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Abstrakt 

Internetbaserade bedrägerier har funnits väldigt länge och är trots detta än idag 2012 ett 

väldigt vanligt förekommande fenomen. I vår uppsats valde vi därför titta på anledningar till 

att privatpersoner, som är över 18 år gamla, blir lurade av dessa bedrägerier. Vi arbetade 

således utifrån forskningsfrågan ”Vilka attityder och förhållningssätt har privatpersoner 

gentemot internetbaserade bedrägerier?” med syftet att efter undersökningens gång kunna ge 

insikt i privatpersoners attityder och förhållningssätt i samt bidra med en uppmärksamhet 

kring ämnet. Undersökningen har genomförts via en enkätundersökning men även via två 

öppna individuella intervjuer med två personer som deltog i enkätundersökningen och angav 

att de blivit utsatta för bedrägeri på internet. 

 

Undersökningen visar att det råder en okunskap och ett ointresse bland privatpersoner kring 

detta ämne. Undersökningen visar även att privatpersoner har en tendens att överskatta sin 

kunskap och inte i tillräckligt stor utsträckning beaktar de faror som uppkommer när de delar 

med sig av information på internet. 
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1. Inledning 

 

 
”Du kan lura alla människor ibland, du kan till och med lura vissa människor hela tiden, men 

du kan inte lura alla människor hela tiden” (Abraham Lincoln). 

Internetanvändandets framfart i samhället har lett till att en helt ny arena har öppnat upp sig 

för individer som inte vill följa lagar, regler som för andra människor är en självklarhet. 

Nuförtiden har internet som verktyg för att utföra många olika uppgifter blivit en del av 

vardagen, men internetanvändarna tänker inte på att det också kan vara väldigt lätt att bli av 

med eller dela med sig av känslig information om försiktighetsåtgärder inte vidtas. (Mitrovic, 

2005) 

Vi kommer därför i denna uppsats att beröra ämnet internetbaserade bedrägerier och 

följaktligen presentera den undersökning som vi har gjort inom ämnet. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

”Du kan lura allihopa hela tiden om annonseringen är riktigt skött och budgeten tillräcklig” 

(Joseph E Levine). 

Internetanvändare utsätts dagligen för hot rörande sin personliga information i olika former. 

De flesta människor kan säkert känna igen banners och reklam såsom du är den 999 999 999 

besökaren, klicka här för att hämta ut ditt pris eller Klicka här och vinn en gratis… Överallt 

på internet går det att stöta på olika sätt där människor försöker komma åt en och ens dator för 

att i slutändan kunna komma åt ens information, eller bara helt enkelt för att förstöra. För att 

kunna åstadkomma detta har dessa personer genom tiderna använt sig av ett antal olika 

tekniker. (Mitnick & Simon, 2002) 

Hackning och att stjäla information sägs härstamma från det koncept som kallas för 

phreaking. Phreaking kan spåras tillbaka så långt som till 1950-talet men hade sin storhetstid 

på 60- och 70-talet och handlade om personer som via olika sorters tekniker tog sig in på 

telefonnät för att exempelvis ringa samtal utan att betala. (Gold, 2011)  

Att lura människor till att installera skadlig kod har också genom åren varit ett populärt sätt att 

stjäla information. Detta görs exempelvis genom ett E-mail med en bifogad fil att öppna eller 
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installera med något som verkar intressant. Efter detta gjorts är skadlig kod i någon form på 

datorn och viruset kan exempelvis sedan skickas vidare till personer användarens kontaktlista. 

På så vis så lever viruset även vidare och kan sprida sig likt en löpeld i den virtuella världen. 

(Mitnick & Simon, 2002) 

En annan populär teknik genom åren har varit att använda sig av olika typer av bedrägerier. 

Bedrägerier på internet är absolut inget nytt fenomen och exempelvis så kan de så väldigt 

kända nigeriabreven dateras tillbaka ända bak till tidigt 80-tal. Namnet ”nigeriabrev” kommer 

av att denna typ av bedrägeri har sitt ursprung i just Nigeria (Glickman, 2005). Ett nigeriabrev 

ingår i den så kallade gruppen ”Advance Fee Scams” som i de flesta fall innebär att en 

förövare kontaktar en annan person och säger sig ha jättemycket pengar eller en mycket bra 

investeringsmöjlighet till denna. Förövaren är villig att dela med sig av denna stora summa 

eller möjlighet om en liten summa pengar först ges till förövaren för att hjälpa denne att betala 

kostnader rörande att komma åt pengarna. Sedan tillkommer en spiral av händelser och i 

slutändan kommer det ha betalats mycket pengar till en helt okänd människa i något land 

långt bort. (Squires, 1995) 

På de allra flesta hemdatorer idag finns det någon form av skydd mot direkta hot utifrån i 

form av en brandvägg och eller annan programvara för virusskydd (Microsoft, 2012). Även i 

de flesta program, såsom exempelvis E-mailhanteringsprogram så finns det funktioner som 

sorterar bort de flesta brev som kan innebära fara för dig som användare av programmet 

(Google, 2011). Detta betyder att förövaren i fråga måste antingen vara en duktig ”hackare”, 

eller så måste personen på något sätt släppa in förövaren och ge bort sin information. 

