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Abstract 
 
Datasäkerhet utgör ett omfattande ämnesområde med många infallsvinklar. Det är samtidigt ett 
område som direkt har betydelse för väldigt många då etableringen av olika tjänster och 
informationsutbyte över internet har ökat stort. Enskilda användare som, frivilligt eller inte, 
alltmer knyts upp till att använda internet i olika sammanhang skulle därmed kunna tänkas utgöra 
en särskilt utsatt grupp för olika säkerhetsrisker. Vår undersökning har gått ut på att med hjälp av 
enkäter och intervjuer öka förståelsen för hur enskilda användare resonerar kring sin 
internetanvändning sett ur ett säkerhetsperspektiv och hur detta skiljer sig från andra aktörers 
syn. Vi har framförallt varit intresserade av att undersöka attityder och beteendemönster kring 
olika risker. Bland de användare som vi har haft med i undersökningen utgör faktorer som 
bristande kunskap, nytta i förhållande till kostnad, bekvämlighet, ekonomiska begränsningar och 
att användarna upplever sig sakna behov av skydd/säkerhetsåtgärder exempel på vad som 
påverkar attityder och beteende. Vi har sett exempel på att ett glapp kan skapas dels på grund av 
att aktörer tror sig veta hur användare resonerar mot hur det i själva verket förhåller sig, dels 
skapas ett glapp mellan olika användarkategorier på grund av att intresse och engagemang skapar 
olika förhållningssätt och attityder till säkerhetsrisker.  
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1 Inledning 
 
I detta kapitel presenteras uppsatsämnets bakgrund samt syfte och problemområde. Vi definierar också uppsatsens 

avgränsning och förklarar centrala begrepp. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Allt fler verksamheter finns idag tillgängliga på internet. Genom internet har helt nya kanaler för 
kommunikation och service skapats i form av olika e-tjänster. Samtidigt kan detta i viss mån 
innebära försämrad tillgänglighet till dessa tjänster utanför internet, eftersom företag och 
institutioner kan uppnå ekonomiska fördelar genom att enbart finnas tillgängliga via internet 
istället för fysiskt (PTS, 2003c). Användarna måste, om de effektivt vill kunna utnyttja alla 
möjligheter som erbjuds, utföra fler och fler av sina rutinmässiga ärenden via dator med en 
internetuppkoppling (Krisberedskapsmyndigheten, 2007). Ett par tydliga exempel på detta går att 
se i postens strukturrationalisering 2002 som gick ut på att kraftigt skära ned på den manuella 
kassaservicen och hos de banker som med höjda avgifter pressar folk att gå över till 
Internettjänster. Myndigheter strävar efter hög tillgänglighet samtidigt som krav på effektivisering 
finns och bland annat därför erbjuds allt mer service via e-post och hemsidor (Statskontoret, 
2003). Antalet användare som känner behov, nytta eller nöje av internet har ökat och kommer att 
öka ännu mer i och med att antalet hushåll med datorer och internetanslutning har ökat (SCB, 
2004). Därmed har också frågor om datasäkerhet relaterat till internetanvändning 
uppmärksammats allt mer. Vi kan se hur media med jämna mellanrum med stora rubriker 
rapporterar om olika former av hot och brister i datasäkerheten som användare kan drabbas av, i 
många fall utan att ge en mer grundläggande information om risker och skydd.    
 
I och med att internettjänster blir viktigare för alla, både för nöjes skull och som 
effektivitetshöjande medel, spenderar fler och fler människor mer och mer tid på internet. Den 
första tanken hos dessa människor handlar kanske inte om datasäkerhet. Vi författare, med något 
större datorvana än genomsnittet, har också märkt av hur de datorrelaterade frågor som ställs av 
bekanta allt oftare faller inom datasäkerhetskategorin.  
 
När vi tittade på befintliga studier och forskning inom datasäkerhetsområdet fann vi ganska lite 
material som behandlar de aspekter vi var intresserade av. Den mesta forskningen verkar gå ut på 
kvantitativa studier kring folks användning av datasäkerhetsprodukter och i vilken grad de har 
drabbats av datasäkerhetsproblem. Detta utan att gå in på åsikter kring varför det sker eller vad 
användarna egentligen kan om området. I samtal med vänner och bekanta har vi märkt att det 
verkar finnas mycket felaktiga uppfattningar om datasäkerhet ute hos gemene man. De aktörer vi 
främst ser som intresserade av att internets framgång, alltså de aktörer som tjänar pengar direkt 
eller indirekt på ökad internetanvändning, verkar inte ha nått ut med den information som de 
borde sprida för att behålla användarnas förtroende. Detta skulle kunna tänkas bero på ointresse 
eller felaktiga metoder. 
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1.2 Problemområde 

 
Ett problem idag är att vanliga användare i många fall har små kunskaper inom datorområdet, 
inte minst inom datasäkerhet. Enskilda användare kan vara helt omedvetna eller nonchalanta 
inför risken att bli utsatta för till exempel intrång och åtkomst eller förstörelse av privat data. För 
dessa är det viktigare och mer konkret att deras uppgifter kan utföras på snabbaste och enklaste 
sätt än det mer diffusa säkerhetstänkandet som ibland dessutom kan utgöra hinder för målets 
uppfyllande. Detta är allvarligt med tanke på de allt fler viktiga vardagliga datorbaserad tjänster 
som användare lockas till eller i praktiken blir påtvingade att börja använda. (Besnard & Arief, 
2004) 
 
De olika aktörer (bredbandsleverantörer, tjänsteleverantörer, mjukvaruföretag etc.), som 
användaren kan komma i kontakt med, har var för sig olika skäl att se till att en viss säkerhetsnivå 
på kundsidan upprätthålls. I nuläget är det svårt att överblicka vem som gör vad och i vilken 
utsträckning när det gäller att uppnå hög säkerhetsnivå bland användarna. Då incitamenten kan se 
olika ut eftersom säkerhetsproblem drabbar de olika aktörerna på olika sätt, kan det råda oklarhet 
i hur eventuella samordnade och gemensamma handlingsplaner för att angripa säkerhetsproblem 
skall genomföras. De olika aktörernas särintressen kan vara ett hinder för en helhetssyn gällande 
säkerhetssituationen. Det är också svårt att veta hur väl aktörernas bild av användarna och deras 
behov stämmer överens med dels hur användarna själva uppfattar sina behov och dels vilka dessa 
behov egentligen är, vilket användarna kanske inte ens är medvetna om. För enskilda användare, 
även de mer intresserade och insatta, kan det dessutom vara svårt att veta vart det går att vända 
sig för att få tillgång till objektiv information och stöd inom området.  
 

1.3 Frågeställning 

 
Utifrån vad som diskuterats i bakgrunden och problemområdet har vi formulerat två 
grundläggande frågeställningar. Dessa har varit utgångspunkten för den undersökning som vi har 
genomfört och som presenteras i denna uppsats. De begrepp som används definieras i kapitel 
1.6. 
 

• Vilka attityder, beteendemönster och vilken medvetenhet om olika datasäkerhetsproblem 
finns hos enskilda användare och vad ger upphov till dessa? 

 
• Vilka eventuella glapp finns mellan användarnas respektive andra intressenters syn på 

säkerhet? 
 

1.4 Syfte 

 
Att undersöka enskilda användares attityder till och hantering av datasäkerhetsfrågor i samband 
med internetanvändning. Detta jämförs med hur inblandade aktörer handhar datasäkerhetsfrågor 
gentemot enskilda användare och hur dessa aktörer ser på ansvarstagande.  
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1.5 Avgränsningar 

 
Då datasäkerhet är ett brett begrepp som spänner över flera områden och har många 
infallsvinklar, har vi valt att begränsa oss till säkerhetsproblem relaterade till användning av 
tjänster över internet. Vi kommer enbart att fokusera på problem relaterade till 
internetanvändning. Dessa problemområden innefattar bland annat identitetsstöld, bedrägerier, 
informationsstöld, virus och annan skadlig programkod, spam samt förlust av data.  
 
Med enskilda användare avser vi de i konsumentled som använder e-tjänster i hemmiljö och 
således inte omfattas av någon organisations eller företags IT-avdelning och övervakning. Vårt 
motiv för att inrikta oss på denna kategori är att vi bedömer dem vara mer utlämnade och mer 
utsatta för säkerhetsproblem som uppkommer. Vi kommer alltså inte att i huvudsak fokusera på 
användare som är experter på eller besitter avancerade kunskaper inom området. Avsikten är 
heller inte att exakt definiera eller presentera den typiska (genomsnittliga) enskilda användaren 
utan istället ta upp exempel på några olika enskilda användares attityder och beteende.  
 
En viktig del av det empiriska materialet baseras på muntliga intervjuer med användare. De 
respondenter vi hade möjlighet att intervjua representerar ett ungt och ganska snävt åldersspann. 
Detta behöver i sig inte betyda att framförda åsikter inte stämmer överens med vad andra 
grupper skulle kunna uttrycka men vi har valt därav att i denna uppsats i första hand utgå från det 
perspektiv som just ålderskategorin yngre vuxna har inom området.  
 
Geografiskt är uppsatsen begränsad till att enbart behandla Sverige och svenska förhållanden. 
Däremot ingår käll- och faktamaterial som även berör utländska förhållanden vilka vi använder 
som teoretiskt källmaterial. 
 
Uppsatsen är avgränsad i tid att ta upp den situation som råder under 2004-2007. Under denna 
tid har vissa nya områden tillkommit som skulle kunna vara intressanta att undersöka ur ett 
säkerhetsperspektiv, exempelvis har trådlösa nätverk blivit enormt mycket populärare, men dessa 
fanns inte med i våra intervjufrågor. På motsvarande sätt har andra frågor som vi diskuterar 
minskat i betydelse, till exempel modemkapningar, i takt med att telefonmodem i stor 
utsträckning har ersatts av ADSL eller bredband.  
 
Vi tänker oss att läsaren har viss kunskap inom datorområdet och är intresserad av debatten kring 
datasäkerhetens implikationer på det vardagliga livet. Vi tror också att slutsatserna kan vara 
intressant läsning speciellt för representanter för de aktörer som vi tar upp i vår uppsats. 
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1.6 Definitioner 

 
Definitioner och begrepp som är viktiga i uppsatsen: 
 

• Enskilda användare/Privatanvändare – Privatpersoner som använder e-tjänster i 
hemmiljö 

• Intressenter – De som på något sätt berörs eller kan ha intresse i enskilda användares 
internetanvändning  

• Aktörer – De parter som vi har definierat som ingående i den händelsekedja som krävs 
för genomförandet av en viss e-tjänst (de utvalda intressenterna, exklusive bland annat 
användarna) 

• E-tjänster – Tjänst som tillhandahålls och distribueras via internet  
• Datasäkerhet2 – Risker och hot som berör informationshantering, hård- och mjukvara vid 

internet- och datoranvändning. Dessa kan leda till konsekvenser även bortom själva 
datoranvändandet. 

• Ansvar – En skyldighet att sköta eller stå till svars för en handling eller ett objekt 
• Tillit – Används i uppsatsen omväxlande med tilltro respektive förtroende, att lita på 

någon eller något 
• ”I verkliga livet” används som begrepp i uppsatsen motsvarande engelskans IRL, In Real 

Life, vilket står för det fysiska livet, det som sker utanför internet, och har ingen djupare 
filosofisk innebörd. 

 

1.7 Struktur och disposition för uppsatsen 

 
Den arbetsordning som vi har följt under uppsatsarbetet återfinns i figur 1.1. Den beskriver 
sammanfattande vilka delar och i vilken huvudsaklig ordning uppsatsskrivandet har genomförts 
och vilken information som har lagts till i respektive aktivitet. Vi har dock vid behov återvänt till 
tidigare steg för att genom en iterativ process föra uppsatsarbetet framåt.  
 
Uppsatsens bakgrund, problemområde och syfte beskrivs i kapitel 1. Kapitel 2 utgör teoretisk 
utgångspunkt angående andras kunskap och forskning kring användares attityder och beteenden 
inom internet och e-tjänster. I kapitel 3 behandlas de metoder vi har använt oss av för att 
inhämta teoretiska utgångspunkter, samla in empiriskt material och för att genomföra analysen. I 
kapitel 4 presenteras det empiriska materialet om användarna och de olika aktörer som vi har 
undersökt. Kapitel 5 innehåller analys utifrån det insamlade materialet jämfört med de teoretiska 
utgångspunkterna. I kapitel 6 finns slutsatserna av denna analys. Kapitel 7 tar upp en 
slutdiskussion och blickar framåt mot vad som eventuellt bör göras för att förbättra användarnas 
situation vad gäller säkerhet. 
 
 

                                                
2 Svenska datatermgruppen rekommenderar förleden data- istället för dator- i sammansättningar som relaterar till 
övergripande fenomen, alltså exempelvis datasäkerhet (Svenska datatermgruppen: Ordlista, version 27, 2007). I våra 
första enkätutskick använde vi dock ordet datorsäkerhet, men vi anser att denna språkliga skillnad är så liten att 
undersökningen inte påverkas av detta. 
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Aktivitet:    Input: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1 Schematisk figur över undersökningens upplägg och struktur 

Formulering av problemområde. 

Formulering av forskningsfrågor 

Sökning och sammanställning av 
teoretiska utgångspunkter. 
 

Sökning och sammanställning av 
skriftligt källmaterial. 
 

Artiklar i medier och egna 
diskussioner. 

Teoretiskt källmaterial från sökning i 
elektroniska artikeldatabaser, 
internet, litteratur och tidskrifter. 

Empiriskt material från 
hemsidesgenomgång. 
 

Enkätundersökning riktat till de i 
uppsatsen definierade aktörerna, 
med fokus på användarsidan 
 

Enkätsvar från användare och andra 
medverkande aktörer. 

Formulering av intervjufrågor. 
 

Formulering av enkätfrågor 
 

Kvalitativa intervjuer med några av 
de användare som medverkade i 
enkäten. 
 

Sammanställning av empiriskt 
material. 
 

Analys och slutsatser 

Samtal med intervjuade användare. 

Teori och empiriskt material. 
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2 Teoretiskt underlag kopplat till användarnas situation 
 

Här går vi igenom teoretiska perspektiv på enskilda användares handlande inom datasäkerhetsområdet, hur detta 

beteende kan förändras och tillitens betydelse för denna process. Som inledning har vi en kort genomgång av olika 

hot mot användaren.  

 

2.1 Hotbilden mot internetanvändare 

 
Idag är det enkelt att koppla upp en dator på internet. Vetenskapliga rapporter publiceras 
gällande i vilken grad folket använder internet och låga siffror inom en grupp ses som ett 
misslyckande (Findahl, 2004). Även personer med liten datorvana uppmuntras att utnyttja e-
tjänster. Att använda internet kan effektivisera befintliga rutiner och ger också tillgång till helt nya 
möjligheter. I och med detta ökar också beroendet av tillgång till internet och användaren ställs 
också inför nya risker som denne kanske inte är förberedd på. En enskild användare har heller 
ingen IT-avdelning som på heltid jobbar med att skydda datorerna mot hot och risker på internet, 
utan får klara sig på egen hand. Vi kommer i detta delkapitel att ta upp lite om vad dessa hot 
består av och förklara varför de är ett problem för den genomsnittliga hemanvändaren. Senare i 
kapitel 2.2.1 kommer vi att gå i genom varför dessa hot finns och vem det är som vill enskilda 
användare illa.  
 

2.1.1 Hoten mot användarna  
 
När hot vid datoranvändning diskuteras brukar fyra olika typer tas upp, avbrott (interruption), 
uppfångande (interception), fabricering (fabrication) och modifiering (modification) (Pfleeger, 
2000, vår översättning). Genom att koppla upp sin dator på internet ökar risken att råka ut för 
något av detta. 
 
Ett avbrott kan uppstå när datorn går sönder eller om elförsörjningen slås ut, alltså allt som 
hindrar att den handling som ska utföras och som egentligen ska vara genomförbar inte kan 
realiseras. Viktiga dokument kan gå förlorade genom sabotage eller hårdvarufel. Det kan handla 
om kvitton, orderbekräftelser eller andra ekonomiska handlingar, men också om de enda 
kopiorna av digitalbilder från ett viktigt tillfälle då allt mer lagras i digital form och endast så 
(Ibid). Åtkomst till internettjänster kan hindras när servrar och nät överbelastas av trafik orsakad 
av virus som försöker sprida sig. Det kan också vara en specifik tjänst eller system som aktivt 
utsätts för överbelastningsattacker, så kallade denial-of-service-attacker (DoS-attacker). (Stallings, 
2000) Att upprätthålla tillgänglighet är ett av de tre främsta målen inom datasäkerhetsarbetet 
(Pfleeger, 2000). 
 
Den enskilda användarens egen dator kan förstås också bli ett mål för DoS-attacker, men då 
denna i allmänhet inte är ett särskilt intressant mål är det ovanligt att privatpersoner utsätts för 
detta. Ett betydligt vanligare scenario är istället att den enskilda användarens dator infekteras av 
ett skadligt program som därefter använder datorns beräkningskapacitet och internetuppkoppling 
för att kunna skicka ett stort antal förfrågningar till målet för en DoS-attack samt försöka sprida 
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sig själv vidare. Om en enda dator skickar tunga förfrågningar spelar ingen roll för en kraftfull 
server. När däremot tusentals andra datorer är smittade och gör samma sak så kan dessa 
tillsammans överbelasta i stort sett alla datorsystem i en distribuerad överbelastningsattack 
(DDoS-attack) (CERT, 2001). För den enskilda användaren vars dator används i en DDoS-attack 
kan detta märkas i form av en långsam dator och internetuppkoppling. Om detta hindrar 
personen i fråga från att utföra de internettjänster han/hon vill så handlar det om avbrott även på 
klientsidan (Stallings, 2000). Istället för att delta i en DoS-attack kan en dator som har kapats av 
ett sabotageprogram3 också användas till annat. Beroende på programmets art kan en 
utomstående manuellt ta kontroll över hela eller delar av datorn och göra vad han/hon vill med 
dess innehåll och resurser. Vanligare är dock att hela processen sker automatiskt. Förutom DoS-
attacker kan en kapad dator exempelvis användas för att skicka ut stora mängder skräppost 
(spam), helt utan ägarens vetskap, vilket också kan leda till stora belastningar och därmed avbrott. 
Samma sak kan hända även när det skadliga programmets enda syfte är att sprida sig vidare till 
andra datorer. Både spridandet av spam och deltagandet i DoS-attacker visar också på hur den 
enskilda användarens datorsäkerhet inte bara angår henne/honom själv, utan även kan påverka 
andra (CERT, 2001). 
 
Nästa hot, uppfångande, handlar om att någon person tar del av data som han/hon egentligen 
inte har rätt att se (Stallings, 2000). Ett par exempel på detta är om en bärbar dator stjäls och 
innehållet på dess hårddisk därmed blir tillgängligt för andra eller om någon helt enkelt kikar över 
axeln på en person som skriver ett viktigt brev. Via internet kan ett uppfångande exempelvis ske 
med hjälp av packet sniffing4, buggar i mjukvara som hackare kan utnyttja, sabotageprogram som 
öppnar en väg in i datorn eller dåligt skyddade utdelade filer (CERT, 2001). En annan vanlig väg 
är genom phishing när användare via e-post förmås lämna ut kreditkortsnummer eller lösenord 
genom uppmaningar att logga in på sin bank eller dylikt genom att följa den i e-postmeddelandet 
medföljande länken. Sidan ser äkta ut men kontrolleras i själva verket av någon som är 
intresserade av inloggningsdetaljerna (Phishing – Polisen, 2006). 
 
Risker finns alltså både vid överföring och lagring av data, både på den egna och på 
kommunikationspartnerns dator. Allt detta utgör hot mot informationens konfidentialitet 
(confidentiality), ett annat av de tre målen för datasäkerhet (Pfleeger, 2000, vår översättning). 
Även om reaktionen bland enskilda användare kanske ofta är att de ändå inte har något hemligt 
som de vill skydda, så sköter exempelvis många sina bankärenden över internet, lösenord och 
överblick av den finansiella situationen kan bli tillgänglig för andra. Dessutom kan det kännas 
obehagligt om privata brev och bilder kan läsas och ses av andra (CERT, 2001). Ibland kan 
enbart kännedom att viss kommunikation har skett, kanske att en viss webbsida har besökts, vara 
känsligt nog (Stallings, 2000). Till skillnad från interruptions som märks av direkt, så kan 
interception pågå under en längre tid. Mycket data kan samlas in, och utnyttjas obemärkt eller 
först i efterhand (Pfleeger, 2000). 
 
                                                
3 Sabotageprogram rekommenderas av Svenska Datatermgruppen som översättning av uttrycket malware (malicious 
software), alltså samlingsnamnet för virus, trojaner, maskar, spionprogram och dylikt. (Svenska datatermgruppen: 
Frågor och svar, Fråga 154, 2006) 
4 Packet Sniffing går ut på att ett program undersöker data som skickas i ett nätverk trots att datan egentligen inte alls 
är avsedd att läsas av programmet eller programmets ägare (Home Network Security, 2001). Packet Sniffing fungerar 
bara i vissa typer av nätverk, alternativt att uppfångaren har tillgång till någon av användarens närmaste 
accesspunkter (Ansare, Rajeev & Chandrashekar, 2002/2003). 
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När data istället tillförs av någon obehörig benämns det fabricering, om befintlig data ändras 
handlar det om modifiering. Exempelvis kan en illvillig person med tillgång till lösenordet på en 
enskild användares e-postkonto, kanske uppsnappat genom ett uppfångande enligt tidigare 
beskrivning, fabricera e-post som verkar komma från användaren. Detta leder till två problem. 
Om äktheten på till exempel en beställning inte kan garanteras kan beställningar göras av 
obehöriga personer, men det finns dessutom en risk för att någon som verkligen skickar ett 
meddelande vid ett senare tillfälle hävdar att något meddelande aldrig har skickats, utan att 
försändelsen i fråga är oäkta. Detta, samt när en mottagare nekar till att ha tagit emot något som 
den verkligen har fått, kallas för förnekande (repudiation). I fallet med modifiering av befintlig 
data så sägs det tredje målet med datorsäkerhet hotas, datans okränkbarhet (integrity). (Pfleeger, 
2000, vår översättning) En ändrad adressuppgift i en beställning eller en ändrad siffra i en 
banktransaktion är allvarliga exempel på modifiering. 
 

2.2 Användarens intresse av datasäkerhet 

2.2.1 Användarnas situation 
 
De flesta säkerhetsincidenter som drabbar enskilda användare på internet är inte speciellt riktade 
mot just användaren i fråga. Denne råkar mest vara ett lämpligt offer som har en oskyddad väg in 
i sin dator som någon illasinnad person drar nytta av. Ofta är hela processen helt automatiserad, 
som när exempelvis virus sprider sig. Upphovsmannen, för det är nästan bara män, har ingen 
kontroll över vem som blir smittade av hans virus när han väl har släppt iväg det. Vad som driver 
dessa virusmakare finns det inget enhetligt svar på, de utgör ingen enhetlig grupp vad gäller 
bakgrund, ålder, social status eller motiv. De skriver inte sina virus för att förstöra för någon 
speciell. Deras fiender är inte de enskilda användarna som drabbas, utan snarare 
antivirusföretagen eller möjligtvis samhället i stort, om någon alls. Att andra råkar illa ut är mest 
en biprodukt, deras datorer är en resurs som kan utnyttjas. (Gordon, 1994)  
 
Förutom att bara förstöra data kan illasinnade personer även göra annat mot oskyddade datorer 
på internet. Genom att olovandes ta sig in i en dator går det att ta del av lösenord till banktjänster 
(uppfångande), göra beställningar i andras namn eller komma åt känsliga dokument, detta är 
exempel på attacker där motiven kan vara ekonomiska. (Svensson, 1999). Så även vid 
spamutskick där en enda såld produkt eller bekräftad e-postadress kan ge pengar (The Truth 
About Spam, 2001). Det går också att tjäna pengar genom att få någon annans dator att ringa upp 
dyra telefonnummer som telefonnumrets ägare sedan får pengar för. Om det uppringda 
telefonnumret dessutom agerar som modempool för en (mycket dyr) internetleverantör kan det 
dröja innan användaren märker att något är fel, kanske inte förrän telefonräkningen kommer. 
Användaren surfar som vanligt. Det kan räcka med ett felaktigt musklick för att en 
modemanvändare ska bli nedkopplad från sin vanliga internetleverantör och att ett nytt nummer 
att rings upp. (PTS - Vilka är riskerna, 2005) Pengar blir en allt viktigare motivation för hackare 
(Hallam-Baker, 2004; Dinham, 2004). Andra gör det av politiska skäl, exempelvis för en 
övertygelses skull eller för att för att få uppmärksamhet (Walleij, 2000), men det vanligaste svaret 
på frågan varför de gör det är bara ”för att det går”, de vill prova (Pfleeger, 2000). Det kan också 
ligga en ära i knäcka svåra system, eller exempelvis i fallet med kontroll över enskilda användares 
datorer, att ha tillgång över störst antal. (Svensson, 1999).  
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Även om det ur detta perspektiv egentligen är mycket intressantare att ta sig in i stora företags 
och myndigheters system än en enskild användares dator så ligger det i sakens natur att dessa just 
därför också brukar ha mycket större säkerhet med en egen IT-avdelning som jobbar för att 
upprätthålla denna. Detta har inte en enskild användare. (CERT, 2001) 
 

2.2.2 Användarens betydelse för säkerheten  
 
En del användare bryr sig inte om att vidta några åtgärder alls för att upprätthålla en god 
säkerhetsnivå. 2003 gjordes en undersökning som bland annat tittade på användningen av 
antivirusprogram och brandväggar såg ut bland hemanvändare i Sverige. Nästan hälften hade då 
brandvägg och virusskydd installerat och ytterligare en tredjedel hade åtminstone virusskydd5. 
(Sifo Research & Consulting, 2003) En vanlig förklaring som anges som skäl för att inte bry sig 
om datasäkerheten är att användaren ändå inte tycker sig ha någon viktig information på sin dator 
(CERT, 2001). Samma sak gäller för spionprogram (spyware). Många är fullt medvetna om att 
dessa finns och körs på datorn, men de ses av många användare som nödvändiga för att få 
tillgång till gratis program och tjänster. I en undersökning gick det att se hur användarna inte 
anser det spela någon roll om deras vanor registreras exempelvis i marknadsföringssyfte. Det 
enda de ogillar med spionprogrammen är att de använde datorns resurser vilket gör dem 
långsammare. (Delio, 2004)  
 
De som använder dessa argument missar dock några viktiga poänger. Även om all data anses vara 
oviktig glöms det kanske bort att datorn eventuellt används för säkerhetskritiska moment som 
bankärenden eller hemarbete med känslig information från arbetsgivaren (CERT, 2001). 
Dessutom kan enbart det faktum att datorn finns där och är åtkomlig i sig räcka för att den ska 
bli attackerad (ett ”target of opportunity”). Även om all data som finns lagrad egentligen är 
värdelös kan datorn exempelvis användas som lagringsplats för vadhelst inkräktaren önskar eller 
som utskickare av skräppost (Internet Spyware (I-SPY) Prevention Act of 2004, 2004). En 
virussmittad dator kommer att försöka sprida viruset vidare, inte minst är risken stor för att de 
adresslistor som eventuellt finns på datorn vittjas och att alla dessa kontakter och bekanta får e-
post med datorvirus skickat till sig. (IT-kommissionen, 2001) Förutom att datorn i dessa fall 
utnyttjas för olagliga ändamål blir dessutom datorn och internetuppkoppling med stor 
sannolikhet mycket långsammare eftersom dessa sabotageprogram använder datorns resurser 
(Shannon & Moore, 2004). Dessutom kan program och data förstöras på grund av avsiktliga och 
oavsiktliga (bi-)effekter av virus (se exempelvis hemsida hos antivirusföretaget McAfee, 2004).  
 
Många användare försöker skydda sin dator på egen hand, men råkar ändå illa ut, exempelvis på 
grund av brister i programmen som de använder. Alla program innehåller buggar, och även om 
programvaran hålls uppdaterad kan det ibland vara så att mjukvaruleverantörerna inte hinner få 
fram uppgraderingar innan det redan finns sabotageprogram som utnyttjar en nyupptäckt 
säkerhetsbrist. Vidare kan det ibland vara svårt för användare som saknar djupare kompetens 

                                                
5 I undersökningen nämns dock inget om hur uppdaterade dessa skydd är. En annan undersökning (SCB, 2004) visar 
att 30% av de tillfrågade någon gång under första kvartalet 2003 hade uppdaterat virusskyddet på sin hemdator. Inte 
heller här sägs dock något om hurtillvida någon annan annars sköter uppdateringen, eller om antivirusprogrammet 
inte blir uppdaterat alls. Det anges inte heller något om hur ofta uppdateringen sker eller om det kanske sker helt 
automatiskt. 
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inom området att alls genomföra uppgraderingarna. Felkonfigurerade program kan 
överhuvudtaget leda till svåra säkerhetshål (Shannon & Moore, 2004). 
 
Det räcker heller inte att bara ”vara försiktig”. Försiktighet är klart en mycket viktig egenskap hos 
användaren, men det kan räcka med ett enda misstag vid internetsurfandet eller läsandet av e-post 
för att ett sabotageprogram ska kunna installeras i datorn. Många e-postmeddelanden ser också ut 
att komma från organisationer som litas på utan att så är fallet. De ber vanligtvis om 
användaruppgifter eller kreditkortsnummer och ser mycket trovärdiga ut. Många mottagare inser 
inte bluffen. (Sullivan, 2004) E-post med virus ser dessutom ofta ut att komma från tillförlitliga 
användare, ibland från vänner (Christensen, 2005). 
 
Även om användarna är den svaga länken kan det diskuteras om det är deras fel när de drabbas. 
2004 spreds en mask, Witty Worm, på internet. Denna utnyttjade ett fel i en vanlig 
brandväggsmjukvara. Trots att buggen uppmärksammades och uppdateringar fanns att tillgå 
spreds masken eftersom många inte hade hunnit uppgradera mjukvaran i tid eller ens var 
medvetna om risken (Shannon & Moore, 2004). Shannon och Moore menar att det inte går att 
låta användare själva ansvara för denna uppdatering. Användarna måste först och främst 
överhuvudtaget få reda på att det finns en bugg i deras mjukvara, därefter ska de ladda hem 
uppdateringar samt installera och eventuellt konfigurera dessa. Det går inte att räkna med att alla 
användare ska bry sig om och klarar av att utföra dessa steg. Antingen måste mjukvaran göras 
säkrare från början, eller också måste det vara möjligt att reparera programvarufelen utan att den 
enskilda användaren ska blandas in. Först uppmuntras användare att bege sig ut på internet, det 
betonas hur enkelt det är och att alla kan klara av det. Därefter uppmanas samma användare att 
rätta till svåra fel i programmen de använder. Att Witty Worm angrep brandväggar gjorde att de 
som drabbades var de som faktiskt hade insett att datasäkerhet är något viktigt och att de inte 
klarar av att skydda datorn på egen hand utan istället hade köpt en brandvägg. Trots 
brandväggen, eller i detta fall faktiskt på grund av den, råkade de illa ut. 
 

2.2.3 Användarnas syn på risker och ansvar 
 
2003 utförde Sifo på TeliaSoneras och Microsofts uppdrag en undersökning (Sifo Research & 
Consulting, 2003) om syn på skräppost och virus hos enskilda användare i Sverige. Här fick 
användarna bland annat uttala sig om sin syn på var ansvaret för att minska virus och skräppost 
ligger. 42% visste inte eller var tveksamma. Varken Post- och telestyrelsen (2%) eller polisen (1%) 
var särskilt populära alternativ. Istället ansåg de flesta, 27%, att ansvaret ligger hos 
internetoperatörerna, följt av ”annan” (15%) och programtillverkarna på 12%. Först därefter 
hamnar alternativet ”jag själv” som 11% tycker har ansvaret. För att kunna ta på sig ett ansvar 
måste användarna först ha begreppen klart för sig. 73% ansåg sig ha klart för sig vad 
spam/skräppost är, medan 98% sade sig veta vad datorvirus är för något. Dessutom måste 
användaren för att ansvara för och kunna skydda sin dator mot skräppost och virus alls ha en 
möjlighet att göra det. 21% respektive 40% känner att de mycket väl eller ganska väl kan skydda 
sig, 25% inte särskilt väl och 13% inte alls. Dessutom är två procent tveksamma eller vet inte. 
Trots att så många tycker sig kunna skydda sig tillräckligt har nästan hälften av de som känner till 
vad datorvirus är råkat ut för dylika under se senaste två åren. En del många gånger. I 
undersökningen ”Svenskarna och Internet 2003” (Findahl, 2004) beskriver 48% av 
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bredbandsanvändarna och 36% av modemanvändarna att de har problem med virus. Enligt 
World Internet Institute (2005) är 90% av alla svenskar med internet i hemmet oroade för att 
drabbas av datorvirus. Mer kunskap hos användaren minskar delvis denna oro. 
 
För att skydda sig använder 46% av användarna antivirusprogram och brandvägg, 33% enbart 
antivirusprogram och 3% bara brandvägg. 8% vet inte riktigt hur det ligger till och 10% skyddar 
sig inte alls på dessa vis. På samma sätt som med virusen går det att se att även om en majoritet 
anser sig ha ganska eller mycket goda möjligheter att skydda sin dator är det över 60% av de som 
känner till vad skräppost är som inte lyckas undvika denna. Av de som fått virus eller skräppost 
säger 80% att detta inte alls har påverkat hur mycket de använder sin dator på internet negativt. 
13% säger att det har påverkat deras vanor något, och 6% menar att det har påverkat dem ganska 
mycket eller mycket. (Sifo Research & Consulting, 2003) Enligt en undersökning från USA går 
det däremot tydligt att se hur användare blir försiktigare och helt enkelt handlar mindre på nätet i 
takt med att de har blivit mer medvetna om vilka risker som finns. Men även om de till exempel 
inte tycker att traditionella lösenord är tillräckligt säkra förändrar de inte sin egen 
lösenordshantering utan håller fast vid mindre säkra vanor. (Kawamoto, 2005 a) Vissa menar att 
enskilda användare inte bekymrar sig särskilt mycket om sin datasäkerhet eftersom andra aktörer, 
som banker eller e-handlare, ofta tar de ekonomiska smällarna när något inträffar i samband med 
ekonomiska transaktioner på internet. Om större värden hade stått på spel för användarna själva 
så hade de också varit försiktigare. (Kawamoto, 2005 b)  
 
Den svenska undersökningen (Sifo Research & Consulting, 2003) tog också reda på vad de 
tillfrågade ansåg att den information som de fått om virus och skräppost. Informationen kom 
oftast från tidningar, radio eller TV (38%) och i andra hand från vänner och bekanta (35%). 
Annars sökte respondenterna själv aktivt på internet, fick information från sin internetoperatör 
(10% vardera) eller använde en i undersökningen icke uppräknad källa. När de tillfrågade själva 
skulle välja var de helst skulle få sin information ifrån var svaren mer spridda. 
Internetleverantören låg i topp (23%) följt av medierna (20%). Många föredrog något ej 
uppräknat alternativ (18%) och 11% ville söka på internet efter sin information. Den största 
skillnaden ligger i kategorin ”vänner och bekanta”. Bara 4% vill helst få sin information från dem.  
 
Ytterligare frågor ställdes också till de som fått information, men inte från vänner eller bekanta, 
om hur lätt de tyckte det var att hitta respektive förstå informationen. Lite mer än en fjärdedel 
tyckte att det var mycket lätt att hitta den, 36% tyckte det var ganska lätt, och 20% inte särskilt 
eller inte alls lätt. 27% tyckte informationen som de kommit i kontakt med var mycket lätt att 
förstå, 41% att den var ganska lätt att förstå och även här svarade 13% ”inte särskilt” och 7% 
”inte alls”. 
 

2.2.4 Säkerhetens biverkningar 
 
En av datasäkerhetsområdets dogmer är att det finns en motsättning mellan säkerhet och 
användbarhet. Ett säkert system är alltså inte lika enkelt att använda, och ett lättanvänt system blir 
automatiskt inte lika säkert som det kunde vara. (Avolio, 2000) De flesta datoranvändare 
använder datorn som ett verktyg för jobb eller nöje och är inte särskilt säkerhetsmedvetna. Att 
upprätthålla god säkerhet är inte den huvudsakliga prioriteten, målet är främst att utföra eller 
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förenkla en uppgift. Säkerhet ställs mot effektivitet och användbarhet. Alltför restriktiva 
säkerhetsåtgärder leder till att uppgifter blir svårare och mer komplicerade att genomföra. Följden 
blir sämre resultat, att uppgiften inte alls utförs eller alternativt att användaren kopplar ur eller 
försöker komma runt säkerhetsfunktionerna. En säkerhetsrisk är i sammanhanget ett diffust 
fenomen som användaren bara eventuellt riskerar att råka ut för, medan arbetsuppgiften som ska 
lösas är mer konkret och brådskande. (Besnard & Arief, 2004) I en undersökning som utfördes 
när medierapporteringen kring säkerheten i internetbanker var intensiv sade sig dock 75% av de 
tillfrågade vara beredda på att ha ett mer komplicerat inloggningsförfarande mot att säkerheten i 
gengäld blev bättre (Lindström, 2007). 
 
All denna insamlade information kan dessutom hamna i fel händer, exempelvis genom stöld, eller 
helt enkelt genom försäljning till intresserade. År 1999 svarade exempelvis hälften av alla svenska 
myndigheter att de har sålt vidare spårinformation, lagrad av säkerhetsskäl, för marknadsmässiga 
ändamål (Nydén, 2000). 
 

2.3 Aktörens intresse av datasäkerhet 

 
Användaren är beroende av att de produkter och tjänster de vill utnyttja erbjuder god säkerhet så 
att de tryggt kan uträtta sina ärenden. Det är till exempel svårt att upprätthålla god säkerhet när 
säkerhetsbristerna ligger i den egna personliga brandväggen, som i fallet med Witty Worm 
(Shannon & Moore, 2004). Det går att se hur säkerhetstänkandet i andra branscher med tiden har 
blivit ett viktigt försäljningsargument. Som jämförelse går det exempelvis att se hur förutom 
prestanda och design även tillförlitlighet, serviceavtal och säkerhet är tre mycket viktiga punkter 
inom bilindustrin. Efter stor uppmärksamhet i media kring bristerna i säkerheten på 
internetbanker sade sig över hälften av de tillfrågade i en demoskopundersökning att 
säkerhetsaspekterna spelade större roll vid val av internetbank än tidigare. 35% ansåg säkerheten 
vara den enskilt viktigaste faktorn som avgjorde valet. (Lindström, 2007) 
 
Förutom konkurrerande företag har vi också myndigheternas roll. Post- och telestyrelsen, 
konsumentverket och polisen är tre myndigheter som har som uttalat mål att på olika nivå hjälpa 
också enskilda användare med bland annat datasäkerhetsproblem (Konsumentverket/KO - Om 
Konsumentverket, 2004; Mål - Polisen, 2004; PTS - Om PTS, 2004). Utöver att hjälpa 
användaren ingår också här att skydda andra, egentligen hela samhället, från till exempel 
virusspridande datorer. 
 
Aktörer och enskilda användare antar delvis olika perspektiv. Båda parter har ett intresse av att 
upprätthålla god säkerhet hos användaren, men av olika anledningar och med olika syn på hur 
målet ska uppnås. Från att i början ha sett virus och maskar som kundens problem har 
exempelvis internetleverantörer efter senare attacker insett att de inte kan vara helt passiva. Även 
oinfekterade kunder drabbas till exempel av långsammare nätverk. (Ricknäs, 2003) Det kan också 
vara så att synen på datorer och datorns roll och plats i allmänhet skiljer sig mellan enskilda 
användare och de datorkunniga som utvecklar produkterna. En interaktionsdesigner beskriver 
exempelvis i boken The Inmates Are Running the Asylum (Cooper, 2004) hur programmerare kan 
fascineras av datorer, att de är svåra att förstå sig på har de inget emot. “Their interest runs so 
deep that it never occurs to them that others might not feel the same way, so they interpret 
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others' frustration as stemming from inability rather than from disinterest.” (Cooper, 2004, s. 98). 
Enligt en undersökning anser en av fyra mjukvaruutvecklare att de största säkerhetsproblemen 
inte ligger i programmen, utan i att användarna inte följer uppsatta regler (Developers Blame 
Users For Security Problems, 2004).  
 
Ibland diskuteras försäkringsbolagens roll i datasäkerhetssammanhanget, bland annat deras ovilja 
att försäkra mot dessa hot. Försäkringsbolagen menar att förlusterna vid t.e.x en stor virusattack 
skulle kunna bli så höga att försäkringsbranschen skulle ruineras. Detta försvar har kritiserats av 
bland annat antivirusleverantören Symantec som tycker att detta är ett felaktigt resonemang. 
Genom att ställa krav på försäkringskunderna om att försöka upprätthålla god säkerhet i datorn 
med hjälp av antivirus och brandväggar, på samma sätt som det krävs låsta dörrar i husen, ligger 
ansvaret på användaren eller användarens organisation. Skillnaden är att det finns en möjlighet att 
få ersättning, och därmed också ett gott skäl att försöka hålla den säkerhetsstandard som 
försäkringsbolagen kräver. Vid alltför stora virusutbrott skulle force majeure kunna hävdas. 
(Johnson, 2002) 
 
Ibland kan också användarnas intressen stå i strid med aktörernas mål. Användarens krav på 
konfidentialitet kan sättas mot aktörers önskan att felsöka sina mjukvaruprodukter (Northrup, 
2003) eller myndigheters jakt på terrorister som använder samma 
nätverkskommunikationskanaler (Olsen & Hansen, 2001).  
 

2.4 Användarnas handlande ur ett socialpsykologiskt perspektiv 

 
”The ’killer application’ of the internet turns out to be other human beings.” Kang, 2000, enligt Bargh & 
McKenna, 2004, s. 575 
 
Socialpsykologi kan sägas handla om hur människor påverkas av andra människor och 
situationens inflytande i detta sammanhang. Detta område är därmed viktigt för att förstå den 
enskilda individens handlande och incitament även vad gäller datasäkerhet. Det går exempelvis att 
hitta förklaringsmodeller till hur användaren, utan djupare kunskap i datasäkerhetsämnet, kan ta 
till primitiva, men i de flesta sammanhang väldigt effektiva, kognitiva metoder för att fatta rätt 
beslut i ämnet. (Kenrick, Neuberg och Cialdini, 2002) 
 
När ett beslut fattas handlar det egentligen alltid om en mer eller mindre välgrundad bedömning 
kring bästa metod för att uppnå ett mål. Människan har inte kapacitet att göra en djup analys 
inför varje beslut, utan det gäller istället att göra tillräckligt bra gissningar. Vi använder 
automatiskt en rad metoder för att ändå göra rätt. Bland dessa mentala genvägar återfinns bland 
annat förväntningar och fördomar. Med hjälp av förväntningar ”vet” vi plötsligt väldigt mycket 
om en människa eller en företeelse så fort vi får någon faktauppgift om den. Ofta hjälper det oss 
oerhört mycket, personer med samma religion eller samma yrke delar ju till exempel åtminstone 
några uppfattningar. Det är dock samma mentala genväg som ger upphov till de fördomar som vi 
har, det är lätt att dra för långtgående slutsatser. Förväntningar fungerar åt båda hållen, en person 
som har placerats i ett speciellt fack tillskrivs exempelvis vissa egenskaper, men samtidigt kan en 
person med vissa egenskaper därför placeras i ett visst fack. (Ibid) 
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En annan genväg handlar om hur vi uppskattar sannolikheter utifrån hur nära till hands vi har att 
plocka fram en sådan företeelse ur minnet, snarare än hur många sådana det går att minnas. 
Dramatiska händelser, säg ett exploderande batteri i en bärbar dator, skulle alltså kunna ses som 
mer sannolikt att råka ut för än att hårddisken slutar fungera när denna tankegenväg används. 
(Ibid) 
 
Kenrick, Neuberg och Cialdini (2002) beskriver till sist en genväg som de kallar för ”anchoring 
and adjustment heuristic” (s. 85-86). Denna går ut på att en bedömning börjar med en grov 
uppskattning som sedan justeras genom att fler faktorer tas med i beräkningen. För att komma 
fram till rätt slutsats måste utgångspunkten vara rimlig och därefter justeras åt rätt håll. Både den 
första uppskattningen och därefter justerandet kan vara felaktigt. 
 
Förutom individuella personlighetsdrag påverkar vissa yttre omständigheter i stor utsträckning i 
vilken grad de kognitiva genvägarna används. Faktorer som tidspress eller en komplex situation 
leder till att genvägarna oftare används men också beslutsfattarens humör påverkar. En person 
som är glad eller upprymd på annat vis använder sig också mer av mentala genvägar. Tidpunkten 
på dagen spelar också in, men hurtillvida genvägarna används mer eller mindre beror på individen 
själv. En morgonmänniska använder exempelvis mer genvägar på kvällen och tvärt om. 
Gemensamt för alla är också att när mycket står på spel i ett beslut, eller om det kommer att 
granskas av andra, så ökas koncentrationen och besluten grundas i mindre utsträckning på 
genvägar. (Ibid) 
 
Dessa genvägar fungerar uppenbarligen väldigt bra, med tanke på hur mycket människan har 
uppnått. Samtidigt har de givetvis också sina begränsningar, och i takt med att omständigheterna i 
snabb takt förändras, till exempel i form av nya kommunikationsmetoder och informationsflöde 
på internet, ställs dessa kognitiva metoder inför nya utmaningar. (Ibid) 
 
Idag är problemet ofta inte brist på information inför beslutsfattande, istället handlar det allt mer 
om att sålla rätt och bedöma tillförlitlighet. Aldrig förr har så många människor haft tillgång till så 
mycket information som vi har idag. Med en enkel sökning på internet går det att hitta 
information om nästan allting. Men, som Cialdini (2001) påpekar, befinner vi oss i ”the 
information age”, inte i ”the knowledge age” (s. 237). Det är stor skillnad på kunskap och 
information. För att omvandla information till kunskap, vilket är nödvändigt för att kunna fatta 
riktiga beslut, måste informationen genomgå en process. Först måste den kommas åt 
(”accessed”), tas upp (”absorbed”), begripas (”comprehended”), integreras med annan kunskap 
(”integrated”) och till sist lagras för framtida bruk (”retained”) (Ibid, s. 237). Först därefter kan 
informationen användas i beslutsfattandet.  
 
I denna informationsflod gäller det att kunna få fram relevanta och korrekta uppgifter som 
underlag för beslutsfattande. För mycket information kan leda till att istället för att alla källor tas 
med i beräkningen, så används till slut bara en enda källa som ensam fäller avgörandet (Cialdini, 
2001). 
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2.4.1 Att påverka användarnas beteende 
 
Vid beslutsfattande tillkommer alla de individer och institutioner som vill se människor fatta ett 
beslut som är till deras favör, och därför på olika sätt försöker att påverka valet. Hela tiden utsätts 
vi för övertalningsförsök, både från vänner och bekanta och rena reklambudskap. Inte minst 
försöker reklam klara detta genom att utnyttja det faktum att beslut fattas med hjälp av genvägar 
och inte alltid helt rationellt. Genom ett vädjande till våra primitiva genvägar kan vi påverkas mer 
än vad vi själva inser. Den första faktorn som avgör om någon kan påverkas att ändra 
uppfattning i en fråga är hur övertygad personen är till att börja med. En stark övertygelse kan 
motstå väldigt starka motstridiga argument. Har en person väl en gång aktivt tagit ställning så är 
det svårare att övertalas att därefter ändra sin ståndpunkt. (Kenrick, Neuberg och Cialdini, 2002) 
 
Varför låter vi oss då övertalas ibland istället för att alltid behålla vår initiala övertygelse? Enligt 
Kenrick, Neuberg och Cialdini (2002, s. 165) kan det bero på tre orsaker: 
 

1. Vi eftersträvar en mer korrekt världsuppfattning 
2. Vi vill vara konsekventa 
3. Vi vill bli socialt accepterade och omtyckta 

 
Det finns vissa metoder för att lyckas med övertalning, giltiga även vid påverkan över internet. 
Kenrick, Neuberg och Cialdini (2002) menar att den viktigaste faktorn är vad mottagaren säger 
till sig själv vid mottagandet. För att återknyta till informationsöverflödet så är det större 
sannolikhet att en person som är utsatt för kognitiv överbelastning också lättare accepterar 
riktigheten i en argumentation och låter sig övertalas. Precis som de också oftare använder sig av 
de mentala genvägarna. Att tänka ut motargument hinns helt enkelt inte med. 
 
Granskning av själva argumenten sker inte heller alltid. Om ämnet inte är intressant för 
mottagaren och denne inte är allmänt kontrollerande i sin personlighet i övrigt, så är innehållet i 
argumenten inte det viktigaste. Då kan istället faktorer som antalet argument vara det som avgör 
bedömningen, eller kanske bara hur attraktiv kommunikatören befinns vara. Väldigt viktigt är i 
vilket fall vilken tilltro som upplevs gentemot argumentens källa. (Ibid) 
 

2.5 Att vinna förtroende och tillit på internet 

 
Vare sig osäkerheten och oron är befogad eller inte är det emellertid själva upplevelsen som är det avgörande. Så 

länge känslorna finns där kommer de att vara effektiva hinder mot användningen av informationstekniken. (IT-
Företagen, 2003, s. 8) 
 

2.5.1 Förtroende och tillit 
 
Tillit kan inte skapas genom enbart tekniska lösningar. Människans delaktighet är viktig och det är 
nödvändigt att se till en större bild när tillit ska konstrueras. (Aguirre-Bianchi, 2003) Det är viktigt 
att inse att tillit är en subjektiv bedömning som bygger på attityder till och syn på verkligheten. 
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(PTS, 2002) Tillit ses oftast som en önskvärd egenskap, men eftersom det är en subjektiv 
bedömning måste det kommas ihåg att så inte alltid är fallet. Precis som det är negativt när någon 
hyser misstro mot ett fenomen som egentligen är pålitligt, så är det likaledes illa att känna tilltro 
till ett opålitligt objekt. (Aguirre-Bianchi, 2003) 
 

2.5.2 Tillit på internet 
 
Internet erbjuder en speciell form av halvanonymitet. Det kan vara svårt att avgöra 
informationens ursprung och riktighet. På samma sätt är det besvärligt att bedöma auktoriteters 
och experters, och för den delen de som vi uppfattar som likars, genuinitet. Många av de 
genvägar som används för att avgöra vem som ska litas på sätts delvis ur spel på internet. 
(Kenrick, Neuberg och Cialdini, 2002) 
 
Trots detta är det inga större skillnader på hur de socialpsykolgiska teorierna kring tillit appliceras 
på kontakter via internet och kontakter i verkliga livet. Till att börja med så är användarna i 
allmänhet mycket misstänksamma på internet. Kortnummer och andra viktiga uppgifter 
behandlas försiktigt. Utgångsläget är att det värsta befaras. Det går också att se nationella 
skillnader, länder med mer misstänksamma medborgare har i mindre grad tagit till sig internet, 
även när andra faktorer räknas bort. Människor som till naturen är mer sociala är också mer 
sociala på internet. Skillnaden ligger istället i att om tycke gentemot motparten väl har uppstått, så 
idealiseras den på ett annat sätt än vid kontakter i verkliga livet. Det informationstomrum som 
uppstår vid internetkontakter fylls med positiva egenskaper som tillskrivs motparten, men som 
den kanske inte alls egentligen har. Många tycker dessutom att de har lättare att kommunicera 
sina ”sanna jag” på internet med dess pseudoanonymitet och kan dela med sig av personliga 
hemligheter på ett sätt som ökar närheten till motparten och därmed tilliten. Överhuvudtaget är 
det lättare att hitta kontakter med gemensamma intressen på internet än på sin egen bakgård. 
Gemensamma intressen kan skapa en vi-känsla och därmed ömsesidigt gillande. (Bargh & 
McKenna, 2004) 
 

2.5.3 Tillit inom e-handel 
 
Tillit kan definieras som det psykologiska tillstånd där alla inblandade parter är villiga att 
genomföra handlingar för att uppnå ett visst planerat mål (Turban et al, 2002).  
 
