säker på att e-handelsplatsen är den som den utger sig för att vara. Det 
senare löses genom att e-handlaren skaffar sig ett så kallat certifikat hos en auktoriserad 
utfärdare, certificate authority (CA). Förutom en webbläsare med stöd för SSL behöver 
konsumenten inte någon särskild utrustning eller mjukvara (Pfleeger, 2003). 
 

2.3.7. 3D Secure och Secure Code 
 
3D Secure är namnet för den säkerhetsteknik som VISA använder för att identifiera 
kortinnehavaren vid köp över Internet, och för att säkerheten vid e-handel ska förbättras. 
Mastercard har en liknande teknik som de kallar Secure Code. Det är en tjänst som bankerna 
tillsammans med VISA och MasterCard erbjuder sina kunder för att säkra betalningar vid e-
handel. Identifieringsprocessen är likvärdig den som används vid bankomatuttag och som bygger 
på att en personlig kod/lösenord används i samband med köpet. Med denna teknik erhåller 
säljföretaget betalgaranti och kortinnehavaren kan vara säker på att dennes kort inte används av 
någon obehörig. Båda företagen har valt att gå efter samma koncept som innebär: 
 



Privatpersoners säkerhetsmedvetenhet 
- Kring användandet av kreditkort och Internet      Ron Karlsson & Shqipe Hyseni  
      

 

 

 

- För kontoinnehavaren gäller ett särskilt anslutningsförfarande där han eller hon tilldelas ett 
lösenord 
- Säljföretaget måste ha en särskild programvara för att auktorisera köpet.  
 
När ett köp ska göras anges kontonumret, vilket kontrolleras av kortföretaget genom en krypterad 
kommunikation. Med hjälp av ett lösenord autentiseras kunden av kortföretaget och banken 
kontrollerar om det finns täckning. E-företaget meddelas slutligen om köpet kan genomföras eller 
inte. Konsumenten som önskar utnyttja denna tjänst registrerar sig hos sin kortutgivare och får en 
kod kopplad till sitt kreditkort, vilken används för att bekräfta köp på Internet. (VISA, 2007; 
Mastercard, 2007; Euroline SEB, 2007; Johnsson, 2004). 
 

2.3.8. Trygg e-handel   
 
Trygg e-handel utvecklades av Pricerunner och togs i bruk under våren 2007 av flera större e-
handelsföretag i Sverige. Det utvecklades i syfte att de ville öka privatpersonernas kunskap om 
sina rättigheter kring handel via Internet. Trygg e-handel innebär att e-handelsföretagen behöver 
visa tydligt och klart på sina webbsidor om de villkor som gäller för privatpersonen när de 
handlar hos e-handelsföretagen. Målsättningen är att öka antalet e-handelskonsumenter med hjälp 
av Trygg e-handels kriterier samt få fler e-handelsföretag att använda sig av de riktlinjer som 
Trygg e-handel kräver. Detta resulterar i att e-handels utveckling kommer främjas. (Trygg e-
handel, 2008; Internetworld, 2008) 
 
2.4. Datasäkerhet  
 
Datasäkerhet handlar i stor grad om att skydda informationen såsom personliga uppgifter och 
kreditkortsupplysningar samt säkra dess fortlevnad (Mitrovic, 2005). Datasäkerhet är ett mycket 
brett område och blivit allt viktigare eftersom hoten mot ett system har så olika karaktärer 
(Lindgren, 2006). Fjordvang (2002) menar att syftet med att skydda sin information är att uppnå 
hög säkerhet när man som privatperson använder en dator för att handla via Internet. 
Datasäkerheten handlar enligt Carlsson (2007) om att förstå de mekanismer som styr 
privatpersoners agerande, och utifrån detta skapa säkra system. Vidare menar Carlsson (2007) att 
både företag och privatpersoner ska ha en tillräcklig bra strategi för att lösa de problem som 
uppstår nu och i framtiden. Mycket kan göras för att förbättra säkerheten. Och säkerhet är inte 
bara något för företag och organisationer, utan måste tas på allvar även privat (Fjordvang, 2002). 
Schneier (2000) beskriver säkerhet inom data i form av en kedja som består av många länkar där 
varje länk är väsentlig för kedjans totala styrka; vilket menas att säkerheten endast är så bra som 
den svagaste länken. Med datasäkerhet avses de mått och steg som tillämpas för att rätt person 
ska få tillgång till rätt data (information) i rätt tid. Datasäkerhet handlar dessutom om att vidta 
åtgärder för att förebygga att sina tillgångar skadas som medför att man som privatperson 
upptäcker när, hur och av vem en tillgång har skadats. Detta leder till att privatpersonen kan 
återfå sina tillgångar, eller reparera skada på dem (Carlsson, 2007).  
 
2.4.1. Sekretess, integritet och tillgänglighet 
 
När man talar om IT säkerhet stöter man alltid på de tre begreppen sekretess, integritet och 
tillgänglighet. Dessa tre begrepp ligger grund för den fundamentala basen för IT säkerhet. 
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Sekretess handlar om att den som fått en viss information inte lämnar informationen vidare till 
obehöriga parter, avsiktligt eller oavsiktligt (Mitrovic, 2005). Det vill säga att informationen bara 
kan användas utav de personer som skall ha tillgång till den (Syren, 2005). Sörensen (2004) 
refererar till sekretess med begreppet ”Trygghet” och man lägger vikt på att endast behöriga skall 
kunna ha tillgång till diverse data information. 
 
Integritet innebär att det inte är gjort några som helst modifieringar på datainnehållet av 
oauktoriserade objekt. Dessutom så skall det inte ske några oauktoriserade modifieringar av 
datainnehållet av auktoriserade objekt dvs. att allt datainnehåll skall vara konsistent (Mitrovic, 
2005). Det är viktigt att datorn skall vara komplett och felfri samt fungera korrekt med brandvägg 
och antivirus skydd. Detta för att på så sätt skydda sina personliga uppgifter som kan vara till 
skada om de hamnar i fel händer (Sörensen, 2004). Integritet refereras ibland i litteraturen som 
”riktighet”, dvs. att samtliga som tar del av informationen kan lita på den. Det är viktigt att 
informationen är säker, spårbar och riktig, allt detta för att känna sig säker som privatperson 
(Syren, 2005). 
 
Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver vikten av pålitlig och ständig åtkomst till diverse 
informationssystem för enbart behöriga användare (Mitrovic, 2005). Syren (2005) skriver att 
ingen annan än den som har tillgång till informationen skall kunna komma åt den. 
 
2.4.2. Skydd i flera steg 
 
Enligt Secure-IT (2004) så behöver man både som företag och privatperson arbeta med åtgärder i 
flera steg för att uppnå bra datasäkerhet. Men det bör ändå tilläggas att ingen kommer att uppnå 
ett skydd som är hundra procent säkert eftersom förutsättningarna och hotbilderna hela tiden 
ändras oavsett vilken miljö vi verkar i. Modellen nedan beskriver de olika faktorerna som bör 
ingå i ett skyddat system. 
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Figur 2: Skydd av system (Secure-it, 2004) 
Figur 2 beskriver vad en privatperson behöver för skydd på sin dator för att uppnå hög säkerhet. 
Genom att ha ett antivirus och skydd mot spam samt antispionprogram uppdaterade så är man så 
skyddad man kan vara mot diverse hot som kan leda till förlust och/eller stöld av känslig 
information. Dessutom är det viktigt att man kopplar upp sig mot t.ex. en e-handelsserver som 
har de riktiga skydden installerade. (Secure-IT, 2004) 
 
2.4.3. Informationssäkerhet 
 

Mitrovic (2005) skriver att informationssäkerhet handlar om att skydda information oavsett 
vilken form den är i. Formatet på den sparade informationen skall inte styra arbetet med 
säkerheten utan det är värdet och känsligheten i informationen. Syren (2005) förklarar att data är 
den samlade informationen som vid ett visst tillfälle finns sparad, exempelvis sparad på en 
hårddisk. Information har gått från att vara en abstrakt tillgång till en mätbar och skyddsvärd 
tillgång. Syren (2005) menar att man som privatperson därför är tvungen att vidta olika åtgärder 
för att förhindra obehörig åtkomst till sin information. Genom att vidta skyddsåtgärder mot 
diverse hot så minskas risken för obehöriga intrång eller förlust av information genom stöld.  
Syren (2005) menar att begreppet säkerhet betyder att vara och känna sig säker. Mitrovic (2005) 
beskriver informationssäkerhet som ett begrepp som syftar till att skydda information mot diverse 
hot. Detta för att säkerställa informationens fortlevnad. 
 