Alternativt kan det vara en blandning av dem båda. (Mitnick & Simon, 2002) 

Hela tiden utvecklas det nya sätt och nya taktiker att lura människor att ge ut sin viktiga 

personliga information och teknikerna som används blir alltmer perfekta för var dag som går. 

Detta leder till att det blir svårare och svårare att upptäcka vad som egentligen är ett hot och 

det blir då även svårare och svårare att skydda sig emot dessa. (Casey, 2011) 

 

 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

 

Fenomenet med bedrägeri och lurendrejeri är på intet sätt ett nytt fenomen. Detta fenomen har 

funnits länge utanför det internetbaserade informationssamhället och har även funnits en 

längre tid inom detta samhälle. Fenomenet med bedrägeri på internet är relativt känt men trots 

detta så finns det en marknad för bedragare då problemet fortfarande efter så många år 

kvarstår (BRÅ, 2011). Vi vill i den här uppsatsen därför titta närmare på ämnet 

internetbaserade bedrägerier och se på vilka förhållningssätt privatpersoner har emot ämnet 

samt om de blivit lurade och i så fall hur detta har gått till. 

Syftet med denna undersökning är att bidra med en insikt i hur privatpersoner tänker, har för 

attityd och förhåller sig till internetbaserade bedrägerier då de, trots sina relativt stora 



Internetbaserade bedrägerier  Fornbäck, Wallenberg 

3 

 

allmänna kännedom, fortfarande inträffar. Detta för att bidra med en uppmärksamhet kring 

bedrägerier på internet och dess faror. 

 

 

1.3 Forskningsfråga 

 

Vår forskningsfråga kan därför utifrån vårt identifierade problemområde sammanfattas enligt 

följande: 

 Vilka attityder och förhållningssätt har privatpersoner gentemot internetbaserade 

bedrägerier? 

- Vad har de för erfarenheter? 

- Vilka åtgärder vidtar de för att skydda sig? 

- Hur är deras beteende samt kunskapsnivå? 

 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Med begreppet internetbaserade bedrägerier menar vi de typer av metoder och tekniker som 

bedragare använder för att lura andra internetanvändare och på något sätt göra egen vinning 

av detta. 

I undersökningen avgränsar vi oss till att undersöka privatpersoner boendes i Sverige, som är 

över 18 år gamla och använder sig av internet regelbundet. Att vi har valt att endast undersöka 

folk som är över 18 beror på att vi ville att våra respondenter skulle vara rättskapabla. Vi är 

även medvetna att det kan finnas djupare aspekter (psykologiska) som kan påverka svaret på 

vår forskningsfråga men vi väljer att till stor del bortse från dessa då undersökningen hade 

blivit alldeles för komplex och då även fallit utanför ämnet informatik. 

Vi väljer även att inte lägga oss i det juridiska begreppet bedrägeri till den grad att vi inte 

kommer att bedöma och göra skillnad på olika grader av bedrägeri och kommer heller inte att 

ifrågasätta respondenternas och intervjupersonens värderingar i begreppet. 
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2. Litteraturgenomgång 

 

 
I vår teoridel ämnar vi att ta upp saker som är relevanta för läsaren vad gäller att förstå vår 

undersökning. Mycket av den teori som kommer tas upp är internationell medan vi valt att 

fokusera vår studie på svenska privatpersoner. Vi har dock valt teori som vi anser är relevant 

och applicerbar även på svenska förhållanden. Eftersom detta är ett ämne som är ständigt 

föränderligt och hela tiden skiftar skepnader, så kommer en del av teorin att vara från källor 

som inte är vetenskapliga artiklar och böcker. Nedan visas hur vi har valt att bygga upp vår 

teoridel. 

Tabell 1: Översikt över litteraturgenomgången (kapitel 2) 

Huvudområde Delkapitel   

Introduktion till 
internetbedrägeri 

2.1 
Introduktion till 
internetbedrägeri 

  

Psykologiska faktorer 2.2.1  
Social 
ingenjörskonst 

  

Metoder för att luras  2.3.1  
Phishing 
 

2.3.2 
Förgiftning av sökmotorer 

 

Sätt att skydda sig på 2.4.1  
Brandvägg 

2.4.2 Antivirusprogram 2.4.3 
Andra sorters 
skydd 

 2.4.4 
Kunskapen som 
verktyg för att 
skydda sig 

2.4.5 
Att behålla ett sunt 
tänkande 
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2.1 Introduktion till internetbedrägeri 

 

Bedrägeri har funnits länge och i många olika former i den riktiga världen men idag finns 

också bedrägeri på ett annat plan än vår värld, nämligen onlinevärlden. Bedragare har 

exempelvis börjat utnyttja de misstag som människor gör på internet och genom detta lyckats 

lura dem på pengar eller känslig information. (Krebsbach, 2003)  

Vanliga bedrägerier (off-line) krävde ofta en hel del jobb. Om uppgiften var att få tag på ett 

kreditkort, fick bedragaren exempelvis vänta på att en försäljare slängde papper med 

kreditkortsinformation om sina kunder. Då kunde bedragaren ta dessa papper från 

papperskorgen och kanske få tag på 6-7st kreditkort och på så sätt lura till sig pengar. 