Metoder och förutsättningar för hur förtroende och tillit skapas kan se helt olika ut. Olika former 
av förtroende kan beskrivas genom en modell framtagen av Debra L. Shapiro som anger vad 
dessa baseras på. Detta är en modell som beskriver vad som skapar förtroende hos kunder vid 
elektronisk handel. Modellen visar på den komplexitet som tillförs relationen mellan kund och 
säljare då den äger rum inom ramen för en global elektronisk infrastruktur. Förutom att ett 
förtroende måste finnas mellan köparen och säljaren som parter och att tillit finns för de 
affärsmässiga och juridiska ramverk runt affärsuppgörelsen, är det nödvändigt med förtroende 
för själva infrastrukturen när internet används som kommunikationskanal. Tilliten till internet 
som kanal påverkas av aspekter som pålitlighet, begriplighet och säkerhet. (Shapiro et al, 1992) 
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Shapiros modell beskriver tre olika former av vad förtroende baseras på (från Shapiro et al, 1992, 
s. 375):  
 

• Förtroende baserat på att skrämmas. Hot om någon form av straffsanktion kan sannolikt 
vara mer motiverande än en belöning. 

 
• Förtroende baserat på kunskap. Detta genom att ha kunskap om sin handelspartner och 

därmed kunna förstå och förutsäga beteenden och händelseförlopp. En nyckelfaktor är 
den information som kommer av ett långt förhållande och som därigenom ger möjlighet 
att förutse beteende. Ett exempel på detta är det förtroende som kända varumärken ger. 

 
• Förtroende baserat på identifikation. Denna faktor är baserad på empati och 

gemensamma värden. 
 
Den uppnådda nivån av tillit bestäms av följande faktorer (Shapiro et al, 1992)  
 

• Graden av initial succé som har erfarits av inblandade parter vid tidigare användning av 
elektronisk handel med varandra.  

 
• Väldefinierade roller och procedurer för alla inblandade parter. 

 
• Realistiska förväntningar på resultatet. 

 
Förtroendet kan lika gärna påverkas negativt på grund av faktorer som osäkerhet inför 
teknologin, avsaknad av öga mot öga-interaktion och bristande entusiasm bland någon inblandad 
part. Att mäta nivån på förtroende inom ett förhållande som detta har visat sig vara mycket svårt 
just på grund av den komplexa situationen med många parter inblandade, ofta stora skillnader i 
tid och rum mellan inblandade och dessutom svårighet i att mäta de mentala processer som 
involveras. (Shapiro et al, 1992) Vissa praktiska och teoretiska tillämpningar har dock gjorts med 
utgångspunkt från Shapiros modell (Lewicki and Bunker, 1996, enligt Turban et al 2002). 
 
Som tidigare nämnts finner vi denna modell intressant för vårt undersökningsområde. Detta 
genom att modellen tar upp den komplexa situation med många olika aspekter som en användare 
ställs inför vid brukandet av internettjänster. Resonemanget kring vad som styr och bygger upp 
förtroendet och tilliten hos användaren kan appliceras på alla former av e-tjänster och inte bara 
de fall där det rör sig om kommersiella handelstransaktioner. 
 
En handelstransaktion är sårbar utifrån hur den ena parten skall agera och båda parter utsätter sig 
därför för en viss risk. Inom E-handel, där säljare och köpare inte möts rent fysiskt eller där 
produkten inte kan granskas i förväg, blir förtroendefaktorn än mer kritisk. Förutom att skapa 
tillit mellan köpare och säljare är det dessutom nödvändigt att skapa tillit till själva infrastrukturen 
uppbyggd kring E-handel (Turban et al, 2002).  
 
Den subjektiva tillitsbedömningen bygger bland annat på tidigare erfarenheter. Denna tillit kan 
sedan öka eller minska utifrån nyvunna egna erfarenheter och annan påverkan. Goda erfarenheter 
leder till ökad tillit, mindre goda erfarenheter eller ökad rapportering om faror på internet från 
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massmedia resulterar i lägre förtroende. Det går exempelvis att se att ju mer erfarenhet en 
användare har av internet, ju större tillit känner denne till att e-handla. Även en person som 
tidigare har handlat på distans, exempelvis via telefon eller postorder, upplever risken som 
mindre än oerfarna användare. De användare som känner större tillit kommer ju även att handla i 
högre grad än de som är mer bekymrade. Ett undantag från resultatet att mer erfarenhet ökar 
tilliten finns dock, ökad erfarenhet leder faktiskt till större oro för hur den personliga integriteten 
(privacy) behandlas vid e-handel i jämförelse med hur mindre erfarna internetanvändare ser på 
saken. Varje icke-kontant penningtransaktion, inte minst de på internet, sker till priset av att ett 
visst mått av minskad personlig integritet. (Miyazaki & Fernandez, 2001) 
 

2.5.4 Vem vi litar på 
 
Det finns många metoder för att vinna tillit. Inte minst eftersom tillit är en så viktig ingrediens 
vid övertalning så finns det ett stort intresse kring forskning på området från kommersiella 
aktörer som vill nå ut med sitt budskap på effektivaste sett. 
 
När människan ska avgöra vem som har rätt i en situation, alltså bestämma vem hon ska lita på, 
så används även här vissa knep eller genvägar. En av dem är att vi i allmänhet litar på experter 
och auktoriteter inom området. Eftersom dessa vet vad de talar om får dessa fatta beslutet åt en. 
Förutom expertkunskapen måste de dock också bedömas vara trovärdiga i den betydelse att den 
åsikt de försöker sprida inte egentligen bara tjänar expertens egna personliga motiv. En expert 
som även tar upp motargument anses i allmänhet också mer trovärdig. Auktoriteter behöver inte 
ha någon expertkunskap, men ofta förutsätter vi att de har det, och därför följs även dessas råd 
ofta. Att lyda auktoriteter, till exempel chefer, professorer eller helt enkelt uniformsbärare, utan 
att ifrågasätta och tänka själv kan dock även få mycket negativa följder. Tendensen att lita på 
auktoriteter utnyttjas självklart av de som vill övertyga andra. (Kenrick, Neuberg och Cialdini, 
2002) 
 
Förutom experter och auktoriteter så följer vi ofta och gör likadant som andra som vi räknar som 
våra likar. Ofta handlar det inte om att göra som de säger, utan om att följa deras exempel och 
göra som de gör. Människan följer det som verkar vara det socialt accepterade att göra. Utöver 
dessa övergripande teorier om hur tillit skapas, så finns det även mindre knep. Argument som 
förs fram med omsorg och mer påkostat får till exempel ofta större validitet i mottagarens ögon. 
(Ibid) 
 

2.5.5 Psykologiska aspekter på eget beteende avseende risker 
 
I människans tillvaro bedömer hon hela tiden risker. Uppskattade risker ställs mot uppskattade 
vinster för att beslut därefter ska kunna fattas i ena eller andra riktningen. Riskerna värderas dels 
på rationell analytisk grund men dels också utifrån erfarenheter som ger en mer känslobetonad 
syn på dem. Antalet gånger som en person utsätts för, eller är nära att utsättas för, ett visst 
fenomen, tillsammans med hur frekvent det berättas av andra, leder till hur stor sannolikheten 
anses vara. Vi har dock en tendens att över- eller underskatta denna siffra utifrån andra faktorer. 
En händelse som beskrivs i målande ordalag eller är dramatisk och våldsam har vi starkare minne 
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av och vi tenderar också att tro att det har skett oftare än det i själva verket har gjort. Samma sak 
gäller om händelsen återberättas i form av ett scenario eller en anekdot. Andra faktorer minskar 
bedömningen av hur sannolikt det är att ett visst skeende inträffar, exempelvis risker vars effekter 
inte syns förrän långt senare (jämför till exempel rökning). Denna inte fullt rationella 
riskbedömning är också den som reklammakare har lättast att utnyttja. (Slovic et al, 2004)  
  
Den uppskattade risken ställs alltså sedan mot uppskattad vinst. Ett lågriskhandlande som ger 
stor utdelning är alltid mer attraktivt än något där stor risk ger dålig vinst. Ofta är det så att ett 
riskabelt beteende ger bättre utdelning om det faktiskt lyckas. En stor vinst leder dock inte bara 
till att det anses vara värt en större risk, det har visat sig att risken faktiskt också bedöms som 
mindre. Vi lurar också hjärnan genom att bedöma aktiviteter som mindre riskfyllda och mer 
vinstgivande om vi från början gillar aktiviteten i sig. Det är alltså inte så att det som innebär låg 
risk och hög vinst automatiskt uppskattas, utan gillandet eller ogillandet kommer före 
riskbedömningen. (Finucane et al, 2000)  
 

2.5.6 Åtgärder för att öka tilliten till tjänster på internet 
 
På grund av den betydelse tilliten har för användning av e-tjänster finns det ett intresse av att öka 
denna. Både de som erbjuder tjänsterna och myndigheterna, som har uttryckt ett mål om ett 
informationssamhälle för alla, har denna målsättning. (PTS, 2002).  
 
För att öka tilliten ska det dels erbjudas säkra system, alltså tillräckligt säkra i en avvägning mellan 
rimliga kostnader och behovet av säkerhet, dels spridas kunskap till användarna om dessa (IT-
Företagen, 2003). Information och kunskap kan spridas exempelvis via massmedier. Enligt en 
rapport från Post- och telestyrelsen (PTS, 2003a) bryr sig dock användarna inte särskilt mycket 
om larmrapporter om risker från media. Viktigare anses däremot rapportering om speciella 
företag som har handlat illa vara, så att dessa sedan kan undvikas. Utöver massmedias egen 
rapportering har det förts fram tankar om att Post- och Telestyrelsens eget organ Sitic (Sveriges 
IT-Incident Centrum), skulle få i uppdrag att mer aktivt påverka situationen, men då måste de 
öka sina informationsinsatser (Aguirre-Bianchi, 2003).  
 
Lika betydelsefullt som information är dock de signaler som myndigheter och företag sänder ut 
genom sitt eget handlande. För att användarna ska följa uppmaningarna bör dessa aktörer föregå 
med goda exempel. (PTS, 2003b) Andra åtgärder är att anpassa lagar och regler så att rättigheter 
och slutande av avtal på internet jämställs med traditionella former av uppgörelser. (PTS, 2001). 
Det har också förts fram förslag på inrättandet av en speciell IT-ombudsman som står på 
konsumenternas sida och kvalitetsmärkning av e-handelsplatser som visar vilka ställen som aktivt 
jobbar för säkra transaktioner (Aguirre-Bianchi, 2003). 
 

2.5.7 Rapportering om användares tillit till e-tjänster  
 
Tillit är en förutsättning för skapandet och användande av e-tjänster (se bl.a. PTS, 2002; McCole, 
2002; PTS, 2003b). När det gäller kommersiella tjänster går det exempelvis att se att 37% av alla 
påbörjade köp på internet avbryts för att förtroendet för handelsplatsen brister eller alternativt att 
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sidorna är för svårförståeliga. (PTS, 2001) I en annan lite färskare undersökning inriktad på vana 
internetanvändare säger nästan hälften av de tillfrågade att de väljer bort vissa e-tjänster därför att 
se anser att risken är för stor. 43% säger sig känna stor tillit till IT och 40% säger sig vara otrygga 
på internet. (II-stiftelsen, 2005) Ytterligare en undersökning visar att 61,1% av svenska 
internetanvändare litar på hälften eller mer av all information på internet. De yngre (mellan 18-
24) i undersökningen var mest skeptiska. (World Internet Institute, 2005) Egentligen handlar det 
inte bara tillit till tekniken och de tekniska säkerhetslösningarna, utan i botten gäller det vilken 
tillit användaren hyser till myndigheten, företaget eller individen som de interagerar med (Aguirre-
Bianchi, 2003). 
 
Det går också att se att äldre i allmänhet oroar sig mer för sin datorsäkerhet och den personliga 
integriteten än vad yngre gör. En viktig faktor är att de inte vet vad de ska vara försiktiga med, 
inte minst eftersom till och med experterna på området ger olika besked. (PTS, 2002). 
 
Förtroende för en e-handelsaktör bestäms enligt en undersökning som PTS låtit utföra, också av 
hur välkänt det är, hur länge det har existerat, hemsidans utformning, kontaktuppgifter som 
telefonnummer och adress och om bekanta har erfarenhet av företaget. Banker är en kategori 
som möts med stort tillit, bland annat för att de står under statlig tillsyn. Användarna räknar med 
att eventuella bedrägerier som leder till ekonomiska förluster ersätts av banker respektive 
kortföretag. De flesta som lämnade ut kortnummer på internet ansåg att det var lika riskabelt, 
eller värre, att använda kortet på fysiska handelsplatser. I samma undersökning visade det sig 
också att det inte spelade någon roll för användarna om kommunikationen var krypterad eller 
inte. (PTS, 2003a)   
 

2.6 Information och dess distribution  

 
I en rapport från oktober 2001 (PTS, 2001) konstaterar Post- och telestyrelsen att hushåll såväl 
som företag/organisationer och offentlig förvaltning vill ha information om säkerhet och 
tillförlitlighet. Hur denna information bör se ut skiljer sig dock åt mellan olika grupper. Det 
handlar både om informationens komplexitet både vad gäller tekniska, juridiska och ekonomiska 
utgångspunkter och olika distributionsformer för informationen. Informationen till hushåll bör 
behandla den aktuella hotbilden och sårbarheten och hur de minimeras, störningar och hur de 
kan förhindras och vilka skador som kan uppstå och hur de kan lindras. Hushållen är heller ingen 
homogen grupp utan dessa användare har olika förutsättningar och förkunskaper, och måste 
bemötas på olika sätt. 
 
Förutom hemsidesinformation på en samlande, strukturerad portal satsar Post- och telestyrelsen 
också på att använda sig av tryckt material. Med hjälp av fokusgrupper har det även gått att se 
skillnader inom gruppen ”hushåll” vad gäller ålder. Gruppen på 18-35 år tyckte i allmänhet att det 
var lätt att hitta information och ville helst nå informationen via hemsidor. 50-plus-gruppen 
betonade mer att de ville se information som var tydlig och pedagogisk. De yngre ville se mer 
information om aktuella hot medan de äldre tyckte sig sakna information om hot och risker vid 
internetanvändning i allmänhet, bland annat vilken information som registreras om ens 
förehavanden. De gillar heller inte att skicka information via internet. I övrigt tyckte de att de inte 
visste vad de saknade, eftersom de inte är tillräckligt insatta i området för att sakna något, och de 
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tyckte att den information som finns är svår att värdera. Den yngre gruppen var överhuvudtaget 
inte lika bekymrad över sin säkerhetssituation, bland annat hänvisades det till att de inte tyckte sig 
ha något viktigt på sina datorer så att hoten inte ledde till några större konsekvenser om de skulle 
drabbas. (PTS, 2001) Vad gäller hur enkelt det är att finna information på internet är över hälften 
av hemanvändarna nöjda med lättheten att hitta information på internet (World Internet 
Institute, 2005). 
 
Flera myndigheter, företag och organisationer har insett att det är viktigt att utbilda användare i 
datasäkerhetstänkande. Kampanjer som exempelvis webbplatsen www.surfalugnt.se har skapats i 
samverkan mellan många berörda organisationer, myndigheter och företag för att utbilda 
användare. Dock är det också så att det inte alltid spelar någon roll att användarna känner till 
riskerna, i sitt handlande bortser de i vilket fall från dessa. Det finns en skillnad mellan hur 
användarna vet att de bör handla och hur de verkligen handlar. Fokus bör kanske ligga på varför 
denna skillnad finns och hur den kan tas bort. (Gordon, 2003).  
 
Det finns också mycket felaktig information på internet, och att sortera bort detta från riktiga 
fakta är inte så enkelt. Det finns exempel både på disinformation som sprids medvetet, när någon 
har intresse av att vilseleda användarna, och det finns inkorrekt information som sprids 
omedvetet. Ofta handlar det om personer som själva övertygats av den oriktiga informationen 
och för den vidare till andra. Det har hänt att en felaktig virusvarning i sig har innehållit virus. Ett 
annat fall är när varningar sprids om att en viss ofarlig fil är ett virus med uppmaningar om att ta 
bort den. Förutom att den borttagna filen kan vara nödvändig för ett fungerande system gör 
dylika varningar att e-postsystem belastas onödigt mycket. (Landesman, 2004) 
 
I många fall har vänner och kollegor som kommer med råd egentligen själva ganska dålig 
kunskap om riskerna, och att lita på dessa personer är inte bra. På samma sätt finns det personer 
som verkar ha, eller borde ha, kunskap inom området och som uttalar sig på ett självsäkert sätt, 
men som egentligen saknar det speciella vetandet. Det kan handla om till exempel media eller 
återförsäljare, folk som egentligen inte har datasäkerhet som sitt främsta arbetsområde, men som 
folk litar på i sammanhanget. (Computer Viruses and "False Authority Syndrome", 2003) 
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3 Metod 
 

I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga för att uppnå syftet i uppsatsen och vårt resonemang för att 

komma fram till detta tillvägagångssätt. Metodkapitlet tar upp vetenskapliga ansatser, metoder för insamlande av 

empirisk data och hur analys av det insamlade materialet genomförts. 

  

3.1 Vetenskaplig undersökningsmetodik 

 
Att bedriva forskning och genomföra en undersökning handlar i hög grad om att hitta ett 
lämpligt angreppssätt. En vetenskapligt underbygd strategi och förhållningssätt anger 
kompassriktningen för hur undersökningen bör genomföras. Det kanske viktigaste med att lägga 
stor vikt vid teori och metodval ligger främst i att ta till vara tidigare erfarenheter inom forskning 
som gjorts genom åren och därigenom underlätta genomförandet och undvika felkällor och 
upprepandet av misstag . För att komma fram till ett vetenskapligt angreppssätt som vi tycker 
passar uppsatsens problemområde började vi inledningsvis att studera tillgänglig litteratur inom 
området. De vetenskapliga teorier inom forskningsmetodik som vi har haft som utgångspunkt 
och varit vägledande för denna uppsats presenterar vi kortfattat i detta kapitel. 
 

3.1.1 Positivism och realism 
 
Begreppet teori används på många olika sätt och låter sig därför inte entydigt definieras. En 
förklaring av begreppet är att de utgör en förklaring av observerade regelbundenheter. När det 
gäller att välja teoretiska utgångspunkter för en undersökning finns det, som vi ser det, ingen 
absolut sanning i vad som är rätt eller fel. Vårt förarbete började med diskussion och beslut om 
vilken nivå vi skulle inhämta teorier ifrån, det vill säga om vår undersökning innefattar stora 
teorier (grand theories) respektive teorier på mellannivå. Vid empirisk forskning är det överlag 
teorier på mellannivå som är vägledande. Stora teorier anser vi därför vara av begränsat värde i 
vårt fall och i stället har vi riktat in oss på mellannivån. (Bryman, 2002) 
 
Inom samhällsvetenskap är positivismen den utgångspunkt som traditionellt gäller för forskning 
där naturvetenskapliga metoder används för studier av den sociala verkligheten och dess aspekter. 
Tolkningsperspektivet interpretativism innefattar kritik mot detta positivistiska synsätt. Studier av 
den sociala verkligheten kräver annan logik som tar hänsyn till skillnader mellan människor och 
naturvetenskapliga studieobjekt. Forskaren skall fånga den subjektiva innebörden av sociala 
handlingar. (Ibid)  
 
Ett viktigt begrepp inom forskning är realism. I likhet med positivismen, finns inom realism 
uppfattningen att naturvetenskapen och samhällsvetenskapen både kan och bör dela samma 
angreppssätt för att samla in och förklara data. Begreppet realism kan delas upp i empirisk 
respektive kritisk realism. Empirisk realism innebär att verkligheten försöker förstås med hjälp av 
lämpliga metoder. Forskaren tar fasta på observerbara företeelser. Dessa är av mer ytligt slag och 
förbiser de strukturer och mekanismer som ligger till grund för själva företeelserna. Detta utgör 
den vanligaste innebörden av realism inom forskning. Kritisk realism däremot innebär en 
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utgångspunkt i en bild av den naturliga verklighetens respektive den sociala verklighetens 
skeenden. Det innebär att de strukturer som finns måste identifieras för att uppnå förståelse och 
möjlighet till förändring. (Ibid) Den kritiska realismen är ett förhållningssätt som vi ansåg passa in 
på vårt undersökningsområde. Vår avsikt har inte varit att endast mäta ytligt observerbara 
skeenden. Vi har istället utgått från de insikter vi har om de fenomen vi undersöker och har haft 
för avsikt att identifiera bakomliggande strukturer för att nå ökad förståelse inom området.  
 

3.1.2 Induktiv respektive deduktiv teori 
 
Två olika metoder att förhålla sig till inom vetenskapliga undersökningar är deduktiv respektive 
induktiv teori. Den deduktiva teorin representerar den vanligaste uppfattningen om hur 
förhållandet mellan teori och praktik skall vara inom samhällsvetenskap. Utifrån en viss teori 
härleder (deducerar) forskaren en eller ett antal hypoteser som skall genomgå empirisk 
undersökning. Deduktion innebär i korthet att teorin är utgångspunkten för observationerna och 
resultatet. Vid induktiv teori går forskaren åt motsatt håll, det vill säga observationer och resultat 
kommer först. Därefter kan resultaten kopplas till de teorier eller tidigare forskningsresultat som 
finns inom området. (Bryman, 2002)  
 
Vi har inte funnit någon heltäckande vetenskaplig undersökningsmetod som vi finner relevant att 
utgå ifrån när vi undersöker vårt problemområde. Detta beror sannolikt på att vårt 
problemområde dels är komplext med många interagerande aktörer som från ett fall till ett annat 
kan variera mycket. Under inledningen av uppsatsarbetet tagit fasta på rapporter som framhåller 
att användarnas attityder till säkerhet vad gäller e-tjänster och internet är ett område som behöver 
vidare efterforskning, se till exempel PTS-rapporten ”Vilket informationsbehov har 
Internetanvändare vid störningar i Internettrafiken?” (PTS, 2003c). Utifrån detta har vi valt att 
inta ett i huvudsak deduktivt synsätt som vägledande för hur vi behandlar vårt 
undersökningsområde i denna uppsats.  
 
 

3.2 Kvalitativ respektive kvantitativ metodik 
 
Metoder som väljs för en undersökning har ofta sin utgångspunkt i om forskningsstrategin är 
kvantitativ eller kvalitativ. De diskussioner om metodval som vi har ställts inför har också kretsat 
kring denna skiljelinje. Vi har känt att denna inte är absolut utan vi har haft nytta av att använda 
oss av metoder från båda dessa områden. Vår utgångspunkt har dock i huvudsak varit att förhålla 
oss kvalitativt till vårt undersökningsområde. 
  

3.2.1 Kvalitativa metoder 
 
Fördelen med kvalitativ undersökningsmetodik ligger i möjligheten att fånga upp egenarten hos 
enskilda enheter och specifika tillstånd (Holme & Solvang, 1997). Tyngdpunkten i denna uppsats 
baseras på ett kvalitativt tänkande vad gäller metod för datainsamlande och analys. Syftet med 
denna utgångspunkt är att kunna få fram information som på bästa sätt speglar komplexiteten i 
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undersökningsområdet och fenomenen som är typiska men även avvikande bland de intressenter 
som ingår. När det gäller undersökningen av olika aktörer inblandade i internettjänster har vi 
därför gjort ett kvalitativt urval av representanter utifrån ett antal kriterier (som redovisas i kapitel 
2). 
 
 

3.2.2 Kvantitativa metoder 
 
Då vårt undersökningsområde innehåller så många intressenter har vi kommit fram till att vi har 
stor nytta av att också använda oss av kvantitativa metoder för vissa delar av vår datainsamling. 
Vi ville skapa en mer översiktlig beskrivning av undersökningsområdet och måste därför få in 
data från många olika instanser. För att det datamaterial vi får in skall kunna jämföras sinsemellan 
och ligga till grund för en översiktlig sammanställning har vi valt att använda oss av enkäter som 
en av våra metoder, vilket vi beskriver närmare längre fram i kapitlet. (Bryman, 2002) 
 
Styrkan i att använda ett kvantitativt insamlat datamaterial ligger i att detta kan representera en 
undersökt population som helhet och att generaliserbarheten därmed blir hög (Holme & Solvang, 
1997). Motiv för att använda kvantitativ data är att den hjälper till att vid utformningen av 
undersökningen finna representativa prover och lokalisera relevanta fall. Under datainsamlingen 
ger kvantitativa data möjlighet att urskilja mönster och tendenser att gå vidare med. Under 
analysfasen kan kvantitativ data hjälpa till med att visa det generella i specifika observationer, 
korrigera holistic fallacy6 och verifiera eller kasta nytt ljus över kvalitativa upptäckter (Miles & 
Huberman, 1994).   
 
Vårt motiv för att delvis använda kvantitativa metoder är inte att respondenterna statistiskt skall 
representera populationen som helhet. Vi använder kvantitativa metoder som en del i 
undersökningen för att få indikationer och fånga upp samband som vi har som grund i de mer 
djupgående individuella intervjuerna. På så sätt tjänar den kvantitativa delen i vår undersökning 
som en sorts pilotstudie inför den kvalitativa datainsamlingen. Dessutom vill vi få in information 
som ger oss bättre översikt inom vårt undersökningsområde och för att sålla fram mer generella 
samband som vi utgår ifrån inför den kvalitativa fasen av undersökningen.  
 

3.3 Validitet 

 
Med validitet avses förmågan att mäta det som vi avser att undersöka i uppsatsen. Begreppet 
avser också hur effektivt vi mäter detta. I en kvalitativ studie har vi fördelen av att vi som 
forskare kan ha större närhet till de objekt som undersökningen omfattar. Problem gällande 
validiteten kan dock uppkomma genom att vi upplever situationen på ett felaktigt sätt och 
därmed inte förstår de signaler som ges från inblandade undersökningsobjekt. (Holme & Solvang, 
1997)  
 

                                                
6  Tendens att övertolka data och mönster, tillskriva dem större betydelse än de egentligen har. (Miles & Huberman, 
1994, s. 263) 
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3.4 Reliabilitet 

 
Med reliabilitet avser vi vilken förmåga våra undersöknings- och mätmetoder har att ge stabila 
och tillförlitliga utslag. Det vill säga, om vi upprepar undersökningen vid en annan tidpunkt och 
med annat urval, kommer resultatet då att bli detsamma? (Bryman, 2002) 
 
I kvalitativa studier intar begreppen validitet och reliabilitet inte samma betydelse som i 
kvantitativa studier med till exempel enbart statistiska underlag. Syftet är att uppnå en djupare 
förståelse av ett visst fenomen och dess faktorer där subjektiva upplevelser är viktiga snarare än 
mätteknisk precision. Likväl måste kraven vara att information är pålitlig och detta bör 
åstadkommas genom en återkoppling mellan forskare och de undersökta enheterna inom 
området. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Metoder som vi använder oss av i en denna uppsats för att uppnå högre reliabilitet är att först 
och främst ha klara definitioner av de begrepp som ingår i vår undersökning och som används 
vid intervjuerna. Den andra metoden är att vi försöker använda flera indikatorer för att bättre 
ringa in frågor och fenomen från flera olika håll och där igenom uppnå så kallad 
ekvivalensreliabilitet (Svenning, 2000). Då vår uppsats i första hand är inriktad på kvalitativa 
värderingar, känner vi inte samma krav på att resultatet skall kunna verifieras om undersökningen 
görs med ett annat urval. Vi snarast förväntar oss att detta skulle ge andra resultat eftersom vi i 
första hand är ute efter subjektiva åsikter och beteendemönster. Däremot presenterar uppsatsen 
exempel på hur situationen kan se ut utifrån olika perspektiv.  
 

3.5 Genomförandet av undersökningen 

 
Vår process för att samla in och bearbeta information och empirisk data kan beskrivas som 
följande. Det källmaterial som presenteras i kapitel 2 har utgjort den teoretiska grund som 
tillsammans med våra egna erfarenheter och kunskaper inom området har gett oss vägledning för 
inriktningen på undersökningen. Nästa steg var att med hjälp av strukturerade skriftliga intervjuer 
i enkätform gå vidare utifrån det underlag som vi tidigare tagit fram. Med hjälp av dessa intervjuer 
kunde vi urskilja de mönster och detaljer som var särskilt utmärkande och intressanta att gå 
vidare med i undersökningen. Som ett sista steg har vi genomfört muntliga intervjuer med 
användare. Dessa intervjuer gav oss möjlighet att nå en djupare insikt och förståelse för de 
mönster som vi funnit intressanta och utmärkande i de tidigare stegen.  
 
Genom att kombinera olika metoder för datainsamling har vi kunnat använda varje metod där 
den bäst passar beroende på olika praktiska omständigheter. Tidsaspekten har spelat roll för hur 
uppsatsen har kommit att utformas. Vi har haft möjlighet att följa trender i medierna om vad som 
anses ”på gång” inom datasäkerhetsområdet då vi har arbetat med uppsatsen, vid sidan av annan 
verksamhet, under en längre tidsperiod. Detta har gjort att vi inte har riskerat att fastna i fenomen 
som vid tillfället varit speciellt uppmärksammade i medier och samhällsdebatten. Det 
förhållandevis långa tidsperspektivet har också nackdelar, som diskuteras under ”Käll- och 
metodkritik” sist i detta kapitel.  
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3.5.1 Urval av teoretiskt källmaterial 
 
I kapitel 2 beskrev och definierade vi med utgångspunkt från litteratur och artiklar olika 
säkerhetsproblem och hot som användaren kan ställas inför och som vi har bedömt vara viktiga 
för vår undersökning. Dessa beskrivningar och definitioner tillsammans med teoretiskt material 
som behandlar ansvar och attityder används som grund för att kunna jämföra och analysera 
användarnas och andra aktörers åsikter och beteendemönster.  
 
Det teoretiska materialet vi har utgått ifrån i uppsatsen är inhämtat från böcker, artiklar i 
tidskrifter och fackpress samt elektroniska källor publicerade på internet. Genom att utgå från 
artiklar och elektroniska källor går det att uppnå hög aktualitet inom ämnesområdet, vilket är 
viktigt då utvecklingen inom IT och e-tjänster sker i snabb takt. Under uppsatsskrivandets gång 
har vi därför varit tvungna att hålla oss uppdaterade inom området för att inte tappa i aktualitet. 
Den information och de slutsatser som presenteras i vårt källmaterial kommer att utgöra grunden 
för jämförelse med det insamlade empiriska materialet. Vår utgångspunkt för urvalet av detta 
material har varit att de berör det problemområde och de frågeställningar vi har tagit upp i första 
kapitlet. De viktigaste verktyg vi har använt oss av i detta sammanhang har varit sökning på 
internet främst med sökmotorn Google, bibliotekskatalogen LOVISA och artikeldatabasen 
ELIN. Sökord har valts i överrensstämmelse med nyckelord och begrepp i problematiseringen 
och syftet i kapitel 1.  
 
Eftersom informationen inom området uppdateras ständigt har det dessutom varit av stor vikt 
för oss att kontinuerligt följa med i dagspressen och andra dagsaktuella medier. När dessa källor 
har använts har det handlat om att få auktoriteters och företagsföreträdares aktuella åsikter om 
området som de ger uttryck för i intervjuer eller debattinlägg.  
 

3.5.2 Urval av aktörsgrupper 
 
Ett viktigt steg för oss har varit att identifiera olika intressenter, förutom användaren, som har del 
i att en e-tjänst går att genomföra. De utvalda intressenterna som vi fokuserar på i denna uppsats 
har vi valt att benämna aktörer. Till dessa räknar vi inte användarna själva, utan alltså enbart de 
intressenter som tillsammans möjliggör utnyttjandet av tjänster på internet. Målsättningen vid val 
av aktörskategorier har varit att täcka in komponenter som krävs för att en e-tjänst skall kunna 
genomföras. Gemensamt för dessa är också att de erbjuder kunden något, ofta i konkurrens med 
andra ganska likvärdiga alternativ. För att en internettjänst ska kunna genomföras krävs, förutom 
någon som tillhandahåller tjänsten i sig, tillgång till dator, vilket innefattar hårdvara så väl som 
mjukvara och uppkoppling till internet med hjälp av en internetleverantör. 
 
Till sist borde, som vi ser det, myndigheterna ha ett intresse av att detta kan ske säkert och 
smidigt, eftersom det i många fall kan finnas ekonomiska vinster med e-tjänster (Carnlöf & 
Hallén, 2003). 
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3.5.3 Urval av aktörer 
 
Inom vårt undersökningsområde har vi valt att titta närmare på mjukvaru-, internet-, hårdvaru-, 
tjänsteleverantörer och övervakande myndighet. Eftersom vi inte i första hand var ute efter ett ur 
statistisk synvinkel representativt urval valde vi ut några av de aktörer som vi subjektivt, av egen 
erfarenhet och efter intryck från media, anser vara bland de största och mest inflytelserika inom 
respektive område med svenska lokalavdelningar. Som myndighet blev Post- och telestyrelsen ett 
naturligt val då även andra myndigheter som vi kontaktade med förfrågningar hänvisade dit. Efter 
jakande svar på vår önskan om deras deltagande skickades frågeformulär i elektronisk form ut till 
dessa. Trots att de lovat att medverka fick vi skicka ut påminnelse i något fall, men detta berodde 
nog mest på att vissa enkätutskick skedde i semestertider. Den enda aktör som har en egen 
speciell roll var Post- och telestyrelsen, i form av bevakande myndighet (PTS - Om PTS, 2004), 
och denna hjälpte oss också gärna. Som tjänsteleverantör föredrog vi också en myndighet, 
Skatteverket, då denna har ett särskilt ansvar att göra sina tjänster tillgängliga för alla, oavsett 
tidigare erfarenhet och liknande. 
 

3.5.4 Urval av enkätdeltagare bland aktörer 
 
Får att få kontakt med tänkbara medverkande i undersökningen började vi med att via e-post 
skicka ut en första förfrågan. Via olika aktörers hemsidor letade vi fram e-postadresser till 
säkerhetsansvariga kontaktpersoner. I de fall dessa adresser inte fanns tillgängliga skickade vi 
förfrågan till kund- eller informationsavdelningar som kunde slussa den vidare. De som gav 
positivt besked fick därefter själva enkäten med tillhörande missivbrev, också detta via e-post. 
Det fanns också möjlighet att få enkäten i pappersform om de hellre föredrog detta.  De som inte 
hörde av sig alls fick en ny förfrågan efter ett par veckor. Av drygt 20 förfrågningar fick vi till slut 
svar från sju olika aktörer. Dessa var skatteverket, som representerade kategorin tjänsteleverantör, 
två stycken internetleverantörer, två mjukvaruleverantörer för säkerhetsprogramvara, en 
hårdvaruleverantör samt Post- och telestyrelsen (PTS) som representant för statens intresse inom 
området. Då datasäkerhet kan vara ett känsligt ämne valde vi att inte nämna de aktörer som är 
kommersiella privata företag vid namn. De aktörer som representerar offentlig verksamhet, det 
vill säga skatteverket och PTS har vi däremot valt att presentera öppet. 
 

3.5.5 Urval av enkätdeltagare bland användare 
 
För att få deltagare till användarenkäten har vi använt oss av ett så kallat bekvämlighetsurval 
(Bryman, 1997). En urvalsprocess av denna typ har passat bra för denna undersökning då syftet 
inte har varit att ta fram ett statistiskt stickprov ur en viss population utan i stället snabbt fånga 
upp olika åsikter inom området (Ibid). Genom att sprida enkäter till vänner och bekanta som i sin 
tur har distribuerat dem vidare i sina bekantskapskretsar på till exempel arbetsplatser, fick vi ihop 
sammanlagt 49 enkätsvar av 50 utskickade.  
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3.5.6 Analys av dokument och skriftliga källor 
 
Källmaterial kan delas upp i offentliga respektive konfidentiella källor (Holme & Solvang, 1997). 
För vår dokumentanalys har vi utgått från den dokumentation som finns tillgänglig via 
internetsidor som representerar de aktörsgrupper som ingår i undersökningen. I vår 
undersökning har vi valt att enbart utgå från offentliga källor. Skälet för detta är dels svårigheten 
att få del av konfidentiellt källmaterial inom ett så känsligt område som datasäkerhet utgör. 
Dessutom stämmer det bäst överens med vårt syfte att enbart undersöka källmaterial som vanliga 
hemanvändare kan ha tillgång till.  
 
Vår analys har genomförts genom granskning av den information som finns tillgänglig på 
hemsidor från ett antal företag och organisationer som representerar de aktörer och 
aktörsgrupper som vi har med i undersökningen. Dessa har ingen koppling till de aktörer som 
därefter besvarade våra enkäter, utan ska ses som ett sätt att initialt få en överblick över området.  
För varje aktörskategori har en aktör godtyckligt valts ut. Dessa hemsidor har vi undersökt 
utifrån ett antal kriterier (Se bilaga 2, Hemsidesgenomgång) som har sin utgångspunkt i 
uppsatsens syfte. Att utgå ifrån skriftlig dokumentation har flera fördelar. Materialet är till 
exempel att betrakta som stabilt, det vill säga att det går att repetera instuderingen av det (Yin, 
1994). När det gäller hemsidor och annat elektroniskt källmaterial kan dessa dock uppdateras ofta 
varför denna fördel inte stämmer i lika hög grad för vår undersökning. Informationen är heller 
inte skapad enbart för själva studien utan finns egentligen tillgänglig i annat syfte. Nackdelarna 
med skriftlig dokumentation är risken för snedvridet urval av material. Detta på grund av 
ofullständig insamling eller att innehållet i materialet i sig är skevt genom den påverkan som 
författarna och utgivarna har haft på dokumentationen. Information kan också medvetet ha blivit 
blockerad (Ibid). För oss är detta dock inte en nackdel, utan bara en konsekvens av de faktiska 
förhållanden som vi avser att undersöka. Vi är intresserade av vad aktörerna uppger eftersom vi 
bland annat vill undersöka hur väl detta stämmer överens med användarnas uppfattning. Vi 
betraktar ändå inte denna informationen utifrån ett sanningsperspektiv, utan vi är i huvudsak 
intresserade av budskapets innehåll sett från användarens perspektiv. 
 

3.5.7 Enkäter till intressenter 
 
En viktig insamlingsmetod har varit att, som tidigare nämnts, genomföra skriftliga enkäter i 
elektronisk form med berörda intressenter. På grund av att vårt undersökningsområde innehåller 
många aktörer som dessutom representerar helt olika intressen har vi kommit fram till att vi har 
stor nytta av att samla in data med hjälp av kvantitativ metodik. Detta på grund av att vi vill få in 
data från olika instanser som utgör en grund vilken pekar ut områden och banar vägen för den 
kvalitativa delen av vår undersökning (Bryman, 2002). 
 
Intervjufrågor i form av enkäter har fördelen att de är helt fokuserade på själva 
undersökningsområdet och därmed utgör ett effektivt verktyg för att samla in och sammanställa 
för oss väsentlig information. Att använda sig av enkätbaserade intervjuer innebär förutom att 
formen är enkel och snabb att hantera också att den intervjuade i lugn och ro kan tänka igenom 
sina svar utan att känna samma eventuella stress och påverkan som kan vara fallet vid en muntlig 
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intervju. Risken för så kallad intervjuareffekt, där interaktionen mellan intervjuaren och 
respondenter påverkar svaren, undviks. Problemet med enkäter är att vi inte har möjlighet att 
komma med direkta sonderings- och uppföljningsfrågor. Vi har inte samma kontroll över vem 
som svarar, hur engagerad han eller hon är och det finns risk för att viktig information därför inte 
uppmärksammas. (Ibid) 
 
Vi gör skillnad mellan användare, som utgör tyngdpunkten, och övriga aktörer i undersökningen. 
Detta har påverkat vilka metoder som använts och hur instrumenten för datainsamling har 
utformats. För aktörer har enkäter i elektronisk form varit vårt huvudsakliga instrument, men 
pappersversioner kunde skickas ut om så önskades. Att använda elektroniska formulär gav oss 
möjligheten att få in svar enklare och snabbare jämfört med att skicka pappersformulär med post. 
Enkäter i stället för kvalitativa intervjuer har gjort att vi på ett effektivare sätt kunnat samla in 
data, trots stora  geografiska avstånd, och dessutom undvikit den risk för intervjuareffekt som 
kan föreligga vid direkta intervjuer (Ibid) .  
 
För att ge respondenten möjlighet att friare få utveckla sina svar fanns också ett antal öppna 
frågor. Genom detta har vi i enkäten även kunnat fånga in mer kvalitativa värderingar eftersom 
respondenten hade tillfälle att ge mer reflekterande svar. För att undvika risken med enkättrötthet 
(Ibid) har vi dock varit restriktiva med den typen av frågor. 
 
För att fånga upp användarnas synpunkter har vi också använt oss av enkätundersökning, men i 
pappersformat. Vi ansåg en pappersvariant vara mer effektiv för att kunna få svar från användare 
oavsett tekniska förutsättningar, d.v.s. tillgång till dator, internet och begränsad möjlighet att 
öppna olika filformat skulle inte hindra någon från att delta. I fallet med användarenkäterna 
behövde vi inte ta hänsyn till långa geografiska avstånd, som i fallet med de olika aktörerna, utan 
vi kunde själva enkelt stå för distribution och insamlande. En pappersenkät ställer heller inga krav 
på vare sig teknisk utrustning eller kunnande hos respondenten. Då användarsidan utgör det som 
uppsatsen i huvudsak fokuserar på har enkätundersökningen i detta fall utgjort ett första steg för 
att kunna fånga upp viktiga tendenser som vi sedan har kunnat utveckla i efterföljande intervjuer 
med användarrepresentanter (Ibid).  
 
Vi tror att en fördel med att de medverkande har kunnat fylla i enkäterna i hemmiljö eller på sina 
arbetsplatser innan de skickat tillbaka enkäterna till oss är att de har kunnat ta mer tid på sig och 
därmed ge mer genomtänkta svar. Detta jämfört med om vi skulle dela ut enkäter till helt okända 
personer i offentliga miljöer som kanske dessutom befinner sig i ett mer stressigt sammanhang. 
På grund av att våra enkäter var omfattande skulle detta medföra stor risk för halvt ifyllda svar 
och sannolikt mindre engagemang jämfört med den modellen för distribution som vi valde. Detta 
genom att vi har kunnat anpassa oss i högre grad till respondenternas behov då de har kunnat 
fylla i enkäten när de själva har haft bäst möjlighet till det (Ibid). 
 

3.5.8 Intervjuer 
 
Användarna utgör de intressentgrupper som vi fokuserar på mest i uppsatsen. Vi ville närmare 
undersöka den enskilda användaren för att bättre förstå attityder och tankar som denna har. 
Därför har vi haft för avsikt att fånga upp mer kvalitativa aspekter. Användarna utgör en 
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mångfacetterad grupp som därmed är svår att definiera och generalisera. För att försöka möta 
detta problem och kunna ringa in olika typer av användare har vi valt att utgå ifrån både 
kvantitativt material i form av statistiska undersökningar och vår egen enkät för att kunna få en 
generell bild av användarnas attityder och uppfattningar. För att undersöka kvalitativa perspektiv 
på användarens situation har vi sedan gått vidare med muntliga intervjuer. (Bryman, 2002) 
 
Utifrån det material vi har fått in från enkätundersökningen bland användare har vi letat efter 
gemensamma mönster såväl som kontraster och avvikande mönster. Detta har sedan utgjort 
basen för de teman som frågorna i intervjuerna behandlar (se bilaga 6). Intervjuerna har varit så 
kallade semistrukturerade intervjuer då vi har utgått från en mall med olika teman som vi har tagit 
upp i samtalet. Till varje frågetema har vi kopplat ett antal delfrågor. Beroende på hur 
intervjuerna utvecklats och hur personerna har svarat har vi delvis frångått de färdiga frågorna 
och kommit in på andra följdfrågor istället. Alla grundfrågor har dock ställts till alla deltagarna. Vi 
har försökt att gå så förutsättningslöst som möjligt in i området och därför är det möjligt att vissa 
frågor vid en första anblick ses som irrelevanta eller till och med naiva, men vi vill inte ta saker 
för givet utan även blicka bortom det som alla redan tror sig veta. 
 
Vi genomförde fyra muntliga intervjuer av semistrukturerat slag med enkätdeltagare. Kriterier för 
urval av intervjupersoner har varit att de själva har visat intresse för att ställa upp på intervju. 
Från dessa har vi därefter valt ut personer med olika kunskapsnivå och intresse för datorer och 
datoranvändning för att på så sätt lyfta fram flera perspektiv. Även avgivna egna svar som vi har 
funnit vara extra intressanta har tjänat som urvalsfaktorer. Andra urvalsstrategier som till exempel 
olika genus- eller klassperspektiv har vi valt att bortse från i denna uppsats. Intervjuerna spelades 
in och i nära anslutning därefter transkriberades de till skriftlig form. 
 

3.6 Analysmetoder 

 
I kapitel 4 presenteras det empiriska undersökningsmaterialet som sammanfattande text i 
berättande form. Enkät- och intervjusvaren presenteras i text och tabellform grupperade efter 
olika kategorier. Denna presentation fungerar som utgångspunkt för den analys som vi genomför 
i kapitel 5. 
 
Steg ett i analysarbetet har först varit att bearbeta varje delundersökning separat. Steg två har varit 
att sammanställa dessa delanalyser i gemensamma tabeller. En viktig del i vår analys har varit att 
strukturera upp det empiriska materialet i tabeller och sammanfattande text för att hitta mönster 
med hjälp av så kallad pattern coding (Miles & Huberman, 1994, s 69-72) och kontraster genom så 
kallade contrast tables (Ibid, s 195). Som namnet säger använder vi oss av dessa metoder för att 
tydliggöra och underlätta upptäckt av mönster och motsättningar i undersökningsmaterialet. 
Under varje rubrik i kapitel 5 presenteras de mönster och utmärkande svar som vi funnit 
intressanta att lyfta fram.  
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3.7 Presentation av resultat och slutdiskussion 

 
För att åskådliggöra resultaten av våra forskningsfrågor använder vi matriser och tabeller (se 
bilaga 1). Matriser hjälper oss att tydliggöra eventuella mönster och motsättningar (Miles & 
Huberman, 1994).  
 
I kapitel 6 har vi valt att presentera resultaten dels i punktform över faktorer som orsak till att 
användare inte når upp till god säkerhet. Faktorindelningen utformades genom att gå igenom 
analysmaterialet från kapitel 5, gruppera ihop och vid behov skapa nya indelningar tills vid hade 
ett antal atomära och väl avgränsade faktorer. 
 
De mönster och motsättningar som vi finner speciellt anmärkningsvärda har vi lyft ur och belyser 
mer ingående. Slutligen tar vi upp och diskuterar kvarstående respektive nya framåtblickande 
frågor i kapitel 7. 
 

3.8 Etiska aspekter 

 
I de fall som aktörerna representerats av privata företag har vi valt att behandla deras medverkan 
konfidentiellt. Vi ansåg att detta var nödvändigt för att lättare kunna få in svar på våra enkäter. 
De offentliga aktörer som ingår redovisas dock öppet eftersom dessa entiteter besitter sina 
respektive roller ensamma och därmed är det meningslöst att anonymisera dessa. Enkätsvaren 
från privatpersonerna som medverkade i enkäten har haft möjlighet att svara helt anonymt eller 
uppge kontaktuppgifter för eventuell uppföljningsintervju. Dessa enkätsvar har behandlats helt 
konfidentiellt. Vissa detaljer har, i de fall vi ansett dem äventyra konfidentialiteten, utelämnats 
från sammanställningarna och intervjutranskriptionerna i uppsatsens bilagor.  
 
Vi har valt att inte gå in i detalj i användarnas internetanvändning med avseende exempelvis på 
vilka hemsidor de besöker eller till exempel hur de utformat sina lösenord. Vi har också försökt 
forma frågorna så att respondenterna inte har upplevt sig som utpekade eller anklagade för något. 
 

3.9 Käll- och metodkritik 

 
Aktuella uppgifter inom datasäkerhetsområdet förändras snabbt. Vi har varit tvungna att utgå 
ifrån artiklar och elektroniskt publicerad information från vad vi bedömer vara auktoriteter och 
tunga instanser inom området. I vissa fall innebär detta information från just de aktörer som vi 
studerar användarnas förhållande till. På ett eller annat sätt är våra informationskällor också en 
part i målet. Vi har dock genomgående varit medvetna om detta och tagit hänsyn till det under 
skrivandet. På liknande vis har vi på vissa ställen använt oss av källor som kan anses ha lägre 
akademisk status, men till vilka vi måste söka oss för att få definitioner av färska begrepp samt 
fånga upp den aktuella tidsandan. 
 
Den snabba utvecklingen inom området kan också vara en svaghet för vår uppsats eftersom den 
har tagit lång tid att färdigställa. Vi använder oss bland annat av statistik som inte alltid är den 
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senaste. Detta beror delvis på att nyare siffror inte har gått att finna, men på ett par ställen har vi 
valt att behålla lite äldre siffror då dessa var de som gällde vid de tillfällen då intervjuerna gjordes. 
Tidsspannet sträcker sig över ett par år, och årtal redovisas noggrant. Vi har under hela perioden 
försökt kompensera för de brister som kan uppstå vad gäller problem med validiteten i ett 
utdraget uppsatsarbete, genom att hålla oss kontinuerligt uppdaterade med ny information som 
tillkommit inom området. 
 
En del av vårt källmaterial fokuserar primärt på användare som jobbar i företag, men här har vi 
tagit ut de delar som vi har ansett vara applicerbart även på enskilda användare. På samma sätt 
handlar mycket material om förhållandena i USA, vilket i viss grad skiljer sig från de svenska. 
Även här har vi bedömt dess relevans för svenska förhållande eftersom internet och därmed 
problematiken är internationell. 
 
Våra urval av aktörer och användare skedde till stor del ur ett bekvämlighetsperspektiv. Vi ser 
inte detta som något problem i vår undersökning där vilken grupp som helst som uppfyller våra 
kriteria är lika bra att intervjua som vilken annan grupp som helst. Spridningen av ålder och 
datorvana blev ändå utbredd i enkätmaterialet och möjliggjorde ett riktat urval vid valet av 
intervjupersoner så att vi därmed hade större möjlighet att fånga upp olika tankar och funderingar 
kring ämnet. Andra faktorer, som till exempel geografisk spridning, såg vi inte som relevant enligt 
våra frågeställningar. 
 
Urval av intervjupersonerna har ett något snävt åldersspann som rimligtvis kan ha viss påverkan 
på hur en person uppfattar olika saker och beteenden. Detta har medfört att vi har valt att se 
svaren som exempel på attityder sett i första hand ur unga vuxnas perspektiv.  
 
Vår bedömning av innehållet på de hemsidor som ingår i vårt empiriska material kommer också 
att bli delvis färgad av våra egna subjektiva uppfattningar även om målet är att förhålla oss så 
objektivt som möjligt.   
 
Beträffande fenomenet med intervjuareffekt som vi tog upp i kapitel 3.5.7, har vi märkt i vissa fall 
hur våra intervjufrågor fick respondenterna att reflektera över sin egen datorsäkerhet, åtminstone 
tillfälligt. Om vi hade utfört en uppföljande undersökning hade i så fall vår första undersökning 
påverkat utfallet av den andra. På samma sätt kan möjligtvis vår enkätundersökning ha påverkat 
inställningen något hos de som därefter intervjuades. En annan faktor är hur enkätdeltagarna och 
de intervjuade tolkar och värderar frågorna och däri ingående begrepp (Bryman, 2002). Genom 
att alltid distribuera förklaringar på de begrepp som vi tror kan upplevas som svåra eller tvetydiga 
har vi försökt undvika detta och därigenom använda definitioner vars betydelse delas av alla. 
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4 Presentation av den empiriska undersökningen 
 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår empiriska undersökning. Kapitlet inleds med en genomgång av 

aktörernas hemsidor, fortsätter med genomgång av enkätmaterialet från aktörer och användare och avslutas med 

en presentation av användarintervjuerna.  