2.4.4. Privatpersoners säkerhetstänkande  
 

Enligt Maiwald & Sieglein (2002) så är ett bra säkerhetstänkande byggt i grund och botten på 
vanligt sunt förnuft. Man är tvungen att vara medveten om vad det är för risker man utsätter sig 
för när man t.ex. handlar med kreditkort på Internet. Dessutom menar Maiwald & Sieglein (2002) 
att privatpersonerna är nyckeln till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete. Om de inte går 
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enligt logiska informationsskyddsprinciper ökar risken för säkerhetsförsummelse betydligt. 
Enligt Teo (2007) så är det viktigt att e-handelsföretagen tydligt visar sina säkerhetslösningar så 
att det ger en upplevelse av att webbsidan är säker som i sig leder till att privatpersoner vågar 
handla med sitt kreditkort där. Författaren menar dessutom att företag som har fysiska butiker 
leder till större förtroende hos privatpersoner. Detta på grund av att människor känner sig säkrare 
när det finns en ”riktig” person som kan stå till svars om något skulle inträffa. Företagen samt 
privatpersonerna måste kontinuerligt göra saker som reducerar riskerna för att få sitt 
kreditkortsnummer stulet (Maiwald & Sieglein, 2002).  
 
2.5.  Riskanalys och säkerhetsplanering   
 
2.5.1. Innebörden av risk 
 
Enligt Maiwald & Sieglein (2002) blir varje organisation och varje människa i omvärlden 
kontinuerligt utsatt för risker. Människor tolkar de flesta risker i livet som mindre farliga och att 
de inte behöver oroa sig för dem. Detta medan andra risker måste hanteras på något vis, så att det 
inte är lika troligt att de besannas..  Exempelvis har de flesta privatpersoner lås på ytterdörren 
hemma, så att det inte är lika trovärdigt att de blir av med värdefulla saker. Maiwald & Sieglein, 
(2002) menar att genom att installera lås hanterar man en risk. Samma sak gäller för att installera 
t.ex. antivirus på sin hemdator, man hanterar en risk. Sörensen (2004) menar att säkerhet alltid är 
en fråga om att väga risker, i förhållande till de besvär som säkerhetsanordningarna medför. 
Något som privatpersoner ofta bör tänka på då en installation av antivirus inte är särkilt besvärligt 
att utföra. 
 
2.5.2. Riskbeteende 
 
Mitrovic (2005) beskriver att varje privatperson och företag bör skaffa sig nödvändiga 
skyddsprogram. Författaren menar vidare att det inte räcker bara att skaffa säkerhetsprogram, 
eftersom inga skyddsprodukter ger 100-procentigt skydd. För att uppnå en högre säkerhet, menar 
han att man som privatperson måste skaffa sig grundläggande information om riskerna och hur 
man skyddar sig. Den viktigaste delen är enligt Mitrovic (2005) hur användaren beter sig och vad 
man tillåter datorn att göra. 
 
2.5.3. Riskanalys   
 
Riskanalys är den mest vittsyftande av alla bedömningstyper. En riskanalys tar inte bara 
säkerhetsluckor i betraktande, utan även hot, konsekvenser och kärndelarna i riskuppbyggnaden. 
Det är en fullständig utvärdering av i vilken riskzon och sårbarhet e-handelsföretaget befinner sig 
i. Enligt Maiwald & Sieglien (2002) behöver e-handelsföretag den fullständiga riskbilden klart 
för sig så att man känner till de allvarligaste riskerna och vet inom vilka områden man initialt bör 
koncentrera sig på. Inom E-handel så ligger de allvarligaste riskerna kring hantering av 
kreditkortsupplysningar och som det bör läggas mest fokus på (Peltier, 2005). Författaren menar 
också att det är mycket vanligt idag att e-handelsföretag inte sparar någon som helst 
kreditkortsinformation på hårdvara utan det används endast i syfte med en specifik transaktion 
och raderas efter transaktionen är genomförd.  
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Maiwald & Sieglein (2002) beskriver informationssäkerhetstermer för att analysera risker som 
har att göra med: 
 

• Att hålla informationen hemlig 
• Att bevara information intakt 
• Att kunna arbeta och ha tillträde till information och system 
• Mekanismer för ansvarsskyldighet 

 
Enligt Maiwald & Sieglien (2002) måste e-handelsföretag förstå och kunna hantera risktyper. 
Risken måste hanteras och det är grundbulten till informationssäkerhet. I en riskanalys försöker 
e-handelsföretagen ta reda på om det är troligt att en risk kan förverkligas genom att jämföra 
olika typer av attacker med existerande motåtgärder (t.ex. brandväggar). 
Maiwald & Sieglien (2002) menar dessutom att även de mest säkra e-handelsföretagen har 
sårbarheter i sina nätverk och på grund av detta måste de vara måna om att minimera riskerna. 
Alla e-handelsföretag måste därför skydda sig och vara beredda att hantera den uppmärksamhet 
de får från individer med illvilliga syften (McClure, 2002).  
 
2.5.4. Riskhantering 
  
Maiwald & Sieglein (2002) menar att ju större förtroende och bättre kunskaper privatpersoner får 
om hur de hanterar risker, desto bättre kan de använda olika säkerhetsåtgärder. Schneier (2004) 
menar att säkerhet inte behöver vara perfekt utan menar att riskerna måste kunna hanteras. Efter 
att privatpersonerna har identifierat riskerna, finns det tre saker som man kan göra åt dem: 
 

• Acceptera dem 
• Reducera dem 
• Försäkra sig mot dem 

 
Syrén (2005) tar upp några exempel på olika risker och uppmärksammar hur privatpersoner bör 
hantera samt undvika att utsättas för dessa risker. Författaren förklarar att risker finns när 
utomstående kommer över känslig information som finns sparad på ens egen dator. Detta kan ske 
om datorn har blivit smittad genom ett datorvirus som har planterat ett s.k. spyware eller på annat 
sätt vidarebefordrar data som finns lagrad på din dator. En annan risk uppstår om det finns ett 
felaktigt konfigurerat fildelningsprogram, som gör att datorn står öppen för externa användare. 
Därför finns det alla skäl till att alltid ha ett virusskydd och en brandvägg uppdaterad. (Polisen, 
2007) 
 
Enligt Polisen (2007) så sker det att e-handlare kan vara vårdslösa med att skydda uppgifter i sina 
datorsystem. Risken finns också, som med all annan handel att företag som privatpersonen 
handlar av inte är trovärdiga. Ett problem som kan uppstå är att beställda varor eller tjänster inte 
levereras, trots att betalning har skett. Det kan vara bero på att det är en falsk webbutik, som är 
skapad för att lura konsumenterna att lämna känsliga uppgifter. Det finns falska webbplatser som 
har adresser liknande verkliga webbutiker. Enligt Polisen (2007) bör man undvika att lämna ut 
sitt kreditkortsnummer på begäran utan ett acceptabelt syfte. Exempelvis kan det förekomma att 
webbplatser kräver kreditkortskortsnummer för att verifiera ålder, men istället har som mål att 
stjäla ens kortnummer. Polisen (2007) uppmärksammar även att e-handlarens 
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personuppgiftspolicy är betydelsefull, innan den accepteras. Personuppgiftspolicyn bör beskriva 
hur personuppgifter och eventuella kreditkortsnummer hanteras. Om det inte finns en 
personuppgiftspolicy finns risken för att kreditkortsnumret som sparas hos e-handelsföretaget inte 
sker på ett säkert sätt. Där finns dessutom risk att personuppgifter kan säljas vidare för att 
användas i exempelvis marknadsföringssyfte. (Polisen, 2007)  
 
Syrén (2005) beskriver att stulna kort eller insamlade kortnummer från kvitton som inte har tagits 
omhand i fysiska affärer eller restauranger riskerar att förbrukas i svekfullt syfte på Internet, 
oavsett om man själv någonsin har använt kort på Internet. Den möjliga konsekvensen blir att 
någon kommer över känsliga data som kontokorts- eller kreditkortsnummer och personnummer 
för att beställa varor eller tjänster, eller att i andra sammanhang uppge sig för att vara någon 
annan. 
 
Ett bra sätt att skydda sig vid kreditkortsbetalning är att använda ett kreditkort som privatpersoner 
får faktura på när de handlar på nätet. Då kan privatpersonen förneka köp som han eller hon inte 
anser att ha gjort. Använder privatpersonen istället ett kort som är direkt kopplat till ens konto 
förlorar man möjligheten att godkänna köp eftersom pengarna då dras från deras konto direkt. 
Dessutom kan kreditgränsen göra en eventuell förlust mindre eftersom det då tar ”stopp” efter att 
ett visst antal kronor dragits från kortet. Ett lönekonto däremot, kan innehålla mer pengar och 
fylls vanligen på en gång i månaden. Ett annat sätt kan vara att ha ett separat bankkonto för e-
handel som bara innehåller så mycket pengar som varorna kostar. (Polisen, 2007) 
 
2.6. E-handel ur ett användarperspektiv 
 
2.6.1. E-handelsvanor 
 
Enligt SCB (2005) undersökning så kom de fram till att privatpersoner som handlar på nätet gör 
det för det mesta från e-handelsföretag och verksamheter som har fysiska butiker. Hela 31 
procent av de personer som handlade på nätet 2005 gjorde det i dessa typer av webbsidor. Men 
det sker också en hel del handel hos webbsidor som bara existerar på Internet utan fysiska butiker 
och 25 procent av handeln skedde via dessa sidor. SCB (2005) presenterar dessutom att det finns 
en viss tendens att kvinnor litar mer på webbsidor som bara existerar på Internet än män. Den 
vanligaste orsaken till att inte handla med kreditkort på nätet är att privatpersoner föredrar att 
handla på ett ställe där de kan fysiskt se varan och ha en personlig kontakt med en säljare. Det 
finns en tendens hos äldre människor att ha denna uppfattning. En del av människorna som inte 
handlar genom webbsidor gör inte det på grund av att de är oroade för att lämna ut sitt 
kreditkortsnummer och personliga upplysningar. (SCB, 2005). 
 