(Krebsbach, 2003) 

Idag kan exempelvis en bedragare skicka skadlig kod till en försäljare som gör att bedragaren 

får tillgång till försäljarens on-line system. På detta sätt kan bedragaren få tag på flera tusen 

olika kreditkort och annan känslig information om kunderna. Utvecklingen av bedrägeriernas 

övergång till internet sätter mer människor, i en högre grad, i fara. (Krebsbach, 2003) 

År 2002 blev 9.9 miljoner amerikaner utsatta för identitetsstöld vilket kostade 

privatpersonerna $5 miljarder och företagen $48 miljarder. (Krebsbach, 2003)  

Det finns många sätt en bedragare kan gå tillväga för att försöka lura internetanvändare och i 

vår teoridel presenteras grunden till bedrägeri, olika former av internetbedrägerier och vilka 

sorters skyddsåtgärder som finns att vidta som privatperson. 

 

 

  



Internetbaserade bedrägerier  Fornbäck, Wallenberg 

6 

 

 

 

2.2 Psykologiska faktorer  

 

Bedrägerier och lurendrejerier är inget nytt, men dess utsträckning och skepnad ändras hela 

tiden. I denna del av teorikapitlet presenteras de kunskaper om människans beteende som 

bedragare utnyttjar för att komma åt den information som är känslig för dem. 

 

 

2.2.1 Social ingenjörskonst 

 

”In general the user is easy to fool – and that’s why so many people get infected. Even if you 

know about security, and you know you have to be careful on the internet, no-one is safe when 

something is really targeted at you” (Corrons; Townsend 2010, s35) 

I ett samhälle som dagens, där så mycket viktig information ligger ute på datorer har det 

skapats en stor industri kring området informations- och datorsäkerhet. Då denna industri har 

blivit väldigt duktiga på det dem håller på med har det blivit svårare för hackare att komma åt 

information i andras datorer med hjälp av endast tekniska hjälpmedel. Dessa individer börjar 

nu därför mer och mer att ge sig på det som kallas för ”the wetware”. (Applegate, 2009) 

 Enligt Collins English Dictionary så betyder “wetware” följande: 

 “The programmers, operators, and administrators who 

operate a computer system, as opposed to the system's hardware or software” (Collins 

English Dictionary, 2009) 

En vanlig metod att använda sig av för att lura människor är att använda sig av någonting som 

kallas för Social ingenjörskonst. Social ingenjörskonst har funnits ganska länge och redan i 

slutet på 80-talet fanns det människor som ringde runt till företag för att lura till sig värdefull 

information (Wiles, Gudaitis & Jabbusch, 2011). Konceptet bygger på att angriparna 

använder sig av olika psykologiska metoder för att kunna lura människor till att ge dem den 

information som behövs, för att kunna ta sig in på den personens dator med tillhörande 

nätverk (Peltier, 2006). Ofta krävs det inte så mycket information om något eller någon för att 

kunna göra vinning på den (Mitnick & Simon, 2002). Skickliga social engineers är duktiga på 

att skapa scenarion som spelar på att stimulera olika känslor i det mänskliga beteendet. Detta 

görs genom att försöka komma åt olika psykologiska utlösare som är inbyggda i människan, 

såsom exempelvis rädsla, iver eller skuld. Att komma åt dessa leder till att människor inte gör 

någon djupare analys av vad som egentligen sägs och händer (Mitnick & Simon, 2002). 

Vidare finns det andra anledningar i det mänskliga beteendet som gör att personer faller för 

dessa tekniker: 

 Viljan att vara hjälpsam - Dagligen drillas också många människor i sitt yrke att 

vara tillmötesgående emot sina kunder. Människor överlag har en stor vilja att vara 
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hjälpsamma gentemot andra människor. De flesta vill helst uppfattas som en trevlig 

och hjälpsam person. Att vara för hjälpsam och trevlig kan dock leda till att för 

mycket information ges bort. (Peltier, 2006) 

 Vi har en tendens att lita på folk - I den mänskliga naturen ligger det att lita på en 

person tills dess att denne visar att detta var ett felaktigt beslut. Om någon säger att 

han är en viss person så litar personer i de allra flesta fall på detta tills motsatsen är 

bevisad. (Wiles et al, 2011; Peltier, 2006) 

 Rädsla - Att spela på en människas rädsla att göra fel eller att bara rent allmänt vara 

”högljudd” och skrämmas är ett vanligt trick för social engineers. En vanlig teknik 

som används för att göra folk rädda som är så kallad namedropping. Taktiken går ut 

på att komma åt information genom att göra personen i fråga rädd för att hamna i 

problem med någon eller några högre chefer på företaget där denne arbetar. (Mitnick, 

2002) 

 Villigheten att ta genvägar i vardagen - Människor är till naturen lata och när 

chansen ges tas gärna genvägar. Ett exempel kan vara att ha sitt lösenord till 

inloggning och annan viktig information nedskriven på papper lämnat uppe så att de 

som går förbi och ser kan ta del av den. (Peltier, 2006) 

Vidare talar Townsend (2010) om hur en typisk attack med social ingenjörskonst kan gå till. 

Det första som händer är att en trovärdig historia presenteras som är till för att bedragaren vill 

skapa en känsla av att denne är en person att lita på. Historien i sig kommer antagligen även 

innehålla ett visst mått av stress då bedragaren helst vill få en att agera så snabbt som möjligt. 