 

4.1 Presentation av hemsidesgenomgång 

 
De företag och organisationer som ingick i vår genomgång av hemsidor var: 
Dell, hårdvaruleverantör 
PTS, övervakande myndighet 
Riksförsäkringsverket, tjänsteleverantör 
Microsoft, mjukvaruleverantör 
Telia, internetleverantör 
 

4.1.1 Vad informationen behandlar 
 
Dell har en hemsida som erbjuder en sökbar kunskapdatasbas med information om de sålda 
produkterna. Informationen är dock inte bläddringsbar efter områden, utan användaren måste 
själv söka på olika begrepp på engelska. Utöver detta finns engelska onlinediskussioner varav 
några behandlar virus och spyware. Dessa är dock rörigt uppbyggda. Skulle mer hjälp behövas är 
det också möjligt att ställa tekniska frågor via e-post och telefon. 
 
Riksförsäkringsverket erbjuder information som förklarar funktioner, tjänster och 
tillvägagångssätt, men inget specifikt inriktat på datasäkerhet. Supporten (via telefon eller e-post) 
och den datorkurs för äldre, ovana användare som presenteras tar inte heller upp datasäkerhet. 
Telia har å andra sidan information om både aktuella hot och mer allmänna tips om exempelvis 
virus, skräppost, intrång och modemkapning och hur datorn skyddas mot detta. Även fysiska hot 
tas upp, som brand, stöld eller elavbrott. Om användaren ändå drabbas finns information om hur 
många problem kan lösas. Utöver detta erbjuder Telia mot betalning egna säkerhetstjänster som 
antivirus och brandvägg. De egna riktlinjerna och reglerna för bruk av Telia som 
internetleverantör listas också, samt allmänt passande beteende. Dessutom finns det möjlighet att 
ringa olika telefonnummer för hjälp med de olika tjänsterna. Även Microsoft erbjuder 
telefonsupport. När det gäller virus är denna gratis. Det går också att beställa gratis CD-skivor 
med säkerhetsinformation. Ännu en möjlighet är att anmäla sig till ett nyhetsbrev om 
datasäkerhet och det finns även listor med säkerhetslitteratur om besökaren vill fördjupa sig i 
ämnet. Onlinesupporten är annars inte speciellt inriktad på säkerhet och den utbildning som 
erbjuds vänder sig till IT-proffs. På hemsidan presenteras information om skräppost, olika 
bluffmetoder, maskar och trojaner. Tipsen går bland annat ut på att använda sitt sunda förnuft, 
vara noga med bra lösenord, uppdatera sitt operativsystem (alltså Windows), inte öppna bifogade 
filer från okända avsändare, ange säkerhetsnivå i webbläsaren samt att använda ett 
antivirusprogram och brandvägg. Vi noterade dock att inget nämndes om till exempel backup, 
hårdvaruaspekter eller säker dataöverföring. 
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Post- och telestyrelsen har som ett uttalat mål att hjälpa privatpersoner med datasäkerhet. På 
deras hemsida finns mycket information om olika hot kopplade till internet, e-post, fildelning, 
chat och e-handel och hur dessa undviks. Det finns också utbildningsmaterial i multimediaformat 
om hur säker surfing går till och tryckt material går att beställa om detta skulle föredras.  
 

4.1.2 Hur informationen är utformad 
 
Dell har inte samlat sin information på ett och samma ställe vilket gör det svårt att hitta 
information. Användaren måste dessutom leta bland undersidor för att få information om 
datasäkerhet, med undantag av en länk om virus som återfinns på huvudsidan. Den allmänna 
informationen saknas helt men om användaren söker på ett specifikt problem, det vill säga vet 
vad han eller hon är ute efter, finns information att tillgå. Då måste användaren känna till 
begreppen, och dessutom de engelska termerna eftersom säkerhetsinformationen uteslutande är 
på engelska. Det görs heller ingen skillnad mellan tips för proffs och enklare information för de 
med mindre datorvana. 
 
Inte heller Riksförsäkringsverket har någon säkerhetsinformation eller länk till sådan från sin 
startsida. Den lilla information som trots allt finns är utspridd på många olika ställen och det 
finns ingen uppenbar väg för att finna denna. Hemsidan förklarar inte begrepp som används och 
innehåller många svåra uttryck. Internetleverantören Telia har däremot relativt omfattande 
säkerhetsinformation som täcker in många aspekter av problemområdena. Den behandlar 
kortfattat och rakt på sak de hot som en användare kan stöta på vid normal användning av Telias 
internettjänst. Materialet är också lätt att hitta med direktlänkar till en speciell sida med 
hänvisningar till egna förklarande hjälpsidor. Denna information vänder sig till både oerfarna och 
mer avancerade användare, men förklarar inte alla begrepp och problemområden utan förutsätter 
att användarna känner till en del grundläggande begrepp (exempelvis ”spam”). Också Microsoft 
erbjuder samlad information som direktlänkas. Den är överskådlig och tydlig och större delen är 
på svenska. Fördjupad teknisk information är dock ofta på engelska. Det är också ibland svårt att 
se vilken information som egentligen riktar sig mot hemanvändare och vilken som främst är 
avsedd för företag eller IT-proffs. 
 
Post- och telestyrelsen tillhandahåller också omfattande information som behandlar alla 
hotområden som vi behandlar i uppsatsen. All information utgår från en enda sida, med en tydlig 
länk från förstasidan. Post- och telestyrelsen har delat upp ämnet under olika avdelningar 
beroende på om besökaren är hemanvändare eller professionell användare och språket verkar 
vara anpassat även till mer ovana användare. Relevanta begrepp förklaras också. 
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4.1.3 Uppgifter om samarbete med andra aktörer 
 
Dell beskriver inget samarbete med andra aktörer på sin hemsida. Däremot finns det länkar till de 
tillverkare som levererar produkter till Dells datorer, till exempel operativsystem och ett 
antivirusföretag. 
 
Riksförsäkringsverket har inom ramen för Samset7 möjlighet att erbjuda sina användare en 
standardiserad säkerhetslösning med e-legitimation. Nivån på denna information ligger dock på 
en hög nivå och kan uppfattas som svår att förstå sig på. Utöver detta finns länkar till andra 
myndigheter och organisationer men ingen av dessa berör direkt datasäkerhetsområdet. Telia är 
medlem i BitoS, en branschförening för innehålls- och leveranstjänster i Sverige, som bland annat 
har gett ut en lathund om skräppost. Länkar finns dessutom till företag som erbjuder lösningar 
för borttagning av spyware och information om virus samt till Post- och telestyrelsens webbplats 
om säkerhet. Microsoft anger inga samarbetspartners med undantag av de utbildningsföretag som 
de rekommenderar. Hänvisningar till ett antal antivirusföretag och till flera 
säkerhetsorganisationer listas däremot. Dessa organisationernas information är engelskspråkig 
och ligger på en avancerad nivå. 
 
Post- och telestyrelsen å sin sida driver Sitic med syfte att hantera IT-incidenter samt 
sammanställa statistik och sprida information ut till andra aktörer i samhället. Länkar finns bland 
annat också till konsumentverket (om att surfa säkert), våldsskildringsrådet (saftonline, råd till 
föräldrar om hur deras barn kan surfa säkert) och BitoS som tidigare nämnts. 
  

4.1.4 Information om ansvarsförhållanden 
 
Dells ansvar ligger inom ramen för deras garantiåtagande, vilket innebär att de reparerar eller 
byter ut de delar som rör fel på själva hårdvaran och som inte har uppkommit genom till exempel 
felaktig användning eller yttre våld. Indirekta skador som till exempel förlorad information får 
användaren själv ansvara för. Inget ansvar diskuteras för fel som orsakas av de olika 
datasäkerhetshot som vi behandlar i uppsatsen. För eventuella fel som uppstår på mjukvara 
hänvisas till respektive leverantör. Ansvaret läggs på användaren att anmäla och åtgärda om 
någon form av otillåten användning eller intrång skulle förekomma. Dessa regler meddelas 
genom dokument som anger de allmänna villkor för försäljning och service.  
 
Skatteverket anger inte något specifikt om deras eget ansvar inom datasäkerhet. De behandlar 
heller inte vilket ansvar som åligger användaren vid användandet av deras tjänster. Däremot talar 
de om att e-legitimation, som behövs för vissa tjänster, juridiskt skall räknas som vanlig id-
handling, där utgivaren har ansvar för handlingens äkthet. Telia skriver att allt ansvar i slutändan 
ligger på användaren, även vid användning av Telias egna säkerhetstjänster. I övrigt finns ingen 
samlad information om ansvarsförhållanden eller andra aktörers roll i sammanhanget. Inte heller 

                                                
7 Samset, Samhällets elektroniska tjänster, projekt med ansvar för samordning av e-legitimation inom 
statsförvaltningen 
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Microsoft nämner något om eget ansvar, förutom det som återfinns på licensavtalen. Enligt dessa 
ansvarar Microsoft inte för inträffade fel hos användaren. 
 
På post- och telestyrelsens hemsida anges inget om vilket ansvar myndigheten har i 
datasäkerhetsfrågor. Däremot presenteras allmänna riktlinjer som bör gälla mellan olika parter i 
avtal gällande internettjänster, exempelvis mellan användare och internetlevarantör. 
 

4.2 Presentation av enkätsvar från aktörer 

 
Här presenteras en sammanfattning av svaren på de enkäter som vi skickade ut till aktörerna, 
alltså till två mjukvaruleverantörer, två internetleverantörerer, en hårdvaruleverantör, skatteverket 
i egenskap av tjänsteleverantör och Post-och Telestyrelsen som övervakande myndighet. 
Frågorna och eventuella svarsalternativ återfinns i bilaga 4. 
 

4.2.1 Säkerhetsinformation riktat till enskilda användare 
 
Samtliga av de i undersökningen medverkande aktörerna tillhandahåller säkerhetsinformation 
riktad till enskilda användare. De ämnen som tas upp berör bland annat virus, brandväggar och 
allmänna goda råd till användare, alla aktörer anger att deras information sträcker sig utanför de 
egna tjänsterna och produkterna. De företag som är inriktade på mjukvara inom säkerhet är mer 
fokuserade på information om virus. Dessa säger också att de vänder sig till alla nivåer av 
förkunskap hos användarna, även experter. Denna nivå tas inte upp av någon av de andra 
aktörerna. Mjukvaruleverantör 2 tar upp problematiken med för låg initial kunskapsnivå. Många 
användare kan inte ta till sig den information som de kan erbjuda, och därför måste den allmänna 
utbildningen och informationen bli bättre.  
 
Samtliga aktörer ger information via egen hemsida. Post- och telestyrelsen utmärker sig genom att 
dessutom distribuera information genom andra organisationer beroende på vilken kategori av 
användare de vill vända sig till. Denna säkerhetsinformation måste användaren själv söka upp 
men utöver detta ges också information från en aktör som är automatisk och inbyggd i 
produkten. Internetleverantör 1 och hårdvaruleverantören skickar dessutom med 
säkerhetsinformation i pappersform tillsammans med produkten, detta är det ”första han 
[kunden] ser när han packar upp datorn” (hårdvaruleverantör). 
 
 
De tillfrågade aktörerna tror alla att användare i hög grad vänder sig till internetleverantörer samt 
vänner och kollegor för att få information om datasäkerhet. Även informationssökning på 
internet anges som en viktig källa. Bland källor som de tillfrågade anser vara mindre troliga anges 
främst försäkringsbolag, polis (två aktörer rankar dock polisen högt respektive mycket högt) och 
myndigheter förutom Post- och telestyrelsen. I övrigt går åsikterna isär om vilka av våra 
föreslagna källor som det är mest troligt att användare vänder sig till.
Telefon- och e-postsupport rankas högt hos samtliga aktörer och även hemsidesinformation är 
något som fem av de sju aktörerna tror att användarna främst uppskattar när det gäller sättet att 
få stöd och hjälp inom datasäkerhetsområdet. Skatteverket och hårdvaruleverantören ger 
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hemsidesinformationen ett medelbetyg. Förutom PTS som är positiv till alla former och en 
internetleverantör som ser automatiska uppdateringar som ett gott alternativ anser de tillfrågade 
att övriga källor från listan troligtvis inte direkt appellerar till användare.  
  

4.2.2 Krav på användarna 
 
Internetleverantörerna och skatteverket (i egenskap av tjänsteleverantör) ställer särskilda krav på 
användaren som fastställs i abonnentavtal och genom användarvillkor. För att motverka missbruk 
och följa upp regelbrott har internetleverantörerna speciella avdelningar för detta och i 
skatteverkets fall jobbas det bland annat med logguppföljning. Konsekvenserna av regelbrott 
hanteras enligt gällande avtal och leder i internetleverantörernas fall till i första hand varning och 
senare till avstängning och eventuellt uppsägning av abonnemang.  
 

4.2.3 Hot och problem för användarna 
 
Samtliga, utom hårdvaruleverantören, anser att virus utgör ett stort problem för användarna. 
Detta gäller också för spam som alla utom internetleverantör 1 tycker är ett ansenligt problem. 
Informationsstöld anses inte som ett stort problem av de flesta men mjukvaruleverantör 2 har 
dock rankat detta högt. Om övriga hot råder oenighet. 
 
De tillfrågade aktörerna tror vidare inte heller att deras uppfattning om graderingen av problem 
stämmer överens med användarnas egen bild. Virus och spam är dock även här de områden som 
de tror att användarna själva ser som de största hoten/problemen. Denna uppfattning delas av 
alla utom hårdvaruleverantören som inte tror detta om virus och spam och internetleverantör 1 
som inte tror att detta om virus. Kapning av dator för DDoS-attacker och spamutskick är ett 
område som samtliga tror att användarna underskattar eftersom de tillfrågade aktörerna själva 
rankar detta problem högre.  
 

4.2.4 Ansvarsfördelning 
 
Åsikterna om vem som har vilket ansvar skiljer sig bland de tillfrågade. En av 
internetleverantörerna anser att endast individen själv har ansvar för sin datasäkerhet. Alla utom 
internetleverantörerna själva tycker att internetleverantörer har ett visst ansvar, exempelvis för att 
filtrera e-post som innehåller virus eller tillfälligt spärra vissa portar som maskar sprider sig via. 
Synen på myndigheters roll är också delad, ”Svensk lag gäller även på Internet” skriver 
Internetleverantör 1 och tycker att polisen måste bli bättre på att visa detta och informera om sin 
verksamhet. Post- och telestyrelsen tycker att de själva har ett ansvar i sammanhanget och 
påpekar också konsumentverkets roll eftersom de enligt marknadsföringslagen bland annat är 
ansvariga för tillsyn av spam. Skatteverket ser också ett indirekt ansvar hos myndigheter i 
allmänhet. Kommentarerna kring medias ansvar handlar om att dessa har ett ansvar i att förse 
användarna med information, och korrekt sådan, ”Media har ett ansvar att inte överdriva eller 
skrämma, samt att söka input från flera aktörer för en fullständig bild” (mjukvaruleverantör 2). 
Flera av de tillfrågade tycker att hård-, mjukvaruleverantörer samt återförsäljare har ett ansvar. 
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Den tillfrågade hårdvaruleverantören gör en jämförelse, ”Precis som med bilar bör man 
informera om vilka faror som finns, och vad man bifogar i sin produkt som hjälper till att avärja 
sig från dessa…”. De förinstallerar alltid antivirus och brandvägg på de datorer de levererar och 
likställer det med att de ”skickar med ABS bromsar plus krockkudde som standard på alla […] 
bilar/datorer. Förr eller senare tror jag kunder kommer kräva detta från alla tillverkare.”. Post- 
och telestyrelsen ser inget direkt ansvar hos hårdvaruleverantörer, men däremot att 
mjukvaruleverantörer måste ta ansvar för uppdateringar och kringtjänster för kunden. 
Återförsäljaren i sin tur måste sedan se till att ”grundkonfigurationen tål initial 
internetanslutning” och upplysa användaren om hur uppdateringar kan ske. Mjukvaruleverantör 2 
ger sin sammanfattande syn på saken, ” Både programvaruleverantörer, ISP:er8 och myndigheter 
som Sitic har alla ett visst allmänansvar, men självklart har användaren huvudansvaret. ISP:erna 
borde till exempel alltid rekommendera kunderna att använda AV9 och personliga brandväggar 
och tala om varför. 24-timmarsmyndigheten och bankerna har också ett ansvar för att de som 
använder deras tjänster skyddar sig och minskar risken att råka illa ut”.  
 
Vissa av de tillfrågade anser att användarna har stort ansvar för att skydda sig mot alla de 
ovanstående hoten. När det gäller att skydda sig mot virus, förlust av data och informationsstöld 
råder stor enighet om att användaren har stort ansvar. För övriga hot skiljer sig aktörernas åsikter 
åt om hur stort ansvar användaren har. Mjukvaruleverantör 2 skriver exempelvis ”Användaren 
har alltid det största och omedelbara ansvaret. Leverantörer, ISP:er, myndigheter, banker m.fl. har 
ett stort ansvar för att användarna ska få kunskap om hoten. Där sviker man ofta användarna.” 
 
De två internetleverantörerna anser att de i första hand tar ansvar för att hjälpa användarna mot 
problem med virus, maskar, spam och kapning av dator. En av dessa erbjuder 
modemuppkoppling och anser att de dessutom tar ansvar för att förhindra modemkapning. 
Ingen av dem tar dock något ansvar för förlust av data hos användaren, en punkt som 
hårdvaruleverantören beskriver som det område de tar störst ansvar för. Övriga hot tar de ansvar 
för, men i lägre grad. Mjukvaruleverantör 2, som levererar bl.a. antivirusprogram, anser sig ta 
stort ansvar för att hjälpa användarna med de olika hoten, dock i mindre grad förlust av 
data/obefintlig back-up. Särskilt viktiga tycker de att skydd mot virus och maskar och kapning av 
dator för spamutskick eller DDOS-attacker är, eftersom detta inte bara drabbar den enskilda 
användaren utan också folk i omgivningen. Mjukvaruleverantör 1, som också levererar 
säkerhetsprogramvara, anser dock att de inte tar ansvar för att hjälpa användarna mot något hot 
alls. Likadant resonerar Skatteverket som heller inte tar på sig ansvar för att hjälpa användarna. 
Post- och telestyrelsen anser att de tar visst ansvar för hjälp mot vissa hot: virus, spam, 
modemkapning, informationsstöld och kapning av dator. 
 

                                                
8 ISP - Internet Service Provider, internetleverantör 
9 AV – Antivirus(-program) 
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4.2.5 Samarbete 
 
Samtliga tillfrågade har någon form av samarbete med andra intressenter i frågor som rör 
datasäkerhet. Detta samarbete gäller till exempel myndigheter och olika antivirusföretag. De två 
mjukvaruleverantörerna nämner media som en samarbetspartner. Samarbetet gäller ofta olika 
former av informationsutbyte inom datasäkerhetsområdet. Två av de tillfrågade anser att 
samarbetet borde utvecklas ytterligare men av olika orsaker. Mjukvaruleverantör 2 anser att fler 
intressenter borde bidra med ”god” information till användarna, till exempel fler banker, 
myndigheter och liknande. Hårdvaruleverantören anser att samarbetet borde utvecklas mer med 
olika programutvecklare för att få möjlighet att mer direkt utbyta synpunkter. En 
internetleverantör beskriver utbyte av ickekommersiell information inom datasäkerhetsområdet 
med andra internetleverantörer. 
 

4.3 Presentation av enkätsvar från användare 

 
Resultatet av de skriftliga enkäterna till användare presenteras genom att vissa gemensamma 
trender och udda utfall som framkom vid räkning av förekomster i svaren från de 49 deltagarna 
redovisas här. 
 

4.3.1 Datoranvändning i vår undersökningsgrupp 
 
 De användare som deltog i enkätundersökningen beskrev sin egen kunskap som allt från ”lite 
datorvana” till ”expertanvändare”. 42 stycken låg däremellan som ”medelgod användare” eller 
”avancerad användare”. Alla utom två hade tillgång till internet i hemmet. De flesta, 46 personer, 
använde internet åtminstone en gång i veckan, största delen, 38 stycken, varje dag. Bara tre gjorde 
det mer sällan än en gång i veckan, en inte ens varje månad. 

4.3.2 Användandet av internettjänster 
 
Alla utom en av användarna hade kännedom om samtliga de i enkäten uppräknade e-tjänsterna. 
De populäraste internettjänster som de tillfrågade i vårt urval använder eller kan tänka använda 
sig av är banktjänster. 
 
Det går att se ett klart samband att de med större datorvana och som oftare använder internet 
också är mer positiva till att använda och redan använder de listade e-tjänsterna. E-handel är den 
tjänst som flest (10 stycken) tillfrågade är ointresserade av och inte använder, men också den 
tjänst som flest (32 personer) redan använder näst efter bankärenden som användes av 40 
tillfrågade. Den absolut populäraste tjänsten är bankärenden, följt av e-handel. Det är dock också 
dessa tjänster som respondenterna tror innebär störst säkerhetsrisk att använda sig av, allra mest 
e-handel. Minst risk anses det i allmänhet vara att söka upp och ta emot information från 
myndigheter. 
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Det går inte att se något samband mellan hur risken inför att använda en tjänst värderas jämfört 
med respondenternas nuvarande användning eller uppfattning om att använda tjänsten. 
 

4.3.3 Inhämtning av säkerhetsinformation  
 
Bland de intressenter som de tillfrågade användarna fick ta ställning till i fråga om trovärdighet 
som informationsskälla inom datasäkerhet, utmärkte sig internetleverantörer som den intressent 
med högst trovärdighet. Två av intressenterna, återförsäljare och ”andra myndigheter”, hamnade 
enligt de tillfrågade i andra ändan av trovärdighetsskalan. Allra längst ned placerade sig media. En 
respondent påpekade skillnaden mellan olika medier. SVT-nyheterna upplevs exempelvis som 
mer trovärdiga än Aftonbladet. Också tjänsteleverantörerna beskrivs av en respondent som att 
det finns hela spännvidden av de som erbjuder mycket hög till säkerhet till nästan ingen säkerhet 
alls. 
 
Det är också internetleverantörer som respondenterna i första hand skulle vända sig till för att få 
information om datasäkerhet. Även kategorin ”vänner/kollegor” hamnar högt. Också här är 
media en kategori som hamnade lågt.  
 
Användarna har också olika uppfattning om vilka former de önskar att få säkerhetsinformation i. 
Mest populärt är e-post och hemsidesinformation, följt av automatiskt distribuerade 
meddelanden och sedan telefonsupport. Absolut sämsta formen av distribution anses hembesök 
vara. En av de svarande kommenterade att automatiska meddelanden är bra om de inte är alltför 
många. Förutom de av oss föreslagna distributionsvägarna nämndes också att skolväsendet borde 
ta en större roll som kunskapsspridare även inom datasäkerhet.  
 
Respondenternas uppfattning om hur lätt säkerhetsinformationen som de har kommit i kontakt 
med har varit att ta till sig är splittrad. Det finns både de som anser att den har varit mycket svår 
att ta till sig (tre personer), och de som tycker den har varit mycket lätt (två personer) men de 
flesta har angivit en mellannivå med viss förskjutning mot att informationen har varit svår att ta 
till sig. Det går heller inte att se några samband mellan respondenternas uppfattning om sina egna 
förkunskaper och hur svår de anser att säkerhetsinformationen har varit. En av de svarande 
påpekar att instruktioner på hemsidor i de flesta fall är på engelska, och även för personer med 
god kunskap i engelska kan de speciella facktermerna vara svåra att förstå. Sex av de tillfrågade 
ansåg att de inte kommit i kontakt med någon säkerhetsinformation överhuvudtaget. 
 

4.3.4 Ansvar 
 
De tillfrågade ansåg att internetleverantörer, mjukvaruleverantörer och tjänsteleverantörer är de 
som har störst ansvar för den enskilda användarens datasäkerhet. Media är den kategori som 
hamnade lägst vad gäller detta ansvar. Också här togs skolväsendet upp som en part som borde ta 
på sig ansvar i sammanhanget. 
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Graden av eget ansvar för sin datasäkerhet rankades högt av de allra flesta, 35 stycken placerade 
det på fem eller sex på den sexgradiga skalan. En respondent ansåg sig dock inte ha något ansvar 
alls. 
 

4.3.5 Hot och problem 
 
Spam är det problemområde som flest, 33 stycken av det tillfrågade, tycker utgör en stor risk att 
drabbas av, även om skyddsåtgärder används. Att råka ut för spam ses å andra sidan som det 
minst allvarliga problemet. Virus, maskar och spyware är andra kategorier av hot som de 
tillfrågade upplever stor risk att drabbas av trots skyddsåtgärder. Betalningsbedrägerier respektive 
förlust av data är däremot två områden som många (22 respektive 21 stycken) av de tillfrågade 
försöker skydda sig emot men inte tror att risken är stor att drabbas av. Det är också betalnings-
/kontokortsbedrägeri som betraktas som värst att råka ut för. Detta följs av modemkapning, 
identitetsstöld och kapning av dator. En respondent påpekar effektskillnaden mellan olika hot, 
spam leder mest till irritation medan en stulen bankinloggning kan leda till förlorade pengar. En 
annan tar också upp problemet med att spamfilter ibland även filtrerar bort önskad e-post. Detta 
gäller både e-post som tas emot och att det inte går att vara säker på att de e-postmeddelanden 
som skickas inte fastnar i mottagarens filter utan verkligen kommer fram. 
 

4.3.6 Tillägg och kommentarer 
 
Respondenterna kunde komma med egna kommentarer i slutet av enkäten. En del tog denna 
möjlighet för att föra fram sina åsikter och funderingar inom området. Vi har valt att presentera 
några intressanta citat som ger nya perspektiv och synvinklar. 
 

”Jag anser att datasäkerheten är mycket viktig och mer resurser borde läggas på detta från bl.a. 

myndigheternas sida. Det rör sig ju om miljardbelopp, som kan gå till spillo, vid olika ingrepp och 

inte minst samhällsfarliga förluster när det drabbar till exempel polis, sjukhus, el, tele osv.” 

 

”De ’osynliga’ skadorna. Pensionärer som inte vågar maila. Hur går det för folk (utanför Sverige 

ex. vis) som ej har råd med a[nti]-virusprogram?” 

 

”Tycker det är besvärligt att anti-virus program kräver ganska mycket av dig som användare. 

Servrar som innehåller virus borde läggare [sic!] kunna stoppas av Internetleverantören.” 

 

”Ser gärna en ökad laglig verksamhet med att ta tag i problemen runt datasäkerhetsfrågorna och 

att personer [som] utsätter användarna för virus/spam/etc. blir åtalade och dömda.” 

 

”Det är ett stort ämne, jag känner mig ganska maktlös för vad man kan råka ut för. Det känns 

komplicerat, och istället för att engagera sig i att ta till sig information blir det gärna att man bara 

surfar vidare och hoppas på att det inte händer mig något.” 
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4.4 Genomförande av muntliga intervjuer med användare 

 
Muntliga intervjuer genomfördes med fyra användare som anmält sitt intresse i samband med 
enkäterna. Dessa personer var intressanta för oss eftersom de hade olika bakgrund och 
erfarenheter vad gäller datoranvändning och intresse för detsamma. Däremot har de det 
gemensamt att de alla tillhör en relativt ung ålderskategori. De intervjuades svar presenteras i sin 
helhet i de transkriptioner vilka medföljer som bilagor i slutet av uppsatsen (bilaga 7). 
Sammanfattningar av dessa transkriptioner presenteras som tabeller (se bilaga 1). 
 

4.4.1 De intervjuades bakgrund 
 
Intervjuperson 1: Kvinna, 22 år gammal 

Tycker sig inte vara duktig på datorer, utan anser sig mer vara ”rädd för dem”. Använder sin 
dator i första hand till studier. Ansluter till internet hemifrån via modem för att läsa sina mail, 
betala räkningar, beställa gratistidningar och liknande. Hon använder också ofta olika 
bibliotekssidor på internet. Hennes främsta säkerhetsfunktion består av ett antivirusprogram. 
 
Intervjuperson 2: Man, 28 år gammal 

Anser sin dator- och internetkunskap vara mycket under medel i jämförelse med andra jämnåriga. 
Använder internet mest för att betala räkningar, kollar annonser, nyheter, roliga sidor och annat 
som uppdateras hela tiden. Också direktmeddelandeprogram används. Han skulle vilja utnyttja 
sin bredbandsuppkoppling mer till att ladda hem större saker som exempelvis filmer och att spela 
online, men tycker sig inte ha tid och lust att sätta sig in i sådant. Har mjukvarubrandvägg och 
antivirusprogram, men är dålig på att uppdatera både detta och windows. 
 
Intervjuperson 3: Man, 24 år gammal 

Tycker sig vara ”relativt duktig” på datorer. Använde internet redan innan det fanns tillgängligt 
för allmänheten. Datoranvändningen är omfattande, både till studier och fritid, främst för 
informationssökning och kommunikation. Eftersom han har modemuppkoppling i hemmet sker 
mycket av internetanvändningen via datorer på högskolan. På den egna datorn finns flera olika 
typer av säkerhetsprogram, brandvägg, antivirus och program som tar bort adware/spyware. 
 
Intervjuperson 4: Man, 24 år gammal 

Räknar sig som medelgod användare. Datorn används för e-postkorrespondens och 
direktmeddelande, läsa nyheter, söka information och lyssna på radio/musik. Är ständigt 
uppkopplad mot internet genom sin bredbandsuppkoppling. Använder antivirusprogram och 
program mot adware/spyware. 
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5 Analys av empiriskt material 
 
I detta kapitel redovisar vi resonemang och slutsatser baserade på vårt empiriska material i kombination med det 

teoretiska underlaget.  

  

5.1 Användarens datorbruk och beteende 

 
Se materialsammanfattning i bilaga 1, tabell 7.1.1 – 7.1.4 
 

5.1.1 Analys av användarenkätsvar 
 
Alla som besvarade våra användarenkäter använde sig av internet i någon form, eftersom detta 
var en förutsättning för deltagande när vi distribuerade våra enkäter. Det var också bra att de 
hade kännedom om de e-tjänster som vi nämnde, så att de därmed hade möjlighet och 
förutsättningar att besvara övriga frågor. Däremot varierar nyttjandegraden av internet och 
åsikterna om sin egen kompetens inom området mycket, vilket också var önskvärt för att vi skulle 
kunna välja ut lämpliga intervjupersoner bland dessa. 
 
Det gick också att se i enkätsvaren hur de som är positivt inställda till exempelvis e-handel redan 
använder internet för inköp. De som inte e-handlade hindrades alltså inte av tekniska 
omständigheter eller liknande, utan lät bli av attitydskäl. Det är alltså attityderna som bör 
förändras för att även dessa enkätdeltagare ska handla på internet, inte de tekniska 
förutsättningarna. Inte heller riskvärderingen spelar så stor roll, deltagarna avstod inte från en e-
tjänst i större grad även om riskerna med den ansågs högre. 
 
Att de mer datorvana var mer positivt inställda till e-tjänsterna än de med mindre vana får anses 
vara positivt för de ansvariga för e-tjänsterna, då användning av dessa tjänster verkar ha 
uppmuntrat till fortsatt användning. 
   

5.1.2 Analys av intervjuer 
 
Kännedom inom området 

Intervjuperson 1 och 2 använder sin dator i hemmet till olika enklare uppgifter som till exempel 
studier, e-post och bankärenden. Andra typiska användningsområden kan vara att ladda ner film 
och musik samt att spela on-line. De uttrycker inte allt för stort intresse eller incitament att få mer 
kunskap inom området. Till exempel tycker sig inte intervjuperson 1 ha så stor datorkunskap utan 
ser sig snarare som lite ”rädd” i förhållande till ämnet. Detta synsätt till datasäkerhetsområdet 
borde vara av intresse för inblandade aktörer.  
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Intervjuperson 3 känner till de flesta av de säkerhetsråd vi behandlar i uppsatsen. De råd som han 
inte följer har han inte valt bort av okunnighet utan det är snarare fråga om en mer medveten 
viktning av fördelar och nackdelar. Inte heller denna person tycker dock att han gör allt 
tillräckligt. Han önskar att han hade utfört sina backuprutiner bättre, trots att han är den av de 
intervjuade som sköter det bäst. Vi kan dock konstatera att han är medveten om dessa brister i 
det egna beteendet. Utöver bekvämlighetsskäl tycker han, kanske särskilt i egenskap av rutinerad 
datoranvändare, att prestanda i många fall går före en högre säkerhetsnivå. Ytterligare en orsak 
han tar upp som anledning till att inte följa alla säkerhetsråd är ekonomiska begränsningar. 
Framförallt vad gäller backup skulle han skaffat sig bättre lösningar om han hade råd med detta. 
På samma sätt som företag väger kostnad mot nytta när säkerhetsaspekter beaktas (IT-Företagen, 
2003), så kan detta rimligen även gälla för privatpersoner.  
 
Beteende 

De intervjuade användare som anser sig ha en relativt god datorvana och bättre insikt inom 
området, följer nödvändigtvis inte heller de alla råd och rekommendationer som ges. Detta sker 
dock inte på grund av okunnighet utan det är snarare fråga om en mer medveten viktning av 
fördelar och nackdelar. Vi kan konstatera att ökad kunnighet medför ökad medvetenhet om 
brister i det egna beteendet men prestanda och bekvämlighet går i många fall före en högre 
säkerhetsnivå. Kanske består just det största försprånget som användare med stor kunskap om 
datorer har framför de med mindre datorvana av att de vet vilka säkerhetsåtgärder som är rimliga 
att vidta i olika situationer. På så sätt undviks överflödiga säkerhetsinsatser som kan leda till 
sämre prestanda, extra jobb, sämre funktionalitet eller onödiga kostnader, samtidigt som de 
åtgärder som är befogade sett ur ett cost-benefit-perspektiv faktiskt genomförs. Även om en 
person är medveten om vissa risker och dessutom känner till möjligheter att skydda sig mot 
dessa, får ändå inte nivån för att använda sig av dessa vara för hög i form av kunskapsnivå, 
tillgänglighet, kostnad, tid och andra resurser. Dessa bedömningar kan dessutom utfalla olika på 
grund av olika yttre omständigheter som Kenrick, Neuberg och Cialdini (2002) beskriver. 
 
Bristande intresse och engagemang gör också att många för hemanvändaren rekommenderade 
säkerhetsinsatser inte införts. Detta trots förmåga att kunna läsa sig till korrekt tillvägagångssätt 
om viljan funnits. Det viktigaste är att säkerhetsåtgärder inte stör de uppgifter som är själva 
huvuduppgiften. Sådana åtgärder väljs bort. Det går att se hur datorn är ett verktyg där vinsten 
med att använda den måste överväga nackdelarna, exempelvis tidsmässiga, för att den ska 
utnyttjas. Beteendet avseende säkerhetsrisker skulle ändras först om någotverkligt allvarligt 
inträffar, ett tankesätt som följer resonemanget om riskvärdering i 2.5.5. 
 
Det sker också en avvägning av hur viktiga vissa enskilda tjänster är. Tjänster som uppfattas som 
viktiga är det värt att lägga ner mer besvär på säkerhetsmässigt. Andra tjänster kan komma att 
väljas bort helt där förmodad personlig vinst inte uppväger den risk som användaren utsätter sig 
för. Att välja bort tjänster för att risken anses för hög är ett beteende som han delar med nästan 
hälften av de vana internetanvändare som tillfrågades i en undersökning av II-stiftelsen (II-
stiftelsen, 2005).  
 
En av användarna påpekar att tveksamhet över att lämna ut till exempel personliga uppgifter över 
internet även gäller via exempelvis telefon eller genom vanlig postgång. Vissa risker existerar 
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oavsett om hanteringen sker via en dator eller andra medier. Denna betraktelse tror vi är viktig att 
bära med sig för att förstå enskilda personers agerande i datasäkerhetsfrågor. 
 

5.1.3 Överensstämmelse med aktörernas åsikter 
 
Gemensamt för alla tillfrågade aktörers inställning är att det slutgiltiga ansvaret för datorsäkerhet 
alltid ligger hos användaren själv. Utöver detta kunde aktörerna resonera på följande vis: 
 

• Användarna har odelat allt ansvar själva 
• Användarna har allt ansvar, men vi som aktör hjälper gärna, till en viss gräns, till med råd 

och tips för att upprätthålla datorsäkerheten 
• Användarna har ansvaret, men för att kunna använda vår tjänst krävs ett ytterligare 

säkerhetssteg (exempelvis e-legitimation) och på så sätt styrs användarens beteende upp 
• Användarna har själva ansvaret, men det ligger delvis också på andra aktörer, dock inte 

oss 
 
De intervjuade användarnas åsikter om sin egen datorkunskap, datorvana och sitt 
datoranvändande låg i nivå med var de flesta övriga som besvarade enkäterna placerade sig. 
Intervjuperson 3 är undantaget vars datorvana ligger i toppskiktet. Alla använder mer eller mindre 
internet för e-handel och bankärenden. Alla de intervjuade har också tillgång till internet i 
hemmet, vilket i stort sett alla i enkäten hade. Detta används också i samma grad som de flesta i 
enkäten hade angett. Aktörernas syn på det egna ansvaret passar användare som intervjuperson 3, 
och även intervjuperson 4 som åtminstone är medveten om faror och risker. Däremot lämnas 
användare som intervjuperson 1 och 2 med ett ansvar som de kanske inte riktigt är beredda att ta. 
 

5.2 Synen på aktörers ansvar, inflytande och trovärdighet 
 
Se materialsammanfattning i bilaga 1, tabell 7.2.1-7.2.4 
 

5.2.1 Analys av användarenkätsvar 
 
I enkätsvaren gick det tydligt att se hur internetleverantörer, mjukvaruleverantörer och 
tjänsteleverantörer var de aktörer som generellt ansågs ha störst ansvar för datasäkerheten hos 
användarna. Media, som hamnar i andra ändan av ansvarsskalan, har makt, men anses inte ha det 
ansvar som vi frågar om i enkäterna.  
 

5.2.2 Analys av intervjuer 
 
Ansvar 

Intervjuperson 1 menar att en användare ansvarar för att dess dator inte sprider virus och 
liknande till andra på grund av dålig säkerhet. Det finns alltså ett ansvar gentemot andra. Hon 
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anser vidare att det som bestämmer vilket ansvar en viss aktör har, till stor del beror på i vilken 
grad användaren är beroende av denne. Denna åsikt kan också åskådliggöra situationen i de fall 
där kontakten/transaktionen som sker i praktiken är oundviklig av monetära eller andra skäl. Det 
upplevs då som viktigare att säkerheten alltid kan garanteras. Hon menar också att aktörerna 
annars i allmänhet inte har något ansvar, men däremot måste det, för deras egen skull, gå att lita 
på dem om de ska kunna behålla sina kunder i framtiden. Även om det ska mycket till att ändra 
ståndpunkt och till exempel byta leverantör när ett val en gång har gjorts, så krävs det ändå 
fortsatt förtroende för en vidare relation. 
 
Eftersom det är aktörerna som har kunskapen anser intervjuperson 2 att ansvaret till stor del 
ligger på dessa. På samma sätt tycker han att hans egen ansvarsnivå är låg, då han själv inte 
besitter denna kunskap. Bara om en individ aktivt och medvetet utför en riskfylld handling ska 
han eller hon ansvara för denna. Dock ligger det självklart i varje persons intresse att upprätthålla 
en god datorsäkerhet. Hans resonemang innebär således också att motivation att uppnå god 
datasäkerhet inte behöver sammanfalla med eget ansvar. 
 
Enligt intervjuperson 3 har en aktör ansvar om den styr över någon del inom 
datasäkerhetsområdet som han inte kan påverka själv, alltså de intressenter som han är i 
beroendeställning till. Detta ansvar tycker han att de sällan tar. I övrigt får användarna lära sig 
”the hard way”, en datoranvändare med brister i sin säkerhet får problem och kommer inte att 
upprepa de misstag som ledde till problemen en andra gång. Han menar att det är möjligt för alla 
att lära sig om de bara vill, förutsättningarna finns. Detta kan jämföras med intervjuperson 2 som 
själv också tror att han hade kunnat om han bara hade ”orkat”. Intervjuperson 3:s argument är 
överhuvudtaget darwinistiska, att internetanvändare lärde sig vad virus var genom LoveLetter- 
och Melissa-virusen som dök upp för några år sedan. 
 
Intervjuperson 4 tar upp hur en aktörs deltagande i processen inte får försämra användarens 
säkerhetsnivå. En persons situation får inte bli sämre av att en aktörs tjänster utnyttjas. Här ingår 
också att de i viss mån försöker förutse hur användaren kan komma att bruka eller missbruka 
produkten. Aktörens ansvar begränsas till detta. Därutöver kan aktörer ta på sig ett större ansvar 
av egenintresse, för att få nöjda användare även framöver, framförallt om det handlar om en 
längre kontakt och inte ett enstaka tillfälle. Då höjs det kunskapsbaserade förtroendet. I övrigt 
ligger ansvaret på den enskilda användaren själv som måste göra så gott denne kan och läsa på 
och lära sig där kunskapsluckor finns. 
 
Inflytande 

En av respondententerna känner inte till många av de aktörer som vi behandlar i undersökningen, 
och har inte kunnat svara på frågorna om dessa. Detta visar också hur dessa aktörer har 
misslyckats, om det alls varit deras syfte, att visa för alla hur de arbetar för bättre datorsäkerhet 
för enskilda användare. Även om en användare har mindre datorvana märks det också att det 
finns många funderingar och frågor när ämnet väl kommer på tal. 
 
Åsikter om övervakning går till viss del isär. Intervjuperson 3 anser inte att övervakning av trafik 
och liknande är acceptabelt. Även om övervakningen sker av legitima skäl, så vet han av egen 
erfarenhet att övervakarrollen alltid kan missbrukas. Intervjuperson 2 gör en skillnad mellan 
övervakning av trafik, vilket han inte bryr sig så mycket om, och övervakning av innehåll, som 
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skulle vara oacceptabelt. Intervjuperson 4 anser att övervakning är acceptabelt så länge detta inte 
missbrukas och ska endast få användas för att se till att regler efterlevs och när det ligger i 
användarnas eget intresse. Berörd operatör ska exempelvis kunna stänga ute virussmittade datorer 
men de drabbade skall också kunna få hjälp att komma igång igen. Denna hjälp tycker han ofta 
uteblir, internetleverantörerna har enligt hans erfarenhet varit för passiva när kundernas datorer 
har råkat ut för exempelvis virus, och han efterlyser mer aktiv hjälp.  
 
Som ett eget tillägg påpekar en respondent att skolväsendet (i form av auktoritet och expert) är 
ett bra medel för att nå ut till och grundlägga goda vanor hos alla ”blivande” datoranvändare. 
Även de som inte är särskilt intresserade kommer att interagera mer och mer med datorer i 
framtiden, och en utbildning i skolan skulle höja datasäkerhetens miniminivå hos användarna. 
Eftersom skolorna ska föregå med gott exempel kräver detta också att lärarkåren har tillräcklig 
kompetens. 
 
Trovärdighet 

Gemensamt för de intervjuade är att egna erfarenheter och kunskaper avgör förtroendet. Om 
erfarenheterna genom själva datoranvändningen inte är så omfattande så överför erfarenheter och 
åsikter från andra sammanhang, till exempel media. Aktörer som kan uppvisa hög kompetens och 
expertkunnande tycks kunna vinna större förtroende, inte minst hos de intervjuade med större 
datorvana och kunnande. 
 
Eftersom en av de intervjuade anser att datasäkerhetsbrott borde ses som vilka andra brott som 
helst upplever han att polis och försäkringsbolag borde ta större ansvar inom området. Idag 
upplever han främst kompetensen och därmed också trovärdigheten hos dessa som låg. 
Försäkringsbolag borde kunna ställa upp villkor för sina försäkringar och diversifiera sina premier 
på samma sätt som inom andra områden.  
 
Intervjuperson 4 anger att han känner stor tilltro till lagar och polisväsende när det gäller 
datasäkerhetsincidenter som har haft ett brottsligt syfte. Intressant att notera är hur detta 
resonemang totalt skiljer sig från vår andra datorvana respondents som tvärt om ser mindre 
myndighetsinblandning som något positivt 
 
Intervjuperson tvås uppfattningar om trovärdighet beror ofta på hans åsikter om deras 
trovärdighet i andra sammanhang, vilket också undersökningen ”IT och tillit” (Aguirre-Bianchi , 
2003) pekar på som en avgörande faktor. Utöver detta handlar det om vad han ”har hört”, 
eftersom han inte har så mycket egen erfarenhet av att konfronteras med datorsäkerhetsproblem. 
Uppfattningen skapas också bland annat utifrån den bild som media förmedlar och han litar 
mycket på denna. 
 
En så enkel åtgärd som lösenordinloggning på webbplatsen kan höja förtroendet för aktörens 
trovärdighet, vilket vi menar är en farlig slutledning att göra. Detta kan anses vara en kognitiv 
genväg som slår fel i form av att auktoriteter inte ifrågasätts och att betraktaren inte är lika kritisk 
mot det som genom enkla knep verkar seriöst. Även webbplatsens utformning tjänar som en 
sådan här bedömningsgrund, vilket också framkommer i andra undersökningar (PTS, 2003a). 
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För intervjuperson 3 avgörs förtroendet för en aktör till stor del av vilken tillit aktören i sin tur 
visar honom. Trovärdighet är beroende av hur mycket användarna lämnas ”i fred”. Lågt 
förtroende beror ofta på att han anser att respektive aktörskategori generellt har för litet 
kunnande inom området och att han kan mer själv. Han litar alltså på experter, enligt kapitel 
2.5.4, men han har bättre möjlighet än de flesta att bedöma vem som verkligen är kunnig och 
vem som är falska auktoriteter. Egna erfarenheter avgör vem som är trovärdig, och om 
exempelvis en återförsäljare vid ett enda tillfälle inte sköter sig så undviker han denna framöver. 
 
Intervjuperson 4 anser att tjänsteleverantörer som av honom ses som stora och välbekanta, som 
har råd med stora säkerhetsinvesteringar och som har ett egenintresse av att ha god säkerhet, 
också har högre trovärdighet. Dålig erfarenhet av Post- och telestyrelsen i andra sammanhang får 
honom att ifrågasätta deras kompetens och trovärdighet även i detta fall. Aktörens trovärdighet 
styr i sin tur vilka råd han väljer att följa. Ett viktigt argument för god datorsäkerhet som han tar 
upp är att förhindra identitetsstöld. Om någons identitet missbrukas kan tilliten till denna skadas 
för lång tid framöver. 
 

5.2.3 Överensstämmelse med aktörernas åsikter 
 
Även om aktörerna inte anser sig ha ansvar för användarnas säkerhet så kan de ändå hjälpa till att  
möjliggöra ett säkert användande av deras produkter eller tjänster. De borde i så fall tillhandahålla 
relevant information och i applicerbara fall säkerhetsuppdateringar. Ny mjuk- och hårdvara ska i 
grundkonfigurationen t.ex. inte öppna upp säkerhetshål och god datasäkerhet ska kunna 
förväntas från aktörernas eget håll. Detta förefaller aktörerna själva också hålla med om, även om 
de verkar undvika själva begreppet ansvar, något som vi tror delvis kan bero på att de vill undvika 
risken för att tvingas ta ansvar på ett mer juridiskt bindande sätt. Det är också viktigt att notera 
att det är stor skillnad på vilket ansvar de anser sig ha, och vilket ansvar de sedan faktiskt tar. De 
tillfrågade internetleverantörerna anser sig exempelvis inte ha något ansvar alls, men tar på sig 
ansvar för diverse problem ändå. Det är möjligt att skillnaden mellan att ha och ta ett ansvar är 
att de som har ett ansvar kan göras ekonomiskt ansvariga om något trots allt händer. De som 
ändå säger sig ha ett ansvar tar detta upp till en ”rimlig” nivå, och gör det som ett säljande 
argument för att vinna kunder. Detta fungerar bara om det finns flera likvärdiga aktörer inom 
aktörskategorin så att konkurrensen kräver säljande argument. Det är intressant att notera hur 
intervjuperson 3 och 4 har totalt olika åsikter om tilliten till stora företag. Intervjuperson 3 menar 
att stora företag har råd att sälja produkter och tjänster av lägre kvalitet, medan intervjuperson 4 
ser stora företag som en garanti för att stora resurser kan läggas på säkerheten. 
 
Just det ekonomiska ansvaret är annars också det som Kawamoto (2005b) anser vara det enda 
som kan motivera enskilda användare att öka sin datorsäkerhet. Genom att göra dem själva i 
högre grad ansvariga för konsekvenser, ska de tvingas att utbilda sig och skydda sig bättre. Enligt 
våra intervjusvar verkar det dock inte som att detta automatiskt skulle leda till bättre säkerhet. 
Om de praktiska fördelarna inte väger upp denna extra arbetsinsats så kommer användarna 
istället bara att vända e-tjänsterna ryggen. En konsekvens av att ekonomiskt ansvar läggs på 
användarna skulle också föda behovet av försäkringsbolagens inblandning och därmed roll som 
aktör, vilket diskuteras både av exempelvis Johnson (2002) och intervjuperson 4. För att 
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försäkringarna ska gälla ställs samtidigt krav på användarens rutiner, på samma sätt som åtgärder 
för brandskydd eller stöldskydd kan vara en förutsättningar för andra försäkringars giltighet. 
 
I försäkringar och andra förhållanden mellan aktörer och dess användare regleras ansvaret i 
applicerbara fall noggrant i avtal och däri angivna förhållningsregler. Det finns också lagar att ta 
hänsyn till i sammanhanget. Detta leder till att också rättsväsendet har ett ansvar inom området, 
ett ansvarstagande som både en aktör och en respondent också särskilt påpekar måste öka, bland 
annat genom mer och uppdaterad kunskap inom området. 
 
Ganska genomgående är det så att aktörer lägger ansvaret, förutom på användaren själv, på andra 
aktörer än just sig själv, vilket kan illustreras av hur bara internetleverantörerna är de enda som 
anser att just internetleverantörer är fria från ansvar. På samma sätt gick det att i en 
Sifoundersökning från 2003 (Sifo Research & Consulting, 2003) se hur det egna ansvaret 
hamnade lågt när tillfrågade enskilda användare fick säga var de ansåg att ansvaret för att minska 
virus och skräppost låg. Aktörerna lägger däremot som sagt det slutgiltiga ansvaret på 
användarna, och detta är ändå något som de i de flesta fall också verkar vara beredda att ta på sig. 
Vana användare är mer benägna att ta på sig ett större ansvar, kanske under förutsättning att det 
samtidigt också ger dem mer frihet från övervakning och kontroll. Det kan diskuteras om samma 
ansvar kan ges till mindre datorkunniga användare, eller om dessa i så fall måste ges någon form 
av utbildning eller liknande först. Åtgärder i skolan, som föreslås av en respondent, är en 
intressant väg att gå för att uppnå detta, men det hjälper förvisso inte de som redan har passerat 
grundskoleåldern. 
 
En skillnad i synen på hur våra tillfrågade aktörer och användare såg på ansvar gäller media. 
Medan media hamnade som den aktör med minst ansvar i vår användarenkät så håller de andra 
aktörerna inte med om detta. De menar mer att media har ett ansvar att sprida information, och 
korrekt och saklig sådan. Tilliten till media hos användarna är inte särskilt stor, men det påpekas 
att det naturligtvis skiljer sig åt mellan olika företag/källor. Deras eventuella specialistområde 
påverkar exempelvis bedömningen. Samma sak gäller för myndigheter, de myndigheter som inte 
är specialiserade inom området anses mindre trovärdiga. 
 
Utöver detta beror tilliten eller bristen på sådan mycket på användarnas erfarenheter av dem och 
deras bemötande i andra situationer än på internet, i de fall där aktörernas verksamhet sträcker sig 
bortom den virtuella världen. Alltså förtroende baserat på kunskap, enligt Shapiros 
förtroendemodell från kapitel 2.5.3. Inte bara användarnas personliga erfarnheter spelar in, utan 
även vittnesmål från vänner och bekanta, de som användarna identifierar sig själva med (se 
Kenrick, Neuberg och Cialdini, 2002), och från källor som anses vara experter inom området 
(Ibid). För att användarna ska känna tillit till en aktör räcker det heller inte med att de är duktiga 
på att ge goda råd och tips utan de måste också föregå med gott exempel och själva följa dessa 
anvisningar inom den egna organisationen. 
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5.3 Synen på säkerhetsinformation och stöd 
 
Se materialsammanfattning i bilaga 1, tabell 7.3.1-7.3.4 
 

5.3.1 Analys av användarenkätsvar 
 
Informationens kanske viktigaste egenskap är att den är riktig, så att användaren kan uppnå en 
korrekt världsbild enligt kapitel 2.4.1. Som mest trovärdiga informationskällor utmärkte sig 
internetleverantörer i enkätsvaren. Det kan ha att göra med att deras verksamhetsområde är så 
direkt kopplat till användaren och att de är en förutsättning för användarens all internetaktivitet. 
Därmed borde de besitta expertis inom området. Vänner och kollegor räknas också som viktiga 
informationskällor, vilket stämmer med resonemanget om identifikation som förtroendeskapande 
faktor vilket beskrivs i 2.5.4. Dock är det ofta så att vänner och kollergor rent expertismässigt  
kan vara dåliga informationskällor (Computer Viruses and "False Authority Syndrome", 2003), 
och deras höga rankning i enkätsvaren behöver därför inte bara vara av godo. 
 