2.6.2. Fördelar och nackdelar med e-handel för privatpersoner  
 
Whiteley (2000) beskriver de olika fördelarna och nackdelarna med e-handel; 
Fördelar 
+ Möjlighet att handla hemifrån – slippa åka, parkera och köa. 
+ Möjlighet att handla globalt, när som helst på dygnet. 
+ Utbud av de senaste varorna till låga priser. 
+ Hemleverans  



Privatpersoners säkerhetsmedvetenhet 
- Kring användandet av kreditkort och Internet      Ron Karlsson & Shqipe Hyseni  
      

 

 

 

+ Information, service och support lättillgängligt på Internet. 
 
Nackdelar  
- Problem med säkerhetsfrågor gällande skydd av personliga uppgifter och säkra transaktioner. 
- Fysiska varor måste levereras vilket kan ge förseningar, besvär och extra kostnader. 
- Inga möjligheter att kontrollera varan, till exempel vad det gäller kvalitet. 
- Att handla på Internet är ingen social upplevelse. 
- Problem vid eventuell retur av varor. 
 

2.6.3. Förtroende och medvetenhet 
 
Enligt Post & Telestyrelsen (2002) är förtroendet för Internet och säkerhetsmedvetenheten två 
problem som uppmärksammats i den allmänna debatten. Det är just privatpersonernas brist på 
förtroende för Internet (inte till e-handelsföretagen i sig) och en låg säkerhetsmedvetenhet hos 
konsumenterna som är de stora hindren för e-handeln (Post & Telestyrelsen, 2002). Detta även 
om det finns många fördelar med e-handel. Undersökningar gjorda av Turner (2002) visade att 
nästan alla ovana privatpersoner kände sig otrygga när de skulle använda sitt kreditkort på 
Internet. Hos de mer vana privatpersonerna fanns det också en känsla av otrygghet. Turner (2002) 
fann i en undersökning att privatpersonernas attityd till att handla på Internet är starkt förknippat 
med hur trovärdigt han eller hon uppfattar att e-handelsföretaget är. Författaren menar att det är 
privatpersonens uppfattning och inte den tekniska kunskapen som avgör om ett köp genomförs 
eller inte. Att e-handelsföretaget ger ett säkert och professionellt intryck är viktiga faktorer för 
hur trovärdigt det uppfattas av privatpersonen (Turner, 2002). 
 
I december 2002 gav regeringen ett uppdrag till Post och Telestyrelsen att undersöka hanteringen 
och inställningen hos privatpersoner med elektroniska betalningslösningar (PTS, 2002). Denna 
undersökning resulterade i att webbsidan skall vara användarvänlig dvs. att betaltjänsterna skall 
vara enkla att förstå och lätta att använda. Det är dessutom viktigt att gränssnitten är 
väldesignade. Ett av de viktigaste kriterierna var att det fanns tillit för webbsidan. Detta betyder 
att det var ett välkänt företag som står bakom tjänsten. Privatpersonerna ville också ha olika 
referenser som t.ex. vänner och familj som redan har använt webbsidan utan problem. Dessa 
kriterier skapar tillit och förtroende hos dem. Post & Telestyrelsen (2002) ser förtroende som 
något som privatpersoner och e-handelsföretag skapar tillsammans. Privatpersonen har ett visst 
förtroende för e-handelsföretaget baserat på tidigare egna erfarenheter eller rekommendationer 
från tredje part. Dessutom gör privatpersonen en bedömning av hur stor risk man tar när han eller 
hon väljer att köpa något från e-handelsföretaget. Detta vägs mot den nyttan (t.ex. snabbt, enkelt, 
billigt) det ger privatpersonen. Tjänsten får heller inte vara för komplex för privatpersonen. Om 
tjänsten är för krånglig väger inte nyttan upp den insats tjänsten kräver av privatpersonen. E-
handelsföretaget kan se till att tjänsten/webbsidan är säker. Detta skapar förtroende hos 
privatpersonen (Turner, 2002).  
 
2.7. E-handelföretagens ansvar och trovärdighet 
 
2.7.1. E-handelföretagens ansvar 
 
När privatpersoner använder kreditkort på Internet för att handla något så är det upp till 
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leverantören att disponera lämplig programvara för att säkra kundens privata handlingar och 
kreditkortsupplysningar (Carlsson, 2007). Många e-handelsföretag i Sverige har ansökt om 
Pricerunners utvecklade Trygg e-handelsstämpel, just för att skapa högre trovärdighet och för att 
ta mer ansvar som leverantör. (Persson, 2008)  
 
Enligt Patton & Jøsang (2004) är trovärdighet är något subjektivt som bestäms av privatpersonen 
och inte av skaparen av en webbplats. Skaparen av webbplatsen har flera faktorer till sitt 
förfogande när en webbplats produceras (Patton & Jøsang (2004). Webbplatsen ska:  
 

• likna den ”riktiga” världen i så stor utsträckning som möjligt 
 

• vara användarvänlig 
 

• visa tidigare erfarenheter från andra användare 
 

• vara transparent och ha tydlig information om sin policy 
 

• vända sig direkt till användaren (komma ihåg tidigare besök av användaren) 
 

• undvika reklam 
 

• vara professionellt utformad 
 

Dessa punkter leder till att tilliten och förtroendet höjs markant hos privatpersoner för e-handel 
och e-handelsföretagen (Patton & Jøsang, 2004). 
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3. Metod 
 
3.1. Forskningsval 
   

Vi kommer att använda oss av enkäter som vi kommer att dela ut till ett stort antal privatpersoner 
samt skicka ut intervjufrågor med e-post till två e-handelsföretag. Dessa två strategier för 
datainsamling kommer vi att använda oss av då vi vill dels att ställa frågor kring enkla beteenden 
hos privatpersoner, och dels värdera och veta hur man har tänkt hos e-handelsföretagen vi 
intervjuar. 
 

3.2. Metodval  
 
För att kunna förstå om privatpersoner är medvetna om de datasäkerhetshot som finns, har vi valt 
att använda enkäter i vår studie. Med hjälp av enkäter når vi ut till en stor respondentgrupp där vi 
kan få fram den empirin vi är ute efter. I utformandet av våra enkäter har vi försökt vara så 
neutrala som möjligt, detta så vi inte påverkar resultaten av vår undersökning. För att inte skapa 
obalans i vår undersökning och för att vi ska få fram så mycket relevant och konkret information 
från respondenterna som möjligt har vi valt att använda oss av slutna frågor som begränsar 
svarsmöjligheterna. Men för att få fram djupare information kring de slutna frågorna vi ställer har 
vi lagt till en möjlighet för respondenterna att motivera sina svar. Användningen av slutna frågor 
gör det väsentligt enklare för respondenterna att förstå våra frågor och ger dem en enklare 
möjlighet att svara. Användningen av öppna frågor görs för att få reda på motiveringen för svaren 
och respondenterna kan besvara frågan med egna ord. (Bryman 2001). För att kunna förstå hur e-
handelsföretagen skyddar privatpersoners personliga information har vi valt att utföra en e-
postintervju. I utformandet av e-postintervjun har vi valt att använda oss av öppna frågor, detta 
för att låta e-handelsföretagen svara med sina egna ord samt det lämnar utrymme för ovanliga 
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eller oförutsedda svar.  
 
3.2.1. Litteraturstudie 
 
Denna studie grundar sig primärt på teori inom datasäkerhet, datasäkerhetshot och e-handel. 
Backman (1998) skriver att som forskare finns det en risk att man inbygger sina privata 
fördomar. Privata fördomar påverkar läsandet och detta i sig kan leda till att man missar och 
förbiser flera viktiga aspekter. Vi har gått efter Backman (1998) riktlinjer för litteraturgranskning 
då vi har valt att använda oss av litteratur som kan ge en översikt över den tidigare samlade 
kunskapen inom vårt område. Dessutom indikerar litteraturen de olika problem som vi har valt att 
framställa och den är också till hjälp vid definition av våra begrepp. Under litteraturstudien söktes 
information i böcker, artiklar och på Internet. Böckerna har vi hittat på Universitetsbiblioteket i 
Lund och artiklarna har vi sökt på ELIN@Lund. En del information har vi hittat på diverse 
hemsidor som t.ex. polisens och Statistiska Centralbyråns hemsidor. 
 