Historien kommer sedan att väcka någon av de mänskliga instinkter (som nämnts ovan) för att 

människor då blir enklare att hantera och mer medgörliga. (Townsend, 2010) 

 

Målinriktad social ingenjörskonst 

 

Idag så har bedrägerikulturen börjat gå från mass-E-mails och spam till en mer målinriktad 

kultur. Förövarna har märkt att de får bättre responsgrad genom att använda ett mer personligt 

angreppssätt. Ett exempel på detta är en attack som skickades ut till människor på 

humanresource-avdelningar med titeln ”review my CV”. När folk sedan öppnade den 

bifogade filen var den fylld av skadlig kod. Detta, menar Townsend (2010), är ett tydligt 

exempel på den mer moderna bedragaren. 

I januari 2011 lyckades någon stjäla 150 000 USD från ett företag genom en välriktad attack 

med hjälp av social ingenjörskonst. Företaget sökte även dem ny personal och när ett av 

mailen som kom till svar öppnades så innehöll det skadlig kod som stal åt sig alla de detaljer 

som behövdes för att kunna genomföra ett antal finansiella transaktioner åt företaget till 

angriparens konton. (IC3, 2011) 
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Sociala medier och social ingenjörskonst 

 

Att denna typ av målinriktade attacker har fått ett sådant hårt fäste beror mycket på det stora 

genomslaget av olika typer utav sociala medier (Townsend, 2010). 

Många människor idag är medlemmar i någon form av socialt nätverk såsom Twitter, 

Facebook, LinkedIn eller Quora. Människor har helt enkelt på senare tid blivit väldigt 

bekväma med att delge information om oss själva på internet. Det är denna information som 

är väldigt intressant för social engineers när de bygger sina angreppstekniker. (Hinkley, 2011) 

Om en bedragare vill göra ett angrepp gentemot någon person eller företag kan denne, 

exempelvis, först titta på LinkedIn för att se vilka potentiella offer som finns. Personen kan se 

allt ifrån utbildningar, jobbhistorik, titel, arbetskollegor och ibland till och med en bild. 

Utifrån detta kan denne sedan välja ut sitt offer beroende på vad denne är ute efter. När 

bedragaren sedan valt ut en person kan denne göra en sökning på facebook för att exempelvis 

se vad personen har för familj eller vilka hobbys denne har. Utifrån denna information är det 

sedan inte speciellt svårt att utforma ett E-mail som skulle vara intressant för personen att 

öppna. (Hinkley, 2011) 

År 2010 utfördes ett experiment vid namn Getting in bed with Robin Sage av ett företag som 

heter Provide Security. Experimentet gick ut på att med hjälp av en slarvigt skapad fiktiv 

person med ett vackert utseende, som registrerades på ett antal sociala medier, undersöka 

människors beslut att lita på och dela med sig av information till den fiktiva personen. Efter 

28 dagar när testet var över hade Robin blivit erbjuden jobb inom både den privata sektorn 

och inom regeringen. Hon hade även blivit erbjuden att tala på ett antal konferenser gällande 

IT-säkerhet och blivit delgiven information som bryter mot många företags säkerhetsregler. 

(Ryan, 2010) 

 

Dold social ingenjörskonst 

 

Till skillnad från den vanliga formen av social ingenjörskonst där personer ibland öppet kan 

be om pengar eller information, så handlar dold social ingenjörskonst om att stjäla 

information som kan leda till att pengar utan någons vetskap försvinner. (Townsend, 2010) 

Dold social ingenjörskonst finns i många olika former och skepnader och vilka dessa kan 

tänkas vara tas upp i kapitel 2.3. 
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2.3 Sätt att luras 

 

 

Idag finns det många sätt att lura en användare på känslig information såsom exempelvis 

lösenord, användarnamn och kreditkortsinformation. Ovan presenterades exempel på vad för 

känslor och psykologiska faktorer en hackare kan använda sig av. Vidare presenteras de olika 

metoder och tekniker som bedragare använder sig av. Det som kommer presenteras är de faror 

som uppfattas som vanliga idag och har relevans till vår undersökning. 

 

2.3.1 Phishing 
 

Ordet phishing blev myntat någon gång kring 1996 av hackare som använde E-mail som 

krokar för att fiska efter lösenord och finansiell information från havet som i liknelsen är 

internetanvändarna. Personer som blivit utsatta för hackning blev kallade för phish (Kay, 

2004) och användes då som valuta i handeln mellan hackare. År 2010 registrerade 

brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2011) 14350 anmälningar av bedrägeri via användandet av 

internet. Detta får en att fundera över hur stort mörkertalet egentligen är. 

 

Phishing som koncept har funnits länge men utvecklas konstant och har blivit en plåga för 

både privatanvändare och företag. Phishing började med att hackare skickade E-mail till 

personer och exempelvis uppgav sig att vara ett etablerat företag som kontaktar dig angående 

något fel, som krävde att personen skulle gå in på den länken som hackern lagt in i mailet och 

antagligen skriva in personlig information. För att användaren skulle ”nappa på betet” var 

webbsidan oftast konstruerad för att efterlikna det påstådda företagets egna hemsida. (Lance, 

2006) 

 

Phishing kit 

 

I och med att phishing kostant utvecklats, så har också hjälpmedel skapats, s.k Phishing kits. 