Både i fallen med media och tjänsteleverantörer påpekades det i enkäten att det kan vara väldigt 
stor skillnad på de olika aktörerna inom respektive kategorier, både vad gäller vilket förtroende de 
hyser för dem och hur de anses vara som informationskälla. Samma sak kan gälla även för de 
andra aktörskategorier som det gick att välja på i enkäten.  
 
Åsikterna om vilka informationsformer som föredrogs skiljde sig också åt en hel del mellan 
användarna i vår enkät, vilket även var fallet i PTS undersökning från 2001 (PTS, 2001). 
 
En intressant detalj är att vissa enkätdeltagare inte ansåg sig ha kommit i kontakt med någon 
datorsäkerhetsinformation alls. Detta kan bero på att de värderade 
säkerhetsinformationsbegreppet annorlunda än de övriga deltagarna, att de inte ville eller kunde 
besvara frågan, att de verkligen inte kommit i kontakt med någon säkerhetsinformation alls eller 
att de inte har reflekterat över ifall de verkligen har tagit del av den sortens information. 
 

5.3.2 Analys av intervjuer 
 
Informationskällor 

De intervjuade anser att bästa källorna för datasäkerhetsinformation är vänner och kollegor. Om 
intervjupersonerna 1 och 2 inte tyckte sig ha särskilt stor datorvana är intervjuperson 3 istället 
den sorts användare som 1 och 2 skulle kunna vända sig till för hjälp och rådgivning. Förutom 
fördelen med närheten till vänner går det också att se hur tilliten till jämlikar, som Kenrick, 
Neuberg och Cialdini (2002) beskriver, verkar genom att dessa två i allmänhet frågar vänner och 
andra kontakter när de råkar ut för något datasäkerhetsproblem. 
 
Ett förtroende hyses gentemot vänner och erfarenhetsmässigt vet intervjuperson 1 om deras 
information brukar vara tillförlitlig. Tilliten är alltså baserad på identifikation, som de 
gemensamma värderingar som delas mellan vänner, och även kunskap, eftersom tidigare 
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erfarenheter vägs in. Genom erfarenhet får också internetleverantörer gott betyg och 
konsumentverket har ett trovärdighetskapital inom andra områden som hon för över också till 
datasäkerhetsområdet. 
 
Intervjuperson 2 litar på sina vänner och vet att de vill hans bästa, i kontrast exempelvis till 
återförsäljare som han anser alltid har som främsta mål att sälja så mycket som möjligt. Vänner 
känner dessutom till hans förutsättningar på förhand. Uppgifter om exempelvis datorns 
konfiguration och egna förkunskaper måste inte upprepas. Han har dessutom svårt att ta till sig 
innebörden av det som rapporteras i media även om han inser att det är viktigt. Media 
tillhandahåller alltså inte pedagogiska förklaringar som passar honom, eller, om sådana finns, så 
saknas kunskapen om var dessa förklaringar kan sökas upp. Ofta tycker han att nyheterna inte 
berör honom.  
 
Intervjuperson 3 menar att den datasäkerhetsinformation som han har kommit i kontakt med har 
varit allmänt dålig. Utifrån sin egen kunskapsnivå inom datorområdet anser han att informationen 
ofta är begriplig för honom, men att han i sin tur måste förklara för andra som inte kan lika 
mycket. Han blir alltså en sorts tolk för mer datorovana bekanta som gärna vänder sig till honom. 
På samma sätt föredrar han själv att i första hand vända sig till vänner och bekanta när han har 
egna frågor. Det blir en dialog med andra som har haft rätt förr och som han litar på i andra 
sammanhang utan att någon av våra listade aktörer blandas in. Just tilliten är också en faktor som 
skiljer vänner som en informationskälla i jämförelse med annan rådgivning öga mot öga som han 
inte alls tycker är en bra idé. Exempel på detta är också hur han resonerar kring kategorierna 
återförsäljare och media. I dessa fall är inte tilliten särskilt hög. Deras intresse och 
kunskapsområde är mer fokuserat på andra områden än att hjälpa enskilda användare med 
datasäkerhetsproblem. Ofta är deras kunskaper i själva verket underlägsna intervjupersonens 
egna. Media ser han som den tredje bästa källan att inhämta datasäkerhetsinformation ifrån.  
 
Intervjuperson 4 föredrar även han en dialog med vänner och kollegor som källa för 
datorsäkerhetsinformation. Han tror också att det är personer med mindre datorvana som har 
störst utbyte av denna metod eftersom de i första hand vänder sig till bekanta med bättre 
kunskaper. Här har vi ju dock sett hos intervjuperson 3 att även de mest datorkunniga kan se 
vänner och bekanta som den främsta informationskällan. 
 
Med hjälp av bekanta som förklarande och förtydligande filter kan även dessa mer datorovana ta 
del av den information som tillhandahålls av exempelvis mjukvaruleverantörer, vilket en av de 
intervjuade klassificerar som bäst kvalitet, men som kanske egentligen håller en för hög nivå för 
många. En första kontakt med informationen kan ske till exempel via media, men för den djupare 
förståelsen behövs denna dialog. Dialogen leder också till att informationen som sprids är aktuell, 
vilket han annars ser är ett stort problem med exempelvis tryckt information eller cd-/dvd-
kursmaterial.  
 
Informationsformer 

Intervjuperson 1 föredrar support via telefon. Idag räknas telefonkontakt som något ”äkta” mer 
än vad internetbaserad kommunikation gör. Intressant att notera är att förr var det 
telefonkommunikation som räknades som virtuell (Cialdini, 2001). I telefon förs ett samtal i 
dialogform, som ändå ger en känsla av positiv anonymitet eftersom deltagarna inte ser varandra 
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ansikte mot ansikte. Anonymitet saknas vid hembesök, och det i kombination med 
integritetsingreppet gör det till det sämsta alternativet. Kurser verkar vara för omständligt för 
intervjuperson 1. Det är helt enkelt inte ett tillräckligt intressant ämne. 
 
Intervjuperson 2 vill själv välja förutsättningarna för i vilken form, tidpunkt och med vem som 
kommunikation inom området ska ske. Generellt vill han inte lägga tid och kraft på datasäkerhet, 
och kortfattade meddelanden föredras exempelvis framför längre manualer som han tycker är 
tråkiga. 
 
Som representant för en mer kunnig datoranvändare anser intervjuperson 3 att det är mest 
tillfredsställande att själv få utforska möjligheter och lösa problem. Han lär sig mest på detta vis 
och därför kan han inte tänka sig till exempel hembesök eller utbildningsdagar. Han vill utforska 
på egen hand.  
 
För intervjuperson 4 är det viktigt att informationsinhämtandet sker på hans egna villkor när det 
passar honom. Automatiska meddelanden dyker ofta upp när det inte passar och är mest ett 
irritationsmoment för honom. Hembesök och rådgivning öga mot öga får mycket större 
uppskattning av intervjuperson 4 än till exempel intervjuperson 3. Intervjuperson 4 låter personer 
som han litar på undersöka hans dator på hans egna villkor.  
 

5.3.3 Överensstämmelse med aktörernas åsikter 
 
Både aktörerna och användarna som besvarade våra enkäter verkar överens om att 
internetleverantörer och vänner/kollegor är de instanser som användare helst vänder sig till för 
att få information. Detta skiljer sig mycket i förhållande till resultatet av Sifos undersökning där 
bara 4% föredrog vänner och bekanta som informationskälla (Sifo Research & Consulting, 2003). 
Detta kan bero på hur frågan har ställts, vi förutsätter t.ex. att det finns kunniga vänner 
tillgängliga, i annat fall är detta klart ingen bra källa. I vår undersökning anser i alla fall 
användarna vänner och kollegors trovärdighet vara störst. Att i första hand be vänner om hjälp 
tycker vi är naturligt eftersom det automatiskt finns ett förtroende för dessa och att de ofta är till 
hands på ett helt annat sätt än det dedikerade supportsökande som måste läggas på de andra 
aktörerna. Vänner har heller inga parallella mål i form av att sälja på användaren fler produkter 
eller tjänster utan ger garanterat de bästa råd som de har förmåga att ge (givetvis förutsatt att det 
är en riktig vän utan baktankar, men sådana diskussioner faller utanför denna uppsats). Häri ligger 
också en risk eftersom även felaktig och överdriven information förmodligen har en större 
tendens att spridas denna vägen, givetvis beroende på vännernas kompetens. Det visar också hur 
en användares datasäkerhet kan bero på dess vänskapskrets och att det är betydligt svårare för 
vissa att få fram trovärdig säkerhetsinformation. När information söks från vänner kan 
användaren också vara den som hjälper andra. Denna information kan i sin tur ha inhämtats från 
andra vänner, eller kanske från någon av de andra aktörerna. Bland våra intervjuade användare 
gick det tydligt att se vem som i huvudsak frågade vänner och vem som i första hand hjälpte 
vänner. De med mindre datorvana inhämtade nästan all information från vänner/kollegor medan 
de med mer datorvana var mer benägna att själva söka reda på informationen på internet. 
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Som vi ser det är en stor anledning till detta att det krävs en viss grundkunskap för att kunna söka 
reda på svaren på internet. För att finna ingående svar om ett visst fenomen bör 
informationssökaren exempelvis helst känna till åtminstone namnet på detta. Grundkunskapen 
kan förutom bara vetande om datorer också handla om exempelvis språkkunskap eftersom 
väldigt mycket relevant datasäkerhetsinformation på internet är på engelska. Samma sak verkar 
enligt användarintervjuerna gälla för förmågan att tillgodogöra sig informationen som finns, 
synen på sin egen kunskapsnivå hänger ihop med hur lättfattlig informationen uppfattas vara. I 
enkätsvaren gick detta mönster dock inte att se. 
 
Eftersom mycket av den tillgängliga informationen måste inhämtas aktivt lär det vara svårt att nå 
ut med framförallt förebyggande säkerhetsinformation eftersom de flesta användarna inte har 
något intresse av datasäkerhet förrän efter att något har hänt. De som känner till de förebyggande 
åtgärderna är de som har ett speciellt intresse för området som sådant. Aktörerna tycker sig inte 
heller kunna göra mer än att tillhandahålla information, de kan inte tvinga den på användarna. En 
mjukvaruleverantör påpekar också hur grundkunskapen inte är deras ansvar, den förkunskap som 
krävs för att kunna ta till sig deras information förutsätter de redan finns. En intervjuperson 
föreslår att denna utbildning exempelvis kan ske via grundskolan, vilket dock exkluderar de som 
redan har passerat detta stadie. 
 
I vår uppsats behandlar vi datasäkerhet som ett enda område, även om det består av vitt skilda 
delar. Förutom exempelvis vissa hemsidor som handlar om enbart datasäkerhet så hittas mycket 
av den information som finns att få som underkategorier till andra ämnen. Råd om e-
postsäkerhet kan finnas hos leverantören av e-posttjänster medan anvisningar om skydd mot 
phishing ofta hittas hos internetbanken. I vår undersökning går det att se hur viktig tidpunkten 
när intervjupersonerna nås av informationen är, att informationen finns lätt till hands när den 
behövs, och att den inte stör när inget intresse finns för den. 
 
Det är också viktigt att informationen är anpassad för användarna. Olika användargrupper 
behöver olika typer av information, vilket också Post- och telestyrelsen konstaterat (PTS, 2001). 
Vissa källor på Internet tillhandahåller också rent felaktig information. Att kunna bedöma och 
sålla ut denna kräver en mycket god förhandskunskap (Landesman, 2004). 
 
Förutom från vänner och kollegor så är internet den vanligaste vägen att finna 
datasäkerhetsinformation på för användare oavsett vilken förkunskap de anser sig ha. För att 
kunna hantera internet krävs förvisso ändå en viss grad av datorvana, men denna hade alla som 
besvarade vår enkät. Ett viktigt undantag från internet som informationskanal är hur 
hårdvaruleverantören skickar med information i pappersform för nya datorer, vilket är bra 
eftersom användarna inte har tillgång till internet när de installerar en ny dator om de inte har en 
annan dator tillgänglig. 
 
Aktörerna och användarna i vår undersökning är i stort sett överens om vilka distributionsformer 
av datasäkerhetsinformation som är de viktigaste och mest användbara. Skillnaden är att 
aktörerna verkar överskatta telefonsupportens roll något. En intervjuad användare tycker dock att 
telefon är en bra kompromiss mellan den slags anonymitet som hon vill ha när hon ställer frågor, 
och den direktdialog som hon ändå vill kunna föra. 
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5.4 Synen på säkerhetsrisker och problem 
 
Se materialsammanfattning i bilaga 1, tabell 7.4.1 och 7.4.4 
 

5.4.1 Analys av användarenkätsvar 
 
Bilden av säkerhetsrisker och problem hos enkätdeltagarna visar hur de minst allvarliga hoten 
verkar vara de mest vanligt förekommande (till exempel skräppost) trots skyddsåtgärder och de 
allvarligaste problemen (betalnings-/kontokortsbedrägeri) anses vara ovanligast. Det bör dock 
noteras att ”mindre allvarliga” problem kan leda till värre, exempelvis skräppost som leder till 
nedladdning av en trojan som plockar användarens bankuppgifter. 
 

5.4.2 Analys av intervjuer 
 
Riskbedömning av olika hot 

I egenskap av lite mer ovan datoranvändare anser sig intervjuperson 1 ha svårt att uppskatta 
risken att råka ut för hoten och hur allvarligt det skulle vara eftersom hon själv inte har stött på 
dem. Generellt sett går det dock att se att hon rankar det mesta som mycket allvarligt att råka ut 
för. Hon försöker skydda sig med hjälp av till exempel antivirusprogram, men verkar inte själv 
kunna skatta om de behövs, om de verkligen hjälper och om hon använder dem på rätt sätt.  
 
Intervjuperson 2 menar att pengar är en nyckelfaktor i sammanhanget. Datasäkerhet är bara 
intressant när ekonomiska värden står på spel. Ju mer värdefull information som hanteras av 
datorer, ju mer kommer bedrägerierna att öka. På samma sätt menar han att modemkapningar 
förmodligen minskar genom att telefonmodemsanvändingen blir allt mer sällsynt. 
 
Som enda intervjuperson använder just intervjuperson 3 telefonmodem. Modemkapning oroar 
honom dock inte eftersom han inte har råkat ut för något hittills, trots stor datoranvändning, och 
uppfattas inte heller som särskilt allvarligt. Istället är det till och med så att han i egenskap av 
modemanvändare tycker sig vara mindre utsatt för datorkapningsrisk, vilket är svårare via 
modemuppkoppling än andra anslutningsformer. Virus som sprids automatiskt har dock ingen 
aning om de angriper en dator som är uppkopplad med modem eller via bredband. Däremot lär 
datorer med bredband i de flesta fall vara uppkopplade oftare än de som använder modem. 
 
För intervjuperson 3 verkar tid och arbetsbörda vara viktigare faktorer än ekonomiska, att hans 
dokument skulle kommas åt utifrån eller förstöras. Kostnadsfaktorernas betydelse för honom 
syns på hans bedömning av skräppost. Denna värderas av honom som betydligt allvarligare än 
vad de andra intervjuade anser. Detta eftersom hans e-postanvändning skiljer sig från de övrigas 
eftersom han även använder mobiltelefonen för att läsa e-post i, där varje nedladdat meddelande 
kostar pengar. 
 
Intervjuperson 4 tycker sig inte ha någon värdefull information, men ser inte främst det som ett 
skäl att det därmed inte skulle göra så mycket om han blir av med den eller om den hamnar i 
orätta händer. Snarare menar han att sannolikheten att den ska hamna i orätta händer är liten 
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eftersom informationen inte är värdefull och ingen annan har något intresse av den. Däremot 
oroar han sig mycket för att seriös e-post kan markeras som skräppost och sorteras bort. Sådan 
oro kan rimligtvis leda till att spamfilter väljs bort. Motsvarande misstänksamhet mot exempelvis 
antivirusprogram skulle kunna utsätta användaren för onödiga risker om detta väljs bort. 
 
Det som verkar viktigast i intervjuperson 4:as riskbedömningar gäller hurtillvida han själv eller 
någon bekant har råkat ut för hotet, snarare än information från tredje part genom till exempel 
medier eller från berörda aktörer. 
 
Brist på motivation återkommer som argument på varför intervjuperson 1 avstår från att utföra 
preventiva åtgärder, som exempelvis backup. Förmodligen har även detta till del grund i att 
intresset för datorer i allmänhet inte är så stort. Dessutom syns det tydligt hur ambitionen 
minskar över tiden som förflutit efter en incident, som också diskuteras i 2.5.5. Detta trots att 
hon är väl medveten om olika risker som kan inträffa. 
 
Trots att intervjuperson 2 är medveten om att antivirusprogram måste hållas uppdaterade så 
slarvar han själv med detta. Förmodligen hänger detta ihop med att han inte anser att de 
virusattacker som han själv har råkat ut för var så allvarliga och därmed, i likhet med 
intevjuperson 1, saknar motivation. Inte heller anser han att dålig datorsäkerhet på hans dator 
skulle kunna drabba andra än honom själv. Motivation saknas också för att skydda egna 
dokument på datorn, eftersom han inte tycker att de är särskilt värdefulla, enligt samma 
resonemang som intervjuperson 1 förde. Om han hade ansett sig ha viktig information på datorn 
menar han att han skulle ha satt sig in i tillvägagångssättet för att hålla datorn korrekt uppdaterad. 
Nu vet han inte hur detta görs, trots att han tror att det egentligen är ganska enkelt. Istället är det 
alltid andra som får hjälpa honom om han drabbas. När han själv försöker vet han inte om han 
gör rätt. Intervjupersonen underskattar förmodligen också riskerna med datorkapning, 
exempelvis den potentiella möjligheten att kaparen visst kan komma åt känsliga bankuppgifter 
och lösenord. ”Har inte råkat ut för själv och tror inte det är så stor risk” kan kanske kopplas till 
det psykologiska resonemanget i 2.5.5. Riskerna vid e-handel jämförs också med exempelvis 
kontanthantering, vilket mycket riktigt också har sina risker (exempelvis skimmade 
bankomatkort, rån- och stöldrisk). 
 
När det gäller betalningsbedrägerier tror inte intervjuperson 3 att det är så stor risk att drabbas, 
och inte heller i detta fall har han råkat ut för det själv. Dataförlust har han däremot blivit bättre 
på att skydda sig emot på grund av egna erfarenheter. Detta stämmer typiskt överens med hur 
riskbedömningen av fenomen som ligger nära i tiden respektive sådant som inte alls råkats ut för 
brukar se ut, vilket diskuteras i det teoretiska underlaget. Han säger sig vidare vara villig att utsätta 
sig för en större risk vid exempelvis e-handel om vinsten är tillräckligt stor, detta tas också upp i 
kapitel 2.5.5. 
 
Intervjuperson 3 lägger till hårdvarufel som en egen, högt riskrankad, kategori i sina svar. Detta 
tror han dessutom kommer att bli vanligare i framtiden med exempelvis allt varmare 
komponenter.  
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Riskbedömning av internettjänster 

Det ringa datorintresset syns också i intervjuperson 1:s vilja att använda sig av de specifika 
tjänster som räknades upp i enkäten. Trots detta använder hon banktjänster och anledningen till 
att exempelvis e-handel undviks verkar inte ligga i oro för säkerheten. Däremot finns det ett 
omvänt samband, eftersom hon inte använder de tjänster där hon anser att säkerheten är viktig, 
så ser hon heller det inte som särskilt nödvändigt att hålla en god säkerhet på datorn. Detta är ett 
riskabelt resonemang, som delas av många andra (se kapitel 2.2.2), med tanke på att även sådant 
som inte räknas som intressant för illasinnade vid en första anblick ändå kan vara det, till exempel 
själva datorn och dess uppkoppling. 
 
Tjänsterna på listan som intervjuperson 3 har gett sin syn på ses inte som särskilt riskfulla vid 
brukandet. Det är klart beroende på vad tjänsten innebär, och exempelvis inloggningen till 
skattemyndigheten tycker han är för dålig. Hans datorvana syns även här, och intervjuperson 3 
har större vana av e-tjänsterna, både kommersiellt och med myndigheter. Dock går det att notera 
hur han exemplifierar med adressändring som en tjänst där säkerheten inte är så viktig, när just 
falska tillfälliga adressändringar förekommer i flera bedrägerier (se exempelvis Bagge, 2005). Lägg 
också märke till att detta, och till exempel hans mening att antivirusprogrammen mest tar resurser 
och är i vägen, ju dessutom är åsikter som kan föras vidare till de andra som ser intervjuperson 3 
som en auktoritet inom området.  
 
Inför e-handel är han kluven och även han menar att det finns både för- och nackdelar jämfört 
med motsvarande handel utanför internet. Bland annat tycker han att risken är större när 
betalkort lämnas iväg vid ett restaurangbesök. Ett synsätt han delar med de flesta som är beredda 
att dela med sig av sina kortuppgifter på internet (PTS, 2003a).  
 

5.4.3 Överensstämmelse med aktörernas åsikter 
 
Virus och spam anses genomgående vara de största problemen för användarna, både från 
aktörshåll och bland användarna själva. Det finns dock två sidor av problemet, dels hur stor 
risk/sannolikhet det är att råka ut för fenomenet, dels hur stora konsekvenser det i så fall får. 
Spam är det väldigt stor risk att råka ut för, men säkerhetsrisken är inte så stor, det är mest 
irriterande. Att andra tar del av ens data är inte lika sannolikt, men värre om det väl sker. Riskerna 
och oron för konsekvenserna skiljer sig också utifrån vilka förutsättningar användaren har. Spam 
är till exempel värre om du betalar för varje mottaget mail i form av trafikavgifter. 
 
Vidare finns det en skillnad i hur aktörer och användare rankar risken att datorn kapas för att 
användas i DDoS-attacker eller för att skicka spam. Aktörer tror att denna risk är större än vad 
användarna gör, och de tror just också att det är ett område som användarna underskattar 
riskerna med. Vi såg i våra intervjuer att användare ibland tycker att det inte är så nödvändigt med 
god säkerhet, för de inte tycker sig ha något ”viktigt” lagrat på datorn. Delio, 2004, visar hur vissa 
är beredda att gå ännu längre, och accepterar att spyware körs på datorn. Kanske reflekteras det 
inte över att datan inte alltid är det intressanta, utan att själva hårdvaran, internetförbindelsen eller 
vetskap om dina vanor är det som lockar. 
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Det tycks vara så att så länge inget händer, till exempel att viktig information försvinner eller att 
datorn infekteras av virus, så känns inte ett visst risk- och problemområde som något påtagligt 
hot för användaren. Efter att ha drabbats ökar riskmedvetandet ett tag och användaren tar det 
mycket försiktigare. Om användaren inte påminns om risken igen så klingar detta medvetandet 
oftast av igen, på samma sätt som Slovic et al (2004) beskriver. 
 
De användarkategorier som är mindre intresserade av datorer har en mycket lägre grad av 
riskmedvetenhet än de med större kunskap inom området. En av de intervjuade användarna är 
nästan mer oroad för säkerhetens biverkningar som att legitima e-postmeddelanden klassas som 
skräppost och tas bort automatiskt.  
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6 Slutsatser 
 
Vårt resonemang och slutsatser utgår i första hand från analysen av intervjuerna kompletterat med information 

från enkäter och källmaterial.  

 

6.1 Attityder och beteendemönster  
 

6.1.1 Faktorer som påverkar beteendet 
 
Under analysen av intervju- och enkätmaterialet har vi identifierat ett antal faktorer som orsak till 
att användare inte uppnår fullgod säkerhet i sitt datoranvändande. Dessa faktorer leder oss också 
tillbaka till frågan om attityder och beteendemönster som vi ställde i uppsatsens inledning. 
 

• bristande kunskap 
• upplevd nytta i förhållande till nackdelar 
• bekvämlighet 
• ekonomiska begränsningar 
• upplever sig sakna behov av skydd/säkerhetsåtgärder 

 
Bristande kunskap 

Bristande kunskap inom datorsäkerhetsområdet kan handla om att överhuvudtaget sakna 
kunskap, om att en säkerhetsrisk existerar eller att missbedöma sannolikheten för att råka ut för 
den, både i allmänhet och i användarens egna unika situation. Det kan också gälla hur allvarligt 
användaren uppskattar att hotet är. Användare i vår undersökning saknar ofta kunskap inom 
området och de bryr sig heller inte om att de saknar den. De användare som inte är intresserade 
och struntar i denna hamnar i ett säkerhetsmässigt riskfyllt tillstånd. Orsaken kan vara att det, 
speciellt initialt, krävs ganska mycket av användaren för att kunna ta till sig den information som 
erbjuds. Ofta utgår riskvärderingen från användarens personliga erfarenheter. Användare i vår 
undersökning menade att så länge inget händer, till exempel att viktig information försvinner, så 
känns inte ett visst risk- och problemområde som något påtagligt hot. Efter att ha drabbats ökar 
riskmedvetandet ett tag och användaren tar det mycket försiktigare. Om användaren inte påminns 
om risken igen så klingar detta medvetande oftast av. 
 
Upplevd nytta i förhållande till nackdelar 

Även om kunskapen finns där kan säkerhetsåtgärder aktivt väljas bort. Om åtgärderna inverkar 
menligt på till exempel datorns prestanda eller om de hindrar eller försvårar för användaren att nå 
sina omedelbara mål är det stor risk att de utelämnas. På samma sätt kan det handla om att den 
arbetsinsats som krävs för att säkra upp datorn inte anses stå i proportion till den säkerhet som 
användaren vinner på det. 
 
Bekvämlighet 

När kunskapen finns och fördelarna egentligen överväger nackdelarna så att förutsättningarna för 
att vidta korrekta säkerhetsåtgärder finns så sker detta ibland ändå inte. Ofta beror detta på 
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bekvämlighetsskäl. Om okunskap med de rätta åtgärderna kan informeras bort och det går att få 
fördelarna att väga tyngre än nackdelarna genom exempelvis enklare och effektivare 
säkerhetsrutiner och program, så är det förmodligen svårare att göra något åt denna faktor. 
 
Ekonomiska begränsningar 

Även ekonomiska faktorer kan väga in när en säker datormiljö ska skapas. Det går alltid att öka 
sin säkerhet genom att investera i utrustning och program, till exempel brandväggar, backup-
system och krypteringslösningar.  
 
Upplever sig sakna behov av skydd/säkerhetsåtgärder 

Vissa användare tycker inte att datorsäkerhetsfrågor är viktiga. Deras resonemang kan leda åt två 
håll. I båda fallen menar de att de inte har något på sin dator som är värt att skydda. I det ena 
fallet tänker de sig att detta innebär att de därmed inte är målet för några säkerhetsattacker och 
därför inte kommer att råka ut för något. I det andra fallet inser de att de ändå kan utsättas för 
hoten, men att det inte spelar någon roll om andra får ta del av deras aktiviteter på internet eller 
innehållet på deras datorer. 
 

6.1.2 Informationsinhämtning 
 
Aktörernas syn på sin egen roll kan sammanfattas med att de ger information och support samt 
ställer krav som användaren måste uppfylla för att ingångna avtal skall gälla. Ansvaret därefter 
vilar på användaren. De aktörer som har blivit tillfrågade av oss tycks uteslutande lägga allt ansvar 
på användarna själva i första hand och möjligtvis även på andra aktörer. Detta skapar framför allt 
ett glapp mot de användarkategorier som är mindre intresserade och engagerade i sitt 
datoranvändande. 
 
Information som sprids från olika intressenter når inte nödvändigtvis fram till användaren. Det 
kan handla om att informationen inte förstås, inte sorteras och filtreras korrekt av användaren 
eller att han/hon inte vet var informationen alls ska hittas. Det är mycket möjligt att 
intressenterna tror sig ha nått fram hela vägen även när så inte är fallet. Detta skulle kunna 
beskrivas som om det finns ett filter runt användaren. 
 
Vi har sett att information från erfarna till oerfarna användare utgör en viktig del i hur enskillda 
användare får stöd och hjälp i säkerhetsfrågor. Vänner och bekanta känner till användarens 
situation och förutsättningar. Eftersom denna information efterfrågas, når fram, kommer från en 
källa som användaren litar på, håller sig på användarens nivå och är relevant för just den aktuella 
användaren så är denna informationskanal väldigt viktig. Även denna form av informerande har 
dock sina nackdelar, framförallt eftersom även om informationens källa vill väl så kommer det i 
många fall att vara så att kunskapen och kompetensen hos denna person är lägre än hos de 
intressenter som jobbar inom området. 
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6.2 Glapp mellan användare och andra intressenter 
 
Det tydligaste glappet, som vi ser det, är det som uppstår när användare saknar kunskap och 
intresse att ta till sig säkerhetslösningar samtidigt som aktörerna verkar ta det för givet att 
användaren själv ska ta på sig ett stort ansvar. Användare å sin sida förväntar sig i större 
utsträckning att säkerhet skall finnas inbyggt i systemen från början och verka per automatik. 
Detta skulle kunna jämföras med hur det fungerar inom större företag och andra organisationer 
där en IT-avdelning täcker upp och tar på sig en stor del av säkerhetsansvaret. Här uppstår dock 
ett glapp mellan olika användarkategorier eftersom vi har kunnat se att vissa användare snarare 
vill ha ännu mer ansvar själva och ingen kontroll eller inblandning av utomstående.  
 
Sammanfattningsvis har vi sett exempel på att ett glapp skapas dels på grund av att aktörer tror 
sig veta hur användare resonerar mot hur det i själva verket förhåller sig. Dels skapas ett glapp 
mellan olika användarkategorier på grund av att intresse och engagemang skapar olika 
förhållningssätt och attityder till säkerhetsrisker. 
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7 Avslutande och framåtblickande diskussion 
 
I detta avslutande kapitel för vi ett friare resonemang kring frågor och tankar som arbetet och resultatet av 

uppsatsen har gett upphov till. Vi ställer också frågor som skulle kunna ligga till grund för framtida 

undersökningar och forskning. 

 
Datasäkerhet är ett ämne som har betydelse för alla som använder en dator. Eftersom denna 
grupp är oerhört stor skiljer sig naturligtvis synsätten åt kring detta område. I vår undersökning 
delade vi bara in användare utifrån deras kunskapsnivå inom ämnet. Även om det skulle gå att 
anlägga flera andra perspektiv till exempel utifrån ålder, utbildningsnivå, klasstillhörighet eller 
utifrån ett genusperspektiv, stannar vi vid erfarenhet och kunskap utan att utforska anledningarna 
till individernas sådan eller brist på dylik. 
 
Av de av våra intervjuade användare som betecknade sin datorkunskap som lite högre ansågs det 
var viktigare att säkerheten inte höjdes på bekostnad av integriteten. Dessa ser hellre att 
användaren får ta på sig ett större ansvar mot att de också får en större frihet och slipper 
inblandning från övriga intressenter. För de som har intresset och kunskapen kan det vara svårt 
att förstå de som tycker att dataområdet är ointressant och tråkigt, vilket då även inkluderar själva 
datasäkerheten. I många fall, både hos de mer datorvana och de mindre erfarna, handlar det 
kanske om att det är för besvärligt att vidta åtgärder, även om kunskapen finns, åtgärderna i sig 
inte är särskilt komplicerade och de eventuella framtida konsekvenserna blir stora. Risken tas med 
i kalkylen, men en användare bestämmer sig för att den är värd att ta. Risker som användaren inte 
själv har drabbats av har en tendens att underskattas, och ju längre tid som förflyter sedan en 
incident ju mindre reflekteras det över den, vilket en av intervjupersonerna vittnar om. På motsatt 
sätt kan risker överskattas, bland annat efter exponering i media eller kampanjer från företag som 
har intresse av att deras produkter eller tjänster används som skydd mot hotet i fråga. Ett 
exempel är en av våra intervjupersoner som inte laddar hem upphovsrättsskyddat material av 
rädsla för att samtidigt få virus eller liknande, vilket vi nog mest tycker handlar om 
skräckpropaganda. Till samma kategori kan även antivirusföretagen och anonymitetstjänster och 
till exempel en identitetsstöldsförsäkring kanske till viss del också sägas tillhöra. 
 
Mer dramatiska risker, som exploderande batterier eller stora ekonomiska bedrägerier tenderar 
nog också att överskattas i enlighet med hur människan fungerar psykologiskt. En intervjuperson 
beskriver också hur språkbruket och analogier som används inom datasäkerhet är känsloladdade, 
ord som ”virus” eller ”attack” kan ju upplevas dramatiska medan personer i branschen kanske 
inte alls reflekterar över dem på det viset. Vi tycker också att det är mycket intressant att se 
exempelvis hur ett mer frekvent uppdaterande av antivirusdefinitioner dels kan ses som ett 
förtroendeingivande tecken på att antivirusleverantören i fråga har situationen under kontroll 
men också kan upplevas som att hoten är större, akutare och vanligare än tidigare. 
 
Ofta är det idag inte brist på information som är problemet utan möjligheten att sortera och 
filtrera ut relevant och korrekt information ifrån det överflöd som finns. Många av de kognitiva 
genvägar som människan använder sig av kan exploateras av andra med mer eller mindre 
illasinnade mål. Det kan exempelvis vara hur ett stort antal argument för en sak i sig kan verka 
förtroendeingivande, även om de egentligen är innehållslösa eller beslut som måste fattas snabbt 
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utan att valsituationen egentligen hinner tänkas igenom. Detta överflöd av information kan också 
leda till att människan blir överlastad mentalt, vilket gör att vi inte hinner tänka ut motargument 
som kan genomskåda informationen som vi har matats med. De intryck som till exempel en 
hemsida ger tjänar också som en sorts mental genväg. En till synes seriös hemsida kan vara full av 
lögner eller, kanske ännu värre, några lögner instuckna bland andra sanningar. Utan god 
förkunskap är det mycket svårt att utföra denna sortering mellan felaktigt och korrekt. Kanske 
kan det också finnas en första tröskel innan en nybörjare ens vet var hjälp kan hittas och vart det 
går att vända sig för korrekt information. När detta väl har uppnåtts kan han/hon genom att följa 
denna tillförlitliga källas referenser och råd hitta nya pålitliga källor och på så sätt utöka sin 
kunskap och förståelse för området.  
 
Svårighet att filtrera kunskap skulle också kunna leda till att ovana datoranvändare inte 
nödvändigtvis ligger på en för låg säkerhetsnivå utan att de lika gärna kan, på grund av bristande 
kunskap och förståelse för sin egen risknivå, ligga på en onödigt hög säkerhetsnivå som kan 
medföra extra krångel och högre kostnader. 
 
Vissa säkerhetsrisker som vi beskriver i uppsatsen kommer att försvinna av sig själva i framtiden i 
takt med att tekniken efter hand byts ut. Det mest konkreta exemplet som redan är på gång är 
problemet med modemkapningar. När färre och färre använder sig av modem kommer 
naturligtvis färre och färre att råka ut för modemkapningar. Vi tror att detta inte bara gäller i 
absoluta tal, utan också att andelen som drabbas bland de som fortfarande använder modem 
kommer att minska eftersom det inte kommer att vara lönt att inkludera ett 
modemkapningsprogram bland de paket med skadlig kod (trojaner, spionprogram etc) som 
illasinnade försöker fylla andras datorer med eftersom det ger utdelning i alldeles för få fall. Å 
andra sidan går det inte att, som vissa modemanvändare verkar anse, tro att modemuppkopplade 
datorer är förskonade från kapningar eftersom deras långsamma uppkopplingar är värdelösa i 
DDoS-sammanhang. Problemet med detta resonemang är att sabotageprogrammen sprider sig 
själva utan att veta om de inkluderar en dator med telefonmodem eller en bredbandsuppkoppling 
i sitt nät. DDoS-attackens genomslagskraft blir aningens mindre, men konsekvenserna för 
användaren med sabotageprogrammet i sin dator kan bli desamma. 
 
Andra säkerhetsrisker kommer istället att bli vanligare. Det skulle också kunna vara så att när ett 
större antal människor börjar använda sig av internet, speciellt de med mindre datorvana, ökar 
möjligheten för kriminella att lyckas med olika former av bedrägerier, vilket i sin tur leder till ökat 
incitament för bedragarna att ge sig in i branschen. Hur dessa säkerhetsrisker bör bemötas skulle 
kunna vara viktiga ämnen att studera vidare. Kanske kommer det exempelvis att krävas en 
tydligare ansvarsfördelning för användare respektive aktörer och aktörerna emellan. Hur detta i så 
fall skulle ske, med försäkringar, kanske garantier för att användaren är införstådd med riskerna 
och har grundförståelse för dessa ska undvikas eller ett mer strängt kontrollerat internet, är oklart. 
Speciellt intressant är ansvarsfrågan när det handlar om tjänster som det inte finns några rimliga, 
ickevirtuella sätt att annars ta del av.  
 
Det skulle också vara intressant att närmare titta på ungdomars förhållande till datorsäkerhet, och 
vilken roll skolan spelar, eller borde spela, i detta. När vi i uppsatsarbetet sonderade terrängen 
genom att bland annat titta igenom forumdiskussioner träffade vi på mycket missuppfattningar 



   

63 
 
 

som spreds i denna grupp. Kanske hade de inte sämre förståelse för ämnet än vuxna, men 
forumen var ett naturligt sätt för dem att diskutera det på. 
 
Under hela uppsatsarbetet har vi funderat över aktörers olika incitament att hjälpa användare med 
deras säkerhet. Bara vissa aktörsgrupper tjänar pengar på detta direkt genom att erbjuda 
säkerhetstjänster som de tar betalt för. Följande anledningar kan också finnas: 
 

• För att vinna långsiktigt kundförtroende som ger ett kassainflöde på längre sikt, både för 
existerande och potentiella kunder. En kund som får hjälp att lösa sina 
datasäkerhetsproblem är en nöjdare kund. Om produkten eller tjänsten är osäker i sig kan 
detta på samma sätt leda till dåligt rykte och därmed sämre kundunderlag. 

 
• En kund med dålig säkerhet kan störa eller förstöra för andra användare, allt från kapade 

datorer som stjäl bandbredd till e-postlistor som fylls med skräppost. Ibland kan även 
aktörens egna säkerhet vara mer utsatt om kundernas säkerhet är dålig. Och om en banks 
kunder förlorar pengar på grund av dålig säkerhet så kan ju även bankens 
säkerhetslösning anses har fallerat och banken får dessutom ta den ekonomiska smällen. 

 
En fråga att reflektera över är om aktörsföretagen skulle acceptera kundernas ibland väldigt låga 
datasäkerhetsnivå inom den egna organisationen. Förmodligen inte, men även om det går att se 
till att de regler som sätts upp verkligen följs på ett helt annat sätt inom ett företag jämfört med 
hos dess kunder, så visar det ändå att det är möjligt att ta bättre hand om och hjälpa användare 
mer än vad som görs med dessa kunder, som kanske är i beroendeställning, idag. Kanske är det 
också så att många användare är vana vid, från sin arbetsplats, att någon annan tar hand om 
datorsäkerheten, och denna vana att inte behöva reflektera över säkerheten tar de med sig hem.  
 
Precis som att datoranvändning för de allra flesta inte är ett mål i sig, utan endast ett viktigt 
verktyg för att uppnå ett annat mål, exempelvis att kommunicera, arbeta effektivare eller roa sig, 
är god datasäkerhet i sin tur ett underverktyg till datorn. Det är inte konstigt att en användare 
som bara vill att datorn ska fungera och verkligen underlätta genomförandet av själva 
måluppgiften, i ännu mindre grad bryr sig om hur det står till med specialområdet datorsäkerhet. 
I flera fall märkte vi själva hur våra frågor fick respondenterna att börja reflektera över hur 
förberedda de själva egentligen var. Om vi hade genomfört en uppföljande intervju är det möjligt 
att dessa våra tidigare frågor har påverkat deras handlande och därmed de senare svaren. I något 
fall upplevdes de nya funderingarna också som lite jobbiga, som ännu fler saker att oroa sig över, 
okunnigheten är ju som bekant säll. Därför är det viktigt att säkerhetsåtgärderna och dess 
genomförande sker väldigt transparent för användarna. Utan att försvåra, störa, skrämma, kränka 
integriteten eller slösa tid ska åtgärderna vidtas så omärkligt som möjligt. Detta gick att se konkret 
exempelvis i hur intervjupersonerna ansåg att säkerhetsuppdateringar ska installeras, nämligen när 
användarna själv hinner och har möjlighet.  
 
Arbetet med denna uppsats sträckte sig, i aktiva och passiva perioder, över flera år. På denna tid 
har tillgången till internet bara fortsatt att öka (se till exempel Findahl, 2007). Även om de flesta 
av de som har använt internet lite längre förhoppningsvis har uppnått en större 
datasäkerhetsmognad och har lärt sig vad som är farligt, så kommer det hela tiden nya nybörjare 
ut på internet. Samtidigt har också de illasinnade internetanvändarna rimligtvis förfinat sina 
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metoder, och att vara nybörjare nu kan, ur ett datasäkerhetsperspektiv, vara tuffare än för ett par 
år sedan. Det vi också har sett är att inga storskaliga attacker som drabbar ”alla” har uppträtt den 
senaste tiden. Från att enormt många datorer drabbades av Melissa eller Love-Letter-virus, verkar 
attackerna numera vara inriktade mer lokalt och med pengar som den främsta drivkraften. Vi tror 
inte att en storattack skulle vara omöjlig att genomföra även idag, utan mer att hackerkulturen ser 
annorlunda ut idag än för några år sedan. Numera verkar oftare ekonomiska eller politiska 
incitament ligga bakom säkerhetsattacker än tidigare då det viktigaste var att visa att det 
överhuvudtaget var möjligt. Att hoppas på i samband med detta är att aktörerna också på samma 
vis har blivit bättre på att hjälpa, informera och stödja sina användare, även nybörjarna. Internet 
är en del av vardagen och tillvaron, och precis som i tillvaron i övrigt finns där risker, hot och en 
minoritet illasinnade människor. 



 

 

Bilagor 
Bilaga 1, Användarenkäter och intervjuer 
Sammafattningar av datainsamling (enkäter och intervjuer) av användare i matrisformat. 
 
Hur stor datorvana anser du dig ha? Medelgod datorvana 
Använder du internet? Om ja, hur ofta? Varje vecka 
Har du tillgång till internet i hemmet? Ja 
  
Vilka av följande internettjänster använder du 
eller skulle du kunna tänka dig att använda? 

 

E-postkontakt med myndigheter Använder ej men kan tänka mig att använda 
Användning av automatiska myndighetstjänster 
(t.ex. adressändring, självdeklaration, begära 
intyg) 

Använder redan 

Ta del av information från myndigheter och 
kommuner 

Använder redan 

Bankärenden Använder redan 
E-handel / Internethandel Använder redan 
 
Tabell 7.1.1 
 
 
Hur stor datorvana anser du dig ha? Medelgod datorvana 
Använder du internet? Om ja, hur ofta? Varje vecka 
Har du tillgång till internet i hemmet? Ja 
  
Vilka av följande internettjänster använder du 
eller skulle du kunna tänka dig att använda? 

 

E-postkontakt med myndigheter Använder ej men kan tänka mig att använda 
Användning av automatiska myndighetstjänster 
(t.ex. adressändring, självdeklaration, begära 
intyg) 

Använder redan 

Ta del av information från myndigheter och 
kommuner 

Använder ej men kan tänka mig att använda 

Bankärenden Använder redan 
E-handel / Internethandel Använder ej och är inte intresserad 
 
Tabell 7.1.2 
 
 

Hur stor datorvana anser du dig ha? Avancerad användare 
Använder du internet? Om ja, hur ofta? Varje dag 
Har du tillgång till internet i hemmet? Ja 
  
Vilka av följande internettjänster använder du 
eller skulle du kunna tänka dig att använda? 

 

E-postkontakt med myndigheter Använder redan 
Användning av automatiska myndighetstjänster 
(t.ex. adressändring, självdeklaration, begära 
intyg) 

Använder redan 

Ta del av information från myndigheter och 
kommuner 

Använder redan 

Bankärenden Använder redan 
E-handel / Internethandel Använder redan 



   

 
 
 

 
Tabell 7.1.3 
 
 

Hur stor datorvana anser du dig ha? Medelgod datorvana 
Använder du internet? Om ja, hur ofta? Varje dag 
Har du tillgång till internet i hemmet? Ja 
  
Vilka av följande internettjänster använder du 
eller skulle du kunna tänka dig att använda? 

 

E-postkontakt med myndigheter Använder redan 
Användning av automatiska myndighetstjänster 
(t.ex. adressändring, självdeklaration, begära 
intyg) 

Använder redan 

Ta del av information från myndigheter och 
kommuner 

Använder redan 

Bankärenden Använder redan 
E-handel / Internethandel Använder redan 
 
Tabell 7.1.4 
 
 
Nedan presenteras fyra matriser över de intervjuades åsikter om olika aktörers ansvar, inflytande och trovärdighet. 
Innehållet hämtas dels från enkätsvaren i form av siffergradering och dels från intervjuerna. Sifferskalan går från 
1 till 6, där låga siffror visar på uppfattning om lågt ansvar och trovärdighet medan höga siffror anger motsatsen. 
Siffrorna i ansvar/inflytande-kolumnen graderar uppfattningen om aktörens ansvar i säkerhetsfrågor och behöver 
inte gälla för åsikterna om dess inflytande. 
 
Aktör Ansvar, inflytande Trovärdighet 
 
Internetleverantör 
 

 
5 

 
3 

 
Tjänsteleverantör 
 

 
6 
Större än användarens eget (t.ex. banker), 
eftersom man helt överlämnar sig i deras händer. 
 

 
5 

 
Mjukvaruleverantör 
 

 
5 

 
- 
Större än återförsäljarnas. 
 

 
Hårdvaruleverantör 
 

 
3 

 
- 

 
Återförsäljare 
 

 
1 
Inget ansvar 

 
Låg 
De anställda kan t.ex. vara 
icke ordinarie som 
egentligen inte har någon 
kunskap om området. 
 

 
Försäkringsbolag 
 

 
1 

 
- 

   



   

 
 
 

Polis 
 

3 
Känns inte rätt att koppla ihop polisen och 
datorer och vet inte vad de skulle kunna göra i 
sammanhanget och vill inte se dem som 
informationsspridare. 
 

- 
Känner låg trovärdighet till 
dem även i andra 
sammanhang. 
 

 
PTS 
 

 
3 

 
- 

 
Konsumentverket 
 

 
3 

 
2 

 
Andra myndigheter 
 

 
3 

 
- 

 
Media 
 

 
3 

 
4 
Stor skillnad på olika typer 
av källor. 
 

 
Samtliga (generella 
åsikter) 
 

 
Oacceptabelt att aktörer skulle få läsa e-post 
eller titta på vem man har kommunicerat med 
även om detta skulle öka datasäkerheten. 
Däremot accepteras automatiska uppdateringar, 
även om ett meddelande om detta skulle vara 
önskvärt. 
 
I eget intresse 
Om aktörerna vill ha kunder får de se till att 
kunderna kan lita på säkerheten i deras 
produkter. 
Hon tycker att de verkar ta sitt ansvar, eftersom 
hon själv inte har råkat ut för något. 
 

 
Varierar mycket inom 
respektive aktörskategori. 

 
Tabell 7.2.1, Siffrorna 1-6 anger enkätsvaren där 1 står för lågt och 6 för högt. 0 innebär ”ingen uppfattning”. 
 
 
Aktör Ansvar, inflytande Trovärdighet 
 
Internetleverantör 
 

5 2 Lågt förtroende 
Verkar inte kunna hålla vad de lovar i det 
pågående priskriget, enligt vad han har hört 
via media. 

 
Tjänsteleverantör 
 

5 2 

 
Mjukvaruleverantör 
 

6 4 

 
Hårdvaruleverantör 
 

6 4 

 
Återförsäljare 
 

6 Är för dåliga på att 
informera om risker och vilket 
skydd som behövs för de 
produkter som de vill sälja. 

0 

 
Försäkringsbolag 

4 1 Låg trovärdighet 
Pga lågt förtroende i övriga sammanhang. 



   

 
 
 

 
 
Polis 
 

2 4 

 
PTS 
 

2 0 

 
Konsumentverket 
 

2 5 

 
Andra myndigheter 
 

2 0 

 
Media 
 

2 6 

 
Samtliga (generella 
åsikter) 
 

 
Kan tänka sig att 
internetkommunikationen i 
viss mån övervakas, men inte 
att de tar del av själva 
innehållet i exempelvis e-post. 
Accepterar automatiska 
uppdateringar, så länge de 
verkligen är bra. 

 
Beror på hans uppfattning om aktörens 
trovärdighet i andra sammanhang. 
Inloggning med lösenord visar att aktörerna 
tar sitt ansvar. 

 
Tabell 7.2.2, Siffrorna 1-6 anger enkätsvaren där 1 står för lågt och 6 för högt. 0 innebär ”ingen uppfattning”. 
 
 
Aktör Ansvar, inflytande Trovärdighet 
 
Internetleverantör 
 

 
6 Spärrar och kontroller ska undvikas.  

 
2 För att vara trovärdiga får 
de aldrig undersöka trafik 
som passerar i deras nät. 

 
Tjänsteleverantör 
 

 
4 Måste använda krypterad 
kommunikation vid penningtransaktioner. 

 
2 Stora e-handelskedjor på 
internet är trovärdiga, han har 
god erfarenhet av dessa. 

 
Mjukvaruleverantör 
 

 
6 Han kan inte själv styra över exempelvis 
operativsystemens grundsäkerhet. Detta 
ansvar måste aktören ta.  

 
1 Större förtroende för 
mjukvaruleverantörer som 
utvecklar icke-kommersiellt 
som han tycker lägger ned 
sin själ i programmen och är 
noga med att inte göra fel. 
Stora företag har råd att sälja 
program med buggar i.  

 
Hårdvaruleverantör 
 

 
6 Hårdvaran borde hålla längre och 
bättre. 

 
3 

 
Återförsäljare 
 

3  
1 Återkommer aldrig till en 
återförsäljare som har 
misskött sig.  

 
Försäkringsbolag 
 

4 1 Lågt förtroende. 
Saknar kompetensen och det 
finns många undanflykter för 
att slippa ersättningskrav. 

  3 Lågt förtroende 



   

 
 
 

Polis 
 

6 Borde inrikta sig på ”riktiga skurkar” och 
inte bry sig om fildelning och liknande. 

Saknar kompetensen och 
kunnandet.  
 

 
PTS 
 

5 3  

 
Konsumentverket 
 

5 2 

 
Andra myndigheter 
 

6 1 

 
Media 
 

4 3 

 
E-postleverantör 
 

6 Egen åsikt  

 
Samtliga (generella 
åsikter) 
 

 
En aktör har ansvar om den styr över 
någon del inom datasäkerhetsområdet 
som den enskilda användaren inte kan 
påverka själv. Ofta tar de inte detta 
ansvar. 
Annars har varje enskild användare 
ansvar för sin egen säkerhet. 
Accepterar automatiska program-
uppdateringar beroende på 
omständigheterna. Ogillar starkt 
övervakning av trafik eftersom detta kan 
leda till missbruk av övervakarrollen. 

Det handlar också om hans 
förtroende för 
tjänsteleverantören i andra 
sammanhang. Även om 
tilliten till en viss leverantör 
upplevs som låg kan han i 
t.ex. e-handelssammanhang 
ändå tänka sig att använda 
dessa om vinsten upplevs 
som tillräcklig i förhållande till 
risken. Liten vinst eller alltför 
oseriöst intryck gör dock att 
han avstår. Förtroendet för 
tjänsteleverantörerna 
bestäms av bland annat 
deras lokalisering, 
företagsnamn och hemsidans 
utseende. Små saker i 
layouten kan fälla 
avgörandet. Om designen 
verkar omsorgsfullt utförd 
med ett stort produktutbud, 
helst med bilder menar han 
att företaget har lagt ned så 
mycket tid är det troligt att de 
verkligen också säljer 
varorna. 