 
 
 
3.3. E-postintervjuer  
 
3.3.1. Val av deltagare i E-post intervjun 
 
Vi har valt att använda oss av en intervjuform som kallas strukturerande intervjuer (Bryman, 
2001). Denna typ av intervju bygger på att intervjuaren utför intervjun efter fördefinierade frågor, 
därför att det är viktigt att både respondenten och intervjuaren har samma bild, av den kontext, 
som behandlas under intervjun, för att undvika misstolkningar. Bryman (2001) beskriver vidare, 
att man bör bemöta respondenterna med samma ”frågestimuli” för att minimera felkällan. Med 
detta menas, att man undviker att generera olika svar på samma frågor. Vi har därför använt oss 
av ett fördefinierat frågeschema (se bilaga A, B) för att på så sätt ge respondenterna ett så 
identiskt bemötande som möjligt. 
 
I företagsintervjuerna ansåg vi att IT-chefer för säkerhet vid större e-handelsföretag var de rätta 
intervjupersonerna vi kunde ställa våra frågor till. Vi ville intervjua två populära företag i Sverige 
som säljer via webbsidor och använder sig av säkerhetslösningar som vi berör. Vi var tvungna att 
kontakta relativt många företag innan vi fick någon som ville svara på våra frågor. Många var 
inte intresserade då vi ställde frågor av känslig natur. Till slut fick vi tag på två företag som valde 
att delta. Det första företaget var CDON som är ett av de största e-handelsföretagen i Norden idag 
för musik, filmer och spel. Det andra företaget är Misco som är ett av Sveriges största e-
handelsföretag när det gäller hemelektronik.  
 
3.3.2. Tillvägagångssätt för intervjuer 
 
Vi började med att kontakta större e-handelsföretag via telefon för att boka en intervju. Då de 
företagen vi kom i kontakt med inte hade tid för en personlig intervju, beslutade vi oss för att 
skicka våra intervjufrågor via e-post. Detta sätt gjorde det enklare för företagen att svara oss när 
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de hade tid för det, och det visade sig vara en mer positiv hållning till detta sätt. Frågorna var i 
förhand bestämda och de anpassades efter företaget när de skickades (se bilaga A och B). Vi har 
dessutom tittat på de två e-handelsföretagens webbsidor för att få fram information som är 
relevant för vår undersökning. 
 
3.4. Enkäter 
 

3.4.1. Val av enkätdeltagare 
 
Vi har valt att använda oss av enkäter då det är ett snabbt och enkelt sätt att administrera den 
information vi vill komma åt. Enligt Bryman (2001) är enkäter, som respondenter på egen hand 
besvarar, det huvudsakliga instrumentet för att samla in data, bland annat för att enkäter inte 
medför intervjuareffekt. Det vill säga att vi som intervjuare inte kommer att påverka 
respondenternas svar. Problemen med enkäter är att man som intervjuare inte kan hjälpa 
respondenterna om dem inte förstår frågorna. Dessutom finns risken att man får ofullständiga 
enkäter tillbaka, vilket kan leda till datamaterial som inte är tillräckligt för en eventuell analys. 
Det viktigaste man ska tänka på när man skapar en enkät enligt Bryman (2001) är att ha en klar 
och tydlig bild av vad den är ämnad till, detta så man utformar relevanta frågor. 
I enkätundersökningen har vi valt att undersöka åldersgruppen 18+, detta då vi ansåg att åldern 
måste vara minst 18 eftersom man inte kan få ett kreditkort under den åldern.Vi beslöt oss att 
dela ut enkäterna på Malmö stadsbibliotek där vi såg att det fanns en stor skillnad av 
åldersgrupper och individer. Innan vi delade ut enkäten till en person så frågade vi om de hade en 
dator med internetuppkoppling hemma, samt informerade om vad för slags undersökning det var 
vi utförde. Våra respondenter består av 100 personer, detta efter att vi fick ett bortfall på 29 
enkäter. Vi är medvetna om att personerna vi har frågat är en begränsad grupp och den 
representerar inte nödvändigtvis hela Sveriges befolkning, vilket är en nackdel. Men vi ansåg att 
det fanns en stor skillnad mellan de personer som befann sig där dagligen, och därmed en 
intressant grupp att undersöka. En annan anledning till att vi valde att dela ut enkäterna på 
biblioteket, var att många har tid att sitta i lugn och ro och besvara våra frågor. Vi delade sedan 
upp svaren i grupper på 18-25, 26-35, 36-45, 46-55 och 56+, varav 20 besvarade enkäter för varje 
åldersgrupp. Detta för att se relationen mellan ålder, hantering och agerande när det gäller våra 
frågor kring kreditkortsanvändning och andra handlingar på Internet.  
 
3.4.2. Tillvägagångssätt för enkäter 
 
Den primärdata som ligger till grund för studien har samlats in genom en enkätundersökning. 
Enkätundersökningen är en viktig del av den kvantitativa forskningen i vårt arbete. Vi ställde 
frågor som besvarar medvetandet kring datasäkerhetshot. Enkäten består av 9 frågor, varav alla 
skulle besvaras med motivering av svaret, detta för att förstå privatpersoners kunskaper i 
området. Motiveringen till frågorna skulle fyllas i så vi kunde kartlägga medvetenheten kring 
datasäkerhetshot. Vi beslutade oss för att fysiskt dela ut enkäterna då vi ville vara närvarande när 
respondenterna svarade. Vi menade att fördelarna med att vara närvarande vägde ut nackdelarna, 
då vi kunde se till att vi fick fullständiga enkäter tillbaka samt undvika missförstånd. Genom att 
vara så neutrala som möjligt och göra på samma sätt varje gång, undvek vi att påverka våra 
intervjuobjekt. De som ville svara på våra frågor, fick enkäten och vi förklarade att om det fanns 
några oklarheter var vi i närheten för att besvara dem. 
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3.5. Reliabilitet, validitet och replikerbarhet 
 
Inom både kvalitativ och kvantitativ metod ställs krav på att informationen skall vara pålitlig 
(reliable) och giltig (valid). Validitet avser att mäta det som är relevant i sammanhanget, medan 
reliabilitet avser att mäta på ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2001).  För att uppnå validitet har vi 
studerat flera olika teorier inom litteraturen, och informationen vi har hämtat kommer från flera 
oberoende källor. Dessutom har vi ställt frågor som inte betraktas som förvrängda i vår 
undersökning. Vi anser att våra slutsatser är väl kopplade till den information vi presenterar i vår 
teori. När det gäller reliabilitet så anser vi att om man ställer samma frågor som vi ställt kommer 
man att få samma svar som vi fått. Vi förstår dock att privatpersonerna vi har undersökt inte 
representerar hela Sveriges befolkning och om man utför denna undersökning hos en annan grupp 
kan det möjligtvist leda till andra svar. För att förstärka reliabiliteten med denna studie har vi 
bifogat våra enkätfrågor och intervjufrågor som vi har använt oss av (Bilaga A, B och C).  
 
 
 
4. Empiri 
 
4.1. Resultat av intervjuundersökning 
 

4.1.1. Om företaget CDON 
 
CDON startade i februari 1999 och är idag Nordens största Internetbutik när det gäller musik, 
film, spel och böcker. CDON ägs av CDON AB som ingår i börsnoterade mediekoncernen 
Modern Times Group AB (MTG). CDON är en Internetbutik med ett stort centrallager som 
möjliggör fler produkter till billigare priser än i vanliga fysiska butiker. 
 
Christofer förklarar att deras säkerhetslösningar består av en mängd olika mekanismer. Dessa 
typer av skydd börjar med servrar och förbindelser där han menar att skydd av lokaler är det 
primära skyddet d.v.s. att ingen utan behörighet kan komma in i lokaler där servrar ligger. De 
använder sig av SSL för att kryptera kreditkorts nummer och personuppgifter, en kontinuerlig 
genomgång av systemets versioner, intrångsskydd och loggfiler. Christofer förklarar att generellt 
sammanfaller CDON’s intresse att skydda kunden med deras intresse att skydda verksamheten. 
 