Dessa hjälpmedel förenklar proccesser som t.ex. att specificera vilken hemsida som ska 

kopieras ifrån och varifrån den stulna datan ska skickas. Phising kits är helt enkelt ett paket 

innehållandes verktyg som hjälper en att utveckla och publicera den falska sidan. (Zorz, 2010) 

 

Dolt nätverkande 

 

Precis som vanliga internetanvändare så använder sig hackare av sociala medier för att 

kommunicera med varandra, men dem använder sig av lite mindre upplysta och en aning äldre 

medier som AOL och IRC. I dessa nätverk förekommer det även handel med information om 

människor. (Kay, 2004; Lance, 2006) 
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Spear Phishing 

 

Spear Phishing är idag en av årets stora trender som internetbedragare använder sig av och 

kan bli väldigt dyrt för privatpersoner om dessa inte är försiktiga (Schwartz, 2012). Spear 

phishing är en utveckling av konceptet phising som på samma sätt går ut på att lura en person 

till att ge ut sin privata information som förövaren kan använda sig av för att tjäna pengar. 

Skillnaden mellan de båda ligger i precisionen. I spear phising siktar bedragare in sig på en 

enskild person eller en grupp av människor som har något gemensamt. Inom exempelvis 

industristatistik visar precisionen som spearphishing har, en 19% chans att lyckas jämfört med 

vanliga phishingattacker (5%). (Parmar, 2012) 

En spear-phisher’s jobb kräver mer än vanlig phisher men belöningen ökar också drastiskt 

med det extra hårda arbetet. Desto mer detaljerat hackaren gör tricket desto svårare blir det att 

upptäcka. Det finns ett exempel, då en Google anställd med hög åtkomstnivå blev en måltavla 

för en bedragare. Bedragaren övervakade den anställde och skickade sedermera ett 

meddelande via en av den anställdes vänner på facebook med skadlig kod. Eftersom 

meddelandet kom från en vän tvekade inte den anställde att öppna meddelandet och till slut 

fick denna bedragare tillgång till googles huvudserver genom detta enkla trick. (Parmar, 

2012) 

I Spelet World of Warcraft som är ett MMO-RPG, (Massively Multiplayer Online – Role 

Playing Game) med 10,3 miljoner registrerade spelare (Peckham, 2011), förekommer det 

dagligen attacker via deras chatfunktion där en person låtsas vara en administratör och påstår 

exempelvis att spelaren bryter mot vissa regler. Vidare skriver bedragaren in en adress och ber 

användaren verifiera sitt konto på hemsidan då de annars hotar med att stänga av användarens 

konto (Marcus, 2010). 

Dagens mail har stora spamfilter som filtrerar bort en stor del spam varje dag, men när ett 

spear-phishing mail skickas har det mycket lättare att komma igenom filtreringen då det är så 

detaljerat och personligt skrivet. Detta skapar stora problem för användare som väljer att lita 

på dessa mail som ser legitima ut, utan att väcka misstankar kring kraven ett sådant mail 

brukar ställa. Dagens sociala medier gör det också enklare för bedragare eftersom det inte 

längre krävs att vara någon genialisk hackare för att samla in och skicka ut ett personligt brev 

med skadlig kod till en annan internetanvändare. (Parmar 2012)  

 

Whaling 

 

Konceptet whaling är en form av spear fishing som innebär att bedragare preciserar sig på 

högt uppsatta människor på olika företag. Dessa försök är ofta mer avancerade och mer 

specifika och hackaren har tillgång till en del privat information om offret redan. (Markoff, 

2008) 

 

I USA 2008 kom tusentals högt uppsatta chefer på olika företag i kontakt med ett sådant 

försök. Hackaren utgav sig för att vara United States District Court och informerade att 
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personen i fråga hade fått en stämning som krävde deras närvaro i domstol. I brevet fanns där 

en länk som skulle leda personen till kopian av stämningen men istället så laddades en 

mjukvara ned som registrerade alla knapptryckningar och skickade iväg informationen till en 

dator. (Markoff, 2008) 

Idag finns det t.ex. former av whaling där bedragare siktar på att ”fånga in” olika VD:s för 

stora företag. (Markoff, 2008) 

 

Tillvägagångssätt för phishing 

 

Phishing har huvudsakligen tre tillvägagångssätt: 

 Imitering 

 Vidarebefordring 

 Pop-ups 

 

Imitering 

 

Imitering är den mest använda och enklaste formen av phishing. Vid imitering börjar 

hackaren oftast med att skapa en imitation av den tänkta hemsidan genom att exempelvis 

använda verktyg som wget. När hemsidan är färdig konfigureras en server så att 

informationen som skrivs på sidan kan föras vidare. När detta är färdigt skapas en mall av ett 

E-mail som ska skickas ut till alla fiskar. Fokusen i denna fas blir att det ska låta som det 

kommer från ett företag och ha korrekt grammatik (Lance, 2006). E-mailet består oftast av tre 

delar: 

 Hackaren påstår sig vara ett företag som är oroat över användarens säkerhet. 

 Informera användaren hur den går tillväga att göra olika handlingar. 

 Övertyga användaren om att dem måste följa anvisningarna och vilka följder det kan 

få om dem inte gör det. 

 

När mallen är skapad används någon form av massutskicksmjukvara som skickar E-mailen. 