 
Tabell 7.2.3, Siffrorna 1-6 anger enkätsvaren där 1 står för lågt och 6 för högt. 0 innebär ”ingen uppfattning”. 
 
 
Aktör Ansvar, inflytande Trovärdighet 
 
Internetleverantör 
 

 
5 Är osäker på hur mycket ansvar man 
kan begära att de tar. 
Ansvar för att deras produkter/tjänster 
inte öppnar upp nya säkerhetshål hos 
användaren. 
Tycker det är OK och tryggt om 
nätansvariga kan se vad användarna gör 
på nätet. Denna kontroll får dock inte 

 
3 Lägre 
Dåliga på att ta ansvar enligt 
hans egen erfarenhet, undantag 
finns dock. 



   

 
 
 

missbrukas. Det är också OK att stänga 
av virussmittade datorer från nätverket, 
men användaren måste då få hjälp att 
komma igång igen. 

 
Tjänsteleverantör 
 

 
3 En del tar sitt ansvar av egenintresse. 

 
2 Högt förtroende för ex. vis 
amazon.com och banker. Dessa 
har också råd med stora 
investeringar i säkerhet. 

 
Mjukvaruleverantör 
 

 
3 Ansvar för att deras produkter/tjänster 
inte öppnar upp nya säkerhetshål hos 
användaren. 
 

 
4 

 
Hårdvaruleverantör 
 

1 Inget ansvar 
Har inget att göra med hur intrången 
görs. 

 
3 

 
Återförsäljare 
 

 
4 

 
2 Lägre 
Tar inte ansvar för hur produkter i 
slutändan används. 

 
Försäkringsbolag 
 

5 Borde se datorbrott som vilka andra 
brott som helst och ge ersättning för 
dessa. Ska dock kunna ställa krav på 
användarens motåtgärder. 

 
4 Lågt 

 
Polis 
 

 
6 Tar inte sitt ansvar när det gäller 
datasäkerhet. 

2 Lågt 
Verkar ligga några år efter 
brottslingarna på internet, följer 
inte tempot och är inte så aktiva 
mot internetbrott som de borde 
vara.  

 
PTS 
 

 
4 

1 Lågt 
Anser dem ha tagit konstiga 
beslut i andra sammanhang och 
att de egentligen inte förstår vad 
internet handlar om. 

 
Konsumentverket 
 

5  
4 

 
Andra myndigheter 
 

3 Skolan har också en viktig uppgift 
eftersom den når ut till alla unga. Även 
datasäkerhet borde ligga på schemat. 

3 

 
Media 
 

6 Stort ansvar 
Ska informera om vad som händer.  
Viktigt inflytande 
Når ut till alla, inte bara redan 
dataintresserade och kan därmed höja 
användarnas minimisäkerhet. 

3 

Skolväsendet (egen) 5  
 
Samtliga (generella 
åsikter) 
 

Automatiska uppdateringar är OK, om 
användaren själv har viss kontroll. 
Påtvingade omstarter, dålig timing och 
installationer som sker i hemlighet 
accepteras inte. 

 
Tycker det är svårt att bedöma 
aktörers trovärdighet själv, följer 
råd från personer han känner som 
använder datorer mycket. 

 
Tabell 7.2.4, Siffrorna 1-6 anger enkätsvaren där 1 står för lågt och 6 för högt. 0 innebär ”ingen uppfattning”. 
 
 



   

 
 
 

Avsändare Informationsform Åsikt om… för att 

Vänner, kollegor Muntligt Bästa form, hon vet vad de kan 
och det har gått bra vid tidigare 
tillfällen. Hembesök 

Internetleverantör I allmänhet Bra, i egenskap av leverantör 
av Internet borde de ju kunna 
ge svar inom området.  

Telefonsupport Goda egna erfarenheter av 
telefonsupport. 

Konsumentverket I allmänhet Bra, för att de är trovärdiga i 
andra sammanhang. 

Alla Telefonsupport 
 
 

Bra att vara ”anonym” så att 
man slipper känna sig dum och 
att slippa studera långa 
manualer själv. Hade dock 
gärna sett ännu bättre 
metoder. 

Alla Automatiska meddelanden OK, om de är mycket 
kortfattade och man själv kan 
välja tidpunkt för läsandet. 

Alla Datasäkerhetskurser Dåligt, för tidskrävande och 
ointressant. Möjligtvis under 
skoltid i grundskolan. 

Media Nyheter Kan också vara av ondo och  
oroa människor. 

 
Tabell 7.3.1 
 
 

Avsändare Informationsform Åsikt om… för att 

Vänner och kollegor I allmänhet Föredrar denna 
informationskälla därför att 
han: 
Litar på dem, vet att de vill 
hans bästa, känner till hans 
dator och förutsättningar, har 
ofta erfarenheter av samma 
problem. 
 

Alla Elektroniska manualer Är inte intresserad av längre 
texter, finner dylika tråkiga 



   

 
 
 

Pappersmanualer 

Samtliga utom vänner och 
kollegor 

Kontakt öga mot öga Tilltalar honom inte om han inte 
själv aktivt uppsöker detta 

Samtliga utom vänner och 
kollegor 

I allmänhet Upplever att dessa i första 
hand vill sälja en tjänst eller 
produkt 

Samtliga utom vänner och 
kollegor 

Hembesök Sämsta alternativet. 

Alla Automatiska meddelanden Bra metod om dessa är 
kortfattade. Tycker att de borde  
innehålla både aktuell och 
generell säkerhetsinformation.  
 

Alla Hemsidor Bra metoder. 
 E-post 

Media Nyheter Förstår att något är på gång 
när problem tas upp i 
nyhetsförmedlingen men 
förstår ofta inte innebörden av 
dessa. Brukar inte vidta några 
åtgärder och tycker att 
problemen oftast inte berör 
honom.  
 

 
Tabell 7.3.2 
 
 

Avsändare Informationsform Åsikt om… för att 

Vänner, kollegor I allmänhet Föredrar att inhämta 
information på detta sätt: litar 
på kompisar som gett korrekt 
information tidigare och som 
han umgås med i andra 
sammanhang 

Tjänsteleverantör I allmänhet 
. 

De är OK men ger bara 
information vid större 
virusutbrott och liknande 
sammanhang 

Alla I allmänhet Uppfattar i allmänhet 
säkerhetsinformation som 
godkänd för egen del men får 
ofta förklara för andra som är 
mindre insatta 

Alla Hembesök 
 

Sämsta formerna av 
informationsdistribution 



   

 
 
 

Rådgivning öga mot öga 
 

 

Återförsäljare I allmänhet Tycker att han ofta kan mer än 
dessa och dessutom uppfattar 
han det som om deras 
huvuduppgift är att sälja 
produkter och tjänster 
 

Alla Datasäkerhetskurser Tilltalas inte av kurser för att 
han inte anser att dessa har 
något att lära ut till honom och 
han tror att man lär sig bäst 
genom att utforska datorn på 
egen hand 
 

Media I allmänhet Tror att folk till slut inte bryr sig 
när kvällstidningar ständigt 
återkommer med nya löpsedlar 
om t.ex. virusattacker. Tycker 
att informationen ofta saknar 
grundläggande fakta om vem 
som berörs och vilka problem 
som egentligen uppstår. Tror 
att detta beror på att media inte 
förstår sig på området. 
 

Alla 
 

Manualer (pappers- och 
elektroniska) 
 

Ogillar denna informationsform. 
Manualer missar 
väsentligheterna och det är 
roligare att själv upptäcka 
finesser efter hand. 
Elektroniska dokument är dock 
bättre än de i pappersform.  
 

 
Tabell 7.3.3 
 
 

Avsändare Informationsform Åsikt om… för att 

Vänner och kollegor I allmänhet Föredrar denna form av 
informationskälla för fördjupade 
diskussioner i ett andra steg av 
informationsinhämtningen, 
speciellt öga mot öga och 
hembesök. Har hittills goda 
erfarenheter av detta och 
tycker att det känns tryggt. 
 

Mjukvaruleverantörer I allmänhet Föredrar denna form av källa  

Mjukvaruleverantörer  Hemsidor Upplever kvaliteten på 
informationen från 
antivirusföretagen som hög och 
heltäckande även om de utifrån 
en språklig synvinkel inte alltid 



   

 
 
 

är så bra. Anser att det kan ta 
lite tid att sätta sig in i deras 
information men värt tiden om 
man har ett problem. Personer 
med mindre datorvana tror han 
dessutom kan behöva ta hjälp 
av någon mer kunnig. 

Alla 
 

Hemsidor Bra metod för att få 
information, bl.a. därför att de 
kan hållas uppdaterade och 
aktuella.  

Alla Multimediamtrl. CD/DVD inte så bra eftersom 
materialet fort blir inaktuellt. 
Tror heller inte på videomtrl för 
att uppnå någon djupare 
förståelse.  

Alla Automatiska meddelanden Ogillar detta eftersom han 
ändå inte läser dessa och de 
tenderar att komma vid dåliga 
tidpunkter.  
 

Alla Datasäkerhetskurser 
 

Ogillar detta för att de är dyra, 
ineffektiva och förmedlar 
kunskap som snabbt glöms 
bort eller tappar i aktualitet.  

Media Nyheter Dagstidningar är för det mesta 
den källa som han får sin enda 
datasäkerhets-information 
ifrån. 
Försöker finna mer objektiv 
information på annat håll om 
det som omnämns i media. 
 

Alla I allmänhet Upplever att själva hotbilden 
inom datasäkerhetsområdet är 
dåligt definierad och att det ges 
olika besked om vad som 
gäller och var i farorna ligger. 

 
Tabell 7.3.4 
 
 
Problem/hot Uppskattad risk att råka ut för Uppskattad grad av allvarlighet 
Generellt Hon bygger sin uppfattning om 

uppskattad risk på självupplevda 
incidenter, och dessa har varit få. 
Detta kan i sin tur delvis bero på 
graden av datoranvändning öht.  

 

Virus, maskar, etc 5 Uppskattar sannolikheten att råka ut 
för detta som näst störst risk på listan 
över hot.  
Litar på att installerat 
antivirusprogram skyddar mot virus, 
men intervjufrågan leder till nya 
reflektioner och tvekan om hon 
egentligen kan bedöma om så är 
fallet.  

6 

Spam 3 Anser i enkäten att risken att råka ut 4, det hot som uppfattas som minst 



   

 
 
 

för detta är liten, men har i intervjun 
ändrat sig eller omvärderat frågan och 
anser spam vara det problem som det 
är mest sannolikt stöta på. Tror att 
detta problem kommer att ligga kvar 
på nuvarande nivåer eller minska i 
framtiden. 

allvarligt att råka ut för. 

Modemkapning 5 6 
Informationsstöld Anser sig inte kunna uppskatta hur 

stor risken är för att råka ut för detta. 
6 

Betalnings- eller 
kontokortsbedrägeri 

2 6 

Spyware och andra 
integritetshot 

Anser sig inte kunna uppskatta hur 
stor risken är för att råka ut för detta. 

Anser sig inte kunna uppskatta hur 
allvarligt detta skulle vara att råka ut 
för. 

Förlust av data / 
Obefintlig backup 

Anser sig inte kunna uppskatta hur 
stor risken är för att råka ut för detta. 
Berättar dock att hon inte oroar sig för 
problemet längre, trots självupplevd 
dataförlust. Detta inträffade för 
ganska länge sedan, och med tiden 
har beredskapen sjunkit. Genomför i 
allmänhet inga förebyggande 
åtgärder, utom när det gäller extra 
viktiga dokument. 

Anser att förlust av data skulle kunna 
innebära en stor kris, men orkar inte 
bekymra sig över eventuella 
konsekvenser förrän de verkligen 
inträffar. 

Identitetsstöld Anser sig inte kunna uppskatta hur 
stor risken är för att råka ut för detta. 

6 

Kapning av dator 4 6 
Annat - - 
 
Tabell 7.4.1a, Siffrorna 1-6 anger enkätsvaren där 1 står för lågt och 6 för högt. 0 innebär ”ingen uppfattning”. 
 
 
Tjänst Uppskattad risk vid brukandet Intresse av att använda 
E-postkontakt med 
myndigheter 3  1 
Användning av 
automatiska 
myndighetstjänster 4 1 
Ta del av information 
från myndigheter och 
kommuner 4 1 

Bankärenden 4 

2 Använder sig ändå av denna 
tjänst, trots lågt angivet intresse 
i enkäten. Bekymrar sig inte alls 
om säkerheten i samband med 
detta. 

E-handel / 
Internethandel 4  

2 Detta är en punkt där 
ekonomiska värden står på spel 
konkret, och därmed ett av de 
moment där hon anser att god 
datasäkerhet är viktigt. Handlar 
själv inte på Internet och bland 
annat därför är området 
datasäkerhet inte prioriterat för 
hennes del. Oro över 
datasäkerhet verkar inte vara 
skälet till att hon avstår från e-



   

 
 
 

handel. 
 
Tabell 7.4.1b, Siffrorna 1-6 anger enkätsvaren där 1 står för lågt och 6 för högt. 0 innebär ”ingen uppfattning”. 
 
 
Problem/hot Uppskattad risk att råka ut för Uppskattad grad av allvarlighet 
Generellt Han tror att problem med 

datasäkerhet kommer att bli värre i 
framtiden, framför allt när det gäller 
bedrägerier och andra sätt att förse 
sig med pengar. Påpekar också att 
det blir allt mer som kan gå förlorat 
i och med att mer och mer lagras på 
och utförs av datorer. 

 

Virus, maskar, etc 3 Har själv råkat ut för. Han försöker 
skydda sig men anser det ändå vara 
stor risk att drabbas eftersom han 
inte tycker att han kan något om 
det. Litar på antivirusprogrammet, 
men han är medveten om att han 
utsätter sig för en större risk i och 
med att han inte uppdaterar det 
som man ska. 

4 Upplevde det i sitt eget fall inte 
som särskilt allvarligt. 

Spam 3 2 Spam bekymrar inte, då detta inte 
besvärat honom så mycket. 

Modemkapning 4 Förmodligen ett minskande 
problem på grund av att allt fler går 
över till annan form av 
internetanslutning.  
 

0 

Informationsstöld 1 6 
Betalnings- eller 
kontokortsbedrägeri 

4 6 

Spyware och andra 
integritetshot 

1 6 

Förlust av data / 
Obefintlig backup 

4 4 Förlust av data bryr han sig inte 
om, eftersom han inte tycker sig ha 
några viktiga dokument och filer 
förutom några bilder. 

Identitetsstöld 4 6 
Kapning av dator 4 6 Kapning av dator oroar inte 

honom, eftersom han tror att en 
datorkapare inte kommer åt hans 
känsliga banktjänster då där behövs 
lösenord. (obs, skillnaden i 
enkätåsikt och intervju, typ att det 
inte är något självklart, att han inte 
bryr sig, att åsikten inte gäller för 
egen del, att vi har fått honom att 
reflektera eller att vi har ställt dåliga 
frågor) 



   

 
 
 

Annat   
 
Tabell 7.4.2a, Siffrorna 1-6 anger enkätsvaren där 1 står för lågt och 6 för högt. 0 innebär ”ingen uppfattning”. 
 
 
Tjänst Uppskattad risk vid brukandet Intresse av att använda 
Generellt 

Han ser ingen större risk i att utföra 
de uppräknade e-tjänsterna eftersom 
han själv har använt sig av många 
utan att råka ut för problem. 

Om han upplever fördelarna 
med en viss e-tjänst som små 
är det möjligt att han avstår 
från att använda denna om 
risken känns stor. Fall med e-
tjänstanvändning där andra 
har råkat illa ut är enbart 
något som han har läst och 
hört talas om i media.  
 

E-postkontakt med 
myndigheter 1 3 
Användning av 
automatiska 
myndighetstjänster 1 4 
Ta del av information 
från myndigheter och 
kommuner 1 3 

Bankärenden 

2 Viktigt att detta fungerar, att ingen 
tar sig in på hans datorbank och att 
inget försvinner eftersom uppgifter 
om hans privatekonomi eventuellt 
kan exponeras genom denna väg. 

4 Det är mestadels 
banktjänster han använder, 
och därför är det också detta 
han oroar sig mest över. 

E-handel / 
Internethandel 

0 Utlämnandet av kortnummer och 
personuppgifter ses som 
riskmomentet vid e-handel. Å andra 
sidan finns det fördelar också, som 
att slippa viss hantering av kontanter. 

2 Om e-handel har han dock 
ingen uppfattning eftersom 
han bara provat det en gång. 
Däremot har han provat att 
boka flygbiljetter via internet 
vilket han inte upplevde 
någon oro inför trots 
utlämnande av 
kreditkortsnummer. 

 
Tabell 7.4.2b, Siffrorna 1-6 anger enkätsvaren där 1 står för lågt och 6 för högt. 0 innebär ”ingen uppfattning”. 
 
 
Problem/hot Uppskattad risk att råka ut för Uppskattad grad av allvarlighet 
Generellt  God datasäkerhet är viktigt eftersom 

det kan ta väldigt lång tid att 
återställa eventuella skador som 
annars lättare kan uppstå. 

Virus, maskar, etc 3 Virus som sprids via e-post borde 
vara ett stort problem speciellt för 
ovana användare. När virusen sprider 
sig vidare drabbas även andra. 

3 

Spam 3 Upplever som störst risk att råka ut 
för, eftersom man får det skickat till 
sig hela tiden. 

6 Värsta problemet eftersom det då 
han läser e-post med mobiltelefonen 
inte finns möjlighet att filtrera bort 



   

 
 
 

skräppost, vilken kostar pengar då 
allt måste laddas ner. Filtrering sker 
dock effektivt när han läser på 
datorn. 

Modemkapning 2 Har lång erfarenhet av 
datoranvändning och aldrig har råkat 
ut för det hittills. Det är också något 
som han tror bara kommer att bli mer 
och mer sällsynt, eftersom fler och fler 
slutar använda modem och går över 
till andra anslutningsformer. 
 

1 

Informationsstöld 1 2 
Betalnings- eller 
kontokortsbedrägeri 

2 Har inte råkat ut för och känner 
ingen större oro för att det skulle 
hända. Tror det är större risk att 
någon stjäl kortnumret vid t.ex. ett 
restaurangbesök. 

1 

Spyware och andra 
integritetshot 

3 Blir nog vanligare men fler kommer 
också att försöka skydda sig, så de 
måste bli mer sofistikerade än de är 
idag. 
Han tror att främst spyware är det hot 
som först och främst drabbar 
personer med svag datasäkerhet.  
 

3 

Förlust av data / 
Obefintlig backup 

5 6 Att förlora data är något han 
känner irritation inför eftersom det tar 
tid att återställa skadan, framförallt 
vad gäller dokument. Själva förlusten 
av data på hårddisken tycker han 
inte spelar någon roll då han numera 
gör backup på en extern hårddisk 
och det är liten risk att det blir fel på 
båda samtidigt. När enkäten fylldes i 
brydde han sig inte om att försöka 
skydda sig mot dataförluster, men 
efter ytterligare en hårddiskkrasch 
har han blivit mer noggrann med 
backup. Säkerhetskopieringen utförs 
dock manuellt och innefattar inte allt 
innehåll på hårddisken, eftersom 
detta tar för lång tid och för att han 
anser att hans operativsystem inte är 
riktigt gjort för det heller. 

Identitetsstöld 4 Stöld av identitet upplevs inte som 
något större problem, i alla fall inte i 
Sverige. 

1 

Kapning av dator 4 Kapning av datorn är inte heller 
något som han känner oro för 
eftersom han påpekar att det borde 
vara svårt att göra via 
modemuppkoppling. 

1 

Annat Hårdvara 3 Hårdvarufel har han själv 
drabbats av och rankar det som näst 
störst risk att råka ut för. Han har 
även fått hjälpa andra med detta 
problem.  
Hårdvarufel är också en kategori 
problem som han tror kommer att bli 

En hårddisk som slutar fungera kan 
göra att datorn blir obrukbar och man 
förlorar tid.  



   

 
 
 

värre i framtiden i och med att 
komponenter får allt högre kapacitet 
och därmed blir varmare. 
Överhettning har han redan råkat ut 
för själv. 

 
Tabell 7.4.3a, Siffrorna 1-6 anger enkätsvaren där 1 står för lågt och 6 för högt. 0 innebär ”ingen uppfattning”. 
 
 
 
Tjänst Uppskattad risk vid brukandet Intresse av att använda 
E-postkontakt med 
myndigheter 

1 Den intervjuade känner tillit till e-
postkontakt med myndigheter och 
räknar med att posten kommer fram 
och svar ges. 4 

Användning av 
automatiska 
myndighetstjänster 

1 Tilliten till automatiska tjänster hos 
myndigheter beror på tjänsten, på t.ex. 
vägverket och vid adressändring 
bedömer han att risken som låg, 
medan han inte är nöjd med 
skatteverkets säkerhetslösning för 
inloggning. Dessutom ser han alltid till 
att överföringen krypteras vid 
betalningen för att ett köp ska bli av. 4 

Ta del av information 
från myndigheter och 
kommuner 2 4 
Bankärenden 4 4 

E-handel / 
Internethandel 

6 Han ser både fördelar och nackdelar 
med att använda internetversionerna 
av tjänster. Vid köp gäller alltid 14 
dagas ångerrätt och man slipper ta sig 
till affärerna. Problemet är att det är 
svårare att hålla någon till svars. I en 
butik kan han ställa en person mot 
väggen och kräva att denne löser 
svårigheten. Via internet är det lätt att 
bli ignorerad om man har ett problem. 
Han tycker dock att det brukar hjälpa 
om man ringer upp leverantörerna. 
 4 

 
Tabell 7.4.3b, Siffrorna 1-6 anger enkätsvaren där 1 står för lågt och 6 för högt. 0 innebär ”ingen uppfattning”. 
 
 
Problem/hot Uppskattad risk att råka ut för Uppskattad grad av allvarlighet 
Generellt  

 
 
 

Virus, maskar, etc 3 Han funderar över om det är störst 
risk att få virus genom 
internetsurfande eller via e-post. 
Eftersom han tänker sig att virus 
sprids via .exe-filer blir han extra rädd 
när besökta sidor startar program. 
Tror att risken ökar i takt med att 
komplexiteten i systemen ökar. Det 
faktum att han får ta emot 
virusuppdateringar allt oftare ser han 

5 Allvarligt främst för att det kan leda 
till förlust av data eller identitetsstöld.  
Han säger att hans uppfattning om 
risken med virus som förstör all data 
baseras på rykten och att han inte 
själv har råkat ut för detta. Andra 
virus har han däremot råkat ut för 
själv några gånger. Dessa har han 
dock snabbt fått bort. 



   

 
 
 

också som ett dåligt tecken. 
Spam 3 Värre förr. Bättre rutiner hos e-

postleverantörer och nya lagar har 
effekt och att spam till slut kommer att 
försvinna helt. 

3 Jobbigt, men inte allvarligt. 

Modemkapning 4 Har råkat ut för försök, men då han 
själv inte använder telefonmodem har 
de inte lyckats. 

4 

Informationsstöld 4 Ej råkat ut för själv. Eftersom han 
inte anser att innehållet i hans 
information är intressant för andra 
oroar han sig inte för att någon 
obehörig tar del av hans information i 
nuläget. Däremot tror han att om 
någon verkligen skulle vilja så kan de 
ganska lätt komma åt den, och det är 
detta som oroar honom.  

5 Den information som han tror att 
eventuella inkräktare i dagsläget 
skulle vara intresserade av är främst 
namn- och adressuppgifter för e-
post. Att hans namn och/eller e-
postadress skulle kunna användas 
av andra oroar honom mycket. 

Betalnings- eller 
kontokortsbedrägeri 

2 Han anser att det är lika stor risk att 
betalkortets nummer skrivs ned av 
någon annan under ett 
restaurangbesök. 

3 Detta är en brottslig handling, som 
ska tas om hand som en sådan av 
polisen. 

Spyware och andra 
integritetshot 

3 Har råkat ut för själv och också hört 
om andras erfarenheter. 

4 

Förlust av data / 
Obefintlig backup 

3 Har råkat ut för vissa incidenter, 
men har aldrig förlorat data. Oroar sig 
dock för hårdvarufel i en allt äldre 
dator. 

4 Mest rädd för att råka ut för detta 
och identitetsstöld. Data som han är 
rädd för att förlora innefattar sparat 
arbete, kontakter och andra viktiga 
dokument. 

Identitetsstöld 2 Har råkat ut för vissa incidenter. 5 Mest rädd att råka ut för detta och 
förlust av data. 

Kapning av dator 3 5 
Annat Att mitt "skydd" förhindrar "god" post. 

3 
 

 
Tabell 7.4.4a, Siffrorna 1-6 anger enkätsvaren där 1 står för lågt och 6 för högt. 0 innebär ”ingen uppfattning”. 
 
 
Tjänst Uppskattad risk vid brukandet Intresse av att använda 
E-postkontakt med 
myndigheter 1 4 
Användning av 
automatiska 
myndighetstjänster 2 4 
Ta del av information 
från myndigheter och 
kommuner 3 4 
Bankärenden 2 4 
E-handel / 
Internethandel 2 4 
 
Tabell 7.4.4b, Siffrorna 1-6 anger enkätsvaren där 1 står för lågt och 6 för högt. 0 innebär ”ingen uppfattning”. 
 



   

 
 
 

 

Bilaga 2, Hemsidesgenomgång 
Mall för hemsidesgenomgång 

 
Intressenter - Hemsidesgenomgång 
 
<AKTÖRSNAMN> (ROLL), <DATUM> 
 

• Hur lätt är det att hitta information om säkerhet? Utspridd? 
-  

• Vilka områden behandlas? 
-  

• Vilka råd/förslag ges? 
-  

• Hur omfattande är informationen? 
-  

• Förklaras svåra begrepp och uttryck? Svårighetsgrad? 
-  

• Vilka möjligheter till utbildning/support finns? 
-  

• Vilka andra aktörer ges hänvisningar/länkar till? 
-  

• Vilka former av samarbete finns? 
-  

• Vilket ansvar läggs på dem själva, andra aktörer och på användaren? 
-  

• Hur informeras användaren om ansvarsförhållandena? 



   

 
 
 

Bilaga 3, Brev till aktörer 
 
 

Lund 2004-<xx>-<xx> 
 
Hej! 
 
Vi skulle vilja få kontakt med en person inom er <organisation/företag> som är väl insatt i 
frågor om er datorsäkerhetspolicy gentemot privatanvändare (hemanvändare) och eventuell 
säkerhetsrelaterad information riktad till dessa. Som studenter på magisterprogrammet inom 
informatik (systemvetenskap) vid Lunds Universitet arbetar vi just nu med vår avslutande uppsats 
inom ämnet. Syftet är att undersöka olika aktörers åsikter och hantering gällande privatpersoners 
datorsäkerhet vid användning av internettjänster.  
 
En mycket viktig del i vår undersökning består av enkätbaserade intervjuer. Eftersom ert företag i 
egenskap av <Internetleverantör/hårdvaruleverantör/mjukvaruleverantör/etc> är en viktig aktör 
inom vårt undersökningsområde, skulle er medverkan vara av stort värde. Vi behöver därför 
komma i kontakt med en person som har möjlighet att besvara frågorna. Enkäten kommer att 
skickas som ett MS-Worddokument (Word97 och senare) där ifyllnad av svaren sker direkt i 
texten som sedan kan sparas och e-postas tillbaka till oss. Om detta filformat inte passar eller om 
en pappersvariant hellre önskas, kan vi skicka enkäten via vanlig post med bifogat frankerat 
svarskuvert. Vi bedömer att ifyllandet av enkäten kan komma att ta ungefär <20-25> minuter. 
Frågorna behandlar enbart åsikter och attityder kring säkerhetstänkande och hur 
säkerhetsinformation distribueras. Vi berör alltså inte hur olika säkerhetslösningar fungerar rent 
tekniskt. <Inga företags- eller personnamn kommer att redovisas i uppsatsen.> 
 
Svaren från enkäten kommer att ha stor betydelse för vår studie inom ett område som vi anser 
vara både relevant och av allmänt intresse. Vi vore därför mycket tacksamma för er hjälp med 
detta. Hör gärna av er med frågor om något är oklart. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Persson 
Henrik Wärneryd 
 
stefan_persson@hermes.ics.lu.se  0705 XX XX XX 
henrik_warneryd@hermes.ics.lu.se  0730 XX XX XX 
 
 



   

 
 
 

Bilaga 4, Aktörsenkäter 
Enkäter till aktörer, enkäterna som skickades ut modifierades något för varje aktör så att alla frågor var 
relevanta för just dem. 
 

Frågeformulär till övr aktörer/företag 
 
<FÖRETAGSNAMN> 
 
Vi arbetar med en magisteruppsats inom ämnet informatik (systemvetenskap) vid Lunds 
Universitet. Syftet är att undersöka olika aktörers åsikter och hantering gällande privatpersoners 
datorsäkerhet vid användning av internettjänster. Svaren från denna enkät kommer att ha stor 
betydelse för vår studie inom ett område som vi anser vara både relevant och av allmänt intresse. 
Vi skulle därför vara mycket tacksamma om ni ville ta er tid att besvara frågorna.  
 
Enkäten består av <XX> frågor i form av fritext- och alternativfrågor. Vi bedömer att ifyllandet 
av enkäten kan komma att ta ungefär 20-25 minuter. Svarsutrymmena är gråskuggade, dessa kan 
nås med hjälp av musen eller TAB-tangenten. Utrymmet växer efter hand som man fyller i fältet. 
Övriga delar av dokumentet är låsta. När formuläret är färdigifyllt, spara på vanligt sätt och 
returnera det till någon av nedanstående e-postadresser. Om det finns mer att tillägga eller om 
svarsutrymmet på någon fråga skulle vara för litet så fortsätt gärna under ”Övrigt” i fråga <XX>. 
 
En del begrepp är särskilt definierade för att försäkra oss om att vi lägger samma innebörd i dem. 
Dessa är understrukna, och definitionen når man antingen genom att hålla muspekaren över dem 
(tooltip) eller genom att klicka på dem. Definitionerna finns också bifogade längst bak i 
dokumentet.  
 
Tack på förhand! 
 
Stefan Persson 
Henrik Wärneryd 
 
 
Vid frågor, e-posta till: 
stefan_persson@hermes.ics.lu.se 
eller 
henrik_warneryd@hermes.ics.lu.se 
 
 
 
 



   

 
 
 

 

 
 

 
1. Tillhandahåller ni säkerhetsinformation riktad till enskilda användare? 
 

 Ja    A. Vilka områden behandlas i denna information? 
        
 
 
 B. Hur distribueras denna information? 
        
 
 
 C. Måste användaren själv aktivt söka upp denna information? 
        
 
 
D. Behandlar säkerhetsinformationen enbart era egna tjänster och produkter? 
  
  Ja 
  Nej 
 
 
 E. Vilka användargrupper är informationen i första hand utformad för? Ange ett    

 eller flera alternativ. 
 

   Användare helt utan datorvana 
   Nybörjare 
   Medelgod datorvana 
   Avancerad användare 
   Expert 
 
 

 Nej 
 



   

 
 
 

 
2. Har ni ställt upp krav eller regler inom datorsäkerhetsområdet som användaren av er 
produkt/tjänst måste följa? 
 

 Ja    A. Vad för regler/krav? 
        
 
 
 B. Hur informeras användarna om vilka regler som gäller och vilket ansvar de 

 har? 
        
 
 
 C. Hur kontrollerar ni att reglerna följs? 
        
 
 
D. Vad händer om reglerna inte följs? 
       

 
 

 Nej 
 



   

 
 
 

 
 
3. Anser ni att någon av följande intressenter har något ansvar för den enskilda 
användarens datorsäkerhet, och i så fall vilket? 
 
A. Internetoperatör 

       
 

B. Tjänsteleverantör 
       
 
C. Mjuk- och hårdvaruleverantör samt återförsäljare 
       
 
F. Försäkringsbolag 
       
 
G. Myndigheter (exempelvis post- och telestyrelsen, polisen) 
       
 
K. Media 
       
 
L. Andra, nämligen:       

      
  
 



   

 
 
 

 
 
 
4. I vilken grad tror ni att följande områden utgör ett hot/problem för enskilda 
användare? 
 
  � Litet problem              Stort problem � 
 1 2 3 4 5 6 
A. Virus, maskar etc.       
B. Spam       
C. Modemkapning       
D. Informationsstöld       
E. Betalnings- eller 
kontokortsbedrägeri 

      

F. Spyware och andra 
integritetshot 

      

G. Förlust av data / 
Obefintlig backup 

      

H. Identitetsstöld       
I. Kapning av dator för 
spamutskick eller DDoS-
attacker 

      

J. Annat, nämligen: 
      
 
      
 
      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



   

 
 
 

 
 
5. I vilken grad tror ni att de enskilda användarna själva anser att följande områden utgör 
ett hot/problem för dem? 
 
  � Litet problem             Stort problem � 
 1 2 3 4 5 6 
A. Virus, maskar etc.       
B. Spam       
C. Modemkapning       
D. Informationsstöld       
E. Betalnings- eller 
kontokortsbedrägeri 

      

F. Spyware och andra 
integritetshot 

      

G. Förlust av data / 
Obefintlig backup 

      

H. Identitetsstöld       
I. Kapning av dator för 
spamutskick eller DDoS-
attacker 

      

J. Annat, nämligen: 
      
 
      
 
      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



   

 
 
 

 

 

 
6. Vilket ansvar för att skydda sig mot följande hot anser ni att den enskilda användaren 
har? 
 
     � Litet ansvar               Stort ansvar � 
 Inget ansvar 1 2 3 4 5 6 
A. Virus, maskar etc.        
B. Spam        
C. Modemkapning        
D. Informationsstöld        
E. Betalnings- eller 
kontokortsbedrägeri 

       

F. Spyware och andra 
integritetshot 

       

G. Förlust av data / 
Obefintlig backup 

       

H. Identitetsstöld        
I. Kapning av dator för 
spamutskick eller 
DDoS-attacker 

       

J. Annat, nämligen: 
      
 
      
 
      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



   

 
 
 

 
7. Vilket ansvar för att hjälpa den enskilda användaren mot följande hot anser ni att er 
organisation tar? 
 
                      � Litet ansvar                Stort ansvar � 
 Inget ansvar 1 2 3 4 5 6 
A. Virus, maskar etc.        
B. Spam        
C. Modemkapning        
D. Informationsstöld        
E. Betalnings- eller 
kontokortsbedrägeri 

       

F. Spyware och andra 
integritetshot 

       

G. Förlust av data / 
Obefintlig backup 

       

H. Identitetsstöld        
I. Kapning av dator 
för spamutskick eller 
DDoS-attacker 

       

J. Annat, nämligen: 
      
 
      
 
      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



   

 
 
 

 
 
8. Vart tror ni att enskilda användare vänder sig för att få information inom 
datorsäkerhetsområdet? 
 
   � Inte alls troligt             Mycket troligt � 
 1 2 3 4 5 6 
A. Internetleverantör       
B. Tjänsteleverantör       
C. Mjukvaruleverantör       
D. Hårdvaruleverantör       
E. Återförsäljare       
F. Försäkringsbolag       
G. Polisen       
H. Post-och telestyrelsen       
I. Konsumentverket       
J. Andra myndigheter       
K. Informationssökning 
på internet 

      

L. Traditionella media       
M. Vänner, kollegor       
N. Andra, nämligen: 
      
 
      
 
      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



   

 
 
 

 
 
9. På vilka sätt tror ni att enskilda användare vill ha stöd och hjälp inom datorsäkerhet? 
 
   � Inte alls troligt             Mycket troligt � 
 1 2 3 4 5 6 
A. Telefonsupport       
B. E-postsupport       
C. Automatiska 
meddelanden med viktig 
säkerhetsinformation 

      

D. Hemsidesinformation       
E. Pappersmanualer       
F. Elektroniska manualer       
G. CD-/DVD-baserat 
multimediamaterial 

      

H. Rådgivning öga mot 
öga (utanför hemmet) 

      

I. Hembesök        
J. Utbildningsdagar / 
kurser 

      

K. Annat, nämligen: 
      
 
      
 
      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



   

 
 
 

 
 
 
10. Samarbetar ni med några andra intressenter i frågor som rör datorsäkerhet för 
enskilda användare? 
 

 Ja    A. Med vem sker samarbetet? 
        
 
 
 B. Vilka områden behandlar samarbetet? 
        
 
 
C. I vilken form sker samarbetet? 
        
 
 
 D. Behöver samarbetet utvecklas inom något område och i så fall vilka? 
        

 
 

 Nej A. Anser ni att det skulle finnas ett behov av ett sådant samarbete, och i så fall på 
vilket sätt? 

        
 



   

 
 
 

 
 
11. Övriga kommentarer eller tillägg. 

      
 

 



   

 
 
 

EXTRA FRÅGOR SPECIFIKT TILL RIKSSKATTEVERKET 
 

 
 

 
11. Vilken datorvana anser ni att användaren minst bör ha för att kunna använda sig av 
era internettjänster? 
 

 Saknar helt datorvana 
  Nybörjare 
  Medelgod användare 
  Avancerad användare 
  Expert 
 

 
12. Ger ni information om vad man datorsäkerhetsmässigt bör tänka på vid användning 
av tjänsten? 
 

 Ja  A. Hur distribueras informationen till användaren? 
       

 
B. Vilka områden behandlar informationen? 
        
 

 Nej 
 



   

 
 
 

 

 
 

 
13. Har ni vidtagit några speciella åtgärder för att få även oerfarna datoranvändare att 
använda e-deklaration? 
 

 Ja A. Hur ser dessa åtgärder ut? 
        

 
 Nej 

 

 
14. Hur gör ni för att vinna tillit till Internettjänster hos påtänkta användare? 

      
 

 



   

 
 
 

VÅRA DEFINITIONER 
 
DDoS-attack – Distributed Denial of Service-attack, Attack där flera datorer p.g.a. sitt antal kan 
blockera exempelvis internettjänster genom att uppta all bandbredd eller beräkningskapacitet 
  
Enskild användare – Person som använder en internettjänst utan att omfattas av det skyddsnät 
som datoranvändare inom en organisation oftast har tillgång till, t.ex. support och stöd från 
experter 
 
Informationsstöld – Någon som olovligt tar del av privat information (lösenord, viktiga 
dokument etc.) som ligger lagrad på den egna datorn eller överförs till/från denna 
 
Intressent – Organisationer eller företag som på ett eller annat sätt är involverade eller har 
intresse i något steg av en internettjänsts genomförande 
 
Modemkapning – Ett telefonmodem kopplas om för att ringa upp dyra telefonnummer utan 
användarens vetskap 
 
Spam – Oönskat massutskick av e-post eller direktmeddelanden 
 
Spyware – Program som registrerar datortrafik hos användare och vidarebefordrar materialet 
utan användarens vetskap 
 
Tjänsteleverantör – Organisation eller företag som tillhandahåller e-tjänster (försäljning, 
bankärenden, e-deklaration etc.) över Internet. 
 
Återförsäljare – Försäljare i konsumentled för hårdvara, mjukvara och/eller abonnemang 



   

 
 
 

Bilaga 5, Användarenkäter 
Enkäter till användare 
 

Enkät: Datasäkerhet för enskilda användare 
 
 
Vi arbetar med en magisteruppsats inom ämnet informatik (systemvetenskap) vid Lunds 
Universitet. Syftet är att undersöka olika aktörers åsikter och hantering av privatpersoners 
datasäkerhet vid användning av internettjänster. Svaren från denna enkät kommer att ha stor 
betydelse för vår studie inom ett område som vi anser vara både relevant och av allmänt intresse. 
Vi skulle därför vara mycket tacksamma om ni ville ta er tid att besvara frågorna. Svaren 
behandlas helt konfidentiellt. 
 
Enkäten består av 16 frågor i form av alternativfrågor och beräknas ta ungefär 15 min. Kryssa för 
era val. En del begrepp är särskilt definierade i anslutning till frågorna för att försäkra oss om att 
vi lägger samma innebörd i dem. 
 
Tack på förhand! 
 
Henrik Wärneryd 
Stefan Persson 
 
 



   

 
 
 

 
 
 
 1. Bakgrundsinformation 
 
  A. Jag är 
 
    Kvinna   
    Man  
 
 
  B. Åldersgrupp: 
 
     – 19  
    20 – 35  
    36 – 50  
    51 – 65  
    66 –  
 
 
 
 
 
 2. Datoranvändning 
 
  A. Hur stor datorvana anser du dig ha? 
  

  Saknar helt datorvana 
    Nybörjare 
    Medelgod datorvana 
    Avancerad användare 
    Expert 
 
 
  B. Använder du internet? 
  
    Ja  � Om ja, hur ofta använder du internet? 
  
      Varje dag 
      Varje vecka 
      Varje månad 
      Mera sällan 
  
    Nej 
 
 
  C. Har du tillgång till internet i hemmet? 
  
    Ja 
    Nej 
 



   

 
 
 

 
 
 
 3. Vilka av följande internettjänster använder du eller skulle du kunna tänka dig att 
 använda? 
 
 Känner 

ej till 
Använder 
ej och är 
inte 
intresserad 

Använder 
ej men 
kan tänka 
mig att 
använda 

Använder 
redan 

E-postkontakt med myndigheter     
Användning av automatiska myndighetstjänster 
(t.ex. adressändring, självdeklaration eller att 
begära intyg) 

    

Ta del av information från myndigheter och 
kommuner 

    

Bankärenden 
 

    

E-handel/Internethandel 
 

    

 
 
 
 
 
  
 
 4. Hur stor säkerhetsrisk upplever du att användandet av följande internettjänster 
 innebär? 
 
      � Låg risk                        Hög risk � 

Ingen 
uppfattning 

1 2 3 4 5 6 

E-postkontakt med 
myndigheter 

       

Användning av 
automatiska 
myndighetstjänster (t.ex. 
adressändring, 
självdeklaration eller att 
begära intyg) 

       

Ta del av information 
från myndigheter och 
kommuner 

       

Bankärenden 
 

       

E-handel/Internethandel 
 

       

 



   

 
 
 

 
 
 
 5. Vilken trovärdighet anser ni att följande aktörer har vad gäller information om 
 datasäkerhet? 
 
   � Låg trovärdighet           Hög trovärdighet � 
 Ingen 

uppfattning 
1 2 3 4 5 6 

A. Internetleverantör        
B. Tjänsteleverantör        
C. Mjukvaruleverantör        
D. Hårdvaruleverantör        
E. Återförsäljare        
F. Försäkringsbolag        
G. Polisen        
H. Post-och 
telestyrelsen 

       

I. Konsumentverket        
J. Andra myndigheter        
K. Media        
 
Våra definitioner: 
Internetleverantör: Företag som erbjuder internetabonnemang 
Tjänsteleverantör: Företag eller organisation som tillhandahåller tjänst eller service (försäljning, 
bankärenden, e-deklaration etc.) via Internet 
Mjukvaruleverantör: Företag som utvecklar program och operativsystem 
Hårdvaruleverantör: Företag som tillverkar datorer och kringutrustning 
Återförsäljare: Försäljare i konsumentled för hårdvara, mjukvara och/eller abonnemang 
 
 
  



   

 
 
 

   
 
 
 6. Anser du att någon av följande intressenter har något ansvar för den enskilda 
 användarens datasäkerhet, och i så fall i vilken grad? 
 
                     � Litet ansvar                              Stort ansvar � 
 Inget 

ansvar 
1 2 3 4 5 6 

A. Internetleverantör        
B. Tjänsteleverantör        
C. Mjukvaruleverantör        
D. Hårdvaruleverantör        
E. Återförsäljare        
F. Försäkringsbolag        
G. Polisen        
H. Post-och telestyrelsen        
I. Konsumentverket        
J. Andra myndigheter        
K. Media        
L. Andra, nämligen: 
 
 ________ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Våra definitioner: 
Internetleverantör: Företag som erbjuder internetabonnemang 
Tjänsteleverantör: Företag eller organisation som tillhandahåller tjänst eller service (försäljning, 
bankärenden, e-deklaration etc.) via Internet 
Mjukvaruleverantör: Företag som utvecklar program och operativsystem 
Hårdvaruleverantör: Företag som tillverkar datorer och kringutrustning 
Återförsäljare: Försäljare i konsumentled för hårdvara, mjukvara och/eller abonnemang 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 7. Anser du att du själv har något ansvar för din egen datasäkerhet, och i så fall i 
 vilken grad? 
 
        � Litet ansvar                             Stort ansvar � 
Inget ansvar 1 2 3 4 5 6 

       



   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 9. Vilka källor skulle du föredra att vända dig till för att hitta information om 
 datasäkerhet vid internetanvändning? (rangordna dina tre främsta alternativ 1-3, där 1 är 
 det alternativ du föredrar i första hand) 
 
 …..  Internetleverantör 

 …..  Tjänsteleverantör 

 …..  Mjukvaruleverantör 

 …..  Hårdvaruleverantör 

 …..  Återförsäljare 

 …..  Försäkringsbolag 

 …..  Polisen 

 …..  Post- och telestyrelsen 

 …..  Konsumentverket 

 …..  Andra myndigheter 

 …..  Media 

 …..  Vänner, kollegor 

 …..  Annan, nämligen: ________________________ 

 
 
Våra definitioner: 
Internetleverantör: Företag som erbjuder internetabonnemang 
Tjänsteleverantör: Företag eller organisation som tillhandahåller tjänst eller service (försäljning, 
bankärenden, e-deklaration etc.) via Internet 
Mjukvaruleverantör: Företag som utvecklar program och operativsystem 
Hårdvaruleverantör: Företag som tillverkar datorer och kringutrustning 
Återförsäljare: Försäljare i konsumentled för hårdvara, mjukvara och/eller abonnemang 
 
 

 
 
 8. Hur anser du att den datasäkerhetsinformation som du har kommit i kontakt 
 med generellt sett har varit? 
 
               � Lätt att ta till sig                       Svår att ta till sig � 
Har ej kommit i 
kontakt med 

1 2 3 4 5 6 

       



   

 
 
 

 
 
 10. Vad anser du om följande alternativ för att få stöd och hjälp i datasäkerhetsfrågor? 
 
      � Tilltalas ej av                                 Tilltalas av � 
 1 2 3 4 5 6 
A. Telefonsupport       
B. E-postsupport       
C. Automatiska 
meddelanden med viktig 
säkerhetsinformation 

      

D. Hemsidesinformation       
E. Pappersmanualer       
F. Elektroniska manualer       
G. CD-/DVD-baserat 
multimediamaterial 

      

H. Rådgivning öga mot 
öga (utanför hemmet) 

      

I. Hembesök        
J. Utbildningsdagar / 
kurser 

      

K. Annat, nämligen: 
 
 ________ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



   

 
 
 

 
 
 
 11. Hur ser du på risken att drabbas av följande problem? 
 
 Ingen 

uppfattning / 
berör inte 
mig 

Försöker att 
skydda mig, 
och anser det 
vara ingen/liten 
risk att jag 
drabbas 

Försöker att 
skydda mig, 
men anser det 
ändå vara stor 
risk att jag 
drabbas 

 

Skyddar mig 
inte, men 
anser det vara 
ingen/liten 
risk att jag 
drabbas 

Skyddar 
mig inte 
och tror det 
är stor risk 
att jag 
drabbas 

 
A. Virus, maskar 
etc. 

     

B. Spam      
C. Modem- 
kapning 

     

D. Informations- 
stöld 

     

E. Betalnings- 
eller kontokorts-
bedrägeri 

     

F. Spyware och 
andra 
integritetshot 

     

G. Förlust av data 
/ Obefintlig 
backup 

     

H. Identitets- 
stöld 

     

I. Kapning av 
dator 

     

J. Annat, 
nämligen: 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Våra definitioner: 
Virus, maskar – Program som försöker hålla sig dolda och automatiskt sprider sig själva från 
dator till dator via exempelvis internet. Kan orsaka direkt eller indirekt skada, t.ex. genom att 
förstöra filer eller orsaka överbelastning i nätverken 
Spam - Oönskat massutskick av e-post eller direktmeddelanden 
Modemkapning - Ett telefonmodem kopplas om för att ringa upp dyra telefonnummer utan 
användarens vetskap 
Informationsstöld – Någon som olovligt tar del av privat information (lösenord, viktiga 
dokument etc.) som ligger lagrad på den egna datorn eller överförs till/från denna 
Spyware - Program som registrerar datortrafik hos användare och vidarebefordrar materialet utan 
användarens vetskap 
Kapning av dator – Någon utomstående använder olovligt datorn för utskick av spam, för 
lagring av olagligt material eller liknande 
 



   

 
 
 

 
  
 
 12. Hur allvarligt anser du det skulle vara att drabbas av nedanstående problem? 
  
      � Inte särskilt allvarligt           Mycket allvarligt � 
 Ingen 

uppfattning 
1 2 3 4 5 6 

A. Virus, maskar etc.        
B. Spam        
C. Modemkapning        
D. Informationsstöld        
E. Betalnings- eller 
kontokortsbedrägeri 

       

F. Spyware och andra 
integritetshot 

       

G. Förlust av data / 
Obefintlig backup 

       

H. Identitetsstöld        
I. Kapning av dator        
J. Annat, nämligen: 
 
 _______ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Våra definitioner: 
Virus, maskar – Program som försöker hålla sig dolda och automatiskt sprider sig själva från 
dator till dator via exempelvis internet. Kan orsaka direkt eller indirekt skada, t.ex. genom att 
förstöra filer eller orsaka överbelastning i nätverken 
Spam - Oönskat massutskick av e-post eller direktmeddelanden 
Modemkapning - Ett telefonmodem kopplas om för att ringa upp dyra telefonnummer utan 
användarens vetskap 
Informationsstöld – Någon som olovligt tar del av privat information (lösenord, viktiga 
dokument etc.) som ligger lagrad på den egna datorn eller överförs till/från denna 
Spyware - Program som registrerar datortrafik hos användare och vidarebefordrar materialet utan 
användarens vetskap 
Kapning av dator – Någon utomstående använder olovligt datorn för utskick av spam, för 
lagring av olagligt material eller liknande 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 
 
 13. Kan du tänka dig att deklarerar via Internet? 
 
  Ja  � A. Använder du denna tjänst idag? 

    Ja 
   Nej 
   

 
  Nej � A. Vad skulle kunna få dig att börja?   
  (kryssa i ett eller flera alternativ) 

   Enklare att använda/börja använda 
   Bättre instruktioner 
   Att säkerheten kan garanteras 
   Ekonomiska fördelar 
   Utökad funktionalitet 
   Inget av ovanstående 
  
 B. Vilken form av deklaration använder du idag? 
   Pappersdeklaration 
   SMS (via mobiltelefon) 
   Deklarerar inte själv 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 14. Vilken tillit känner du inför att deklarera via Internet? 
 
         � Liten tillit                                    Hög tillit � 

1 2 3 4 5 6 

      



   

 
 
 

 
 
 
 15. Känner du till vad E-legitimation är? 
 

 Ja  � A. Använder du själv E-legitimation?  
         Har skaffat och använder 
         Har skaffat, men använder inte 

          Kan tänka mig att skaffa  
         Vill inte ha 
 
  B. Litar du på E-legitimation? 
         Ja 
         Nej 
   

  Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16. Övriga tillägg eller funderingar kring datasäkerhet (fortsätt gärna på  baksidan) 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



   

 
 
 

Bilaga 6, Intervjumall 
 

Intervjumall, hemanvändare och datasäkerhet: 
 
A: Inledande frågor, bakgrund 

1. Ålder, kön. 
2. Hur lång erfarenhet har du av datorer och internet? 
3. Hur duktig anser du dig vara på datorer? Uppskatta din egen kunskapsnivå? 
4. Ungefär hur mycket använder du datorn en vanlig vecka? 
5. Ungefär hur mycket använder du internet en vanlig vecka?  Hemifrån resp. ev från annan 

plats… 
6. Hur ser din internetanvändning ut (vad använder du främst internet till)? 
7. Vilka program används främst på internet? 
8. Vilka datasäkerhetsprodukter använder du? 
9. Vilken browser använder du dig av? 
10. Vilken form av internetuppkoppling har du? 
 