Christofer berättade vidare att personlig information används endast av CDON och de skyddas 
med kryptering och att inga kortuppgifter sparas. Han förklarar vidare att kreditkortsanvändning 
via deras webbsida ökar, då det är ett mycket smidigt sätt att slutföra en transaktion. Vi berättade 
för Christofer att vår undersökning visade att privatpersoner som handlar via webbsidor, stort sett 
vill, att det finns en fysisk butik då detta skapar ett större förtroende för webbsidan. Hans åsikt 
var, att detta enbart gäller för vissa typer av produkter som t.ex. dyr hemelektronik, då man vill 
känna och se produkten innan man köper den. Men hos CDON som erbjuder film, musik, spel 
och böcker, finns det inte samma behov av att se produkten fysiskt. Christofer menade att det är 
pris, sortiment och leverans som avgjorde det i deras fall.  
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Christofer uppmärksammar att det har skett flera typer av säkerhetsattacker då CDON är en stor 
webbsida med många besökare, han ville dock inte förklara specifika säkerhetsattacker för oss. I 
ett fall där personlig information och kreditkortsuppgifter blir stulna är det bankerna som hanterar 
detta och som blir ersättningsskyldiga till konsumenterna. Har då inte CDON skyddat sig på ett 
sätt som bankerna kräver så riktar bankerna skyldighet till dem. Genom att använda sig av 3D-
secure så står CDON skadefria, detta då Visa som står bakom tekniken tar på sig ansvaret. 
Kortuppgifterna lagras aldrig hos CDON och därför kan man inte stjäla den slags information av 
dem. Men han förklarar vidare att det kan ske bedrägeri av typen att någon använder ett 
kreditkortsnummer på deras webbsida som blivit stulet någon annanstans 
 

4.1.2. Om företaget Misco 

Misco är en av de större e-handelwebbsidorna i Sverige idag. Misco hette tidigare Dabus 
Dataprodukter AB som har existerat sedan 1963. Misco är idag den äldsta aktören inom 
distanshandel av datorer och tillbehör på marknaden. Idag levererar Misco datorer, programvaror, 
nätverk, datatillbehör och förbrukningsartiklar av alla ledande fabrikat. Misco har i flera år 
nominerats av konsumenter till Sveriges bästa webbshop. 

Vi tog kontakt med företaget Misco via telefon och bad om att få prata med någon från IT- 
avdelningen. Personen som ansågs vara lämplig för vår intervju var Magnus Bood. Vi 
presenterade syftet med vår undersökning och kom överens därefter med Magnus om att skicka 
intervjufrågorna via e-post. 

Magnus förklarade att företaget använder sig av säkerhetslösningar såsom säkerhetstekniken 3D- 
secure. Detta för att deras egna system skall upptäcka bedrägerier samt stoppa dem. Detta enligt 
företaget för att erbjuda sina kunder säkra betalningar vid e-handel. Magnus förklarar vidare att 
företaget inte sparar kreditkortsuppgifter i deras system utan med denna teknik erhåller 
säljföretaget betalgaranti och kortinnehavaren kan vara säker på att dennes kort inte används av 
någon obehörig. Misco genomför regelbundna sårbarhets analyser för att säkerheten skall 
förbättras både internt i Sverige och inom koncernen. 

Vid förfrågan om hur personliga informationen behandlades berättar Magnus att Misco gör allt 
för att skydda sina kunder. Man lagrar enbart de uppgifter som är nödvändiga och är i relation till 
deras affärer i deras system. Kreditkort- och bankuppgifter sparas inte över huvudtaget inte i 
deras system.  

För att skapa förtroende för sina nuvarande samt framtida kunder så lägger Misco, enligt Magnus, 
yttersta vikt vid att vara lyhörda för sina kunders önskemål och förfrågningar samt följa alla 
säkerhetsrekommendationer så fort de upptäcks. Han uppger att företaget Micso arbetar med 
”trygga e-handeln” och har lyckats genomföra det. Alltså anser man att tryggheten och 
förtroendet är av stor vikt. 

 
Angående betalsättet hos Misco kan man välja att använda kreditkort eller faktura/delbetalning. 
De betaltjänster Misco erbjuder väl tillgodoser de behov privatpersoner har. Däremot får Misco 
in diverse önskemål av delbetalning enligt Magnus Bood.  
 
Magnus förklarar att Misco har fysiska butiker och har varit en postorderleverantör sedan 1963. 
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Detta är en bra grund för frågan i vår intervju, varför privatpersoner som handlar på Internet vill 
att e-handelföretagen skall ha fysiskt butik. Detta för att webbsidan man besöker inte skall 
uppfattas som vilseledande, utan ge förtroende och leda till att privatpersoner känner sig säkra för 
att genomföra deras köp.   
 

Magnus förklarar vidare att företaget Micso utsätts för mindre säkerhetsattacker ca 1 gång per 
timme. Än så länge håller de stånd och i det fall där någon får sin kreditkortsnummer stulet, blir 
privatpersonen enligt företaget Misco sällan lidande ur en ren ekonomisk aspekt. Detta beror 
också på hur man ser på saken men självklart ställer det till en hel del jobb för Misco. 

 
 
 
 
 
 
4.2. Resultat av enkätundersökning 
 
Nedan följer en sammanställning av de resultat vi fått från våra enkäter. Syftet med dessa frågor 
var att undersöka internetsäkerhet ur ett privatpersonsperspektiv och företagsperspektiv kring e-
handel. Resultaten presenteras i procentform samt en kort analys kring svaren vi fick. 
 
 
Fråga 1: Handlar du på Internet? 
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Diagram 1: Privatpersoners handlingsvanor på internet 
 
När vi frågade människor om de handlar på Internet så var det tydligt att i åldersgrupperna 18-55 
så gjorde majoriteten det med motivation att det var billigare, enklare och smidigt. Bland de 
personer som svarade att de inte handlar på internet så motiverade dem det till att inte litar på 
Internet och att de föredrog personlig service. Man kan tydligt se på diagrammet att i 
åldersgruppen 56+ så svarade 80 procent att de inte handlar på Internet och detta var på grund av 
att de inte litade på webbsidor på Internet och att risken var för stor.  
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Fråga 2: Använder du kreditkort på Internet? 
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Diagram 2: Hur stor andel använder kreditkort på Internet 
 
Undersökningen visade att i åldersgruppen 18-25 så var det c:a hälften av personerna som inte 
använde kreditkort på Internet och detta var på grund av att en del inte ägde ett kreditkort och en 
del inte kände att det var tillräckligt säkert. När man tittar på åldersgruppen 26+ så kunde vi 
konstatera att ju äldre de frågade personerna var desto mindre var förtroendet för säkerheten 
kring användning av kreditkort på Internet.  
 
 
Fråga 3: Vilka webbsidor litar du på och vad är det som avgör att du litar på de 
webbsidorna du handlar igenom? 
 
Vid denna fråga fick vi som svar enbart större e-handelswebbsidor såsom CDON, Dustin, Nelly, 
H&M, NetonNet, Adlibris och Ginza. Motiveringen till att man litade på dessa sidor var att man 
kände till företaget genom fysiska butiker eller andra privatpersoners rekommendationer. När det 
gäller hemelektronik så hade nästan alla e-handelswebbsidor antingen en fysisk butik eller ett 
hämtningsställe. Att man kunde fysiskt se en person som gav produkten i handen var en stor 
motivation till förtroende. Men när det gäller böcker och filmer så litade man på de kända e-
handelswebbsidorna genom andras erfarenheter och reklam på tv mm. Även olika betalningssätt 
var något som man tyckte om och medförde tillit för webbsidan.  
 
Fråga 4: Har du brandvägg och antivirus installerat på datorn? 
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Diagram 2: Hur stor andel skyddar sig med brandvägg och antivirus 
 
Här kan man se att åldersgrupperna 36-55 är mer medvetna om säkerhetshot och hur man skyddar 
sig mot dem. De uppger att det är nödvändigt med hög säkerhet samt vill slippa virus och intrång. 
En tredjedel av 18-25 hade inte antivirus och brandvägg installerade och många av dem 
förklarade att de inte visste vad detta var och hur det användes. Åldersgruppen 56+ hade c:a 
hälften antivirus och brandvägg installerade för att de ville ha ökad säkerhet på sin dator. Även 
här så svarade hälften att de inte visste vad det var för något och varför man behövde det.  
 
 
 
 
 
Fråga 5: Har du andra skydd installerade på din dator? 
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Diagram 3: Hur stor andel skyddar sig med andra medel än antivirus och brandvägg 
 
Här kan man se en tendens som liknar den föregående frågan. Antalet som har installerat annan 
programvara stiger med åldern men sjunker drastiskt när man kommer till 56+. De flesta som 
svarade här hade ett spyware program installerat utöver antiviruset och brandväggen. En del 
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svarade att de hade diverse spam skydd och phishing filter installerat också. Hos de tillfrågade 
personerna som inte hade något annat installerat än antivirus och brandvägg kom motiveringen 
att man antingen inte kände till andra skydd eller att man ansåg att det var tillräckligt med 
antivirus och brandvägg. De som hade något annat installerat svarade att det antingen kom med i 
säkerhetspaket man köpt eller att man ville öka sin säkerhet med hjälp av dessa extra program.   
 