Efter dessa steg väntar hackaren in på mail som ska innehålla information om diverse 

användare. (Lance, 2006) 

 

Vidarebefordring 

 

Denna typ av phishing är betraktad som den mer sofistikerade versionen och används mest 

inom E-detaljhandeln (Ebay etc.). Dessa företag skickar ofta ut meddelanden till sina kunder 

om erbjudande och kan därför utnyttjas av hackare genom att skicka ett liknande meddelande 

med skadliga länkar. Första steget är att förbereda E-mail mallen. Strukturen i språket är 

densamma, men skillnaden ligger i faktumet av att login formen redan finns i E-mailet. När 
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användaren trycker på login via E-mailen efter att skrivit in sin personliga information skickar 

servern användaren vidare till den riktiga hemsidan. (Lance, 2006) 

Poängen är att lyckas utan att någon märker det så att mallen kan användas på nytt. Denna typ 

av phishing är däremot inte den populäraste då den lättare blir upptäckt av de olika filter som 

finns bland dagens mailtjänster. (Lance, 2006) 

 

Man in the middle 

 

I samband med vidarebefordring så används även MITMA (Man In The Middle Attack) som 

gör phishingsidan mer trovärdig genom att sedan logga in på den riktiga sidan åt användaren 

så att alla kopierade länkar från riktiga hemsidan kan följas upp. (Lance, 2006) 

Man in the middle är en form av attack som utnyttjar det faktum att HTTPS servrar skickar ett 

certifikat med sin publika nyckel till web browsern. Vad attacken gör är att den ersätter 

orginal certifikatet med ett modifierat som autentiserar HTTPS:en. (Callegati, Cerroni & 

Ramilli, 2009) 

 

 

2.3.2 Förgiftning av sökmotorer 

 

I IT-säkerhetsföretaget Blue Coat rankar 2011 fenomenet förgiftning av sökmotorer som det 

största hotet på internet det året (Blue Coat, 2011). 

Förgiftning av sökmotorer grundar sig i tänkandet kring Sökmotors optimering och är 

egentligen en tanke som funnits lika länge som sökmotorer har funnits på internet. Sökmotors 

optimering går helt enkelt ut på att göra så att den webbsidan som ska marknadsföras ska 

hamna så högt upp på sökmotorernas resultatlista som möjligt när någon använder sig ett visst 

sökord. Detta innebär att det tittas på vilka variabler som gör att en webbsida hamnar högt vid 

dessa sökord och försöker då i bästa mån möjligt uppfylla dessa på ett bra sätt. Ett annat sätt 

att visas högst upp på sökmotorernas sidor är, exempelvis när det gäller google, att betala 

pengar och hamna under den kategorin som kallas för ”sponsored links” och hela tiden visas 

högst upp på sidan. (Symantec, 2011) 

Personer som håller på med Förgiftning av sökmotorer använder sig alltså av Sökmotors 

optimering för att marknadsföra sina webbsidor som då innehåller skadlig kod av olika slag. 

De använder sig av olika typer av automatiserad marknadsföring och länkar till sin webbsida 

via bloggar och andra portaler för att på så sätt lura sökmotorerna att det är en populär sida 

som ska hamna högt upp på resultatlistan. Det är heller inte helt ovanligt att dessa personer 

väljer att betala den summan som krävs för att hamna bland ”sponsored links” då det faktiskt 

ändå i slutändan ger en väldigt bra avkastning på det från början investerade kapitalet. 

(Symantec, 2011) 

Vanligt för förgiftning av sökmotorers utövare är också att istället för att försöka kolla vilka 

faktorer som påverkar vad som hamnar högt på sökmotorn så tittas det helt enkelt på vad som 
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är den senaste nyheten och arbetar utifrån denna. Bara timmar efter att Osama Bin Laden dog 

drogs en stor kampanj med förgiftning av sökmotorer igång som till största del var baserad på 

att det lades ut fejkade bilder på honom som död. Dessa bilder hamnade direkt högt upp bland 

träffarna på bland annat google images och var direkta länkar till sidor innehållande skadlig 

kod som rådde dig att installera ett fejkat antivirusprogram. (Ide, 2011) 

En annan teknik som också används i samband med förgiftning av sökmotorer är Cross-Site 

Scripting. Bedragarna letar då upp sårbara sidor som de infekterar med sin kod. Sidan 

omdirigerar då besökaren till en eller flera sidor som i sin tur är fyllda med skadlig kod. 

Denna typ av taktik är fördelaktig för bedragarna då de inte behöver ta över eller bryta sig in 

på någon server eller ta över någon webbsida helt och hållet. De hittar bara sårbara webbsidor, 

injicerar sin kod och sedan lämnar de det upp till sökmotorerna att göra resten av arbetet. 

(HelpNetSecurity, 2011; Shema, 2010) 

Anledningen till att förgiftning av sökmotorer har fått ett sådan hårt genomslag på senare tid 

är för att personer tror sig kunna lita på sökmotorerna och utgår ifrån att de resultat som de 

ger oss är bra resultat. Men så är alltså inte alltid fallet. (Symantec, 2011) 

 

 

 

2.4 Sätt att skyddas 

 

I denna del av teorikapitlet presenteras de relevanta skydd och verktyg och den hjälp en 

internetanvändare kan använda sig av och få för att skydda sig mot intrång och bedrägerier. 

 

 

2.4.1 Brandvägg 

 

En brandvägg kan vara hårdvara eller mjukvara eller till och med en kombination av de båda. 