 
B: Frågor kring synen på säkerhetsrisker och problem 

1. Bryr du dig om din datasäkerhet (över huvud taget)? � Varför (inte)? 
2. Varför tycker du att dessa hot/problem skulle vara värst resp. minst allvarligt att drabbas 

av? (Lista B2) 
3. Hur stor tror du att risken är att drabbas av det? � Har du själv/ngn du känner råkat ut 

för det? 
4. Vad tror du annars det är störst risk att råka ut för? (lista B4) � Varför? 
5. Har du råkat ut för ngt (annat) själv? � I så fall vad? Finns det någon händelse du skulle 

kunna beskriva för oss? 
6. Vad tror du kommer att bli bättre/värre i framtiden? � Varför?  
7. Vilka e-tjänster känner du tillit till (lista B7)? � Varför? 
8. Vilka e-tjänster känner du inte tillit till (lista B7)? � Varför inte? 
9. Skulle oro för en säkerhetsrisk kunna få dig att avstå från att använda en viss tjänst? � 

Exempelvis vad (för tjänster och vilka säkerhetsrisker)? 
10. Kan du se några säkerhetsmässiga fördelar/nackdelar med att använda Internetvarianter 

av olika tjänster i stället för traditionella metoder? � Vilka? 
11. Vilka olika problem tror du främst kan drabba dem som har dålig datasäkerhet? � Hur, 

om alls, tror du att detta även kan drabba andra än de som har den dåliga säkerheten? 
 
 
C: Frågor om synen på det egna användandet och beteendet. 

1. Tar du själv hand om datasäkerheten på den/de datorer du brukar använda i hemmet? 
Om inte, vem tar hand om det? 

2. Vad gör du / vilka åtgärder vidtar du (om något) i praktiken för att upprätthålla din 
säkerhet (om det inte har besvarats tidigare i intervjun)? 

3. Vad anser du om din egen förmåga och möjlighet att hantera din datasäkerhet? 
4. Varför väljer du att (inte) följa olika säkerhetsråd? � Finns det några risker som du är 

beredd att ta (Ev. lista C4)? 
 

5. Upplever du (något med) ämnet datasäkerhet som krångligt? � I så fall vad (ev. ge exempel 
utifrån lista C5)? � Varför upplevs det som krångligt? 

6. Tycker du att användbarheten påverkas på något sätt genom användning av olika 



   

 
 
 

säkerhetsfunktioner? (ev. ge exempel utifrån lista C6) � Hurdå? 
7. Var går din gräns för hur mycket den får påverkas?  
 

 
D: Frågor om ansvar, inflytande och trovärdighet hos aktörer resp. användare. 

1. Vad avgör om du känner tillit till/tycker att en viss aktör är trovärdig inom 
datasäkerhetsammanhang?  

2. Varför tycker du att dessa aktörer har hög respektive låg trovärdighet? (lista D2) 
3. Varför anser du att du har (eller inte har) större ansvar jmf med andra aktörer (beroende på 

lista D3, enkätsvar 5 och 6)? � Vad innebär detta ansvar? 
4. Vilka andra aktörer tycker du har ett tungt ansvar för att hög datasäkerhet uppehålls (lista 

D3, jmf med enkätsvar 5)? � Varför dessa? Vad avgör om ngn borde ta ansvar? � Tycker 
du att dessa tar detta ansvar? 

5. I vilken omfattning tycker du det är acceptabelt att andra aktörer får kontroll, 
övervakning och inflytande på din datoranvändning? (ev. ge exempel utifrån lista D5) 

6. Finns det några åtgärder från andra aktörer som du skulle anse vara integritetskränkande? 
� Exempelvis vilka? � Varför upplever du dessa som integritetskränkande? 

 
 

E: Frågor om kvalitet och tillgänglighet av säkerhetsinformation och stöd, hur det är och 
hur det bör vara. 

1. Varför använder du/föredrar du dessa källor för säkerhetsinformation? (visa lista E1) 
2. Vad avgör om du känner tillit till en informationskälla? 
3. Finns det information som du tror stjälper mer än det hjälper, (typ skrämselpropaganda, 

sensationsreportage m.m.)? � Varför? � Hur reagerar du på sådan information? 
4. Hur upplever du kvaliteten generellt på säkerhetsinformation som du tar del av idag (eller 

har tagit del av) (olika aspekter, t.ex. pedagogik, språk)? 
5. Har du tyckt att något varit bristfälligt eller saknats helt i säkerhetsinformationen? 
6. Varför skulle du föredra information och stöd i datasäkerhetsfrågor på dessa sätt? (lista 

E6) 
 
 

F: Tillägg och kommentarer 
1. Har du något att tillägga (ta upp ev. kommentarer från enkätsvar 12)? 

 
 
Dessutom fanns en lista med samma definitioner och listor som använts i enkäten till hands 
under intervjun. 



   

 
 
 

Bilaga 7, Transkriptioner 
 
Bekräftande upprepningar etc, identifierande saker har tagits bort. 
 
Intervjuperson 1 
Frågetema A: 
I: Först är det bakgrundsfrågor. Din ålder? 
1: 22 
I: Du är 22 år gammal. Så undrar vi litegranne hur lång erfarenhet du har av datorer... Har du hållt på med... 
1: Erfarenhet och erfarenhet, alltså... 
I: Är du uppväxt med datorer, har ni haft datorer... 
1: Nä, alltså, jag tror att vi fick dator när jag kanske gick i, när jag gick i sjuan, tror jag, och då var det främst för att du vet när man 
skulle skriva i skolan och sådär. Aldrig innan liksom. 
I: Och internet? 
1: Hur länge? Alltså, det var nog gymnasiet,  alltså ettan gymnasiet, som vi fick det. Ettan tvåan, något sånt. 
I: Tycker du att du är duktig på datorer? 
1: Nej, jag är snarare rädd för dem. Brrr. 
I: Du är rädd för dem? Men du använder dem ändå? 
1: Jaaa, men jag använder dem bara till skolgrejor liksom, jag skriver på dem och jag kollar mina mail. 
I: Så hur lång tid kan det vara, på en vecka? Hur mycket tid lägger du ner? 
*avbrott* 
1: Eftersom jag skriver paper varje vecka, och då sitter jag kanske hela dagen, i två dagar, och då blir det ju kanske 15 timmar. Och 
sen så kasnke plus en timme för jag tänker du vet man betalar räkningar och sådär, kanske 16 timmar eller 17, det beror på vad 
man har att göra i skolan liksom. Man kanske... jag vet inte. 
I: Jag är nöjd med det. Och internet då? 
1: Det använder jag inte alls lika mycket. Jag skulle säga kanske 1... 1½ timme i veckan kanske. 
I: Är det hemifrån då? 
1: Ja, fast innan när jag hade...  när jag kom åt datorerna i skolan, innan man behövde ha lösenord och mitt krånglade, så kunde jag 
nog använda det lite mer kanske. Men nu är jag så snål också så nu går jag bara in och gör jag det ska. Sedan tycker jag inte det är 
roligt heller direkt. 
I: Vad är ”det du ska”? Vad gör du på internet? 
1: Kollar mina mail, betalar mina räkningar... Kanske kollar... Tja, vad gjorde jag sist när jag var på internet...? Ja, då gjorde jag det 
och sen, du vet så här... beställde tidning... en gratistidning, ja du vet sådana grejor liksom. Kollar... kollar... ja, jag använder 
bibliotekssidorna på internet hela tiden. Det gör jag nog mest... faktiskt. Nationssidor och sådana grejor liksom. 
I: Så det är en webbläsare du använder då och inget annat program? 
1: Nej... 
I: Inget direkt... alltså inget ICQ-aktigt eller så? 
1: Nej, nej inte alls. 
I: Och inget speciellt e-postprogram? 
1: Nej, Telias lilla... nej, inget speciellt. 
I: Har du någon datasäkerhetsprodukt? Alltså något antivirus eller brandvägg eller sådär? 
1: Ja, jag har ett litet antivirusprogram som jag äntligen har lärt mig att uppdatera, för det gjorde jag ju inte innan. 
I: Och du använder IE när du surfar eller? 
1: Ja, det gör jag. 
I: Vad har du för internetuppkoppling här hemma? 
1: Alltså, modem... 
I: Ett modem, okej, det var bara det. 
Frågetema B: 
I: Då fortsätter vi med lite frågor om din syn på säkerhetsrisker öht. 
I: Brukar du öht, eller bekymrar du dig alls om datasäkerhet? 
1: Nej, jag gör ju faktiskt inte det, nej det gör jag inte. Överhuvudtaget... jag har inte alls tänkt på det sådär direkt. 
I: Varför... inte? 
1: För när jag tänker datasäkerhet så tänker jag såhär att om det är om man handlar någonting. Och då tänker jag... att DÅ måste 
det vara säkert annars kanske jag blir av med mina pengar och sådär men eftersom jag inte handlar annat mer än när vi liksom har 
köpt flygbiljetter och sådär så är det ingenting som jag har tänkt på, jag har inte tänkt på datasäkerhet öht annars liksom. 
I: I enkäten så hade vi en lista på vad som var värst, störst hot att råka ut för. Och då tycker du väldigt mycket på vissa saker och 
så finns det andra saker som du inte har någon uppfattning om, t.ex. spyware, integriteteshot, förlust av data och backup och det 
där. 
1: För det är för att jag överhuvudtaget liksom inte känner till begreppen liksom, har ingen koll på det. 
I: När det gäller backup då t.ex., du använder det inte alls, du tar ingen backup? 
1: Nä, eller nä... 
I: Alltså kopior på viktiga dokument och sådär. 
1: Nä, jag gör ju inte det *ohörbart* 
I: Om du hade blivit av med dokumenten... 
1: ...så hade det blivit kris DÅ, men då tar jag den...  alltså det är det som händer, då blir det hysteri då, jag tänker inte annars på 
det liksom. 
I: Har du råkat ut för det då? 



   

 
 
 

1: Om jag blir av med det liksom? 
I: Ja, har du råkat ut för att bli av med det? 
1: Ja, det har jag ju, så att... ja, en gång har jag blivit av med det. 
I: Och det försöker du inte förhinda nu då? 
1: Nä, *skratt*, det var så länge sedan så att... ja. 
I: Vad skulle bli lidande då... 
1: Men alltså vaddå, att jag skulle kopiera, du menar att jag skulle kopiera det en gång till och ha det både på... 
I: Både på diskett och... 
1: ...hårddisken t.ex., mmmm, ja, nej, jag är nog lite dum. Om jag gör en jätte... om jag skriver en stor uppsats så har jag det iofs 
både på... diskett och hårddisk tror jag. Men annars, nej det har jag i min dator. 
I: Så de övriga sakerna är mest att det skulle vara läskigt att råka ut för dem? 
1: Ja, egentligen, förutom spam då för det råkar man ut för, det blir man inte direkt av med, det får man hela tiden och det är inte 
så farligt liksom. Det blir inte så mycket man ser... jaja. 
I: Är det någonting bara snabbt på listan som du tycker skulle vara absolut hemskast... 
1: Ehm, jag kan nog inte rangordna dem sådär... nä. 
I: Okej. Men om man istället tänker sig... vad är liksom störst risk, störst sannolikhet att råka ut för av det här? 
1: Alltså det är spam. Det får man ju hela... alltså varje dag. Och sen så... jag vet inte,  alltså virus kanske, men nu när jag väl har 
lärt mig uppdatera mitt lilla virusprogram så litar jag helt och hållet på det, vilket kanske inte heller är så smart. *ohörbart* 
I: Finns det något annat datasäkerhetsgrejs som du har råkat ut för någon gång? 
1: Nä... 
I: Något i datasäkerhetssammanhang...? 
1: Nä. 
I: Är det något som du tror, om man tittar på de där områdena, är det något som du tror kommer att bli värre i framtiden? Något 
som du tror kommer att bli vanligare i framtiden? Att det kommer att bli något som man råka ut för? 
1: Hm, som man råkar ut för hela tiden... Jag vet inte riktigt, det känns ju inte som att vi kan få ÄNNU mer reklam och ännu 
mer... Alltså du vet. 
I: Tror du att det kommer att minska då? 
1: Näää, det kommer att vara som det är nu. Iofs, man borde kunna komma på något så att man skulle  kunna stoppa det, man 
borde kunna göra något åt det faktiskt. 
I: Tror du att problemen kommer att minska med något annat? Något datasäkerhetsproblem idag som vi inte kommer att ha i 
morgon? 
1: Nä, jag vet faktiskt inte... 
I: Inget du känner...? 
1: Nä 
I: Sedan har vi en lista till på andra sidan, som är en lista över de tjänsterna som, några tjänster som vi... 
1: I och med att...  nej, det är liksom svårt att veta för i och med att jag liksom inte har koll på hur de olika sakerna går till... förstår 
du hur jag menar liksom, så är det svårt att veta hur man ska kunna lösa det , hur man ska kunna få det att minska. Jag vet ju inte... 
I: Du har skrivit vilken säkerhetsrisk, och du har angett ganska låg på alla grejorna, alltså i enkäten.  
1: Det känns som att det är för att jag inte har råkat ut för det. Men det kan ju iofs också bero på att jag inte använder datorn så 
mycket. 
I: Men skulle du liksom kunna, men du använder bankärenden, du gör bankärenden? 
1: Ja, det gör jag. 
I: Men du vill inte riktigt handla på nätet? 
1: Nä... 
I: Vad är skillnaden däremellan? 
1: Men det är nog inte att jag är rädd för det. Utan det är nog bara för att jag inte riktigt har, liksom, tänkt... jag vet inte... 
I: Men du skulle kunna tänka dig att börja med det? 
1: Ja, för det är nog inte för att jag är rädd för det. För jag menar om jag kunde handla flygbiljetter så känns det som att jag lika väl 
kunde handla något annat liksom, beställa böcker eller vad som helst. 
I: Men det gör du inte alltså? 
1: Nej, det gör jag inte. Det är nog bara... jag vet faktiskt inte varför jag inte gör det, men det har nog inte med säkerheten att göra. 
Och bankärenden och så där tänker jag överhuvudtaget inte på säkerheten. 
I: Men skulle liksom oro för säkerheten, skulle det kunna få dig att avstå från att använda en tjänst över internet? 
1: Njääää... Alltså, t.ex.... Nä... 
I: Så du använder... så du skulle kunna e-handla och sådär... 
1: Ja, det skulle jag nog egentligen kunna göra, det är bara... ja. 
I: Kan du se något... Om man tänker sig... Många saker kan man göra både på internet och liksom i... på andra sätt, som inte är på 
internet. Skulle du kunna se någon säkerhetsmässig fördel med att använda internetvarianten någon gång? 
1: Hmmm, det beror på vad man ska göra, alltså... 
I: Om man tänker sig... Man kan tänka sig vad som helst. Vi kan ta som exempel att handla just på internet. 
1: Att det skulle vara säkrare än att handla i vanlig affär? Nää. 
I: Inga fördelar alls? 
1: Nä, det skulle kanske vara bekvämt liksom men... 
I: Men ser du nackdelar med att använda internetvarianten jämfört med...? 
1: Ja, om du säger handla så tänker jag såhär, jaha, då ska man betala, så ska man göra det. 
I: Så det är mest det och liksom inte säkerheten? 
1: Ja, det är det. För säkerheten som sagt, jag har inte tänkt på det. 



   

 
 
 

I: Om man ser lite mer generellt... Om man tänker sig en person som har dålig datasäkerhet. Vad tror du att de liksom kan råka ut 
för? Om du bara tänker... dålig datasäkerhet... 
1: ...så tänker jag virus. 
I: Tycker du mest så här att ”det är deras problem”? Alltså tycker du att det är upp till vem som helst om de vill ha virus på sin 
dator eller inte? 
1: Om de vill ha, eller om de får det liksom. Ja, man får kanske skylla sig lite själv tycker jag. 
I: Så det spelar ingen roll egentligen alltså om...? 
1: Jo, det är klart. Okej, man får kanske inte skylla sig själv, det får man ju inte, men visst, man får räkna med att få det liksom, 
men det är inte... alltså. 
I: Ser du att någon annan skulle kunna drabbas av att... alltså ser du att någon annan än den som har den dåliga datasäkerheten 
skulle kunna råka illa ut för att någon annan har dålig datasäkerhet på sin dator? 
1: Du menar som om att jag då skulle råka skicka det vidare när jag använder... Ja, om jag skulle lyckas skicka det vidare från min, 
jag vet inte hur det funkar, då är det ju inte bra. Det är ju inge bra. Då är ju jag ju väldigt oansvarig. 
Frågetema C: 
I: ...som handlar om frågor om synen på det egna datoranvändandet. De datorer... den/de datorer som du brukar använda, vem är 
det som tar hand om datasäkerheten på dem, är det du själva eller...? 
1: Nej, det har det inte varit, det är nog någon annan som har lagt in det... 
I: Vad är det för någon liksom? 
1: En vän. 
I: Men när det gäller så här datasäkerhet... Gör du något mer? Du har antivirusprogram... 
1: Ja, sedan har jag nog inget mer på min dator... nej. 
I: Det finns ju mycket såhär med uppdateringar och sådär. Hur ser du på det? Brukar du försöka hålla datorn... 
1: Ja, alltså, numer ploppar det ju upp uppdateringar i min dator också, och då är det klart att jag trycker och fixar, vilket jag inte 
har gjort innan. 
I: Tycker du att det är bra att den kommer och ploppar upp sådär? 
1: Ja, jag känner, jag vet inte om det är lite såhär... jag tycker det är bra, men det är kanske falsk trygghet liksom, jag vet inte om 
det funkar. Alltså, men det borde det ju göra. Nej, det går ju, jag trycker på den knappen och det sköter det sig själv liksom, så kan 
jag göra annat. 
I: Det är inte i vägen? 
1: Nej, precis. 
I: Tycker du liksom att du själv, vad ska man säga, att du själv har en rättvis chans att upprätthålla god datasäkerhet på din dator? 
1: Alltså, njaaaa, alltså, eftersom jag inte, nej, jag behöver hjälp, eftersom inte jag kan själv eller nånsin har brytt mig om datorn 
direkt, så behöver jag hjälp liksom. 
I: Den hjälpen då... 
1: ...ja, från vänner och så vidare... 
I: Den... måste det vara personlig kontakt eller skulle du kunna läsa dig fram till det eller...? 
1: Nja, det kanske man skulle kunna göra, men det är ju så mycket lättare liksom... Med vänner så tänker man... Nä men det 
kanske inte blir rätt om jag skulle själv fixat liksom. Känns det som. 
I: Finns det, man kan ju råka på säkerhetstips och säkerhetsvarningar här och var, finns det några av dessa som du inte följer, som 
du är medveten om att du inte följer? 
1: Vad tänker du på liksom? 
I: Jag har en liten lista... C4, som är... lite sådana här saker. Säkerhetsråd. 
1: Vad sade du nu? 
I: Ja finns det någon av dem som du liksom, någon risk som du är beredd att ta? Någonting som du väljer att inte följa så att säga. 
1: Njaaa, alltså någon brandvägg har jag ju inte. Lösenord, alltså överhuvudtaget...? 
I: Det finns många sådana här tips om lösenord, jag vet inte om du... alltså, förmaningar om hur ett bra lösenord ska se ut. 
1: Nej alltså, det har jag aldrig brytt mig om liksom hur lösenord ska se. 
I: Men är det liksom att du inte känner till... 
1: Att jag inte känner till. 
I: Så det är liksom ingenting att du vet hur det ska vara men struntar i det? 
1: Nä. Om man bara får välja precis vad som helst så tänker jag inte på att ”oj, det kanske ska *ohörbart* säkert”, nej det gör jag 
inte. 
I: Och liksom datasäkerhet öht, tycker du att det är krångligt? 
1: Jaaa... eller alltså, nu har det blivit krånligt nu när jag har börjat tänka på det liksom. 
I: Men om man inte tänker på det så är det enkelt då? 
1: Men då är det så att man ignorerar det, och då är det enkelt. 
I: Här har vi lite förslag igen på vad som skulle kunna upplevas som krångligt. Är det liksom krångligt facktermsmässigt...? 
1: Ja, det är det kanske, ja, överhuvudtaget sådär, är man rädd för datorn så är man rädd för... Det är den som är lite farlig. 
I: Sedan tänker vi lite på användbarhet. Vad tänker du om användbarhet? Du har ett begrepp om det? Du vet vad du själv skulle 
mena med ”användbarhet”? Så att du har det... Kan du tänka dig att användbarheten blir... inskränks, blir lidande på grund av 
någon säkerhetsfunktion? Finns det något fall där du tycker att... 
1: Där jag inte skulle använda... Eller hur menar du... 
I: Eller snarare det att, finns det någon gång när du irriterar dig på att någon sådan här datasäkerhetsgrej kommer i vägen för ditt 
naturliga... 
1: Ja, okej, att det kommer upp till exempel, om man har en brandvägg så poppar det upp en sådan där, det är inte på min dator, 
men jag vet ju inte vad man ska göra med den liksom egentligen. För det är iofs ganska... irriterande. 
I: Om man tänker sedan det här irritationsmomentet... finns det liksom någon gräns som du kan tänka dig ”skulle det påverka så 
här mycket så skulle jag stängt av... brandväggen t.ex”... 



   

 
 
 

1: Ja... Om det liksom skulle... För att om man bara kan trycka liksom alltså okej och det bara försvinner, om det kommer upp 
någonting och man bara trycker så att det försvinner så är det lugnt liksom. Men om det skulle börja sega sig och såhär så skulle 
jag nog bli galen liksom. 
I: Men det behöver inte stoppa helt, utan det räcker med att det segar sig... 
1: Ja, att det tar för lång tid, så att jag får sitta och vänta... 
Frågetema D: 
I: Som handlar litegranne om ansvar och inflytande och trovärdighet hos andra aktrörer och sådant. Vad finns det som, om vi 
tänker oss olika aktörer, vi har ju en lista på aktörer som vi använder oss av där t.ex. Vad avgör om du liksom känner tillit, om du 
alltså tycker att en aktör är trovärdig eller inte i datasäkerhetssammanhang. Alltså om man... Du har ju skrivit här t.ex. ”ingen 
uppfattning” på vissa... 
1: Ja, och det handlar ju om att jag inte riktigt vet vad ni menar med mjukvaruleverantör för att jag inte alls vet vad det... är. Alltså, 
förstår du. 
I: Men om vi säger mjukvaruleverantör, så är det ju de som utvecklar program, som microsoft eller liknande. 
1: Ja, och då borde de... vara trovärdiga egentligen och det borde de ju. 
I: Och återförsäljarna är ju... 
1: Affärerna, men DE... alltså... ja, fast, att de... 
I: Hur trovärdiga de är, hur mycket litar du på deras råd så att säga. 
1: AFFÄRENS råd, nja, jag skulle nog... på vad jag skulle köpa? 
I: Alltså när det gäller datasäkerhet, att hålla sin dator säker så att säga. Kan vara tips på produkter eller hur du ska göra... 
1: Alltså, jag skulle nog ta med någon människa som vet mycket om det liksom. För jag skulle svälja det med hull och hår. *skratt* 
I: Men är det då för att du tycker att de är trovärdiga?   
1: Alltså, jag tror att de är lite sådär halv... ja... NÄ, nä de behöver inte alls vara trovärdiga. Det kan ju vara någon människa som 
jobbar extra i den datorbutiken liksom och bara.. nej, varför skulle han vara trovärdig liksom, han kanske ljuger. *skratt* 
I: Tjänsteleverantör... har du satt väldigt högt poäng på. 
1: Ja, där tror jag att jag läste, ni hade exempel på... 
I: Ja, tex är det din bank. 
1: Ja, precis, jo det har jag nog väldigt tro... alltså, jo, för annars hade jag inte betalat mina räkningar för där lämnar jag verkligen 
över mig själv. 
I: Sedan har vi satt in några som... ganska udda grejor som försäkringsbolag, polisen och PTS. 
1: Polisen... vet jag inte riktigt vad de skulle göra. 
I: Har du trovärdighet för dem i andra sammanhang än datorsäkerhetssammanhang? 
1: Nja, sådär. Och jag kan inte riktigt koppla ihop polisen med datorn. 
I: Ifall de skulle börja försöka informera, precis som de går ut till skolor och informerar om att man inte ska knarka... 
1: Ja, nä, det funkar inte riktigt den kombinationen. Fast däremot... alltså, media... Ja, men jag tänker...  nej, nu tänker jag ju inte... 
I: Du skrev att SVT:s nyheter skulle man kunna ha förtroende för, men aftonbladet... 
1: Ja, precis, jag tänker att, nä, står det liksom att ”oh, det är det här och det här viruset nu” i aftonbladet, ”akta er” så tänker jag 
att ”nää”, alltså jag hade nog tagit det med en nypa salt, men... jag tror att de skulle kunna ta en liten grej bara och förstora upp 
den. Men däremot om, alltså de här, de andra nyheterna om de väl, om de någon gång skulle säga något om det så är det ju oftast 
en stor grej som kanske drabbar... det finns ju saker som när de själva drabbas så att allting slås ut liksom. 
I: Så tänkte vi gå över till ansvar som vi nästan var inne på innan. Och det är... där är vissa som du har satt väldigt högt ansvar på 
och vissa väldigt lågt ansvar. T.ex. tjänsteleverantör. 
1: Jo, men tjänsteleverantör, jo om jag fortfarande är på banken och liksom... och saker som används... där man handlar får de 
faktiskt se till, om de vill ha sina kunder får de se till att man kan lita på dem. Det tycker jag att de får faktiskt ta sitt ansvar. Jag 
menar det är de som har skapat *ohörbart* de får väl också göra... *ohörbart* tror att de ska vara säkra. 
I: Och det här i förhållande till ditt eget ansvar också. Du tycker att datoranvändaren själv har ett rätt så högt ansvar ändå. 
1: Mja, fast tjänsteleverantören har faktiskt ett större ansvar för jag ska ju kunna lita på dem, för jag... de har faktiskt ett större 
ansvar än vad jag har. Tycker jag. 
I: De har ett stort ansvar, tycker du att de tar det? Din uppfattning? 
1: Nja, eftersom jag inte har råkat ut för någonting så tycker jag att de har skyddat mig. Eller så. 
I: Sedan har vi en sådan liten grej till. Det finns så här, för att kunna skydda dig, eller skydda dig och andra, så finns det ju många 
aktörer som är *ohörbart* då måste vi gå in och styra litegranne. Alltså... då undrar vi lite i vilken omfattning du tycker att det är 
acceptabelt att de här andra aktörerna får kontroll, övervakning alltså kan övervaka eller ha inflyttande på... över din 
datoranvändning. 
1: Mmmm 
I: Vi har lite brainstormingexempel där. 
1: Nej men jag tycker inte att folk ska gå in och läsa min e-post och sånt. Alltså det är så du menar va? Det tycker inte jag alls är... 
jag tycker det är lite... det använder man ju ändå ganska privat, så det tycker jag är... nä... nä, det är lite läskigt sådär att det finns 
någon över en som kan se vad jag har gjort och... alltså var jag har varit och kollat på så. Nä... 
I: Det finns mycket sådant på gång, det finns t.ex. ett förslag nu att internetleverantörer ska lagra vilka sidor man har besökt och 
vem man har ringt till och sådär. 
1: Nej, det tycker jag inte alls är bra. Alltså... tycker det är lite läskigt att någon kan kolla var man har ringt osv. Fast iofs det kan de 
ju... det kan ju Telia. 
I: Fast det handlar om tiden också. Sedan undrar jag också, du tyckte att det var bra att den här grejen poppade upp och sade när 
du skulle uppdatera. Vad tycker du om programmen skulle uppdateras alldeles av sig själv utan att du märkte någonting. Hade det 
varit bra eller dåligt? För det är också ett alternativ ju. 
1: Det hade iofs varit väldigt smidigt, men nu vet jag ju, när den där poppar upp så vet jag ju att det blir gjort så det känns ju 
säkrare. Faktiskt. 
I: Men den hade fått göra det själv, det hade varit okej? 



   

 
 
 

1: Ja, det hade varit okej, men jag tycker nog ändå att det är bättre att jag vet om att den gör det. 
I: Men rent, du hade inte känt det liksom integritetsmässigt dumt ifall den hade... 
1: Nej, för jag tänker att... alltså mitt program bryr jag mig inte om liksom om nån... Det känns inte så privat. *skratt* 
I: Men om det hade kommit ett helt nytt program... 
1: Poppandes in i min dator? Ah, DET hade inte varit bra, för DÅ... nä. 
Frågetema E: 
I: Litegranne om säkerhetsinformation, stöd, kvalitet och tillgänglighet... Du besvarade ju i enkäten vilka källor du föredrar att få 
säkerhetsinformation ifrån.  Vänner och kollegor i första hand, internetleverantörer i andra hand och konsumentverket i tredje 
hand. 
1: Ja... 
I: Du svarade innan på varför liksom vänner och sådär var det bästa. Men annars, t.ex. varför tycker du att internetleverantörer är 
så bra? Om man säger så. 
1: Alltså de borde kunna, de borde kunna, om de nu ger mig en produkt så borde de verkligen kunna svara på mina frågor, alltså 
om jag ringer till Telia som är den internetleverantör som jag har, om jag ringer dit så får jag oftast svar, som det gjorde jag nu sist 
när min mail inte funkade. Det var ganska, nej det var, jag fick ta några turer innan jag kom liksom till rätt människa men när jag 
väl fick det så var det ju väldigt smidigt att jag bara kunde ringa dem och de kunde verkligen hjälpa mig och säga ”Nej tryck där 
och tryck där” så det var ju bra. Och nä... om vi säger konsumentverket så har jag helt förträngt det där. 
I: Då struntar vi i det. 
1: Det var nog så att jag har tänkt att de var trovärdiga i andra sammanhang. Alltså det är nog mer så... 
I: Men vad avgör om du känner tillit till en informationsgrej? 
1: Av de här menar du? 
I: Mmm, varför känner du tillit till din vän? 
1: För att jag vet att han kan? 
I: Hur vet du det? 
1: Eller jag... för att när han har fixat min dator så har det blivit rätt, och då blir jag såhär ”jaha”. 
I: Erfarenhet alltså? 
1: Ja, precis. 
I: Goda erfarenheter... Sedan undrar jag, när vi pratar information såhär, du sade att aftonbladet, de kan brassa upp det rätt 
mycket. Tror du att det finns information som hjälper... eller vad heter det, stjälper mer än det hjälper? 
1: Ja, men där tänker jag då stirrar de upp alla människor, det är ju inte så... 
I: Blir du själv uppstirrad tycker du? 
1: Nä, iofs det blir jag ju inte, jag bara ”jaha”. Men å andra sidan, jag går inte in och köper, alltså om man läser det på löpsedlarna, 
jag går inte in och köper aftonbladet för några andra löpsedlar heller för jag är ingen kvällstidningsmänniska, men jag tänker att 
andra människor kanske... *skratt* 
I: Men själva informationen bryr du dig inte om då eller, vad gör du med den? 
1: Nä, den bryr jag mig helt enkelt inte om. 
I: Du söker dig inte vidare...? 
1: Nä, alltså det gör jag faktiskt inte. Av någon konstig anledning, eftersom jag inte själv har någon gång har drabbats av någon 
sådan här stora, eller vad säger jag, oftast är det ju ”oh, nu har vi fått ett nytt virus”, och eftersom jag inte själv har drabbats av det 
så tänker man ju att ”nämen det händer inte mig”, alltså, så därför 
I: Om du tänker på den säkerhetsinformation som du trots allt har tagit del av, kanske ska vi bortse från din vän, kanske inte... 
Hur tycker du att kvaliten är på den annars... Typ pedagogiskt sett eller språkligt sett. Kanske ska börja med pedagogiskt. 
1: Ja alltså, du tänker om jag ringer och får hjälp. Ja, då förstår jag, för de är väldigt såhär ”och så går du in där och så gör du så 
och så gör du så nu tar vi det väldigt lugnt”. Ja, det är väldigt bra faktiskt. Fast oftast så får man säga ”Hej, jag kan inget” så får vi 
hjälpas åt. Och de brukar vara väldigt trevliga. Likadant om man ringer såhär supporten om det är något konstigt, alltså något 
annat *ohörbart* Och de brukar vara ganska... det brukar funka. Men annars om man ska läsa en hel lång texte såhär det skulle jag 
inte orka liksom. 
I: Finns det något som du liksom tycker är bristfälligt eller saknar. Något som du skulle vilja... 
1: Att jag skulle liksom få tillgång till informationen enklare menar du? Jag egentligen man skulle kunna *ohörbart* intresserad, 
men jag vet inte riktigt hur... hur jag skulle få... ett enklare... jag vet inte hur jag skulle få det på ett enklare sätt. Men självklart så 
hade det varit bra. 
I: Vi har en lista med olika former som man kan... få informationen via. Och då tyckte du att automatiska meddelanden inte var 
så... bra. Varför? 
1: Men jag tänker automatiska meddelande, då tänker jag att det kommer på min e-post. 
I: Men om man tänker sig att det hade kommit... 
1: Att det poppar upp? 
I: Att det poppar upp på samma sätt som den här uppdateringen? 
1: Nä... Alltså då tror jag bara... Nä... 
I: Varför inte det? 
1: Eller du menar, att ”åh, nu kommer det”... om det bara var en sådana här, en kort liten grej, då hade det iofs varit okej. Det är 
nog jag som har svarat lite konstigt där. Ja alltså inte en etta, alltså herregud, nej det hade nog varit bättre, men inte liksom ”poff, 
nu får du information om det här” och så skulle det vara flera sidor information. Det hade jag hatat. 
I: Villkoret hade varit att det skulle varit anpassat liksom till din nivå? 
1: Ja, det skulle gå väldigt snabbt och man skulle bara... ja. 
I: Sedan var du inte alls särskilt keen on elektroniska manualer? 
1: Nej, alltså jag tycker inte om att läsa på datorn öht. 
I: Ens böcker eller sådär? 



   

 
 
 

1: Nej, usch nej. Och det är kanske därför också sådär automatiska meddelanden... Nej, jag tycker inte om att läsa på datorn. Så 
att... nä. 
I: Och rådgivning öga mot öga var inte heller någon höjdare? 
1: Alltså att de kommer... 
I: Alltså att du söker upp dem i en affär t.ex.? 
1: Nä, det är lite läskigt, ”hej jag kan ingenting”, då känner man sig så dum. *skratt* 
I: Så det är bättre att ringa dem? 
1: Ja, för då är det ingen som vet vem jag är. Ja. 
I: Och absolut inte hembesök? 
1: Nä, alltså nä. 
I: Inte ens från din vän? 
1: Jojo. Alltså. Av folk man KÄNNER ja. 
I: Sedan var du negativ till utbildningsdagar och kurser också? 
1: Ja, alltså, allt som tar så här... lång tid, alltså sådana grejor, nej jag tror inte man vill ägna så... eftersom jag öht inte ägnar så mkt 
tid åt min dator så vill jag ju inte ägna så mkt tid åt sådana saker heller. 
I: Om det liksom hade ingått i någon kurs på... gymnasiet, om man säger gymnasiet? 
1: Ja, det hade ju varit okej. Alltså tvingas på det. 
I: Men av de här metoderna vad du själv har använt... Vad har... Du har använt telefon iaf. Inte till just datasäkerhet men till 
datagrejor. Är det det enda eller? 
1: Ja, förutom liksom... Nä, det är nog det enda. Ja, det är det. 
I: Då var det egentligen slut på de riktiga frågorna. Är det något, har du något mer att tillägga, har du någon mer fundering...?  
Intervjun avslutades 
   
Intervjuperson 2 
Frågetema A: 
 I: Din ålder? Hur gammal är du? 
2: 28 
I: Hur lång erfarenhet har du av datorer? 
2: Jag har... Man kan nog säga en 15-20 år. Men det var ju bara på... spel och sånt när man var liten. 
I: Och internet? 
2: Hmm, vad ska jag säga, första gångerna var ju... alltså kanske en 7-8 år sedan, men mer aktivt för 2-3 år sedan. 
I: Om du själv ska uppskatta, hur, hur duktig du är på datorer. Var... 
2: Datorer eller internet? 
I: Datorer först, kan vi säga. 
2:  Hm, bra mycket under medel. Medel, alltså, ja i den ålderskategorin som jag är i. Om man säger så. 
I: Och internet? 
2: Ja, likadant. 
I: Hur mycket använder du datorn under en vecka? 
2: 3-5 timmar, alltså som jag är uppkopplad på internet. Men sedan är det ju på jobbet också men då är det ju inte alls med 
internet utan då är det ju ett och samma program som man kör så att säga. Just det är jag ganska bra på. 
I: Så när du är ute på intenet så är det hemifrån? 
2: Ja. 
I: Hur ser din internetanvändning ut, vad gör du på intenet? 
2: Betalar räkningar, kollar annonser, nyheter, och... det är alltså vissa sidor som man besöker hela tiden. Som uppdateras. Nån 
sådan här med massa... vad ska jag säga... lite roligheter. 
I: Så det är alltså mest webbläsare som du använder på nätet? 
2: Ja. Nä inget nedladdande eller sånt. 
I: Använder du något... alltså såntdärade instant messaging-program, typ ICQ? 
2: Ja, det gör jag.  
I: Något annat än ICQ? 
2: Nä, inte mer än vanlig mail? 
I: Använder du speciellt program till det då eller? 
2: ICQ? 
I: Nä, mail. Eller använder du webb...? 
2:  Det är hotmail. 
I: Så du använder webbläsaren att gå in på...? 
2: Ja, det blir det väl ja. 
I: Är det då IE du använder dig av. 
2: *skratt* Jag tror det. Jo, det måste det ju vara. 
I: Du har inte installerat något annat? 
2: Nä. 
I: Vad har du för internetuppkoppling? 
2: HSB Bolina. Så den är bra. Tyvärr så utnyttjar jag den för lite. 
I: Jaha, du vill utnyttja den mer? 
2: Ja, men både intresse och... jag har inte det tålamodet. 
I: Vad skulle du vilja utnyttja den till? 
2: Tja, ladda ner grejor. Så som filmer och sådär. Kanske spela mer, men det är också det där man måste bara sätta sig in så jäkla 
mycket i allting, så det blir för mycket. Jag har inte tid till det. 



   

 
 
 

Frågetema B: 
I: Som är lite din syn på säkerhetsrisker och problem. Om man säger såhär, bryr du dig om datasäkerhet öht? 
2: Mmmm 
I: Du reflekterar över det liksom? 
2: Ja 
I: Kan man säga liksom, varför det? Vad är det som... 
2: Jo alltså, dels så är det ju i och med att jag som jag sade innan betalar räkningarna och det har man ju allting som man har... hela 
ekonomin... så att man får upp det via datorn, det är ju rätt viktigt att det fungerar så att inte det försvinner och sådär. Och sedan 
så vill man ju inte råka ut för några virus så att allting blir förstört. Ja. 
I: Är det det som skulle vara det värsta, att allting skulle bli förstört? 
2: För min del eller? 
I: För dig. 
2: Att någon kommer in på min datorbank. Alltså i och med att jag inte har så mycket grejor som är så viktigt på själva datorn så 
är det det viktigaste. 
I: Du hade bla här, kan man se, B2, vad du skrev... litegranne om olika säkerhetsrelaterade problemområden, vad du liksom tyckte 
var värst... 
2: Har jag skrivit detta? 
I: Ja. 
2: Okej. 
I: ...och då har du bl.a. sagt ”ingen uppfattning” om modemkapning... 
2: Nej... jag vet nog inte riktigt hur det går till. 
I: Nej, för det är ingenting du behöver bry dig om eftersom du inte har modem. Men det värsta, det skriver du här också, det 
skulle vara betalnings- och kontokortsbedrägeri och informationsstöld. Spyware och identietsstöld. *ohörbart* 
2: Är 6 det mesta man kan ha här? 
I: Ja. Medan spam inte är så allvarligt? 
2: Nä... alltså det är nog bara för att jag inte har... alltså råkat ut för det så himla mycket. Inte vad jag har märkt iaf. Men det är 
just... Ja, i och med att det är det jag använder mest, det här med betalnings och sånt, så är det det jag uppfattar som... 
I: För liksom förlust av data var för att du inte hade så mycket? 
2: Ja, alltså, ja, precis. Det kan man, så kan man säga. I och med att jag inte har... jag har inte filmer och... i och med att jag inte 
laddar ner så mycket. 
I: Skulle det vara värre att drabbas av... eller alltså, när man tänker sig förlust av data, är det sådana saker som skulle vara 
obehagligt att bli av med, eller... du har inte några mer personliga dokument eller något sådant där som du är rädd om? ... Du har 
inte börjat skriva en egen bok eller ngt? 
2: Nej, inte ännu, jag har funderat på det. *skratt* Och då, givetvis hade det känts jäkligt jobbigt, men... ja. 
I: Du har inget sånt heller? 
2: Nä, jag har ju inte det. 
I: Sedan undrar jag litegranne vad du tror är det *ohörbart* det är störst risk att drabbas av av de här områdena?  Vad liksom... 
2: Vilket jag har störst risk? Virus. Ja, det måste det vara. Jag vet att... Eller det är kanske spam det också, men virus är det jag lite 
har råkat ut för, alltså, i lindriga former vill säga, men... 
I: Vad ledde det till, alltså konsekvenser? 
2: Njä, det enda som jag uppfattade var ju att det kanske gick segare. Att det tog plats. Och sedan var det... Jo, det var ju en grej 
också att det kom upp en annan startsida än vad jag hade valt. Jag kunde inte välja bort den utan hjälp. Så att det uppfattade jag 
som virus. 
I: Finns det något annat datasäkerhetssammanhang som man säger som du har råkat ut för? 
2: Alltså att det har hänt någonting? Nä, inte mer än att... det har inte med säkerheten att göra, att den slås av, alltså att den bara 
kraschar ihop. Sedan att man kan starta den igen. Det har väl hänt någon gång. 
I: Om man återigen tänker på den här listan. Finns det något du liksom direkt tänker att... finns det något område du tror kommer 
att bli värre i framtiden? *ohörbart* 
2: Ja... Egentligen allting. 
I: Varför tror du det då? 
2: Nä, men det är ju... Alltså som det här med virus och sånt, det är ju alltid någon som vill överträffa de andra. Och det har ju 
stegrats och blivit värre och värre tycker jag. Och sen det här med bedrägerierna och sånt, det är ju, alla vill ju ha mer pengar, kan 
man då enkelt sno från... via datorn då så är det väl idealiskt rent ut sagt. Men sen med identitetsstöld t.ex. och kanske... nej, det 
vet jag faktiskt inte. 
I: Tror du någonting kommer att bli mindre, alltså tror du att något kommer att bli... mindre *ohörbart*i framtiden? 
2: Inte lika mycket? Ja, modemkapning. Bara för att... eller det är vad jag tror, att det blir mindre modem, alltså det mer går... ja, på 
sådan... vad heter det, adsl och uppåt. Det är väl det. 
I: Sen har vi... 
2: Sen i och med att man kan ha mer och mer på datorerna så är det ju mer att förlora ju. Ja, ett inlägg bara. 
I: Det är intressant med inlägg. Nästa här, B4, som du har skrivit här, så är det vissa saker vi är lite mer intresserade av än andra. 
Om vi säger det här första, virus och maskar, så skrev du, satte du kryss i enkäten då att du tyckte att du försökte skydda dig, men 
anser det ändå vara stor risk att du drabbas. Varför tycker du det? 
2: Därför att jag inte kan något om det, i princip. Utan det är alltid andra som får hjälpa mig med det. Om jag drabbas så att säga. 
I: Du har... vad har du för säkerhetsprogram på din dator så att säga? 
2: Alltså jag har en sådan där brandvägg, om det är det du tänker på. 
I: Har du antivirus? 
2: Ja, nån sorter som... Alltså det är just en sådan grej också att... Jag är kass på att uppdatera och sånt. 
I: Uppdatera Windows eller uppdatera antivirusprogram? 



   

 
 
 

2: Ja både och. Så att det är sånt som gör att jag anser mig... alltså om jag hade haft något viktigt att komma åt så hade det nog 
varit enkelt. 
I: Men du tycker inte att du har något viktigt? 
2: Nä. 
I: Men du försöker skydda dig, för du har ett antivirusprogram t.ex. Men du tror ändå att det är stor risk att du drabbas. Litar du 
inte på ditt antivirusprogram? 
2: Jo, men det var ju just det att om man inte uppdaterar det så som man bör göra så... så kanske man... så är det ju större risk att 
man drabbas. Det är så jag resonerar. 
I: Men om du nu tror det, varför uppdaterar du inte? Vad är det som gör att du inte uppdaterar? 
2: Nä, i och med att jag inte anser att jag har... så viktiga grejor att skydda så lägger jag inte ner... eller så sätter jag mig inte in i hur 
jag ska gå tillväga liksom. Alltså egentligen så verkar det vara ganska enkelt att uppdatera, men ja, jag sätter mig ändå inte in i 
riktigt hur man ska göra, och om jag någon gång skulle göra det så vet jag inte om om jag gör riktigt rätt och sådär, så det är 
därför. 
I: Sedan är där några som du inte skyddar dig emot, men inte tror att det är så stor risk att du ska råka ut för. 
2: Som informationsstöld och sånt? 
I: Njä, t.ex. förlust av data, identitetsstöld, kapning av dator... 
2: Var är du nu någonstans? Där? 
I: De tre sista. 
2: Jaha, de. Just det ja. 
I: Vi försöker inte sätta dig på pottan, men vi bara undrar lite hur du resonerat. 
2: Ja, jag ska bara tänka hur jag resonerat här. Nä, men det här med förlust av data som jag inte skyddar mig, men det är samma 
där att jag inte anser att jag har något viktigt att skydda, eventuellt, iofs, om man ska, om jag skulle ha någonting... eller om jag 
skulle förlora det jag har i datorn så är det ju en massa alltså bilder och sådant. Det skulle man iofs kunna ha en backup på. För 
det hade varit tradigt att förlora det. Men jag har liksom inget viktigt *ohörbart* annat , jag skriver ingen jädra bok om man säger. 
*skratt* Men sen identitetsstöld... Alltså det är... Det vet jag inte riktigt om det är det ni tänker på att det är min egen identitet... 
I: Men vi kan ta nästa istället för det är nog enklare att... 
2: Ja, okej, kapning av dator... Men är inte det också lite samma typ som förlust av data? 
I: Njä, för kapning av dator innebär att någon annan kommer in på din dator och kan göra vad de vill på din dator. 
2: Jaja, okej, men då är det väl det att jag inte anser att någon behöver, alltså, om de gör vad de vill på min dator så får de inte ut så 
mycket av det. Utan det är bara, de måste ändå ha en massa passwords och sånt om de ska komma in på då betalningsgrejset och 
det ju. Så att... jag menar de får ju inte tag i det genom att kapa datorn. Eller? 
I: Vi kan ta den diskussionen sen... Ja, du tänker dig alltså att... det gör inte dig så mycket ifall du råkar ut för rätt mycket av de här 
sakerna. 
2: Nej, inte personligen. 
I: Tror du att det kan drabba någon annan? 
2: Ja, alltså... javisst kan det göra det. 
I: Alltså, om DU har dålig datasäkerhet, och att det kan drabba någon annan? 
2: Jaha, nä, det tror jag inte. 
I: Då kommer vi att titta lite på... lite olika elektroniska tjänster som finns på... där. Och litegranne *ohörbart* bankärenden och 
sådärade. Du tycker generellt sett att... alltså att det inte är någon större risk att utföra de hrä tjänsterna. 
2: Nej, det tycker jag inte. Men det är av egen... den erfarenheten som jag har där, i och med att jag inte har råkat ut för något 
direkt. 
I: E-handel, internethandel, är det något som du inte gör själv? Alltså du har skrivit en nolla där, att du inte har... ingen 
uppfattning. 
2: Köpa på nätet? Ja, alltså, jag har gjort det typ en gång. Och det gick bra. Ja, nä, annars har jag faktiskt ingen uppfattning. 
I: Så det är därför som du litar rätt mkt på dem, du har inte råkat ut för något själv? 
2: Ja, precis. 
I: Har du hört talas om någon som... som det inte har gått bra för så att säga? 
2: Hmmm, inte som jag kan komma på. Men alltså, man har ju... inte mer än att ha läst i tidningar och sånt att det har gått lite åt 
skogen. Alltså det här med hackers och sånt. Men inte, inte så att jag kan komma på någon som jag vet sådär direkt som har 
drabbats av det. 
I: Skulle oro för en säkerhetsrisk kunna få dig att avstå från att använda en viss tjänst? 
2: Hmmmm, ja om det var något som jag inte har så stor nytta av så hade jag kunnat avstå det. Iofs om man tar det med e-handel 
och sånt, är det... ingår där när man köper flygbiljetter och sånt? 
I: Ja. 
2: Ja då så har jag gjort det också rätt mycket. 
I: Och det har du inte varit orolig... 
2: Nej, det har gått bra. 
I: Men då, du kände ingen oro innan heller så att säga? 
2: Nä, alltså, iofs man lämnar ju ut det här med kortnummer och sånt, och... ja, det är väl som sagt att det har gått bra som man 
inte känner oro. Men... det skulle vara för tradigt om man behövde känna det. 
I: Om man tänker så här, det finns ju både kontakt med myndigheter och liksom e-handel och sådant där, sen finns det ju 
motsvarigheter ute i... verkliga verkligheten *ohörbart*. Kan du se någon säkerhetsmässig fördel med att använda 
internetvarianten? 
2: Ja, alltså, om man återigen tar det här med att datorbanken och sånt och att föra över pengar och sånt så, man slipper ju ha 
kontanter med sig. Det är ju... kan bara fixa det där, det är hur bra som helst. Plus att det är... går så jäkla mycket smidigare. 
I: Kan du se någon säkerhetsmässig nackdel med att använda internetvarianten så att säga? 
2: Ah, det är ju att man lämnar ut personuppgifter och kortnummer i så fall. 