Fråga 6: Har du varit utsatt för Internetbedrägeri? 
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Diagram 4: Hur stor andel har blivit utsatta för Internetbedrägerier 
 
 
Här visar undersökningen tydligt att det är ett fåtal människor som har varit utsatta för någon typ 
av Internetbedrägeri. Det är endast i åldersgruppen 18-35 som det har skett och det var på grund 
av att de inte hade tillräckligt bra skydd installerade och att de hade handlat på sidor som inte var 
pålitliga och säkra. Nästan alla som svarade nej antog att de inte blivit utsatta för ett 
Internetbedrägeri på grund av att de hade skyddat sig med antivirus och brandväggar. En stor del 
svarade också att de enbart handlar via kända företag och webbsidor som de har hört från andra 
att vara säkra 
 
Fråga 7: Tror du att du kommer att bli utsatt för ett Internetbedrägeri någon gång i 
framtiden? 
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Diagram 5: Hur stor andel tror att det är sannolikt att man blir utsatt för bedrägeri 
 
Här finns det i en tendens att tro att man kommer att bli utsatt för ett Internetbedrägeri någon 
gång i framtiden. Åldersgrupperna 36+ var det många som trodde på detta och det var på grund 
av att de har hört av många olika händelser och i och med att man gör mer och mer på Internet 
idag så kommer man förr eller senare att bli utsatt. De flesta av de personerna som svarade nej på 
denna fråga ansåg att de skyddade sig tillräckligt för att förhindra att det skulle kunna ske. 
 
Fråga 8: Om det fanns en försäkring som skulle täcka dina risker med kreditkortsköp via 
Internet skulle du känna dig säkrare att handla på Internet? 
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Diagram 6: Hur stor andel känner sig tryggare genom bättre försäkring 
Här visar undersökningen att många personer skulle känna sig säkrare med någon typ av 
försäkring som skulle skydda dem. Många personer tyckte att e-handel och Internetanvändning är 
en del av vår framtid och därför bör så mycket skydd som möjligt skapas och användas. Denna 
försäkring skulle leda till att man litar och känner sig trygg med att utföra Internethandel. De 
personer som svarade nej motiverade det med att det redan var säkrade från t.ex. banken eller 
företaget de handlar på. En annan motivation var att de redan kände sig tillräckligt säkra och att 
de inte behövde någon försäkring att skydda sig med. 
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Fråga 9: Skulle du vilja se fler lösningar från myndigheter och företag som skulle få dig att 
känna dig säkrare? 
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Diagram 7: Hur stor andel skulle känna sig tryggare genom bättre säkerhetslösningar från företag 
 
Här visar undersökningen att de flesta vill se fler lösningar och säkerhetsskydd från både 
myndigheter och företag. Många tycker att säkerheten idag är bristfällig och inte tillräcklig. 
Många tycker dessutom att man aldrig kan ha tillräckligt med skydd och mer skydd är positivt. 
De personer som svarade nej tyckte för det mesta att de redan känner sig tillräckligt säkra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analys 
 

Det finns en klar skillnad mellan åldersgrupperna när det gäller att handla via Internet. Vår 
undersökning visar att det inte bara är ungdomar som handlar på Internet, utan även äldre 
människor.  
 
Turban (2004) skriver om de olika fördelarna med e-handel som t.ex. att det är tillgängligt hela 
tiden, det är bekvämt och i vissa fall billigare. Detta var något som vi kunde se som motivation 
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hos nästan alla som handlar via e-handelsföretag. De tillfrågade tyckte att det var enklare, 
billigare, smidigare och riskerna var inte tillräckligt stora för att stoppa dem.  
 
Enligt den undersökning som utfördes av SCB (2005) kom det fram att företag som har fysiska 
butiker leder till större förtroende hos privatpersoner. Detta var något som vi tydligt kunde se när 
vi frågade vilka webbsidor man litade på och varför. Vi fick dessutom svar som att man litade på 
e-handelswebbsidor som gav ett bra och säkert intryck, något som också passar med det 
resonemang som Turner (2002) presenterar. De tillfrågade har alltså gjort en riskanalys såsom 
Mainwald & Sieglien (2002) beskriver där man väger in de olika säkerhetshoten och vilka 
konsekvenser som kommer till följd om man blir drabbad. Men när vi tittar på den äldre 
åldersgruppen, kan man tydligt se att det är mindre populärt att använda kreditkort på Internet, 
detta på grund av att de föredrog personlig service och att de inte litade på webbsidor, något som 
inte bara Whitely (2000) nämner kring nackdelar med e-handel, utan också framgick i SCB 
(2005) rapporten.  
 
De flesta äldre ansåg att risken var för stor att bli utsatt för ett bedrägeri. Enligt Schneier (2004) 
så är riskhanteringen av dessa personer på en nivå där man inte kan acceptera de risker som finns 
eller försäkra sig mot dem. Maiwald & Sieglien (2002) menar genom att privatpersoner får större 
förtroende och bättre kunskaper om hur man hanterar risker så kan de bättre undvika att bli 
utsatta för bedrägerier. Vi kunde se att hos de äldre tillfrågade att förtroendet var lågt samt 
kunskaperna kring de olika datasäkerhetshot och datasäkerhetslösningar var liten. Många av de 
tillfrågade svarade dessutom att man ofta tittar på e-handelsidans säkerhetslösningar som t.ex. 
krypteras kreditkortsinformationen och hur lagras den personliga informationen man anger när 
man handlar. Detta är något som framkommit tidigare (sektion 2.2.2) som Mitrovic (2005) 
nämner som svagheter när de inte existerar hos företag.   
 
Det är tydligt i vår undersökning att den yngre åldersgruppen handlar i största utsträckning via 
Internet. Undersökningen visar att tilliten för e-handelsföretag sjunker desto äldre personerna är. 
Många äldre tyckte att säkerheten inte var tillräckligt stort hos e-handelsföretagens webbsidor. 
Turner (2002) fann i sin undersökning att användarnas attityd till att handla via Internet är starkt 
förknippat med hur trovärdigt e-handelföretaget verkar och är. Detta kunde vi tydligt se på svaren 
vi fick där de flesta som handlar via e-handelsföretag ville att det skulle vara känt och trovärdigt 
för dem, oavsett ålder, innan han eller hon handlade där. Många ville också att företaget de 
beställde varor hos, dessutom hade en fysisk butik då detta skapade ett högre förtroende när det 
gäller beställning av t.ex. hemelektronik. 
 
 
5.1. Medvetenhet kring säkerhetshot 
 

Medvetenhet kring säkerhetshot visade sig vara olika på många sätt. I den yngre åldersgruppen 
fanns det en tredjedel som inte hade något antivirus eller någon brandvägg installerat. En del 
svarade att de visste var det var för något men att de hade skydd på annat sätt. Fastän en del av de 
tillfrågade inte hade något skydd installerat så handlade de fortfarande på Internet med kreditkort.  
 
De andra som hade installerat antivirus och brandvägg hade stor medvetenhet kring de olika typer 
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av hot vi presenterat i (sektion 2.2.1). Medvetenheten kring säkerhetshot var störst i 
mellanåldersgruppen (36-55) där alla hade både antivirus och brandvägg installerat då de ansåg 
att det var mycket nödvändigt med hög datasäkerhet för att undvika virus och intrång. Något som 
Carlsson (2007) skriver, att datasäkerhet handlar om att vidta åtgärder för att förebygga att sina 
tillgångar skadas. Många uppgav också här att de hade flera andra typer av program installerade 
på sin dator som t.ex. spywareprogram. En del i den äldre åldersgruppen (56+) visste inte heller 
varför man behövde antivirus eller brandvägg installerat på sin dator, denna grupp handlade dock 
inte genom Internet. 
 
Man kan se en tendens hos den yngre generationen att inte bry sig lika mycket om datasäkerhet 
då många tyckte att datasäkerheten skulle ligga hos e-handelsföretagens ansvar. Men enligt 
Fjordvang (2002) så är säkerhet inte bara något för företag och organisationer utan måste tas på 
allvar även hos privatpersoner.  
 
Vår undersökning visade att ju äldre de tillfrågade personerna är desto mindre var tron om att 
man någon gång skulle bli utsatt för ett internetbedrägeri. Detta motiverades med att genom att 
skydda sig med hjälp av datasäkerhetsprogram som vi presenterat tidigare (delkapitel 2.3) så är 
risken liten för att bli utsatt för ett internetbedrägeri. Detta är något som också framkommer i 
SCB (2005) publicering av privatpersoners dator och internetvanor där man kom fram till att 
betalning med kreditkort är inget reellt hot. Ingen av de tillfrågade i mellan- och äldre 
åldersgrupperna hade varit utsatt för något som helst internetbedrägeri. Undersökningen visar att 
internetbedrägeri inte är något som händer i stor utsträckning. Det var endast en ytterst liten 
procentdel som hade varit utsatta för internetbedrägeri och ingen svarade att de har fått sin 
identitet stulen. Och de få som hade blivit utsatta förklarade att de inte hade skyddat sig 
tillräckligt samt varit och handlat på webbsidor som inte varit pålitliga och välkända. Detta något 
som Schneier (2004) beskriver som den vanligaste typen av internetbedrägerier.  
 