Dess uppgift är att övervaka och filtrera trafik som både vill lämna och ta sig in i ett privat 

nätverk. Trafik över nätverk sker i så kallade paket. Det är ett verktyg som separerar ett 

skyddat nätverk, såsom ett hemnätverk, från ett större oskyddat nätverk såsom exempelvis 

internet. De flesta typer av brandväggar utför två grundläggande uppgifter: (Kizza, 2009) 

 Filtrerar paket som vill ta sig in och ut från nätverket. Brandväggen använder sig då av 

en policy som innebär att denne antingen tillåter eller nekar paketet baserat på den 

säkerhetspolicyn som brandväggen är tänkt upprätthålla. 

 Den har så kallade ”application proxy gateways” som ger service till användaren inuti 

nätverket och skyddar samtidigt nätverket mot att utomstående användare kan ta sig 

in. När en brandvägg förnekar ett paket så släpper brandväggen paketet (Vicomsoft, 

2002). 
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 Moderna brandväggar loggar i filer och de mest akuta/skadliga filer skickas till en 

systemadministratör. En simpel brandvägg kan sättas upp till nästan vilken enhet som helst 

som har tillgång till ett nätverk. (Vicomsoft, 2002) 

En brandvägg arbetar på olika nivåer av nätverksarkitekturen (som har sju nivåer) för att 

använda olika kriterier till att förhindra trafik. Den lägsta nivån som en brandvägg kan arbeta 

på är nivå tre. Denna nivå arbetar med att skicka paket till rätt destinationer. En brandvägg 

kan på denna nivå bestämma om paketet är från en säker källa men kan inte undersöka vad 

den innehåller eller vad för paket den associerar sig med. Om en inkräktare inte kan komma 

förbi denna nivån så går det inte att får kontroll över operativsystemet. Det finns olika typer 

av brandväggar och dessa kan delas upp i fyra stora kategorier: (Vicomsoft, 2002) 

 Packet filters  

o Denna kategori är ofta inkluderad som en del i routern. 

o Alla paket jämförs här med de kriterier som krävs innan det skickas vidare. 

 Circuit level gateways 

o Här övervakas TCP handshaking mellan paket för att avgöra om sessionen är 

legitim 

o Användbar när användaren vill gömma information om skyddade nätverk 

o Kan dock inte filtrera individuella paket 

o Arbetar på nivå 4 

 Application level gateways 

o Liknar Circuit level men kan specificera sig på applikationer (nivå 5). 

o Kan användas för att logga användaraktiviteter och logins. 

o Erbjuder högre nivå av säkerhet men har betydlig påverkan på 

nätverksprestanda 

 Stateful multilayer inspection firewalls 

o Är en kombination av de andra kategorierna 

o Tillåter en direkt kontakt mellan klient och värd som lindrar problem kring 

application gateways. 

o Förlitar sig på algoritmer för att känna igen och processera data istället för att 

köra specifika applikationsproxies. 

o Kan vara mindre säker än andra brandväggar för att det är en så komplex typ 

av brandvägg. Denna brandvägg kräver en hög kunskapsnivå för att 

underhålla. 

 

Användandet av brandvägg 

 

En bra regel för internetanvändare att följa är att alltid ha en brandvägg påslagen innan 

internetuppkoppling sker. Om användaren är uppkopplad på ett nätverk bör nätverket ha en 

egen brandvägg samt bör alla datorer på det nätverket även ha varsin. Att ha en brandvägg 

påslagen innebär inte direkt att användaren är fullt skyddad mot intrång och skadlig kod men 

det är trots det ett väldigt bra verktyg att använda sig av för skydd. I Windows XP och i alla 

Windowsversioner efter det ingår det en personlig brandvägg som användaren kan välja att 
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använda sig av om denne så vill. (Mitrovic, 2005) 

 

 

2.4.2 Antivirusprogram 

 

Antivirusprogram är en mjukvara som är skapad för att skydda användaren från skadlig kod. 

Nuförtiden kan ett antivirus program oftast skydda från fler skadliga saker än bara virus, som 

exempelvis trojaner, maskar, spyware och phishing attacker. När ett antivirus program hittar 

ett skadligt program så kan den alltingen neutralisera programmet (genom att sätta det i 

karantän) eller ta bort det helt så att den inte kan skada ens dator. Det finns olika metoder som 

antivirusprogram använder för att upptäcka olika sorters skadlig kod. Dessa metoder kommer 

att presenteras nedan. (McFarlane, 2010) 

 

Misstänksamt beteende – Tillvägagångssätt för antivirusprogram 

 

Denna metod övervakar alla program som körs på datorn. När ett program exempelvis 

försöker skriva data till ett exekverbart program så flaggas denna händelse och användaren 

blir notifierad samt tillfrågad vad som ska göras åt saken. Denna metod är proaktiv i det 

sammanhanget att den kan upptäcka skadlig programvara som inte blivit känt än. Problemet 

med denna metod är att många ofarliga program skriver om data till exekverbara program 

vilket gör att onödigt många varningar kommer upp för användaren. Detta kan göra 

användaren okänslig till alla varningar och att denna i slutändan kan släppa in ett virus 

omedvetet. (Antivirus Ware, 2011) 

 

Ordlista – Tillvägagångssätt för antivirusprogram 

 