   

 
 
 

Frågetema C: 
I: Om synen på det egna datoranvändandet och beteendet.  Tar du själv hand om datasäkerheten på den dator som du brukar 
använda i hemmet? 
2: Nä 
I: Vem gör det då? 
2: Min bror. 
I: Och vad gör du i praktiken för att upprätthålla datasäkerheten så att säga? 
2: I praktiken om det är något som är fel så ringer jag bara honom. 
I: Vad anser du om din egen förmåga och möjlighet att hantera din datasäkerhet? 
2: När det händer något så vågar man inte göra så mycket, så att, nej där känner man sig ganska... ja, begränsad. 
I: Är du inte... alltså, vad kan hända, vad är det du inte...? 
2: Nä, alltså, det är, om det, om man får något som har kommit in i datorn så vet man inte om man ens ibland vågar klicka bort 
det. 
I: Sedan så har vi... det finns ju en massa så, olika råd, säkerhetsråd, saker som man ska följa och sådär, och så undrar vi litegranne, 
om vi säger att du får ett råd, vad får dig att... vad skulle kunna få dig att välja att följa det, respektive inte följa det, var liksom går 
gränserna, vad finns det för något... 
2: Ja alltså, vem får jag rådet ifrån sade du? 
I: Spelar ingen roll egentligen, någon, någon som du litar på i sammanhanget. 
2: Okej, vad var det jag fick råd om...? 
I: Vi kan säga så här istället, vi har lite olika säkerhetsråd här. Sådana här tips-som-alla-bör-följa-råd liksom, vi själva följer inte 
heller dem riktigt, men det är liksom råd som vem som helst får, om vi säger någonting där som du är medveten om att på det 
viset är det men du följer inte det. 
2: Aha, backup hade ju varit bra ju. 
I: Varför följer du inte det? Det har vi diskuterat innan iofs, men... 
2: Ja, precis, men backup, alltså, just av dem, om det är någon grej som jag inte skulle vilja bli av med så hade det varit bra att ha 
en backup. 
I: Men du gör inte det, alltså, vi säger bilderna, du har inte backup på dem, varför inte? Vad är det som... 
2: Det är väl rätt mycket lathet. Eller... och ointresse kan man säga. 
I: Vad hade kunnat få dig att börja med backup? Alltså... 
2: Hm, att det händer något skulle jag tippa. Och... 
*avbrott* 
I: Några risker som du är beredd att ta ja, det var där vi höll på, vi höll på att diskutera... 
2: Med backupen och så... Det är inte så jä... Jag är inte så försiktig och utlämna personuppgifter, det borde man kanske vara. Jo 
men, vad var det nu, alltså det med nedladdning av filer, det gör jag ju inte och det är ju lite på grund av att jag inte vet om man 
får med något annat skit. 
I: Det är du försiktig med? 
2: Ja, och det är också att jag inte kan det riktigt. 
I: Om vi tar datasäkerhet som ämne så att säga... Upplever du något som krångligt? Alltså upplever du datasäkerhet som krångligt? 
Är det krångligt? 
2: Ja, för mig är det ju det. Helt klart. 
I: Om man... Vi försökte tänka ut lite idéer här då, om vad i datasäkerhet är det som är krångligt... Är det liksom... 
2: Hur det fungerar. 
I: Är det ämnet datorer som sådant som är krångligt? 
2: Ja, alltså det är både datorer och... ja, alltså det är internet och allt... som är krångligt, tycker jag. Så det är inget sådant speciellt 
utan överlag. Tradigt att det ska behövas. 
I: Om man tänker sig användbarhet... Alltså att man kan göra det man ska med det man vill så att säga. Alltså saker och tings 
användbarhet, tycker du att användbarheten påverkas på något sätt genom... alltså säkerhetsfunktioner. 
2: Ja, i och med att saker och ting tar längre tid. I och med att... ja, man måste fylla i kanske så mycket mer grejor än man 
egentligen inte borde ha behövt t.ex. Som t.ex. lösenord flera gånge... ett par gånger och sådär. Och om man ska, nu vet jag inte 
hur det fungerar, men om för att komma in någonstans så måste kanske gå igenom en massa spärrar och grejor och så tar det 
längre tid. 
I: Har du någon... har du en gräns för hur mycket användbarheten får påverkas? Alltså finns det någonstans som... 
2: Ja, alltså om det är någonting som man bara ska in på kanske en gång, då... och man måste kanske lämna en massa uppgifter 
och allt sånt och få ett lösenord till sin mailadress och sedan kunna gå in där, det... då gör jag inte det. Men ska jag använda den 
tjänsten flera gånger så... får man ju göra det. 
Frågetema D: 
I: Frågor om ansvar och inflytande och trovärdighet litegranne hos aktörer, andra aktörer då främst. Vi har ju vår lilla lista på 
aktörer som finns bland annat där. Och den fortsätter där också. Vi undrar då vad som gör om du känner tillit till eller tycker att 
en viss aktör är trovärdig inom datasäkerhetssammanhang. Du har bla liksom sagt att... eller skrivit... 
2: Fyllt i ganska hejvilt... 
I: Men som vissa... internetleverantör och tjänsteleverantör tycker du inte att de är särskilt... inte alls... och försäkringsbolag sätter 
du inte alls som särskilt trovärdiga. I jämförelse då med media och konsumentverket som du sätter väldigt högt betyg... 
2: Ja... 
I: Finns det någon tanke bakom? 
2: Nä, det är väl kanske mer uppfattningen man har fått om dem överlag så att säga. Alltså, det har väl inte bara med... alltså, 
försäkringsbolag öht. 
I: Så du har dålig erfarenhet av dem i andra sammanhang? 



   

 
 
 

2: Tja, dålig och dålig, men de tar ju sina chanser och så så att det är väl mycket därför som jag har gett dem dåligt betyg här. Och 
likadant så som med internetleverantör och sånt, de håller på och krigar med sina olika billighetsgrejor och sedan så har de haft 
svårt att hålla det. En sådan grej som man har sett i, ja, eller hört om så att säga. 
I: Så därför så litar du inte på dem... 
2: Nej, precis, så därför har jag gett dem sämre. Men det är ju bara vad jag har hört, det är ju egentligen inte vad jag har upplevt 
själv. 
I: Du har kryssat i ”ingen uppfattning” på återförsäljare och PTS... 
2: Nej, återförsäljare alltså det... det har jag... alltså i och med att jag är så... är där så sällan så har jag heller ingen uppfattning om 
dem. Men det, jag hade kunnat fylla i något också efter, alltså, efter vad man hör så att säga, men jag gjorde inte det. PTS vet jag 
inte riktigt... vad som ingick där under. 
I: Sedan så är där en fråga som handlar om ansvar som vi vill ställa... D3. Liksom, vilket ansvar som de har... för din datasäkerhet 
om man säger så. Och då har du skrivit väldigt högt ansvar på vissa, och sedan på ditt eget har du skrivit 0, inget ansvar alls... 
2: *Skratt* 
I: Men du tycker alltså att ditt eget ansvar inte är jättehögt iaf. 
2: Nej, det tycker jag inte. Men det är väl också kanske att jag, ja, man skjuter över det på de andra i och med att man är så dålig på 
det själv kan man säga. Så att egentligen har man väl rätt så högt ansvar själv också i sitt eget intresse, men... ja. 
I: Men om vi säger mjukvaruleverantör, hårdvaruleverantör och återförsäljare där har du sagt liksom väldigt mycket ansvar, högt 
ansvar, vad menar du med detta ansvar, vad är det de ska göra? 
2: De måste ju först informera om... om risker och... tja, vad man bör ha och sånt, för... alltså... men det tycker jag inte att de gör 
heller riktigt. Jag menar, en som vill sälja grejor *ohörbart* drar ju en massa... vad det finns för risker t.ex. Det hade jag inte gjort 
själv iaf. Ja, sen så... sen så är det ju de... de som har med det att göra, de som kan grejorna, de tycker jag ska ha stort ansvar i det 
hela. 
I: Och i allmänhet, tycker du att de tar detta ansvar? 
2: Nja, det är väl lite si och så, en del av dem tycker jag gör det, men inte så som återförsäljare. Och... Men alltså, ja det är ju... Det 
är återigen där med de som har mycket... med lösenord och så hit och dit, det kan man ju säga att det är att de tar ansvar tycker 
jag. Så att... det är bra på det viset. 
I: Så finns det ju då liksom av de aktörerna då som anser att för att liksom kunna ge god datasäkerhet så måste de ha rätt så 
mycket... alltså de måste få lov att blanda sig i rätt mycket. Så undrar jag i vilken omfattning tycker du att det är acceptabelt att 
andra aktörer då alltså får kontroll, eller övervaka, eller ha liksom inflytande på din datoranvändning...? 
2: Hm... Alltså de kan ju få lov och kolla så som vart man skickar mail och sådana grejor. 
I: Det har du inga problem med? 
2: Nej, inte för min del. Bara de inte läser dem. Det tycker jag skulle vara för mycket. Men för min del har det ingen betydelse om 
de kollar vart man skickar det. Och likadant med ICQ:n och sånt... Alltså, alltså de bör ju inte kolla upp vad det är för personer 
och så, men... och de får ju inte läsa dem. Och det är ju liksom inga företag där, det är bara privatpersoner så det tycker jag iofs 
inte att de bör lägga sig i alls. Sedan vad jag gör på datorn och sånt... ja det... ja det tycker jag heller inte att de borde lägga sig i. 
Men just alltså var jag skickar e-mail och sånt det kan de få lov att göra. 
I: När det gäller så här uppdatering av program, skulle du föredra att det skulle skett automatiskt, eller vill du... 
2: Ja, om det är bra grejor så... får det ju *ohörbart* 
I: Utan att du liksom är... 
2: Utan att jag är delaktig, ja, om det bara är sådana som är till fördel, men risken är väl att inte... alltid hade varit det. 
I: Jag vet inte om det är några fler exempel här som inte har nämnts... 
2: Koll på vad man laddar hem och sådant... Det kan de väl också få lov om de hade velat. 
I: Men du tycker att det hade varit integritetskränkande om de hade läst dina mail och sådär? 
2: Ja, ja inte för att jag har något så... som skulle skada någon, men jag tycker ändå, där går gränsen. 
Frågetema E: 
I: Då har vi återigen en lista där. Du har skrivit vilka källor du skulle föredra att få säkerhetsinformation ifrån. Och du har satt 
vänner och kollegor i första hand, tjänsteleverantör och försäkringsbolag. Använder du dessa källor för att få information idag, i 
dagsläget? 
2: Vänner och kollegor är det ju, det är det mesta. 
I: Varför föredrar du att få information från... 
2: Tja, det är de man litar på och det är de som har kollat innan så att säga. Och de andra... det känns som om tjänsteleverantör 
och försäkringsbolag att de mer vill... vill ”sälja på” grejor, medan då... vänner och kollegor vill... vill ens bästa. Det är därför. 
I: Vad avgör om du litar på någon? Alltså vad avgör om du litar på en viss vän? 
2: Tja, det är vad de... har uppnått. Om de har testat någon grej som man själv vill prova så... och berättar hur det har gått så litar 
jag på det helt enkelt. Men det brukar ju vara rätt så okomplicerade grejor egentligen. 
I: Om vi tänker oss de här informationsspridarna, tror du att det finns information som stjälper mer än det hjälper? Alltså typ 
skrämselpropaganda? Eller senastionsreportage... 
2: Som stjälper mer än det hjälper... Ingenting som jag kan komma på nu, men det finns säkert... 
I: Hur tycker du... Om man tänker säkerhetsinformation igen som du tar del av på något sätt, media t.ex., hur tycker du att 
kvaliten är på den om du tänker generellt sett, språkligt och pedagogiskt... 
2: Hmmm, tja jag... alltså rent så, man förstår ju att man... alltså, man förstår när det har hänt något, alltså om det är virus på gång 
och sånt, och sen så kan de ju babbla om vad det innebär och sådär som man kanske inte förstår lika mycket av, men man förstår 
ju när det är något på gång så att säga, så att det språket är helt okej. 
I: Vad gör du om du förstår att något är på gång så att säga? 
2: Nja, ingenting i och med att inte... alltså, man... man kan säga så att man får reda på också vad det är som är på gång och då 
märker man att det inte berör mig... Men då, så som på jobb och sånt så sprider de ju också information. Ja, kontinuerligt när det 
är någonting som händer med virus och det och det ska man akta sig för att öppna och sådär. 
I: Finns det något som du har saknat i... om du tänker säkerhetsinformation? Något som du skulle vilja se mer? 



   

 
 
 

2: Nä... Det är det inte direkt... Nej, jag tror inte det, inget som jag kan komma på. 
I: Det finns en lista igen... Olika sätt att få stöd och hjälp i datasäkerhetsfrågor. Då finns det vissa saker som du är mer postiv till 
än andra. T.ex. tycker du inte om pappersmanualer... 
2: Nä, det är så jädra tråkigt. 
I: Är det samma sak med elektroniska manualer? 
2: Mmm, det tar emot att öppna det där jädra fönstret. 
I: Inte hembesök heller...? 
2: Nej, det är väl ganska självklart. Alltså, det skulle vara... Det är väl det som jag är... mest, alltså emot. 
I: Även om det skulle vara vänner och kollegor? 
2: Nä, det är klart ju. Det... Då hade det ju varit trevligt. Nej alltså, hembesök då tänker jag mig alltså någon okänd person som 
kommer hit och babblar. 
I: Men det hade varit okej att *ohörbart* träffa någon sådan person öga mot öga utanför hemmet? 
2: Nä... Nä, alltså, nä, nä, det skulle jag inte vilja. Men i så fall tar jag hellre alltså... från vänner... alltså inte någon okänd utan om 
det är så... då är det... men det har jag ju skrivit en fyra på, men alltså, vi säger så här istället, om jag söker upp dem öga-mot-öga, 
då, då är det okej. Men inte om de liksom ringer och vill träffas där och där. Typ så. 
I: Men annars är *ohörbart* och sånt bra grejor? 
2: Ja 
I: Automatiska meddelanden med viktig säkerhetsinformation, har vi skrivit som grej. Vad tänker du dig där? Hur tänker du dig 
att det skulle fungera? 
2: Tja, men det ploppar upp såna grejor lite då och då ju. 
I: Såna grejor? 
2: Ja, alltså, när det är nån meddelande och sådant från internet t.ex. eller något sådant, så ploppar det upp en sådan ruta om man 
vill att det ska... ja... och ibland är det tips och sådant som ploppar upp ”visst du att” och så vidare. Det var det jag tänkte. 
I: Så du menar något liknande sådant, fast... 
2: Mmm, ”visst du att” och så något viktigt meddelande. 
I: Som berör aktuella grejor eller som berör generella grejor? 
2: Tja, det kan nog vara både och. 
 
Inga övriga synpunkter, intervjun avslutades 
 
 
Intervjuperson 3 
Frågetema A: 
I: Hur gammal är du? 
3: 24 
I: Hur lång erfarenhet har du av datorer? 
3: 20 år. 
I: Hur började det? 
3: Mac+, pappa kom hem med datorn på kvällen. 
I: Och internet, hur lång erfarenhet har du... 
3: Innan internet fanns, *ohörbart* tillgång till Sunet. 
I: Om du ska uppskatta din egen kunskapsnivå, hur duktig anser du dig vara på datorer, i allmänhet. 
3: ... Relativt duktig. 
I: En vanlig vecka, hur mycket använder du datorn? 
3: Till vad? 
I: Öht, en dator... 
3: Mellan 14 och 40h i veckan. 
I: Vad beror det på, vad är det som avgör? 
3: Vad... jag har för någonting som är på gång... i skolan. 
I: Blir det mer eller mindre på grund datorn... eller på grund av mycket i skolan?  
3: Så kan man heller inte säga för om jag är ledig så... kan det blir mer dator. Men de 40 timmarna det är om jag sitter och gör 
arbete, söker information. 
I: Skriver? 
3: Både och. 
I: Och internet, en vanlig vecka? 
3: 7 timmar. 
I: Är det hemifrån då? 
3: Merparten från skolan för det är billigare. 
I: Och vad gör du då mest på internet? 
3: Söker och snackar. 
I: Var söker liksom, alltså vad och var? 
3: Google och allting och snackar ICQ. 
I: Är det till skolan eller är det andra saker du söker? 
3: Båda delar. Mindre skola än vad annat. 
I: Vilka program använder du främst på internet? Du har redan sagt ICQ... 
3: Mmmm, outlook... Microsoft outlook, internet explorer, opera, ICQ… Det är I princip de jag använder. 
I: Vilka datasäkerhetsprodukter använder du, om någon? 
3: Tiny personal firewall, norton antivirus, det är i princip det. 



   

 
 
 

I: Någonting med spyware? 
3: Adaware och spybot... 
I: Vad avgör om du använder alltså opera eller internet explorer? 
3: Kompabiliteten på sidan. Problemet med opera är det att väldigt många, framförallt javasidor, fungerar fortfarande inte 
tillfredställande. 
I: Vilken form av internetuppkoppling har du? 
3: Var? 
I: I hemmet. 
3: Modem. 
Frågetema B: 
I: Då så handlar det litegranne om synen på säkerhetsrisker och problem. Och vi börjar med en så *ohörbart* rättfram fråga. Bryr 
du dig om din datasäkerhet? Öht kan man säga... 
3: Ja 
I: Varför? 
3: För att det tar så himla lång tid att återställa. 
I: Sedan relaterar vi lite till enkäten som du fyllde i... för rätt så länge sedan vid detta laget. Och då så har du svarat lite här, vi har 
ett papper för att refresha minnet. Detta är liksom inte för att ställa dig till svars utan det är bara för att du ska liksom... vi är lite 
intresserade av vissa frågor t.ex. Och då har du liksom skrivit en... ja, värsta så har du liksom satt förlust av data, och spam har du 
skrivit som värst. Vill du utveckla det litegranne? 
3: Spam pga att webb... Om jag ska kontrollera mailen framförallt via telefonen så kan jag inte filtrera bort spam. På datorn... min 
vanliga dator så har jag filter som filtrerar bort spam. Och förlust av data är för att det är irriterande *ohörbart* håller på att jobba 
med det, och återställa det. 
I: Är det så att säga själva dokumenten eller återställande av program? 
3: Dokumenten. 
I: Sedan har du en massa ettor istället. Modemkapning bla. Och det sätter du väldigt lågt, trots att du har modem. Varför det? 
3: Jag har använt datorer i evighet vid det här laget och hittills aldrig blivit utsatt för någonting. 
I: Men om du hade råkat ut för det så att säga, hur hade du rankat det då? Alltså otäckheten i det hela... 
3: Eventuellt något högre, men egentligen inte. 
I: Betalnings- och kontokortsbedrägerier, är det samma sak att du inte har råkat ut för det... 
3: I princip... Eller alltså, det är få... det är större risk att någon tar mitt kontonummer på [Restaurangnamn] än att de tar det via 
nätet. 
I: Identitetsstöld, kapning av dator... 
3: I Sverige inget större bekymmer. Men skulle man däremot varit i USA där du egentligen bara är ett Social Security Number så 
är du, finns det inget mer. Har man det så har man dig. Då är man dig. Kapning av dator... försök kapa en dator via modem, det 
är inte det lättaste. 
I: Sedan angav du också hårdvarufel som en kategori. Hur tänker du då? 
3: Min dator dog, så sent som i förrigår. Och den är fortfarande död och det är det stö... allvarligaste problemet jag har. Vad gäller 
säkerheten. Det är egentligen hårddisken. Som går i kras. Förutom ett RAID-paket som har hållt i liv väldigt länge. Som borde ha 
varit dött. 
I: Är det då pga alltså förlust av data eller pga liksom availabilityn...? 
3: Availabilityn. Förlust av data har jag vid det här laget åtgärdat till stor del via att jag kör backup *ohörbart* extern hårddisk. Inte 
det bästa men går även att använda till annat. Och så får man hoppas att en av dem lever. Fördelen är det att det är en extern 
hårddisk och den externa hårddisken kan vara frånkopplad från datorn när den andra går sönder. Så att den inte skulle utr... det är 
mindre risk att den skulle råka ut för fel samtidigt som den andre. 
I: *ohörbart*, nog något med backupscript 
3: Ja, men det är inte perfekt, eftersom den är manuell. 
I: Sedan så är det ju... Ja, då har vi varit inne litegranne på detta redan vad som skulle vara värst att råka ut... eller detta var liksom 
vad som skulle vara värst att råka ut för, och sedan så störst sannolikhet har du också tagit upp redan då, alltså eftersom du sade 
att vissa saker har du inte råkat ut för. 
3: Ja, hårdvara är det som är störst chans att råka ut för. 
I: Och det är något som du baserar på egna erfarenheter...? 
3: Ja 
I: ...och på vänners erfarenheter, eller? 
3: Eller egentligen, värst skulle jag egentligen ranka i så fall spam eftersom det inträffar hela tiden. Om man ser på det viset. Men 
annars är det egentligen hårdvara men ja, den är baserad även på vad jag får hjälpa andra med och min... mitt eget. 
I: Hjälper du ofta andra så att säga? 
3: Svar ja. Mer än 3 ggr i veckan är det någon som ringer och frågar. 
I: Och... här har vi lista B4, lite olika områden och vad du säger att du liksom har... vad du tror risken är och hur du försöker 
skydda dig. Och på vissa saker har du skrivit liksom att du inte skyddar dig och tror att det är stor risk att drabbas. På backup t.ex. 
där. Varför försöker du inte skydda dig då? 
3: Jag försöker skydda mig numera. 
I: Vad har fått dig att börja skydda dig nu då så att säga? 
3: Hade ytterligare en dator, ytterligare en hårddisk som dog. Och så fick jag möjligheten eftersom jag köpte en ny extern hårddisk 
som var större än min interna. Så jag har möjlighet att göra en kompellt backup egentligen på den. Men det tar för lång tid. Att 
göra en komplett backup. Och Windows är inte riktigt gjort för det  heller. 
I: Finns det något annat som du har råkat ut för själv... som du... i datasäkerhetssammanhang. 
3: Överhettade datorer som kraschar. Men det är hårdvara. 
I: Var det ditt eget fel? 



   

 
 
 

3: Ehm, ja, för att jag vill ha datorn tystare så jag hade stängt av en fläkt. Men aldrig pga trimning. Eftersom jag då kör allting på 
max. 
I: Om man tänker sig de här hoten, finns det någonting du tror kommer att bli värre i framtiden? 
3: Hårdvarufel vet vi att det kommer att bli värre, men det är en annan femma. 
I: Varför det? 
3: För att t.om. Intel fick dra tillbaka sina processorer pga de hade hårdvarufel redan från början. 
I: För att det blir mer komplicerat liksom? Eller vaddå? 
3: Det blev för varmt. Kokade bort kylpastan. Tror spyware kommer att bli vanligare, men det kommer å andra sidan bli svårare 
för dem att skapa dem. 
I: För att det finns mer motmedel eller hur...? 
3: För att folk numera är beredda på att det ska finnas, och folk skaffar motmedel. Finns en viss medvetenhet. 
I: Tror du det är någonting som kommer att bli bättre i framtiden? Av det här hoten? 
3: Modemkapning 
I: För att... 
3: Folk kommer inte att ha modem. 
I: Sedan så, vidare i enkäten så var det litegranne om e-tjänster, lista B7, som då tar upp lite olika tjänster och vad man känner för 
tillit och sådär till det. Och då sade du att du använder alla de tjänsterna redan. Och då har du rankat säkerhetsrisken från 1 till 6. 
Och då har du satt de två översta där som ettor. Är det för att du tycker att myndighetstjänster är säkrare eller var det bara för att 
det inte står lika mycket på spel på de två översta...? 
3: Hm, om jag ska e-posta en myndighet så räknar jag med att det kommer fram. Och jag brukar få svar från dem. Och så brukar 
det vara PTS jag mailar så... De har ganska mycket *ohörbart* Användning av automatiska myndighetstjänster, menar typ 
vägverket, så tror jag då är det lugnt, men om man däremot använder... jag skulle egentligen räkna bankärenden som samma som 
skattemyndigheten t.ex. För jag har precis samma mjukvara ombord på datorn, eller hade iaf. 
I: Så det är säkerhetslösningen som du känner förtroende för eller inte förtroende för, och inte... 
3: Inte förtroende för... 
I: Men det är säkerhetslösningen som du inte känner förtroende för och inte... själva tjänsteleverantören som sådan? 
3: Tjänsteleverantör som sådan känner jag inte förtroende för. 
I: Men alltså t.ex. adressändring på nätet... 
3: Ja, någon får kanske ändra adressen till mig, det skulle inte hända så himla mycket. 
I: Du skulle ändra tillbaka den eller? 
3: Ja. 
I: Sedan tycker du, har du satt att e-handel och internethandel högre risk än bankärenden? 
3: Ja, därför det att vissa av företagen har man aldrig sett förut. Och de kan ha små och knäppa namn och ligga i tjottahajti. 
I: Men handlar du ändå på ett sådant ställe? 
3: Ja, så länge vinsten är tillräckligt stor så ökar riskbenägenheten också. 
I: Men ändå, skulle oro för en säkerhetsrisk kunna få dig att avstå från att använda en viss tjänst? 
3: Ja. 
I: Vad skulle det kunna... kan du ge ett exempel? 
3: Jag besöker en webbutik som jag anser vara för oseriös och... och det inte kostar mig särskilt mycket mer att ta det hos någon 
annan. 
I: Vad får dig att avgöra, alltså vad avgör... vad får dig att avgöra om de är oseriösa eller inte? 
3: En del småsaker i layouten på en webbsida kan avgöra hur mycket tid som har lagts ned för att få igång det, och har man en 
viss storlek på sin databas, så har man lagt ner en viss mängd tid, då är det lika bra att ha ett företag också. Men däremot små 
företag som i princip bara har ett par bilder och några enkla knappar som kanske tar två timmar att göra räknar jag inte som 
seriösa. Och givetvis om det blir krypterat, blir det inte krypterat när jag ska betala så betalar jag inte heller. 
I: Kan du se några säkerhetsmässiga fördelar med att använda... alltså, det finns ju rätt många tjänster som man kan utföra både på 
nätet och traditionellt *avbrott* Kan du se några säkerhetsmässiga fördelar med att använda, t.ex. alltså internetvarianten? 
3: Ja. 
I: Vadå? 
3: Jag har 14 dagars ångerrätt. Alltid. På allting jag gör. Och jag slipper ut och köra bil. Egentligen. Förutom då att jag kör, att jag 
är tvungen att köra ändå för att hämta ut mina grejor och oftast flera gånger pga att posten inte levererar det de ska leverera i tid. 
Då kan det bli fler mils körning än det skulle bli normalt sett. 
I: Och nackdelar då? Tvärtom alltså, någonting...? 
3: Det är lättare att hålla EN person till svars. Om jag går in i en butik så får han hålla... eh, så ställer man honom mot väggen till 
dess att han löser problemet. Medans om man tar det via e-handel så kan de ignorera en relativt länge men det brukar hjälpa med 
att man lyfter luren och ringer dem. 
I: Vilka... OK, låt säga att en person har dålig datasäkerhet helt enkelt. Vilka olika problem tror du främst kan drabba dem? 
3: Har de dålig säkerhet, datasäkerhet, det som brukar hända först är att de får spyware vilket ofta relaterar till att de har en 
långsam dator eller en dator som ger, får blåskärm pga att den inte brukar belastas, att den bara används som skrivmaskin och då 
upptäcker inte ägaren att den har otillräcklig kylning och datorn kraschar till följd av att den blir tvungen att arbeta. Inte så ofta 
virus, men när det är virus så brukar det vara mailvirus som mailar vidare. I en faslig mängd. *ohörbart* 
I: Och om man säger så, tror du, tycker du att detta kan drabba andra också, alltså förut... även de som inte har den dåliga 
datasäkerheten. Tror du att även andra kan bli lidande för att de har dålig datasäkerhet? 
3: Svar ja. 
I: På vilket sätt då? 
3: Om de skickar vidare ett spammail och börjar maila vidare från sin dator så kommer de att maila till fler. Som de kommer att 
irritera. Som eventuellt då öppnar trots att de då borde inte. 
Frågetema C: 



   

 
 
 

I: ...som handlar lite om det egna användandet och beteendet. Tar du själv hand om datasäkerheten på den eller de datorer som du 
brukar använda i hemmet? 
3: Svar ja. 
I: Vilka åtgärder vidtar du i praktiken för att upprätthålla din säkerhet? 
3: Backup. Då och då. Alldeles för sällan egentligen. Och tillser att jag har någon form av antivirus och att är uppdaterat ibland iaf. 
Pga att jag sitter på ma... modem så är det inte så kul att ta emot 17 MB virusuppdateringar i veckan. 
I: Hur ofta tar du backup egentligen? 
3: Var tredje månad. *skratt* I snitt. 
I: Tycker du att det räcker? 
3: Nej. 
I: Om man nu relaterar litegranne till din kunskapsnivå och sådär, vad anser du om din egen förmåga och möjlighet att hantera 
din egen datasäkerhet? 
3: Skulle jag haft bättre ekonomi så skulle jag köpt mer backupsystem, bättre backupsystem, men i övrigt så anser jag att jag 
skyddar mig så gott jag... så gott det går egentligen. 
I: Så det är ekonomin i så fall som sätter... 
3: ...stopp... 
I: ...stopp för din del? 
3: Annars skulle jag haft två ext... skulle jag vetat... skulle jag haft råd så skulle jag köra... RAID-paket på alltihopa där jag 
åtminstone speglar. 
I: Vi har en lista till här, som heter C4. Det är lite exempel så sådana här säkerhetsråd som, som folk får, kan få eventuellt. Och... 
vi undrar då om det finns liksom nån av de här säkerhetsråden som du typ känner till då, fast som valt att inte följa. 
3: ... Kör inte RAID0. Det är väl det enda egentligen. 
I: Varför har du valt att köra på den? 
3: Det är mycket roligare att köra... *skratt* än RAID1. Och det roliga är det att det RAID-paketet har fungerat i... iaf 3 år utan 
driftsfel, och det borde vara ett sånt som bara håller ett par månader, med tanke på att det är de sämsta hårddiskarna på 
marknaden. Det är därför jag bara kör RAID0, jag har inget viktigt på dem. Dubbla prestandan vid läsning... och skrivning. 
I: Sådanahär grejor som lösenord och sånt. Följer du de där uppmaningarna om hur man ska... 
3: Absolut inte. 
I: Varför inte det då? 
3: För att jag ska hålla reda på redan en... jag har antagligen ett 50-tal lösenord i huvudet, skulle jag börja ändra dessa så skulle jag 
blivit utslängd från nästan allihopa. 
I: Så det är liksom... ja, en brist i att det inte är samordnat på något sätt liksom? 
3: Jag skulle inte vilja ha det samordnat heller för jag kör olika säkerhet på olika ställen. Jag har 17 tecken till banken tex. Medans 
normala bara är 6. 
I: Så det handlar om känsligheten på...? 
3: Ja, är det någonting som är känsligt så blir det väldigt långt. Då kan folk få jobba lite. 
I: Upplever du något med ämnet datasäkerhet som krångligt? 
3: Nej. 
I: Ingenting? 
3: Nej. 
I: Sen så har vi en sådan här till igen, om man tänker sig användbarhet... Tycker du att användbarheten påverkas på något sätt 
genom användning av olika säkerhetsfunktioner? 
3: Ja. 
I: Vill du... 
3: Jag citerar min bror, det största viruset han har... han har på sin dator är Norton Antivurs. 
I: Och hur menar han då? 
3: Det är det som får den datorn att gå långsamt. För den kräver så mycket bearbetning av varje fil som öppnas, att det sackar 
hans dator. Och jag är benägen att hålla med i vissa fall att NA faktiskt står och tuggar. Så har man en dator som inte är ansluten 
till omvärlden så kör inte antivirusprogram. 
I: Men så då påverkas användbarheten... Var går din gräns för när det liksom påverkas för mycket, typ stänger av 
säkerhetsfunktionen? 
3: Om jag behöver all prestanda, vilket betyder egentligen när jag spelar, så stänger jag helst av allting. Om jag är nerkopplad. 
Fördelen av, med modemet är att jag vet att jag inte är uppkopplad. Om modemet är avstängt. Men annars så har jag väl inga 
större restriktioner. Eller annars behöver jag inte bry mig. Min dator orkar med det nu. 
I: Finns det något annat än prestanda som, som... alltså i användbarhetsmässigt? 
3: Nej, egentligen handlar alltihopa om prestanda, t.ex. orkar man inte gå och logga in alltid *ohörbart* datorer, utan man lämnar 
dem inloggad. För att det är lite... är man den enda som håller på med datorn så är det lite onödigt att hålla på att logga in och 
logga ut eftersom någon ändå behöver nyckel för att komma åt dem. 
Frågetema D: 
I: Det handlar litegranne om ansvar, inflytande och trovärdighet hos aktörer och användare. Vad avgör om du känner tillit till en... 
eller alltså om du tycker att en viss aktör är trovärdig i datasäkerhetssammanhang? 
3: Kör kryptering. Försöker hindra spam. Eller beror på vad du menar för leverantör? 
I: Vi har ju våra olika aktörer här som vi... 
3: Internetleverantörer... d.v.s de som släpper tyglarna fria anser... ger jag gott förtroende för. 
I: Varför det då? 
3: För att de låter var och en ta hand om sig själva. Och de som inte klarar av att skydda sig kommer att lära sig. 
I: Du kör en sådan där vad heter det... 
3: Darwin. 



   

 
 
 

I: Surival of the most computer literate? 
3: Jäpp. Du alltså, folk kommer att lära sig. Folk lärde sig vad virus var med hjälp av Miranda. Eller vad säger jag. Loveletter. 
I: Loveletter, Melissa... OK, sen så har du då skrivit *ohörbart* på lista. Vissa har du satt hög trovärdighet och vissa har du satt låg 
trovärdighet på. Vad avgör t.ex. att du har satt så låg trovärdighet på mjukvaruleverantör? 
3: Windows. 
I: Har du lågt förtroende för alla mjukvaruleverantörer? 
3: Jag har högre förtroende för mjukvaruleverantörer som gör det av helt ideella intressen. 
I: Varför det? 
3: De har oftast lagt ner mer av sin själ i programmet för att få det att funka, och de vill inte göra bort sig, medan de stora 
företagen skiter i ifall någonting går åt helvete. 
I: Har de råd att göra det då, eller? 
3: Ja, alltså ta adobe, acrobat reader, alltså inget program som egentligen är så inkompatibelt med windows som det. Och likaså så 
är det vida spritt och alla använder det. 
I: Återförsäljare... har du satt väldigt lågt på? 
3: Mmm, det har lite egentligen att göra med det att när man beställer en vara på nätet så förväntar jag mig att den förpackas 
momentant och skickas, men i vissa fall så helt enkelt utnyttjar de att de har en färdig order och bara låter den vara, och det ur 
min aspekt så betyder det att de utnyttjar mig. För att de har redan, de anser att, ”jaja, han kommer ändå inte att ångra sig”. 
I: Och detta... avgör trovärdigheten datasäkerhetsmässigt också? 
3: Men det är datasäkerhet därför att det att jag har gjort en order hos dem. Och... rättare sagt, en leverantör har inte råd att göra 
fel en enda gång mot mig. På internet. Har de gjort fel en gång så är de körda. För... jag vill hela tiden veta att det jag har beställt 
är beställt och kommer att komma till mig, vilket inte alltid är fallet därför det att det verkar som att jag har skickat iväg en order 
och sen så finns det ingen order. Och sen hur den är uppbyggd och om... i många fall så kör de fortfarande inte kryptering ens en 
gång på transaktionerna. Vilket gör att även ifall inte jag handlar av dem via mitt kontokort. 
I: Försäkringsbolag har du också satt lågt. 
3: De är okunniga. 
I: Vad baserar du det på? 
3: Jag känner till få försäkringsbolag som egentligen är up to date med någonting. *ohörbart* visserligen kan lite om bilar men... 
där drar vi gränsen också. Och de skulle inte få för sig att betala min hårddisk. För att jag fick ett strömavbrott. De skulle skylla 
det på någonting annat. 
I: Vad skulle de skylla det på? 
3: Antagligen på att jag har misskött datorn eller någonting. Eller att den är för gammal, den är en månad gammal. Eller två. Eller 
vänta nu lite, den är 1,5 år nu. Ja. 
I: Finns det någon aktör liksom som du tycker är trovärdig? 
3: På nätet? 
I: Njä, datasäkerhetsområdet, behöver inte vara bara på nätet. 
3: Nej men jag menar... Det jag menar är... Menar du folk som tillhandahåller tjänster? 
I: Jag menar någon öht. 
3: Stora e-handelskedjor har jag ganska god erfarenhet av. För de har, anser jag, håller sitt... Och tex bredbandsbolaget för de 
släpper så mycket fritt som möjligt. 
I: Sen så *ohörbart* prata lite mer om ansvar. Så har vi det på lista E3. Och det är liksom litegranne då det du har sagt om ansvar 
och sådär. Och då har du satt vissa som sexor, och det är ju över vad du har sagt om dig själv tom. Vill du kommentera de? 
3: Varför jag har satt en sexa? På en internetleverantör? Jag anser inte att de ska ha någon som sitter och sniffar vad jag gör, hos 
dem. Och det är deras ansvar att tillse att ingen gör det. 
I: Så du menar på något sätt tvärt om. Alltså vissa skulle kanske säga att de tar ett större ansvar ifall de sniffar. På nätet. 
3: Nej. Anser att de tar, har... Att DE bryter mot säkerhetsreglerna om de sniffar. Vilket en hel del gör. 
I: Så att du sätter en sexa på dem, för de har ett stort ansvar, men tycker inte att de tar ansvaret?` 
3: Precis. 
I: Gäller de alla eller det är mer... *ohörbart* 
3: Nej, de större. Gör sämre ifrån sig. De tror att det ligger i deras fat, men det gör det inte alls det. 
I: Mjukvaruleverantör och hårdvaruleverantör också högt ansvar... 
3: Hårdvaruleverantörer borde få stryk. För att de inte kan leverera hårddiskar som håller. Jag är lite påverkad nu av att min dator 
har slutat att... 
I: Det är bra, för att vi... detta är en ögonblicksstudie eller något. Polisen har du satt som att de har ett stort ansvar... Vad menar 
du då? 
3: Jag anser att det är deras ansvar att ta hand... fånga riktiga skurkar via nätet. 
I: Vad räknar du som en riktig skurk? 
3: En som försöker sig på göra intrång i banker. Eller någon som försöker stjäla någon annans identitet. Barnp. Folk som försöker 
tjäna pengar på sånt som folk delar ut. Inte på sånt som är gratis. 
I: Så, varför, har du något resonemang kring den uppdelningen i det som är gratis och det som *ohörbart* försöker ta betalt för. 
Har du ngn filosofi där? 
3: Om någon försöker ta betalt för någon tjänst som någon annan också från början tar betalt för, så är det ren och skär stöld. 
Men om man bara utnyttjar fri information så anser jag det inte vara stöld. Eller delar med sig av fri information. Och det är 
liksom... är det tillåtet att göra en... är det tillåtet att kopiera... film, självklart, så länge som det sker... så länge som du försöker 
begå ett bedrägeribrott i steg ett så kan det inte vara ett brott om någon tar sig runt det. Det finns inget skäl att en DVD-film 
kostar mellan 3 och 5 kronor i Kina, med snyggt och prydligt fodral och alltihopa, sedan kostar 200 spänn i Sverige. För samma 
innehåll. Den som kan förklara det för mig, *ohörbart* miljonär. Och kommer fram till en vettig... en som är hållbar, att det inte 
bara är en massa mellanhänder som tjänar en väldig massa pengar. 



   

 
 
 

I: Jag funderar lite på dig själv också, du tycker ändå att man har ett rätt så högt ansvar själv, även om inte lika högt som vissa 
andra, men... femma på dig själv? 
3: Ja alltså, survival of the fittest. Om jag inte skyddar mig så ska jag inte räkna med att ingenting händer. 
I: Men vad ska man... Hur ska... Räknar du med att alla kan skydda sig också? 
3: Ja, om de vill. Om viljan finns så finns ju alltid medlen. Det är bara till och lära sig. Alla kan lära sig. Det är bara lite svårare för 
vissa. 
I: Vad är det som avgör om vissa aktörer borde vara ansvariga? 
3: Om den aktören har hand om någon del som jag absolut inte kan påverkar. Tex operativsystemet kan inte jag gå in och 
påverka, jag tänker inte byta till Linux, för det kommer att vara ett värre virus än Windows *ohörbart*Det kommer att kosta mig 
ännu mer tid för att hålla igång. Jag har provat det. Det är en tidsfråga. 
I: Och vad innebär detta ansvaret som vi har diskuterat? Vad... 
3: För min del? 
I: Nej, för deras del. 
3: Operativsystemet ska aldrig krascha. Aldrig. Det ska vara absolutsäkert. Däremot så tror jag aldrig att det kommer att inträffa. 
Inte 100%:igt säkert. Men väldigt nära. Och då menar jag kraschbenägenhet och inte motstå andras attacker. Det är inte samma 
sak. Om jag försöker göra... åstadkomma fel så kommer jag förr eller senare att lyckas på alla operativsystem. 
I: De här, tar de sitt ansvar? Internetleverantörer har du redan svarat på... 
3: Nej. 
I: Något exempel eller något...? 
3: Hmmm, polisen. 
I: Vad borde de mer göra? 
3: De borde lära sig att datorer inte är skrivmaskiner. 
I: Om vi nu återigen kopplar till det här med internetleverantörer kan övervaka nätet t.ex... I vilken omfattning tycker du det är 
acceptabelt att andra aktörer får kontroll eller kan övervaka eller få inflytande på din datoranvändning? 
3: Under inga som helst... under inga som helst  omständigheter. 
I: Vi har vissa exempel här, på lista D5. Övervakning av internettrafik? 
3: Nej. 
I: Läsa e-post. 
3: Nej. 
I: ... 
3: Nej. 
I: Men det här då, uppdatera dina program. Alltså automatisk uppdatering av dina program, vad tycker du om det? 
3: Det beror på vilket program det är. Inte helt automatiska, jag ska fortfarande säga OK. Därför det att virusuppdatering kan jag 
säga OK till, för det anser jag inte vara en programuppdatering utan bara en uppdatering av delinformation. 
I: Så den behöver du inte säga ja till? Eller den ska du också säga ja till? 
3: Den behöver jag inte säga ja till. För den behöver jag inte säga ja till om... nja, egentligen är det allting förutom just... där den 
uppdaterar definitioner. 
I: Om du skulle råka få virus på din dator, och internetleverantören skulle stängt av dina portar så att viruset inte sprider sig 
vidare. Hade det varit ett okej ingrepp? 
3: Ja. 
I: Varför det då? 
3: Då tar de sitt ansvar och försöker skydda sig. Om de vet om att jag håller på att sky... sprider. Om de tar kontakt med mig. 
I: Före eller efter eller under tiden eller...? 
3: Så snart som möjligt. De har mina uppgifter, mina telefonnummer och sådär. Men jag anser att de får lov att bryta, så länge jag 
vet att varför min dator har slutat att fungera så är det lugnt. 
I: Finns det något som du hade upplevt som integritetskränkande? 
3: Min skolmail går via systemadministratören. 
I: Så att han kan läsa det eller vaddå? 
3: Ja. [namn på gymnasieskola] systemadministratörs enda jobb verkade vara att sitta vid två stycken21”-skärmar och kolla vilka 
webbsidor som eleverna besökte. För att stänga av dem. 
I: Websidorna eller eleverna? 
3: Eleverna. 
I: Vilka var... vilka var inte ok att besöka då? 
3: Någon som innehöll någonting med p**r öht. 
I: Alltså annonser också? 
3: Ja, och nu förstår du givetvis vad problemet var. Han stängde ner folk som hade klickat på... som hade stavat fel på altavista 
t.ex. För då åkte upp en 20 popup-banners. Och sen blev de avstängda, och så fick de gå och snacka med rektorn. 
Frågetema E: 
I: Frågor om kvalitet och tillgänglighet på säkerhetsinformation och stöd. Hur det är och hur det bör vara. Du listade de här 
informationskällor som du föredrog när det gäller... som källor till säkerhetsinformation. Varför den rangordningen? 
3: Ska vi se här... rådgivning öga mot öga... 
I: Nej, vi är där... 
3: Jaha, okej. 
I: Vänner/kollegor, tjänsteleverantör, media... 
3: Vänner/kollegor, någon kan ha hört ngnting, så kan man verifiera om det stämmer. Tjänsteleverantör brukar säga till om det är 
något virus på, i, omgång, eh, eller i omlopp. 
I: Tex vilka? 



   

 
 
 

3: Home.se. Dessvärre så uppdateras de... Eller dessväre så uppdaterar de bara den listan bara om det är något jätte... alltså något 
stort virus på gång. Media har ett par gånger gått ut. 
I: Vad avgör om du känner tillit för en informationskälla? 
3: Information som jag har fått från dem tidigare stämmer. Eller IRL, så att jag kan ställa dem till svars. 
I: Alltså före eller efter? 
3: Efter. Eller före... de är... 
I: Alltså under tiden, medan de kommer med informationen, eller efteråt när de... 
3: Efteråt, så kan man ställa dem till svars. 
I: Finns det någon information som du tror stjälper mer än den hjälper? Alltså typ skrämselpropaganda eller så... 
3: Ja. 
I: Och hur då? 
3: Skulle aftonbladet gå ut med och säga ”ohh, det har kommit ett nytt virus”, så tror jag att 3:e ggn de gör det så kommer det inte 
att hända något, så kommer folk inte att reagera. Så *ohörbart* alla andra löpsedlar. 
I: Alltså du menar i andra ändan...? 
3: Andra ändan kommer att sluta reagera. På att ”oj nu var det nytt virus, jaja, skit samma”. 
I: Hur reagerar du själv på sådan information? 
3: Frågar en kompis på kvällarna. 
I: Men du går vidare ändå alltså? 
3: Oftast. 
I: Hur upplever du kvalitén generellt sett på den säkerhetsinformation som du tar del av idag? Eller har tagit del av... Tänker det 
pedagogiska upplägget, eller språket och sådär... 
3: Egentligen så är det... den har varit ok för mig men man har fått förklara det för andra. 
I: De här som kan lära sig om de vill...? 
3: Precis. Men de söker iaf information av mig. 
I: Men pedagogiskt, eller vad man ska säga, det är okej för dig, men det är för att du är duktig på det eller vadå? Vet vad det 
handlar om? 
3: För att jag vet vad det handlar om. I de flesta fall. 
I: Finns det någon del eller sådär av säkerhetsinformation som du tycker har varit bristfällig eller saknats...? 
3: Den som media har gått ut med, t.ex. SVT, saknar dels direkt berörda... vilka det är som egentligen berörs och vad felet oftast 
består av. Alltså, vad är det som händer, är det ett som bara skickar sig vidare, för att bara sprida sig, eller är det någonting som 
försöker göra något med min dator? Det känns som att de har fått reda på att det är ett fel, och tycker ”aj, oj, hjälp vi måste nog 
rapportera detta”, men de har inte undersökt vidare för de förstår inte själva det de läser. 
I: Men när du säger det här med vem det är som berörs, menar du då liksom vem som har den specifikationen på en dator som 
berörs, eller? 
3: Ja. Om jag kör något annat än IE, så... Eller om vi säger så... Nej, kör jag mac så berörs man nästan aldrig. 28 virus på lika 
många år nästan. 
I: Då tar vi den sista listan. Här har du skrivit lite olika som du inte skulle tilltalas av och *ohörbart* tilltalas av. Och där är du 
väldigt negativ tex till rådgivning öga mot öga utanför hemmet. Varför det? 
3: Det låter som att det skulle komma en kommungubbe och stå och snacka med mig. 
I: Men ifall du hade gått in i en affär och pratat med någon där... 
3: Det är väldigt sällan de vet mer än vad jag vet. Och de försöker alltid sälja, i en butik. 
I: Är det samma då med hembesök liksom? 
3: Nej fy fan. Nej alltså, i så fall skulle man tro att det var någon som... Skulle någon komma på hembesök för att försöka visa mig 
hur min dator, skulle jag ringa polisen, för att det är någon som försöker kontrollera var jag har mina grejor så att de kan sno det 
dagen efter. 
I: Och utbildningsdagar är inte heller någon hit, alltså någon kurs? 
3: Vad skulle de kunna lära mig? 
I: Men för andra då...? 
3: Nej, för de skulle inte fatta. Nej alltså, för det krävs... Jag tror inte man kan ha en gruppundervisning i datorer egentligen. Det är 
väl det som är det stora felet. Jag tror nästan inte att man kan ha det i något fall när det gäller datorer, pga att datorer kräver att 
man egentligen själv sitter och pillar med det. Om du bara lär dig vad som statiskt händer vid ett visst tillfälle så betyder det inte 
att det felet eller symptomet inträffar igen bara för att du klickar runt på det viset. Det kan även inträffa vid andra tillfällen. Och 
då måste man lära sig. Så mitt vanligaste råd är att när folk har köpt dator är gör inget viktigt på den, sitt och lek. I två månader. 
Bara massa... ladda ner alla program du bara hitta. Och klicka runt. Och se vad som händer. 
I: Pappersmanualer tycker du inte heller om? Varför inte? 
3: Mycket roligare att upptäcka finesser efter hand. Ingen utmaning att få en färdig bok, där de ofta ändå missar väsentligheterna. 
I: Men är elektroniska manualer bättre? 
3: Nej, *ohörbart* nästan lika tråkigt. I några enstaka fall kan det vara användbart.  
I: Jaha, har du något att tillägga? Något annat? Fundering? 
3: Njä... 
Intervjun avslutades 
   
 
Intervjuperson 4 
Frågetema A: 
I: Din ålder? 
4: 24 
I: Hur lång erfarenhet har du av datorer och internet? 



   

 
 
 

4: Av datorer har jag åtminstone 15 års erfarenhet, av internet så tror jag mig ha använt det första gången... kan det ha varit -95, 10 
års erfarenhet av internet. 
I: Om du ska uppskatta din egen kunskapsnivå, hur duktig anser du dig vara på datorer? 
4: Medel. 
I: Inte över, inte under, utan medel? 
4: Ja, det är ju, nu får man ju tänka efter vilket referensmaterial man har, har man hela svenska befolkningen så ligger det över 
medel, har man datoranvändare i gemen så ligger det på medel. 
I: Ungefär hur mkt använder du datorn en vanlig vecka? 
4: Alltså, jag använder ju datorn passivt en hel del, att man har på musik eller att man gör någonting så, men jag skulle ändå... 
mellan 20 och 30 timmar. 
I: Aktivt eller passivt? 
4: 20 timmar aktivt. 
I: Vad gör du då liksom? 
4: Ehm, mest är e-mailkorrespondens och internetarbete... kolla upp saker. Det kan ha med skolan att göra, det kan ha med 
vardag att göra, med inköp, det kan ha med nyheter, jag läser DN som min nyhetstidning och den läser jag främst på internet. Så 
det var de fyra sakerna jag beskrev här. 
I: Använder du något instant messaging-program typ? 
4: Ja, jag använder mig av ICQ och MSN messenger ibland, beroende på vilket umgänge jag har med vilken flicka. 
I: Använder du några andra liksom internetprogram? 
4: Några andra internetprogram...? 
I: Jae, e-postprogram? 
4: Ja, jag använder outlook.... express tror jag det är. Och jag använder LUDC++, och vanliga Direct Connect och sen så IE då. 
Av och till så har jag real audio player installerad också för att avlyssna Sveriges Radio medelst denna. 
I: Du sade innan hur länge du... hur mkt du använder datorn en vanlig vecka. Ungefär hur mkt använder du internet en vanlig 
vecka? 
4: Alltså det är ju... Jag har bredband så den är alltid uppkopplad, om man skriver ett e-mail vet jag inte om man använder internet 
de 20 minutrarna, men för mig är det svårt att använda datorn utan att vara uppkopplad på internet, det känns tafatt och konstigt. 
I: Och det du surfar på nätet, det gör du hemifrån eller andra ställen ocskå? 
4: Min e-mail som jag kontrollerar via Hotmail, kan kontrollera via Hotmail också, om man är borta från hemmet och så, så 
kontrollerar den t.ex då från via skolans lokaler. 
I: Vilka datasäkerhetsprodukter använder du? 
4: Jag använder Avast! virusprogram, och jag använder en sådan här... ta bort... adaware. Det är de två programmen jag använder 
ja, och så försöker jag hålla mig uppdaterad med Windows säkerhetsuppdateringar. 
I: Ingen brandvägg? 
4: Ingen brandvägg, vja jag vet inte om Avast! har ngt sådant, men jag tror inte det. Jag, det finns någon brandvägg på vårt 
gemensamma nät, det vet jag. 
I: Vilken form av internetuppkoppling har du, du sade bredband, och det är snabbt...? 
4: Det går mycket snabbt, men jag kan inte skilja om det är LAN eller *ohörbart*. 
Frågetema B: 
I: ...som handlar om frågor kring synen på säkerhetsrisker och problem. Då börjar vi rättframt med bryr du dig om din 
datasäkerhet? 
4: Ja, det gör jag idag ja. 
I: Varför det? 
4: Därför att jag har haft ett par incidenter då jag har känt att nu har min dator varit hotad, att det material jag har på datorn skulle 
ha gått förlorat, och att mitt namn missbrukats i spam-/virusspridning. Det är de två sakerna som har oroat mig. 
I: Jag tror att vi kommer att återkomma till en del av det senare så vi tar inte upp det mer nu tror jag. Ska gå vidare istället, du har 
en lista och på en lista här som är dina svar på en fråga som vi ställde kring vad som skulle vara värst respektive minst allvarligt att 
drabbas av. Lista B2. Och då undrar vi, ja du har ju skrivit... det var en lista mellan 1-6 och du har ju satt vissa saker mer än andra, 
om man säger sådär, och vi undrar liksom då vad är det som rankar ”virus och maskar” som en femma, och informationsstöld 
som en femma och sådär? 
4: Jag tror nog att jag utgår från att de två saker jag är rädd för är att det arbete jag har på datorn, de kontakter jag har, de 
dokument jag sparar där, att de ska gå förlorade, och jag upplever i mitt sinne att de hotas av virus, plötsligt startar inte datorn 
eller windows kommer inte igång, eller dokument förstörs. Nästa femma jag har är informationsstöld, det kommer egentligen in 
på det som är mitt andra område då att, det här att mina privata saker, alltså förtroenden som jag har givit folk, att de, ja att någon 
annan då utnyttjar detta, kommer åt detta, och då menar jag tex om jag har något personligt brev skrivet osv, har erhållit någons 
förtroende, och detta då kommer i någon annans ägo så skulle det vara oerhört pinsamt för mig, och kanske då också för att man 
har en kommunikation med personer som man också känner sig vara liksom... att relationen mellan dessa personer sker mycket 
via internet och att de är betydelsefulla för mig också det här att man måste kunna lita på varandra och kan man inte lita på 
varandra via internet så bryts förtroendet där. Det handlar väl egentligen om professionellt relaterade saker en stor del av dem och 
det är också det här med identitetsstöld, att någon skickar ut virus i mitt namn, och samma sak kapning av dator att någon gör 
någonting i mitt namn, alltså jag känner att min heder eller min person, den förlorar *ohörbart* och det försvinner ju aldrig det 
faktat att mitt namn har använts på det viset. 
I: Skulle du, alltså om vi säger att någon annan råkar ut för detta, någon som du har kontakt med, tror du att det skulle ha rubbat 
ditt förtroende för den personen, liksom? 
4: Det har ju hänt ett par gånger och, nä, för mig har det mest betytt man har förtroende i datasammanhang så att säga, man byter 
inte disketter och sådär kanske så lätt. Ibland har det väl haft en känsla av nonchalans, gentemot... har funderat sådär alltså var 
nonchalant och har inte de spara*ohörbart*, men nej, jag inte känt så hittills, jag tror inte att jag skulle känna så... nej. Ja, men jo, 
det skulle jag kunna känna ja. 