Ingen av de tillfrågade svarade att de har blivit utsatta för identitetsstöld. Enligt Mitrovic (2005) 
så är identitetsstöld inte så utbrett i Sverige men det kan bli ett större hot i framtiden. När det 
gäller medvetenhet kring sina rättigheter som konsument var det delat. När vi frågade personer 
om de skulle vilja teckna en försäkring som skyddar dem när de använder kreditkort på Internet, 
så visste nästan hälften i alla åldersgrupperna att man redan var försäkrad från banken. Detta svar 
kom för det mesta från personer som handlar med kreditkort på nätet, men det fanns även denna 
kunskap hos personer som inte gjorde det, dvs. fastän försäkringen fanns så ville många inte 
handla via Internet 
 

 
5.2. Företagens säkerhetsåtgärder och förtroendeskapande 
 

Vid CDON finns det en rad olika säkerhetsåtgärder. De utför kontinuerlig genomgång av sina 
system och loggfiler. De använder sig av säkrade operativsystem och SSL som vi nämner i 
sektion (2.3.6) för att kryptera kreditkortsuppgifter. Detta är något som Misco också använder sig 
av. Allt detta görs inte bara för att skydda privatpersonen utan också företaget.  
 
Behandling av personlig information är också säkrade och skyddade både på CDON och på 
Misco. Personlig information som skrivs in på deras webbsida används endast av dem själva och 
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ges inte vidare till någon annan part. Detta är något som vi nämnt (sektion 2.6.4) där ITPS (2003) 
förklarar att för att e-handelsföretaget skapar trovärdighet genom säkerhet, riktighet, enkelhet och 
kvalité.  
 
Något som också framgick i SCB (2005) undersökning kring internetvanor där de publicerade att 
missbruk av konfidentiell information var mycket ovanlig, detta då det skulle skada e-
handelsföretagets trovärdighet. Dessutom har både CDON och Misco utformat sina webbsidor på 
ett sätt som passar med Patton & Jøsang (2004) riktlinjer för hur en webbsida skall utformas 
(sektion 2.7.1).  
 
För att privatpersoner skall ha tillit och förtroende för båda företagen så erbjuder de andra 
betalsätt än kreditkort. Man kan beställa varor och få en faktura med paketet. Detta för att 
privatpersonen skall känna sig säker att handla via deras webbsida utan att behöva ge ut sitt 
kreditkortsnummer. Misco har dessutom en fysisk butik där man kan hämta ut sina beställda 
varor och betala för dem där. Misco berättade dessutom att de arbetar för tillfället med att skaffa  
 
Trygg e-handel som vi beskriver i (sektion 2.3.8) som är till för att skapa tillit hos 
privatpersonerna. Båda företagen använder sig av säkerhetssystemet 3D-secure som vi förklarar i 
(sektion 2.3.7) som är till för att skydda dem som företag och låta dem stå skadefria om något 
skulle ske, detta då VISA försäkrar dem. Genom att använda sig av 3D-Secure så sparas inga som 
helst kreditkortsuppgifter i deras system, allt raderas efter transaktionen är genomförd, något som 
stämmer överens med Peltier, (2005) principer kring hantering av kreditkortsinformation.  
 
Båda företagen uppger att om man skulle få sitt kreditkort missbrukat så är det liten risk att 
privatpersonen skulle lida av det. Bankerna är ersättningsskyldiga till privatpersonen om något 
skulle ske. Detta om privatpersonen använder sig av webbsidor som har säkrade system som 3D-
secure och SSL kryptering. Företagens webbsidor uppger denna information för att 
privatpersonerna skall veta att de är skyddade om något skulle inträffa.  
 
Både CDON och Misco förklarade att de utsätts för olika säkerhetshot hela tiden, och svaren vi 
fick inom detta område var begränsade och inte särkilt detaljerade. Vi ville undersöka om det var 
fysiska, logiska eller mänskliga hot som vi presenterat tidigare (delkapitel 2.2) efter Mitrovic 
(2005) beskrivningar. När vi kontaktade dem igen så ville man inte gå in på detaljer kring vilken 
sorts av säkerhetshot det rörde sig om. 
 
 
6. Slutsats  
 
En forskningsfråga vi hade inför denna studie var om privatpersoner har medvetenhet om de 
säkerhetshot som existerar kring hantering av kreditkort på Internet samt i viken utsträckning 
skyddar de sig. Vi trodde att medvetenheten skulle vara högst hos den yngre generationen då de 
har mer erfarenhet med datorer men det visade sig vara fel då den äldre generationen hade större 
medvetenhet, fastän de använde sitt kreditkort i mindre utsträckning än de yngre.  
 
Många tillfrågade visste vad för slags hot och säkerhetslösningar som fanns, och nästan alla som 
kände till hoten och riskerna skyddade sig emot dem. Kunskapen kring olika säkerhetshot är 
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utbredd hos alla åldergrupper i vår undersökning men det fanns i den äldre åldersgruppen (56+) 
en del som inte hade kunskapen.  
 
Många visste dessutom att man är skyddad från bankens sida om något olyckligt skulle inträffa. 
Vi ansåg innan undersökningen att man som privatperson ska ta reda på de säkerhetslösningar 
och andra privatpersoners erfarenhet kring det säljande företaget innan man handlar via en 
webbsida. Det visar sig vara något som många vet och gör. Den åldersgrupp som handlar mest 
med kreditkort på Internet ligger i åldern 26-35. Denna åldergrupp är intressant pga. att det är just 
den generationen som började växa upp i tidig ålder med hemdatorer. Det är just denna 
generation och den yngre som har mycket mer kunskap kring datoranvändande och Internet. 
Datorer har varit en stor del av denna åldersgrupps barndom och därmed kan man konstatera att 
man har utvecklat sin kunskap om datorer sedan en tidig ålder. Att flera unga svarade att de inte 
använder kreditkort på Internet var pga. att de inte ägde något. Det var alltså inte tekniken eller 
säkerheten som stoppade dem. Att yngre privatpersoner har större vana med e-handel och datorer 
generellt medför dock också, att de har större förtroende för tekniken och därför skyddar sig 
mindre. Detta visas också i vår undersökning då det är bara den yngre generationen som har varit 
utsatt för internetbedrägeri. Detta kan dock bero på att de yngre handlar mer och är därmed mer 
utsatta.  
 
Vår undersökning visar således, och vi anser, att medvetenheten om datasäkerhetshot hos de 
privatpersoner som handlar via e-handelsföretag är stor, samt att dem skyddar sig i stor 
utsträckning. Medvetenheten är dessutom stor hos de personer som inte handlar via Internet, de 
litar helt enkelt inte på tekniken. Ett annat resultat som både litteraturen och undersökningen 
visar är att med medvetenhet om datasäkerhetshot och datasäkerhetslösningar samt sunt förnuft är 
man tillräckligt skyddad för e-handel. 
 
Den andra forskningsfrågan vi hade inför denna studie var vad e-handels företag gör för att säkra 
privatpersoners personliga information och kreditkortsupplysningar samt skapa förtroende för 
deras kunder. Det ligger i e-handelsföretagets intresse att vara säkert och trovärdigt annars skulle 
ingen handla via deras webbsida, något som vi ansåg vara självklart för att få privatpersoners 
förtroende.  
 
Det visade sig att företagen som vi intervjuade arbetar mycket med att skapa trygghet för deras 
kunder men också för att säkra företaget. Kreditkortsnummer sparas inte i deras system utan 
raderas direkt efter transaktionen, något som vi inte kände till. Personliga uppgifter som namn, 
personnummer och adresser ligger lagrade på servrar med hög säkerhet. Användningen av SSL 
kryptering är något som båda företagen vi intervjuade använde sig av för att säkra 
privatpersonernas känsliga information.  
 
Dessutom är tekniken 3D-secure något som både CDON och Misco använder sig av för att 
förbättra säkerheten på deras webbsida. Vi trodde att om något bedrägeri skulle inträffa med 
privatpersoners kreditkort så var det säljande företaget ansvarigt. Det visade sig dock vara så att 
användningen av 3D-secure skapar en trygghet för det säljande företaget då ansvaret ligger hos 
VISA och MasterCard om något olyckligt skulle inträffa.  
 
Det visade sig också att man är skyddad från bankens sida som privatperson. Både CDON och 
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Misco, erbjuder flera olika betalsätt för deras kunder för att skapa förtroende och tillit, då risken 
ligger hos dem. Som privatperson behöver man inte äga ett kreditkort för att utföra köp via 
Internet. Privatpersoner kan idag betala en faktura som kommer med leveransen av varan och kan 
dessutom betala med postförskott. Dessa olika betalningssätt har lett till att fler och fler handlar 
via webbsidor och förtroendet och tilliten ökar med detta, till och med kreditkortsanvändningen. 
 
Då det är en relativt ny teknik att handla igenom Internet, så anser vi att inom en viss tid kommer 
e-handel bli en mycket större del av privatpersoners vardag och förtroendet och tilliten kommer 
att stiga. Detta då det inte är brist i kunskap kring de risker som finns utan enbart rädsla för att bli 
bedragen som förhindrar privatpersoner från att handla med kreditkort på Internet. De litar helt 
enkelt inte på tekniken som skyddar dem. Men datasäkerhetslösningarna blir fler och bättre med 
tiden, ett exempel på detta är Trygg e-handel som Misco arbetar med att ta till sig. Vi blir mer 
och mer medvetna om riskerna och datasäkerhetshot som finns och vår uppmärksamhet för 
datasäkerhet ökar. Detta kan ju ses i vår undersökning där de yngre som har vuxit upp med 
datorer och Internet använder det mer och man kan därför komma till konklusionen att med de 
näst följande generationerna kommer e-handeln att öka. Troligtvis kommer datasäkerhetshoten 
och IT relaterade brott att också öka. 
 