   

 
 
 

I: Sen finns det vissa då som du har sagt att det inte... om vi säger då ”betalnings- och kontokortsbedrägeri”, det tycker du inte 
skulle vara så... 
4: Nej, nej, jag skulle nog kunna sätta en tvåa där alltså, för att när jag går på restaurang så kan någon skriva ner ens visanummer 
och använda det falskt, och gör man det så går man till polisen och säger ”någon har använt mitt visanummer falskt”, ”ja har du 
visakortet?”, ”jaha, vad beror det på?”, ja någon har gjort en olaglig handling och har använt visakortet. Det är för mig samma sak 
som om att det skulle ske, som att någon snor en 100-lapp ur din ficka, men att man slipper risken för fysiskt våld. Och då 
fungerar... det är olagligt, precis som det andra är olagligt, och försäkring och polisväsende förmodar... förväntar jag mig agerar 
därefter. Och jag har också satt en trea på spam ja, det är liksom, visst det är jobbigt och det förstör och så, men det är ju 
ingenting som oroar mig. 
I: Men om vi säger då, risken att drabbas av de här grejorna, vad... om vi säger det som är värst, det du har räknat upp som värst, 
vad där tror du skulle vara störst risk att råka ut för? 
4: Ja, det är svår fråga det där, men det handlar ändå på något sätt, jo men om man tänker sig att något virus kommer in i datorn 
och att detta, och att detta virus på något sätt gör min egen information obrukbar och samtidigt vet jag inte var viruset skickar för 
information från min dator till andra datorer. Och då tänker jag mig ändå att, om det kanske... om det sker via e-mail eller via 
vanlig surfning på internet, det vet jag inte var risken är störst, men på något sätt tänker man ändå att, jag tror jag tänker extra när 
det gäller sådana här moderna saker om små program i dat... i sidor man är på. Jag har den gamla tron att virus sprids bara via 
.exe-filer och därför så är det väl det jag är extra rädd för då om det är något program som kör igång, så då kan det hända något 
mer med datorn. 
I: Om vi säger de här punkterna igen som du räknade upp som värst, har du själv eller någon du känner råkat ut för något av det? 
4: Mmm, jo, *ohörbart* känner men det är mer rykten sådär jag tycker man hör gång på gång liksom och så försvann, försvann 
allting för han fick virus på datan. 
I: Men inget riktigt liksom som du... 
4: Som jag själv varit inblandad liksom så? Nej, det skulle jag inte... det kan jag inte tänka mig nu nej. 
I: Men du tror ändå att det är det som är störst risk att råka ut för eller vad ska man säga...? 
4: Ja, eller nej, det är det som jag är mest rädd för så att säga. Störst risk för är ju kanske mer... något annat. 
I: Ja för du har skrivit det på lista B4, så har du ju skrivit lite vad du tror är störst, störst risk för och även vad som skulle vara 
liksom, ja vad du försöker skydda dig emot och inte så att säga... 
4: Där är det virus ja... Virus, ja det anser jag är stor risk. Och spyware, det har också en känsla, det har jag en känsla att det är 
kompisar som har haft ja, jo det har vi väl varit med om också hemma ja. Då var det inte så allvarligt utan, men det kunde ha blivit 
allvarligt, men alltså, det fanns potential att förstöra mycket hos vår dator. Att någon annan hade liksom ingång i vår dator. 
I: Om vi säger informationsstöld så har du sagt att du skyddar dig inte, men du anser det vara ingen eller liten risk att du 
drabbas...? 
4: Ja, och det tror jag inte att någon vill komma in egentligen till mig för att specifikt stjäla någon information jag har, utan jag 
tänker att man vill antingen utnyttja mitt namn i e-mail, eller att, eller att förstöra vad jag har. Och sen så är jag ju rädd för att... 
alltså jag är inte rädd för att någon specifikt är ute efter någonting som jag har skrivit till någon eller något som jag har skrivit i 
förtroende men att, men att detta indirekt av misstag liksom plötsligt är det inte längre privat utan plötsligt har det liksom öppnats 
upp för någon annan. Men jag tror inte att någon kommer gå och stjäla det specifikt. Det är den distinktionen jag har gjort där. 
I: För att du inte tycker dig ha något av värde själv eller? 
4: Ja, ja precis. Jag tror inte att de kommer att komma in och ha något... leta upp något att utnyttja där, men jag... men att det 
kommer ändå att ligga öppet för dem. För mig så är det inte det faktum att de tar del av privat information, utan det faktum att de 
har fullgod möjlighet att göra så som är det jag oroar mig över. 
I: Och det är identitetsstöld har du också sagt att du inte tror det är någon stor risk, men där skyddar du dig, men alltså är det för 
att du skyddar dig som du tycker att det inte är någon stor risk eller...? 
4: Ska vi se på identitetsstöld, har du det, ska vi se på din definition... Nej, nej, där tror jag inte att helt enkelt att min identitet 
används i sådana sammanhang att den är värd att stjäla. Att den inte är så mycket värd att ha. Utan när det står identitetsstöld 
tänker jag mig snarast en stöld av min liksom så att säga datoridentitet, det som jag egentligen är oroad över är så att säga min 
personliga identitet, mitt namn [namnet], och hur denna är i relation till folk som man är beroende av, anställd av, arbetar under, 
arbetar med... ja. 
I: Och förlust av data försöker du också skydda dig emot, hur gör du det? Alltså, och obefintlig backup, vad är det du räknar som 
dina främsta metoder för att skydda dig? Tar du backup? 
4: Det är virusprogram och sen så vissa, vissa dokument har jag dubbel... det är väl en gång om året kanske så som jag, vissa 
dokument har jag på två datorer. 
I: Vad är det för sorts dokument då som du tycker är viktiga? 
4: Adresser... Sen så är det faktiskt en del musik *skratt*, och sen så e-mail, alla samlade e-mail sen ett par år tillbaka. Och 
dokument i samband med studier. Men det är lite slumpartat vilket det blir, man skulle önska sig att man hade en klar strategi att 
jag gör det här regelbundet, utan det är litegranne ”oh, nu kan jag köra över allt det här, och *ohörbart* då passar den foldern bra. 
I: När gjorde du det senast? 
4: Hm, tror det var i juni. 
I: Men du anser det ändå vara stor risk att du drabbas? 
4: Av... förlust av...? 
I: Av förlust av data typ? Har du drabbats av det någon gång? 
4: Nej, men jag känner det i större perspektiv, någon gång så, antingen kraschar hårddisken eller så... det är det jag föreställer mig 
att virus gör med datorn så att säga. Att, att information man... plötsligt inte blir tillgänglig längre. Och kanske är det också för att 
min dator börjar bli gammal nu och ibland så känns det som att hårddisken inte hittar och sådär som den ska, så känns det som 
att snart kraschar den och så, därför ska jag köpa ny dator snart. 
I: Är det något annat, typ av det här tex, som du har råkat ut för själv. Eller någon du känner? 
4: Jag har haft virus några gånger, som då inte har hunnit göra något där det känns som att jag har haft möjlighet att snabbt värja 
av anfallet. Spam har jag haft mer än vad jag har nu. Modemkapning upplever jag att datorn har försökt med, men eftersom jag 



   

 
 
 

har inte har haft modem så har det inte gått. Informationsstöld, nej det har jag inte varit, och inte betalning, och... spyware undrar 
jag om jag inte har haft någonting... eller i familjen har vi haft det någon gång ja, och jag tror aldrig att jag har haft förlust av data 
faktiskt och det känns ju väldigt tursamt. Och... däremot det där har jag varit med om, det tycker jag är väldigt tråkigt att, min... att 
spamskydd förhindrar att god post att komma fram, det vet man ju inte hur mkt det är, men om man vet något brev som har inte 
kommit fram så har man ju en känsla av att det kan ju finnas andra... 
I: Till dig? 
4: Till mig ja. Jag använder Hotmail. 
I: Men du har fått mindre spam nu än förr? Vad beror det på? Eller vet du det? 
4: Ja, men hotmail, tror jag, de har väl sett över sina rutiner, dessutom har de väl fått en lag till sin hjälp som har gjort att det inte 
har varit lika enkelt att skicka spam. 
I: Tror du att lagen har haft någon betydelse? 
4: Ja. Definitivt. 
I: Och vad tror du då, spam har blivit bättre, men om du tänker framtiden, vad tror du kan komma att bli bättre respektive bättre i 
framtiden? Vi börjar med bättre. 
4: Jag tror faktiskt att spam kommer att försvinna. 
I: Har du någon idé hur det skulle gå till? 
4: Nej att folk inser att det här liksom förlångsammar hela e-posttiden och hela den era som egentligen e-post öppnar, och att det 
läggs än mer resurser på att plocka upp spammarna. Och att det redan nu har fått acceptans juridiskt osv så att man kan gå hårt på 
det. Jag tror att den generella kunskapen om datasäkerhet ökar vilket gör att risken att någon på jobbet öppnar en ”rolig fil” som 
förstör hela nätverket minskar. Och jag tror att disketter används mindre och jag tror att det också hjälper till att minska 
virusspridning. Men jag tror det som kommer att bli svårare är att det känns som att själva tempot i virusprogram trissas upp, att 
man måste uppdatera sitt virusprogram varje vecka nästan. Förr i tiden fick jag en känsla att det inte var lika snabbt som det 
skedde förändringar och jag tror att, jag ser med viss oro på att det här med att internet inte längre är att man laddar hem en sida, 
tittar på sidan, laddar hem en annan sida utan laddar man hem en sida finns det samtidigt några andra reklamgrejor som rör sig 
och samtidigt så finns det små miniprogram, och öppnar man wmp så har de en interaktion med något annat som berättar vad det 
är för musik som man tittar på. Den här interaktiva windowsmiljön som ska vara liksom globalt interaktiv i vardagen, den tror jag 
kommer att öppna upp för många fler virus. Och sen så tror jag också att det kommer att, att vissa terroristgrupper kommer att 
inse att virus är ett ganska bra sätt att förstöra på. 
I: Om vi går vidare till e-tjänster så har vi det på lista B7. Och där är lite e-tjänster listade. Och du har listat vilken säkerhetrisk du 
anser dem ha. Det är väldigt, väldigt lågt på de flesta. Och de du känner tillit till helt enkelt, varför? Vad... om vi går igenom dem? 
4: Jag har väl tänkt litegranne först för vilka av de här skulle jag liksom, har jag någonting att berätta som jag inte vill att andra ska 
få reda på? Och då känns det som att jag har ingenting att berätta för myndigheter som jag inte kan berätta för andra. Jag tror 
automatiska sådana här tjänster att då känns det litegranne att jag har mindre koll hur... vilken väg de når rätt person. Det som jag 
då har tagit som störst säkerhetsrisk, att ta del av information från myndigheter eller kommuner... jo, jag hade faktiskt det i åtanke 
att jag vet en gång när jag gick på biblioteket så var det en bibliotikarie som kollade upp vilka böcker jag lånade? 
I: Jaha, varför det? Eller alltså...? 
4: Nja,  hon, för att hon kände min bror, och hon tänkte ”nu kommer [namn] igen” och så kommenterade hon det någon gång, 
och jag fick reda på det i någons fylla att ”ja det är [namn] som alltid kommer in och lånar de där böckerna”. Och så därför känns 
det som när man inte har e-postkontakt men man bara tar del av information så känns det ändå som att man är iakttagen. Så det 
är därför av den anledningen att går jag in och kollar upp de och de sidorna så vet jag att det finns säkert någon som kan ha koll 
på att vad tittar han på. Och med som sagt med bankärenden och internethandel, det är som att handla i affär, det kan vara farligt 
ibland men oftast inte. 
I: Det är som det där som du tog upp innan plånboken... 
4: Ja. 
I: Skulle oro för en säkerhetsrisk kunna få dig att avstå från att använda en tjänst? 
4: Ja, det skulle den nog göra. Ja, och... det finns väl vissa saker, vissa privata saker och så vidare, och också då ekonomiska, då vill 
man känna någon form av grundtrygghet att mottagande part vet hur det här fungerar, det här kommer inte till fel användning. 
Men för mig är det integrerat med säkerhetsrisken att det läcker ut på internet och att det läcker ut på kafferummet där det mottas 
*ohörbart* samlad bedömning. 
I: Kan du se några säkerhetsmässiga fördelar med att använda internetvarianten av en tjänst istället för traditionella metoder? Om 
vi tänker alltså liksom att handla på nätet istället i en affär tex? 
4: Ja, ja det tycker jag. Att hämta saker på posten och att... att inte behöva åka ut med kontanter och köpa... ja att inte göra lika 
många... inte vistas i sådana miljöer där man vet att det är vanligt med sådana här ficktjuvar. Kan man ju undvika på det viset. 
I: Ser du någon direkt, alltså snabbt ngn säkerhetsmässiga nackdelar med att använda internetvarianten? 
4: Av just köp och handling? 
I: Nä, egentligen öht av de tjänster som finns liksom både i verkligheten... virtuellt och reellt. 
4: Jo alltså, det är ju de här två sakerna ändå jag är rädd för, att det alltså liksom att min dator har öppningar mot andra datorer 
och kan liksom destrueras, och att det kan, min dator kan börja skicka saker så att jag tycker det är pinsamt inför andra. 
I: Sedan har jag en lite komplicerad fråga, om vi tänker en person som har dålig säkerhet på sin dator, vilka problem tror du att 
den personen drabbas av? 
4: Tänker jag min närhet så är det, ett, de blir avstängda från Lunds Universitets internetverksamhet så de kommer inte ut på 
internet. Jag tror att de... att man... datorn hänger sig oftare, att den inte fungerar så... att den fungerar långsammare och att de 
riskerar att skicka e-mail till sina kompisar som inte är bra. 
I: Om vi säger så här, det finns ju en anledning till att de stängs av då från LU-nätet så att säga, och då kan man ju fråga sig, vad är 
din bild av varför gör de det? Frågan lyder egentligen så här liksom, hur, om alls, tror du att detta, alltså den dåliga säkerheten, kan 
drabba andra, än de som har det liksom? 



   

 
 
 

4: Mmm, jag har fått för mig att det på något sätt så kan datorn ta otroligt mycket bandbredd i anspråk, vilket sker på andras 
bekostnad. Och att den kan envist och upprepade upprepade gånger skicka spam eller göra sådana där intrångsattacker, vilket 
både stjäl bandbredd och är farligt för att ibland kan ju de här attackerna lyckas. 
I: Vi kommer att komma in på ansvar sen, men tycker du att det är rätt sätt att gå fram av LDC så att säga? 
4: Ja, det tycker jag. Ja, för faktiskt, man är själv ansvarig... man är faktiskt ansvarig för din datorverksamhet, men jag tycker man 
kanske skulle vara tydligare med att erbjuda en lösning och en öppenhet för att hjälpa de här ofta lite lätt datorintresserade 
personer som inte alltför sällan bara ger upp. 
I: Alltså du menar de är ”lite”, de är inte datorintresserade alltså? 
4: Ja, de är inte datorintresserade. Men skulle kanske då ändå tycka att det skulle vara kul att ha en dator, men så funkar det inte, så 
ger de upp, och så blir de bannade av lu, då skulle man ge liksom ett litet kit, ett litet dokument, ”gör så här, be någon ladda hem 
det här, bränn en skiva och kör det här programmet” och så. 
I: Om vi säger att ingen annan hade blivit skadad. Alltså låt oss säga att någon har lagt in en trojan eller någonting så att de kan 
kolla precis vad den här personen gör, fast ingenting som någon annan direkt märker, tycker du att LDC, alltså om de ser det på 
sin dator att en person har den trojanen, om de märker det, ska de stänga av den? 
4: Ja, det tycker jag. 
I: Kan du motivera det lite? 
4: Jaa, man kan motivera det på flera sätt. Man kan visa på att det är bristande egenförsvar från den som har trojanen. Man kan 
säga att trojanen får access till LU:s egna sidor exempelvis, många... det finns ju många dyra tidskrifter som man har tillgång till 
som student i Lund. Och att man vet aldrig hur detta kan utnyttjas för att sedan på längre sikt göra något annat. Man kanske kan 
läsa av systemet från insidan och sådär. 
I: Men så fort trojanen försvinner, ska de få tillbaka internet då, även de inte har blivit klokare om man säger så? 
4: Ja det är ju en svår fråga, där tycker jag att det borde liksom kännas naturligt att eliminerandet av den skada man nu har, har 
skett tillsammans med ändrade rutiner. Det ska vara tydligt där från LU att... ta bort den och sen så får du skaffa dig ett bra skydd 
så att det inte händer igen. Och det tror jag att de flesta är medvetna om att de vill undvika att det händer igen. 
I: Men det finns inget sådant tvång idag så att säga? 
4: Inte vad jag vet nej. 
Frågetema C: 
I: Frågor om synen på det egna användandet och beteendet. Tar du själv hand om datasäkerheten på den eller de datorer som du 
brukar använda i hemmet? 
4: Ja, med hjälp av en god vän. 
I: Men det är iaf du som är ansvarig, alltså det är du som... 
4: Ja, jag känner att jag har det yttersta ansvaret för om något går sönder. 
I: Och vi har pratat om vad du gjorde för att... vilka åtgärder du vidtog för att upprätthålla säkerhets... Om vi säger så här, vad 
anser du om din egen förmåga och möjlighet att hantera din egen datasäkerhet. Ges du en rättvis chans? 
4: Alltså, jag är ju lite optimist så att ”det händer nog inte mig”, jag tycker att... Innerst inne så tänker jag att min förmåga kan inte 
hindra från allting utan... det är egentligen precis som inbrott i hemmet också. Jag kan inte förhindra helt att är det någon som 
verkligen vill komma in hos mig så kan de säkert lyckas med det på något sätt. Men jag ska kunna avvärja de liksom vanliga 
attackerna och inte falla i de vanliga fällorna utan ha, upprätthålla ett... ett för omständigheterna adekvat försvar. 
I: Vilka är omständigheterna...? 
4: Nej om man säger nu, man är student i Lund och uppkopplad på det nätverket där och... vilken, hur pass viktig information är 
det man har på datorn, skulle jag klara mig ganska bra iofs om datorn gick isönder, det är inte så att mitt yrke står och faller med 
min dator faktiskt. Är det något, personliga kontakter som står och faller, och så ja, men att det är liksom ungefär så mycket som 
står på fel ungefär, vilka risker är det att något händer, en avvägning där som känns lagom. 
I: Sen har vi en lista, lista C4, som listar olika säkerhetsråd som man kan få. Du kan titta på den. Då undrar vi, om man säger så, 
varför väljer... varför skulle du välja ett visst säkerhetsråd? Respektive varför skulle du välja att inte följa ett säkerhetsråd? 
4: Ja, då är det nog lathet, om det går enkelt att göra, om det... om jag har, om jag kan tänka mig någon i ens närhet där detta 
säkerhetsråd skulle hjälpt dem, och om jag liksom får det på rekommendation av någon som jag har förtroende för i 
sammanhanget. 
I: Finns det någon risk som du är beredd att ta? 
4: Ja det där med att någon kan ta ens visanummer det är jag beredd att ta, hur liten nu den risken är. Jo, och sen så ibland så vill 
man ju ändå, man... ja, man, visst, på internet och så att man är inne på en del sidor ibland som... med själv... med program och 
sådär liksom, så står det ”this is certified by microsoft corporation”, så kör man ju sådan här vad är det java eller vad är eller det är 
någonting och så ibland när man tycker det verkar okej annars också. Och där kan man ju säga att där är ju säkert många där som 
hamnar i risk-benefit-avvägningen när det börjar handla om porrsidor. Och det är väl egentligen ett rätt stort kapitel i det här 
sammanhanget men som inte omnämns så ofta. Och det är ju svårt att säga på förhand hur man agerar i de situationerna. 
I: Undrar om det var något mer... om vi hade något mer bra tips... Lösenord, är du duktig med lösenord, följer du 
rekommendationerna kring lösenord? 
4: Nej. 
I: Varför inte? 
4: Därför att jag försökte det ett tag, och glömde bort lösenorden gång på gång och det gav så... klyddade till livet så mycket för 
mig att... jag tror inte att någon är intresserad mina lösenord. Eller de saker... de ställen dit mina lösenord gäller. Och sen så, 
egentligen för mig är det ingen skillnad, om jag har ett lösenord och någon kommer på mitt lösenord och går in och använder det, 
så för mig är det ingen skillnad om jag hade ett enkelt lösenord eller ett väldigt komplicerat lösenord. Har någon lyckats bryta sig 
in så är det likväl olagligt, det är precis som om jag lämnar dörren öppen eller låser dörren fem gånger. Har någon tagit sig in i min 
bostad och rotat runt så är det likväl olagligt. 
I: Vad hjälper det...? 
4: Nej men jag menar att då har jag liksom rätten på min sida ändå. Och ingenting är omöjligt, och sen så... så jag tycker man kan 
jämföra det med ett hus som liksom, hur mycket lås och sådant har man på detta. Så därför tycker jag det är viktigt ändå, jag vet 



   

 
 
 

inte, det vet jag iofs inte, men jag utgår ifrån att ett lösenord är ett lösenord även om man liksom har... även om det inte uppfyller 
alla kriterier för rekommendationer. 
I: Hur *ohörbart*lämna ut personuppgifter på nätet? 
4: Ja... alltså jag vill ju inte lämna ut det till företag. 
I: Men det hade du inte gjort även i brev... alltså det hade du inte gjort i telefon eller brev heller va? 
4: Nej, nej precis, utan jag försöker nog, och jag tror nog att jag agerar ganska mycket vad jag skulle gjort om det hade varit någon 
som hade hört av sig brevledes. Jag kanske skulle... jag hittar på lite oftare än vad jag skulle gjort brevledes. 
I: Sen så en rätt så rättfram fråga igen, upplever du ämnet, eller något med ämnet datasäkerhet som krångligt? 
4: Ja, jag upplever att det är ingen som vet egentligen säkert vad... vilka risker är det som finns och... vad är det för faror vi utsätts 
för, och vad är adekvat säkerhetstänkande, utan det är så mycket liksom bara känsla att, att det är ett enda stort svart spöke som 
finns där någonstans ute i internet och kryper fram ibland och det bästa är att ha brandväggar överallt för man vet aldrig och sen 
så säger någon något annat, och... men att det inte finns tydligt definierat. Vilket faktiskt t.ex. villainbrott är ganska tydligt 
definierat. 
I: Och... tycker du att det finns komplicerade facktermer och sådant? 
4: Ja... och så tycker jag att det finns sådana där löjliga som brandvägg, liksom vaddå. Alltså man försöker göra... förenkla orden på 
ett sätt som att man intuitivt ska förstå vad det är, men man i själva verket inte alls förstår vad det är för någonting. Och det... mer 
än i annan internetverksamhet så bygger det här ju på folks rädsla och sådär liksom. Datorn är ”infekterad” och, och det låter 
liksom inte alls bra. Men vad är det egentligen för ngnting? 
I: Tror du att någon har nytta av att få det att låta skrämmande? 
4: Ja... ja, det är väl säkert någon som har nytta av det ja. 
I: Vem skulle det vara? 
4: Dels är det väl det som litegranne virustillverkarna tycker om sådär, att sätta skräck i folk och visa vem som har makten och sen 
så... tror jag nog att virusprogrammen tycker det är roligare att kalla sig för just virusprogram än att kalla sig för 
”systemredigerkonfigurerare” eller något sådär. 
I: Är datasäkerhetsämnet krångligare än övriga datorämnet? 
4: Krångligare vet jag inte om det är rätt ord, men det skiljer sig från de andra för det har det här känsloladdade ovissheten och det 
är inte lika gripbart, utan det är liksom något, det här med stort svart spöke och det är krångligt, men jag tror inte det är egentligen 
krångligare rent tekniskt att förstå sig på än andra saker. 
I: Vad tycker du om... om instruktioner och sådär som finns tillgängliga, hjälp och instruktioner? 
4: Jag har haft nytta några gånger med just sådana här recoverysaker på internet och det tycker jag verkar finnas bra. 
I: De är lätta att följa liksom? 
4: Ja, så jätteglad att det finns gratis osv. 
I: Tror du att det hjälper andra också, alltså tror du det hjälper totala nybörjare också liksom? 
4: Nej, utan det... min erfarenhet är väl ändå att det... har man virus på datorn så kontaktar man någon annan, och så försöker 
man lösa det tillsammans, men att... man får nog vara medelgod internetanvändare för att kunna finna dessa internetsidor 
autodidaktiska. 
I: Tar du med... tar du del av så att säga debatten eller alltså nyhetsrapporteringen kring datasäkerhet? 
4: Nej, inte mer än vad som står i DN så att säga. 
I: Men det som står i DN går... går det att följa med i? 
4: Ja, jo, jo men det tycker jag ändå, så att... de artiklarna som dyker upp där läser jag ändå för att se liksom vad är det nu som har 
hänt med datorer och sådär, så någon hum om saker som händer. 
I: Då så tänker vi oss användbarhet... du har en egen bild av det? 
4: Ja. 
I: Tycker du att användbarheten påverkas på något sätt genom användningen av olika säkerhetsfunktioner i datorn? 
4: Ja, alltså, det är ju därför jag inte har kanske allting maximal säkerhet, precis som att det är jobbigt att använda en villa med fem 
extralås och så så är det... tycker jag att det här med brandväggar och vissa andra sådana här automatiska virussök och sånt att det 
tar ju datorkraft och gör saker och ting krångligare och gör att man förlångsammar och det gör dem mindre användbara. 
I: Så det är liksom åtkomlighet och performance liksom...? 
4: Ja, plus då att man, en del saker som man, då har man inte ens tanke... att man har alltid en extra tanke innan man börjar 
använda webbspel och sådant där liksom. Vad är det för någonting, och att man inte klickar vidare på allting utan har viss 
restriktivitet där som naturligtvis lägger sig över alla, allt internetanvändande, att man ska vara restriktiv, för det finns de här 
sakerna. 
I: Så det är... men det är mycket tidsåtgången som du inte vill... som också är jobbigt? 
4: Ja, och kunna fokusera sig och så, ja. 
I: Och sen så sade du spam innan också, att spammen tar... 
4: Ja, det har ju minskat e-postanvän... användbarheten av e-post. Man vågar ju inte riktigt introducera e-post för någon av den 
äldre generationen och försöka förklara varför de här mailen kommer och så vidare, och det är ju tråkigt. 
I: Var går din gräns, din egen gräns, för hur mycket användbarheten får påverkas så att säga innan du stänger av den *ohörbart*...? 
4: Njäe, men det är hela tiden hur viktigt man tycker något är liksom, är det då ett webbspel liksom så, nej då installerar jag inte 
den där .exe-filen, för det är ju inte så himla viktigt att spela det webbspelet. Men är det något som jag verkligen vill då kanske 
man mer, då kan man ju sitta där en halvtimme och försäkra sig om att det här är en bra affär att göra transaktioner med på 
internet. 
I: Vad, vad tittar du själv på när det gäller det? Att om du ska avgöra om en affär verkar... 
*avbrott* 
4: Hur jag kollar upp om något är bra, så gör jag det, dels så är det så om man känner igen namnet och man vet att någon annan 
har använt det. Dels så är det ganska sällan jag använder nya affärer. Och är det en ny affär så tror jag nästan att jag läser de här 
villkor och köprätt och så vidare, få litegranne koll på det. Och få lite uppfattning om vilka volymer som säljs. Och så tänker jag, 
har de verkligen liksom skriva ner någon udda grej om en... någon bok, [ämne]bok, som om den är på 360 sidor och den är gjord 



   

 
 
 

av den och den och den liksom, har de verkligen samlat på sig alla fakta så utgår jag från att liksom då, då så är det med gott 
uppsåt. Och det är egentligen det som jag är ute efter, är det gott uppsåt eller är det fake. För jag utgår nästan ifrån att är det gott 
uppsåt så har de adekvata säkerhetsrutiner. 
Frågetema D: 
I: ...som handlar om ansvar, inflytande och trovärdighet hos aktörer och användare. Vad avgör, ja det var precis det som vi 
pratade om, typ, vad som avgjorde om du kände förtroende för en affär liksom, men om vi tänker allmänt, lite mer allmänt, vad 
avgör om du känner tillit till att en viss aktör är trovädig inom datasäkerhetsammanhang. Och då har vi ju liksom de här, flera 
aktörer... 
4: Menar du brandväggsförsäljare, och microsoft och antivirus... 
I: Ja, det är alltså de här som finns på lista då med mjukvaruleverantör och... 
4: Ja, alltså jag har mycket svårt att göra den bedömningen, den bedömningen försöker jag att inte göra själva. Utan... och således 
blir min bedömning där att följa någon annans exempel. Och eventuellt minst... ifrågasätta något av det, behöver just jag detta, 
och nej det behöver inte jag, för jag kanske lägger säkerhetsribban på en annan nivå. 
I: Vem är det... vems exempel är det du följer? Är det rådet du följer eller är det exemplet du följer? 
4: Både och. 
I: Och vems råd och exempel är det? 
4: Folk runt omkring mig som använder datorer, generellt liksom vilka virusprogram är det som används just nu. 
I: Alltså folk som du känner? 
4: Ja, ja, och när det gäller råd så är det några personer som jag lyssnar speciellt på, där jag ställer specifika frågor, vad som kan... 
när jag känner mig oroad. 
I: Sedan så har vi lista D2, på papper, där du har skrivit om vilka intressenter... eller intressenter och deras respektive trovärdighet. 
Och då undrar vi lite varför du... vissa har du satt högre trovädighet till än andra, tex har du satt mycket lågt på PTS... 
4: Ja, därför att de gjorde något konstigt beslut om radiosändare för något år sedan. 
I: Det där med mp3-spelare och radiosändare och... 
4: Ja, så jag tror inte alls att de verkar fatta eller hänga med vad internet handlar om. Så deras omdöme tror jag är en kommunistisk 
rest i Sverige eller så. 
I: Tjänsteleverantör får en tvåa... rätt så lågt... 
4: Ja, tjänsteleverantör, jo vi har blivit förvånade, vi har diskuterat det här med att ha Telia i hemmet, då tänker man sig att då 
borde Telia ha något ansvar över att hjälpa också dess kunder om virus sprids via deras nät, och de verkar vara ganska 
obekymrade om detta. Och det verkar inte vara ett hinder för att liksom att virussprida eller inte bli inkräktad eller så med Telia. 
Så de verkar inte ta något ansvar, det kan man diskutera om de bör ta något ansvar. 
I: Återförsäljare, också lågt... 
4: Ja, då tänker jag mig själva butikerna, affärerna när folk säljer, och de tar väl heller inte ansvar sen för hur deras produkter väl 
används i slutändan och det är nog på sin plats att det är så. 
I: Polisen fick också lågt... 
4: Ja, det är samma sak, sådär som PTS att... de verkar inte vara så aktiva i agerandet mot den brottslighet som före... försigår på 
internet. Verkar vara några år efter ja. 
I: Du sade innan att, ja tjänsteleverantör på Telia, fast det är ju egentligen internetleverantör då... Som tjänsteleverantör så tänker 
vi tex den som tillhandahåller banktjänster eller den som tillhandahåller e-handelstjänster. 
4: Ja för jag har ju förtro... jag använder ju bankärenden på internet och har ju förtroende ändå för att de gör sitt bästa, det har jag 
faktiskt där. Så det måste jag nog ta tillbaka ändå alltså just de här... om man säger de som jag kö... amazon.com har jag gott 
förtroende för, och sparbanken finn som också... har jag också gott förtroende för att de har en viss form av säkerhet. Så det 
måste nog ha varit att jag har tänkt på internetleverantör när jag har skrivit. Utan det skulle ha varit betydligt just på 
tjänsteleverantör. 
I: Varför har du förtroende för, om vi säger, sparbanken finn tex. 
4: Därför att det ligger i deras egenintresse.  Det är A och O för dem, för att den verksamheten ska kunna fungera, att ha en hög 
säkerhet. Och de har möjlighet att göra en hög säkerhet, men det kräver investeringar, de har möjlighet att göra dessa 
investeringar, och det ter sig som om de gör det också. 
I: Sen så, nästa fråga, handlar om ansvar då. Då har du skrivit på lista D3, får det bli, så har du skrivit, ja det är då en lista över 
intressenter och deras ansvar samt ditt eget... vad du anser om ditt eget ansvar. Och då undrar vi, du har t.ex. satt ett större ansvar 
på media, än ditt eget. 
4: Och media i det här fallet innebär...? 
I: Media innebär alla media, alltså nyhetsrapporterande medier på något sätt. 
4: Alltså, alltså TV eller...? 
I: TV, tidningar, radio... 
4: Ja, nä jag tror att det är den vägen man måste gå, och att de där har ett stort ansvar bara för att informera vad det är som händer 
för de når ut till oss alla, också de som är okunniga om datasäkerhet och som behöver upplysas om dessa, och därför bär de ett 
specifikt ansvar för att höja miniminivån vad gäller datasäkerhet, vilket de också har gjort med ganska gott resultat några gånger. 
Och med mitt eget ansvar så menar jag det att jag kan göra så gott jag kan, men precis som med min bostad, vill någon ta sig in 
där så visst kan de göra det. 
I: Men du tycker ändå att man har ett stort ansvar själv? 
4: Ja, jo, det är ens egen dator, och man har ansvar att göra så gott man kan, och att också inform... på läsa på själv. 
I: Polisen har du också sagt hö... satt högt, på en sexa. 
4: Ja, och det är återigen det här med, precis som med villainbrott och så, när olovligheter sker, när säkerheten, när vår personliga 
säkerhet sätts på sp... bryts eller förstörs, då har vi ju, ska vi, litar vi ju alltid annars på polisen, det ska vi göra i det här fallet också. 
Kunna stävja rätten att kunna identifiera det brott som är förenat med när datasäkerheten inte räcker till. Vi får inte glömma bort 
att det handlar om brott, det handlar inte om några okända krafter som verkar i internet, utan det är precis som i *ohörbart* brott 
och ska handläggas därefter. 



   

 
 
 

I: Försäkringsbolag har du också satt... du har satt som en femma där... Vad tycker du om... 
4: Hm, jag har väl i förstone tänkt där på att, att när det sker datasäkerhetsbrott så... så får ju försäkringsbolagen ofta komma in 
där för att... för att kompensera skadan, och de, det handlar om mycket pengar, mycket resurser, de är således skyldiga att ta sitt 
ansvar för att deras kunder har en datasäkerhet som de tycker är lämplig. För de ser sina problem som sina följder. 
I: Tycker du alltså att försäkringsbolagen ska säkra dataförluster, alltså förluster uppkomna genom datasäkerhets... 
4: Ja, och det tror jag faktiskt att de gör ibland också. 
I: ...inte ännu, inte som en egen kategori iaf. Sen så hårdvaruleverantör... 
4: Men hur finns det, har de ett ansvar att säga är brottet begånget pga bristande datorsäkerhet, eller vad, hur kunde brottet ske så 
att säga... Då har de en plats *ohörbart* att vi försäkrar under förutsättning att... 
I: Hårdvaruleverantör har du satt väldigt, väldigt lågt på... 
4: Ja, det är inte deras saker tycker jag att, att liksom, jag har inte förstått det som att det är där intrången görs. Jag... min bild av 
hårdvara är att det är något annat än något som har mer eller mindre säkerhetshål. 
I: Men det här...  ja, du har ju angett då en massa ansvar, tycker du att de här aktörerna tar det här ansvar som du säger att de har 
så att säga? 
4: Hm, nej, nej det tycker jag ju inte att de gör då. Jag tycker inte polisen tar sitt ansvar och tycker inte att internetleverantörerna 
tar sitt ansvar osv. 
I: Finns det någon du tycker tar sitt ansvar? 
4: Jag tycker universitetet har tagit sitt ansvar, *ohörbart* ganska bra. 
I: Alltså, ansvaret mot... ansvaret för sitt eget när eller ansvaret för att eleverna lär sig eller...? 
4: Ansvaret för sitt eget nät, att de har börjat ta sitt ansvar där ja. Och... och jag tycker också att de här moderna företagen där 
man köper via internet de tar... betalning via internet tar sitt ansvar, jag tycker bankerna tar sitt ansvar. 
I: Du angav också skolväsendet som en egen punkt på det här... och gav dem rätt så stort ansvar. Vill du utveckla det litegranne? 
4: Ja, att vi uppfostras alla i skolan, också vad gäller datoranvändandet, det datoranvändande som man bemöts med, lär sig i 
skolan är något man bär med sig vidare, man kan uppfostras både väl och illa, i goda och dåliga rutiner. Skolan har ett ansvar som 
en förebild, och också för... förebild, och också för att skydda framförallt de yngre eleverna då mot de tråkigheter som finns för 
internet... 
I: Hur tidigt ska man börja med det då? 
4: Det tycker jag ska vara en naturlig del av när man, datorundervisning, att man känner till, att man lär barnen, jag är inte 
anonym, när är jag anonym osv. De... Det ska ske parallellt hela tiden. 
I: Ända upp till...? 
4: Ja, ända upp till man börjar förstå vad en brandvägg är och så. 
I: I vilken omfattning tycker du att det är acceptabelt att andra aktörer får kontroll, eller alltså övervakning, inflytande på din 
datoranvändning? Vi har några exempel också ifall du... 
4: Ja, det där är en svår fråga. Kan man vara säker på... hur denna kontroll är. Hur mycket kan den missbrukas osv. Men i princip 
tycker jag att... att det är en, är jag på ett när tillsammans med andra så känns det bra att nätansvarig har koll på oss alla vad vi gör 
för någonting. Så har jag fortfarande det här i huvudet med bibliotikarien som kollade vad jag läste för böcker. Och då är det 
viktigt bara att det där inte liksom... att denna kontrollmekanism är tydligt kopplad med specifik defintion att vi har ingen rätt att 
se, eller mer än nödvändigt, och om vi ser mer, vet mer än nödvändigt så har vi ingen rätt att förmedla detta vidare. 
I: Någon form av tystnadsplikt? 
4: Ja, och den ska vara liksom då bli lagstadgad, trots att det här då är ett nytt fenomen med internet och kontroll och så. Och så 
tror jag också vi har det i andra saker, jag vet inte, de får väl fråga SÄPO osv, men jag tycker, det skulle ändå kännas tryggt om det 
är någon som har koll på oss, och som man också kan ha förtroende för att de får inte lov att berätta vad de ser om det inte finns 
misstanke om brott osv. 
I: Hur tycker du det är med program som, vad ska man säga, som sköter sig själva, lever ett litet eget liv på din dator. Automatisk 
uppdatering, vad hade du tyckt om det? 
4: Jo, jag hade tyckt det vara ok, men de får inte komma när man har en kvart kvar innan man ska, ska någonstans och ska bara 
kolla sin mail för att se om man har fått det viktiga mailet osv liksom. Då får inte bara datorn börja surra och nu måste du starta 
om din dator och sånt där liksom, utan... man får vara liksom, de får ställa en stilla fråga ”är det okej att vi gör det ikväll?”. 
I: Men... om ett program helt hade installerats sig på eget bevåg på din dator. Hade det varit okej också? 
4: Nej, nej... nej, utan då vill jag ju... 
I: Även om det var liksom ett juste program... 
4: Nej, för det är ju egentligen bara jag som kan avgöra om det är ett juste program. Då får det vara liksom en del i ett annat kit att 
när du köper Norton så får du också automatiskt cleaner när denna finns tillgänglig eller något sådant där. Och jag blir irriterad 
när adobe acrobat reader och sånt installeras gång på gång och så. 
I: Men det är okej iaf, tyckte du, att LDC stänger av dig om du har virus? 
4: Ja, men visa en utväg ut också, lite juste. 
I: Finns det några andra åtgärder från aktörer som du skulle anse vara integritetskränkande? 
4: Hm, tja... Ja, alltså, min e-mailadress är ju personlig, den ska ju inte lämnas ut på, på det här lu... ibland så orkar man ju inte läsa 
sådana avtal, och så liksom så plötsligt är det någon annan som kan ens e-mailadress. Och så ska det inte komma dumma 
reklamförfrågningar, jag tycker det är integritetskränkande när det kommer sådana där automatiska popup-reklamer, när det 
startas filmer i en webbsida, som på... och filmen bara är en reklam. Och... Men annars, det som är integritetskränkande, det är när 
de inte, när intenetleverantören eller mjukvaruleverantören inte fullgör sin plikt med datorsäkerhet utan öppnar upp vägen för 
något annat. 
Frågetema E: 
I: ...som handlar om frågor om kvalitet, tillgänglighet av säkerhetsinformation och stöd, hur det är och hur det bör vara. Du angav 
några källor, som... tre stycken, som lista på informationskällor, i första hand mjukvaruleverantör, andra hand vänner och kollegor 
och tredje hand internetleverantör. 
*avbrott* 



   

 
 
 

I: Varför använder du, eller föredrar du dessa källor för din säkerhetsinformation? 
4: Hm, med tiden har de väl visat sig varit mest effektiva och för att jag tycker det känns bäst att först kolla på egen hand så gott 
man kan, via mjukvaruleverantör för att sen i andra hand börja diskutera sitt problem med andra personer. 
I: Vad avgör om du känner tillit till en informationskälla? 
4: Om jag har använt den förut, om jag känner till företaget sedan tidigare, om den har blivit rekommenderad av någon jag har 
förtroende för. Om den är befriad från kommersiella intressen, är ju såklart bra också. 
I: Vad avgör om du litar på en person? 
4: Jaa, det är väl samma som tidigare, history, vilken kompetens jag har i... jag tänker mig att denna har inom området. Och... 
vilken, vilken intresse, förståelse denna personen har för min situation. 
I: Finns det information som du tror stjälper mer än den hjälper, alltså typ skrämselpropaganda och sensationsreportage? 
4: Jaa, om det stjälper mer än det hjälper vet jag inte, men jag tycker att man ser oftare än i andra datorsammanhang irrationella 
beteenden, som är känslomässigt grundade när det slås upp rubriker i tidningar om att nu måste man skydda sig. Jag var senast 
hemma hos en kompis som hade en... det var nog en brandvägg installerad, men hon hade inget virusprogram. Så då körde vi 
virusprogrammet först och tog bort en massa virus. Men brandväggen hade i ett år förhindrat dem från att komma ut på internet 
för de förstod inte liksom hur man skulle öppna upp det utan de fick klicka ja varenda gång och... det där hade ju verkligen stjälpt 
mer än det hjälpt eftersom att, problemet i detta fallet var ju virusarna som låg kvar. 
I: Hur du reagerar du själv på sådan information om man säger så? Alltså... 
4: Nja, jag försöker hitta någon objektiv värdering av det. Via mjukvaruleverantör i första hand och kompisar i andra hand. 
I: Hur upplever du kvalitén generellt på säkerhetsinformation som du tar del av idag, eller har tagit del av? 
4: Alltså, då tänker jag oftast att jag går in på Nortons, eller Avast!s site om olika virus och så, och den tycker jag verkar vara 
mycket bra. 
I: Pedagogiskt? 
4: Nja, lite, man får ge det sin tid, men det tycker jag man gör i en sådan situation också. 
I: Språkmässigt? 
4: Tja, den skulle kunna vara bättre språkmässigt, men det viktiga är att den känns heltäckande. 
I: Och det gör den? 
4: Ja. 
I: Finns det något som du har saknat, eller som du tyckt har varit bristfälligt i säkerhetsinformation...? 
4: Hm, ja, jag tycker inte det är tydligt definierat vad det är för hotbild vi har. Vad är det vi kan vara rädda för ett halvår, vad är det 
mest sannolika, vad är det som är mest farligt och vad är det du bör akta dig för, vad är bra internethyfs sådär? Sedan tycker jag att 
jag ser alltför många extremvarianter, antingen att nu... du får inte lov och öppna en ny sida eller liksom, nu är allt tillåtet för det är 
ändå bara de eller de sakerna som är farliga och sådär. 
I: Så du vill ha det nyanserat säkert*ohörbart*? 
4: Ja, men mer destinkta, det här är farligt, det här är farligt, det här är generellt, en på en miljon är det liksom möjligtvis farligt 
för... Ja, och återigen, där det är som jag tycker ändå förtigs litegranne i media ändå att, och som det heller inte finns någon 
offentlig debatt om, det är ju det här med de pornografiska sidorna och... de, jag föreställer mig att dessa ofta är länkade till 
internetaktiviteter som utgör en säkerhetsrisk. 
I: Sen så har vi en lista till, den sista listan nu då, med... då har du skrivit olika sätt att få stöd och hjälp i datasäkerhetsfrågor. Då 
undrar vi varför du skulle föredra att få information och stöd på detta sätt. Och då har du skrivit... du har hemsidesinformation 
rätt högt? 
4: Ja, det tänker jag, som Norton har det bra, att man går in där, kollar upp viruset, och så här ska du göra, och så här ska du göra. 
Kan uppdateras också, hela tiden, vad är de nya säkerhetshoten. Så det tycker jag är bra. 
I: Du har satt rådgivning öga-mot-öga utanför hemmet också högt? 
4: Ja, min erfarenhet av sådant har varit god. 
I: Vad är det för sorts rådgivning, vem är det du då... Är det folk du känner eller...? 
4: Ja, det är mest vänner... 
I: Hembesök, det satte du också rätt så högt. Är det främlingar eller är det folk du känner? 
4: Hm, nej då har jag nog tänkt på en... Jag har tänkt på just när det är någon som en vän eller så som kommer och tittar på min 
dator och liksom, det här och det här liksom, det är såklart väldigt tacksamt. Det känns väldigt betryggande jämfört med att jag 
själv sitter och läser på, Norton consumer site och sådär... 
I: Sen så det du inte till... inte tilltalas av, där har vi en tvåa på automatiska meddelanden med viktig säkerhetsinformation? 
4: Ja, de tycker jag finns reflexmässigt att de läser man ändå aldrig, de kommer alltid vid fel tidpunkt ändå. 
I: CD-/DVD-baserat multimediamaterial? 
4: Ja jag tror det... blir inaktuellt ganska snabbt. Och... jag tror liksom inte problemet är multimedian i de här sammanhangen, att 
det behövs bara en liten film för att man ska förstå vad hoten är, utan det tydliga är liksom klara linjer. Kan mycket väl vara 
skriftligt. 
I: Utbildningsdagar/kurser tycker du inte heller om? 
4: Nej, det är samma sak där, att det tror jag bara... jag tror det är väldigt ineffektivt, oerhört dyrt, och det är kunskap som, som 
man inte liksom försäkrar sig om bevaras kvar utan... som bara håller en viss tid också. Ja. 
I: Använder du själv någon av dessa vi har pratat om? Vilka använder du helt enkelt? 
4: Ja, de... nej, utan det är läsa på på internet och prata med de som kan. 
I: Sen har vi bara det sista, och det är litegranne... det du själv skrev som egna kommentarer. ”De osynliga skadorna, pensionärer 
som inte vågar maila”, ”att man aldrig är 100% säker på att ens eget mail har kommit fram”, som vi har diskuterat  en hel del. Och 
”hur hur det går för folk t.ex. utanför Sverige som inte har råd med antivirusprogram.” Tänkte börja med pensionärer som inte 
vågar maila, är det något du vill...? 
4: Ja, det var, vi har varit inne på det innan litegranne det här med att det, när det slår fel helt enkelt, att nu är det ett virus på gång, 
och så är det någon som tänker att ”usch, nu är det virus, då bäst att inte använda internet”. Att det är ju det som är den tragiska 



   

 
 
 

effekten i slutändan, det är inte bara de infekterade utan det är de som undviker att bli infekterade genom alltför strikta åtgärder. 
Och så många som tappar geisten. För gott faktiskt. 
I: Tror du det är många som gör det? 
4: Jaa, kanske inte andelsmässigt, men jag har träffat på flera sådana, och det är inte bara pensionärer, utan det är också studenter 
som... tycker det är krångligt med datorer, och som... tycker det är ännu krångligare när... Då är det väl ofta att de har blivit 
infekterade, medan pensionärer kanske mer att de i förstone inte vågar gå ut på internet. 
I: Har du, får jag bara fråga, din korridor t.ex., hur många har datorer där? 
4: Alla har datorer där nu ja. 
I: Och de är uppkopplade också då eller? 
4: Nej, då är det två, tre styckna som inte är uppkopplade för att, man har tid en helg, nu ska jag få datorn uppkopplad på 
lördagen, så, så, och sen så funkar det inte och så funkar det inte liksom, och så, så går tiden, och så är det lång tid att sitta där fem 
timmar och kanske få den uppkopplad. Då är det lika bra att låta det vara. 
I: Men du vet ingen som gör det pga datasäkerhetsrädsla eller...? 
4: Nej, jag vet ju någon som var bannade av LU... av universitetet. 
I: Oförskyllt, alltså det var inte...? 
4: Jo, de var infekterade. För att de hade, för att de hade dålig datasäkerhet. 
I: Men de hade inte gjort något dumt liksom, för det kan ju också... 
4: Nej, nej utan de hade ju liksom bara i all enkelhet plockat in en dator och som de då hade något gammalt på och så blev det på 
det viset. Det har varit därför ja. Och sedan då så... jo, det har varit det som har varit med säkerhetsproblem att göra ja. Och som 
då har lagt ned projektet för gott, eller för ett år i varje fall. 
I: ”Hur går det för folk utanför Sverige som inte har råd med antivirusprogram”? 
4: Ja det är ju tänker man ju heller inte på det här med att vi kan ju hålla oss uppdaterade med Norton varje dag och så vidare, 
men, men det kostar ju ändå, och ja, eftersom jag har varit utomlands och... använt datorer som var ganska enkla, som inte hade 
adekvat virusprogram men som ändå var uppkopplade på internet, och som vars praktiska användbarhet sjönk otroligt mycket, 
eftersom de var virusinfekterade, och gjorde litegranne som de själva ville, fick man känslan av. Jag utgår... kan ju inte vara säker 
på, men fick... var ganska säker på att de var virusinfekterade, att det var därför de gick så konstigt, hakade upp sig och så. 
I: Men ett antivirusprogram kan man faktiskt få gratis...? 
4: Ja, men det förutsätter kunskap också i de sammanhangen. 
I: Är det kunskap också du menar? 
4: Ja, om, i varje fall hur man får virusprogram gratis och betydelsen av det. Och i Sverige har vi ju kanske fler datorer än vi har 
folk, men har vi inte så många datorer så finns inte den här debatten om att nu har jag virus på min dator, vad gör jag då, jo jag 
laddar hem det här och det här. Utan då tillkallar man en civilingenjör som säger att man ska köpa det här och ja så. 
I: Ja, har du något annat du funderar på, något mer att tillägga? 
4: Nej, utan att ska jag betona sakerna igen så är det det här liksom att, det är till skillnad från annat med datorer så är det mycket 
mer emotionellt laddat. Och det är odefinierat, och det är ju inte riktigt klar... jag försöker tänka som att det är en stöld i ett hus, 
stöld i en dator, inte så stor skillnad, men egentligen är ju inte rollerna så tydligt definierade och prövade ännu. Och så känns det 
som att i den allmänna debatten och också när man är drabbad så finns det här med pornografiska sidor och besök av dessa som 
något som gör att man inte vågar berätta att man är infekterad. Således finns det klara likheter med den andra stora 
världsomfattande epedimier som också är infektioner som är tabubelagda att diskutera. 
Intervjun avslutades 
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