6.1. Framtida forskning  
 
En intressant framtida forskning hade varit att utföra en bredare studie hos den yngre 
generationen för att se vad orsaken är till att fötroendet för IT och e-handel är så stor i jämförelse 
till de andra åldersgrupperna.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 
 
Bilaga A- Enkätfrågor 
 
Ålder__________________ 
Yrke__________________ 
 
Handlar du på internet? 
Ja      □       
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Nej   □  
Varför ?____________________________________________________________________ 
 
Använder du kreditkort på internet? 
Ja      □       
Nej   □  
Varför ?____________________________________________________________________ 
 
Vilka webbsidor litar du på och vad är det som avgör att du litar på de webbsidorna du handlar 
igenom? 
Motivera___________________________________________________________________ 
 
Har du brandvägg och antivirus installerat på datorn? 
Ja      □       
Nej   □  
Varför ?____________________________________________________________________ 
 
Har du andra skydd installerade på din dator? 
Ja      □       
Nej   □ 
Varför ?____________________________________________________________________ 
 
Har du varit utsatt för ett internetbedrägeri?  
Ja      □       
Nej   □  
Varför ?____________________________________________________________________ 
 
Tror du att du kommer att bli utsatt för ett internet bedrägeri någon gång i framtiden? 
Ja      □       
Nej   □  
Varför ?____________________________________________________________________ 
 
Om det fanns en försäkring som skulle täcka dina risker med kreditkortköp via internet skulle du 
känna dig säkrare att handla på internet? 
Ja      □       
Nej   □  
Varför ?____________________________________________________________________ 
 
Skulle du vilja se lösningar från myndigheter och företag som skulle få dig att känna dig säkrare? 
Ja      □       
Nej   □  
Varför ?____________________________________________________________________ 
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Bilaga B- Intervju med CDON 
 
Fråga 1: Vilket säkerhetssystem använder ni er av som skyddar konsumenten?  
 
Säkerhet är förvisso ett system men måste ses som en mängd olika mekanismer. Skydd av 
servrar, förbindelser, lokaler är en del. En annan del är skydd av personuppgifter, databasen, 
krypterad trafik, säkrade operativsystem och kontinuerlig genomgång av systemens versioner, 
intrångsskydd, genomgång av loggfiler mm mm.  
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Fråga 2: Vilka befintliga säkerhetsmetoder inom e-handel känner ni till och vilka har ni  
Implementerat på cdon.com? 
 
Se svaret ovan. Generellt sammanfaller vårt intresse av att skydda kunden med vårt egenintresse 
att skydda verksamheten.  
  
Fråga 3: Hur behandlar ni den personliga information som kunder uppger vid beställning,  
vad finns det för skydd för den? 
 
Den personliga informationen används för det första endast av CDON. Utöver det skyddas 
personuppgifter så att de inte kan spridas eller flyttas i bulk.  
  
Fråga 4: Vad gör ni för att skapa förtroende hos era kunder och framtida kunder, ur 
säkerhetsmässig synvinkel? 
 
På CDON finns det två betalsätt. Faktura är det för kunden enklaste. Då tar vi risken (dvs. kunden 
löper ingen risk). Kreditkort är det andra betalsättet. Vi genomför den transaktionen skyddat och 
inga kortuppgifter sparas.  
  
Fråga 5: Använder många av era kunder kreditkort på CDON.COM eller föredrar kunderna 
lagerhämtning och postorder? 
 
På CDON är svaret inte applicerbart eftersom vi inte har någon lagershop. Utöver det så ser vi att 
kreditkortsbetalningarna ökar då det är ett väldigt smidigt sätt att slutföra en transaktion.  
  
Fråga 6: Vår undersökning visar att privatpersoner föredrar att handla via internetsidor som har 
fysiska butiker med ändå är cdon.com otroligt populärt, vad tror du det beror på? 
 
Skulle gärna vilja se den undersökningen eftersom den måste innehålla någon typ av fel. 
Amazon, CDON, Bokus, AdLibris är bara några stora e-handlare som inte har nämnda shopar. 
Men för att svara på fråga så tror jag att vissa typer av produkter (Tex. dyrare hemelektronik) 
ökar kundens behov av att se och känna på produkten. Men för film, musik, spel, böcker och en 
mängd andra produkter så tror jag att det är PRIS, SORTIMENT och LEVERANS som är av 
största betydelse.  
  
Fråga 7: Har det hänt att ni har blivit utsatta för någon typ av säkerhetsattack? Vad hände? 
 
Givetvis utsätts en sajt av CDONs storlek för vissa sonderingar.  
  
 
Fråga 8: I ett fall där någon får sin personliga information och kreditkortsnummer stulet, finns det 
något skydd eller försäkring som skyddar konsumenten? 
 
Detta hanteras faktiskt av bankerna. Om konsumenten får sitt kort missbrukat så är bankerna 
ersättningsskyldiga till konsumenten. Banken riktar sen sitt krav på näringsidkaren i det fall att 
denna brustit på något sätt. Genom att vi numera använder 3Dsecure så står vi skadefria i detta 
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fall. Hos oss kan inte kortuppgifterna tas eftersom de aldrig lagras. Däremot kan vi ju utsättas för 
bedrägeri på så sätt att någon använder ett kort här som stulits någon annanstans.  
  
Lycka till med din uppsats! 
  
Christofer Gordon 
IT-chef  
CDON.COM 
Bergsgatan 20, Box 385, SE 201 23 Malmö, Sweden 
  
Office: +46 40 601 61 00  
Direct: +46 40 601 61 06 
Mobile: +46 736 99 28 99  
Fax: +46 40 601 61 20 
E-mail: christofer.gordon@cdon.com 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga C- Intervju med företaget Misco 
 
RE: Hej Magnus det är Ron Carlsson från Lunds Universitet som ringde dig.
From: Magnus Bood (Magnus.Bood@misco.se) 
Sent: Friday, December 21, 2007 4:33:35 PM 
To:  ron logic (logicron@hotmail.com) 

God jul 

  

/Magnus 
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From: ron logic [mailto:logicron@hotmail.com]  
Sent: den 12 december 2007 13:56 
To: Magnus Bood 
Subject: Hej Magnus det är Ron Carlsson från Lunds Universitet som ringde dig. 

  

Hej 
  
Här kommer frågorna. 
  

Vilket säkerhetssystem använder ni er av som skyddar konsumenten? 

3d-secure, Vi sparar inga kreditkorts uppgifter i våra system och kan därmed säkra att våra 
kunders upplysningar inte hamnar i fel händer,   

Våra egna system för att upptäcka bedrägerier stoppar fler bedrägerier än 3d-secure. 

  

Vilka befintliga säkerhetsmetoder inom e-handel känner ni till och vilka har ni 

Implementerat på Misco?  

Vi genom för regelbundna sårbarhets analyser. Både internt i Sverige och genom koncernen. 

  

Hur behandlar ni den personliga information som kunder uppger vid beställning, vad finns det 
för skydd för den?  

Vi gör allt för att skydda våra kunder uppgifter. Det som inte måste sparas för vår affärs relation 
sparas inte alls. 

Kort och bank uppgifter skrivs över huvudtaget inte ner till disk i våra system. 

  

Vad gör ni för att skapa förtroende hos era kunder och framtida kunder, ur säkerhetsmässig 
synvinkel? 

Vi försöker vara lyhörda för våra kunders önskemål och följa alla säkerhets rekommendationer 
så fort vi hör talas om dem. 

Det vi jobbar med just nu är ”trygg e-handel” som  är genomfört men ej fått godkänt ännu. 
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Använder många av era kunder kreditkort på Misco eller föredrar kunderna lagerhämtning och 
postorder?  

De flesta använder kreditkort eller faktura/delbetalning. 

  

Vår undersökning visar att privatpersoner föredrar att handla via internetsidor som har fysiska 
butiker med ändå är Misco otroligt populärt, vad tror du det beror på?  

Vi har fysisk butik och har varit en postorder leverantör sedan 1963.  

  

Har det hänt att ni har blivit utsatta för någon typ av säkerhetsattack? Vad hände? 

Mindre attacker har vi ca 1 I timman. Än så länge håller vi stånd. 

  

I ett fall där någon får sin personliga information och kreditkortsnummer stulet, finns det något 
skydd eller försäkring som skyddar konsumenten?  

Beror på hur man ser på saken. I en rent ekonomisk aspekt blir mycket sällan privatpersonen 
lidande. Men det ställer ju till en hel del jobb.  

  

Tusen tack för att du tar din tid och svarar på detta 

  

Ha en bra dag 

Ron Carlsson 
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