När skadlig kod upptäcks av antivirus mjukvaran så loggas den typen av virus till företaget av 

programmet.  Så när ett antivirus program söker igenom en dator så jämför den varje fil till 

den lista med olika typer av skadlig kod som databasen har. Om en bit kod matchar någon av 

det virus som har blivit identifierade så sätts filen alltingen i karantän eller raderas. För att 

denna metod ska vara effektiv i längden måste användaren hålla antiviruset uppdaterat så att 

företaget till antiviruset kan förse databasen med ny information om virusprogram. Denna 

metod har inte förmågan att upptäcka virus som inte har blivit hittade och registrerade i 

databasen. Vidare så har virus utvecklare försökt ligga steget före genom att skriva 

polymorfiska virus som krypterar delar av sig själva alternativt ändrar om sig själva för att 

inte ha samma signatur som finns i antivirus uppslaget. Det tar en skadlig kod ca 11,6 dagar 

för att den ska registreras i en databas för ett antivirusprogram. Detta lämnar stor lucka för 

nyskapad skadlig kod att infektera datorer, speciellt med tanke på att ca 60 000 skadliga koder 

skapas varje dag. (Parmar 2012; McFarlane, 2010; Antivirus Ware, 2011) 
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Begränsat – Tillvägagångssätt för antivirusprogram 

 

Metoden går ut på att simulera operativsystemet och kör den exekverbara filen. Efter att 

programmet har körts analyseras olika ändringar som kan indikera ett virus. Denna typen görs 

bara när användaren söker efter virus själv med hjälp av programmet då det påverkar datorns 

prestanda ganska kraftigt. (McFarlane, 2010; Antivirus Ware, 2011) 

Den mest pålitliga metoden är dictionary approach då databasen uppdateras konstant och kan 

jämföra alla filer med alla virus koder som dem har tillgängligt i sitt förråd. Idag använder 

många antivirus program en kombination av de olika metoderna. (McFarlane, 2010; Antivirus 

Ware, 2011) 

 

Användandet av antivirusprogram 

 

Att ha ett antivirusprogram som är uppdaterat är också ett väldigt bra steg i att skydda sig 

emot skadlig kod. Om brandväggen kan ses som första skyddet emot hot så kan 

virusprogrammet ses som en sorts nästa nivå av skydd. För att virusprogrammet ska fungera 

så bra som möjligt så ska det uppdateras ofta, helst dagligen. Samma sak gäller för ett 

virusprogram som med en brandvägg. Inget av dem ger ett helt fullgott skydd men är en bra 

hjälp på vägen. (Mitrovic, 2005) 

Antivirusprogram finns att skaffa till alla de kända operativsystemen. Dock är utbredningen 

av skadlig kod till windows fortfarande störst då de som skapar kodens syfte oftast är att nå ut 

till så många som möjligt. Därför är det exempelvis många macanvändare som väljer att inte 

använda sig av ett antivirusprogram trots att dessa fortfarande kan dra på sig virus och sprida 

vidare till sina windowsanvändande vänner. Macanvändare löper även risken att råka ut för 

bedrägerier i form av phishing och dylikt då de heller inte blir varnade för farliga hemsidor. 

(McNulty, 2008) 

 

 

2.4.3 Andra sorters skydd 

 

Förutom användning av antivirusprogram och brandväggar finns även andra saker att ta till 

hjälp vad gäller att skydda sig på internet. I detta delkapitel presenteras ett antal exempel på 

sådana tjänster och hjälpmedel. 

 

SSL (Secure Socket Layer) 

 

Secure Socket Layer är ett kryptografiskt protokoll som skapades av Netscape. Idag är det 

integrerat med de flesta webbläsare, så som Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari och IE. 

SSL bidrar till att kommunikationer över TCP/IP nätverk (exempelvis internet) är mer säkra 

genom autentisering och data integritet. SSL har tre huvudfunktioner för att säkra 

informationen som utbytts. (El-Hajj, 2011) 
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SSL Server autensiering 

 

En funktion som SSL har är att den förser användaren med möjligheten att verifiera serverns 

identitet. Med klient mjukvara kan en standard teknik (public key cryptography) användas för 

att certifiera serverns ID. Vidare undersöks denna ID hos en pålitlig CA. Denna verifikation 

kan vara kritisk utifall personer exempelvis skickar kreditkortsinformation över nätverket och 

användaren vill vara säker på att servern verkligen är den servern som påstås. (El-Hajj, 2011) 

 

SSL klient autensiering 

 

På samma sätt som en användare vill vara säker på att rätt server får informationen så kan 

SSL användas på motsatt håll då servern ska skicka ut känslig information. Exempelvis om en 

bank ska skicka ut känslig information till en kund vill servern veta att informationen som ges 

utinte är till fel klienter.(El-Hajj, 2011) 

 

Krypterad SSL koppling 

 

SSL krypterar all information som skickas mellan klient och server genom en symmetrisk 

kryptering. Men innan dess  måste både parter gå med på vilken kryptografisk algorytm 

(Cipher Suite) som ska användas för att uppnå sekretess, integritet och autentisering. Eftersom 

det är klienten som initierar en kommunikation med servern har den ansvarighet att föreslå 

olika Cipher Suites som kan användas under utbytet av information.När olika förslag har 

gjorts av klienten, väljer servern ut en suite som båda systemen kommer använda sig av. (El-

Hajj, 2011) 

 

Vad som följs är att klienten skapar en slumpvald pre-master nyckel och skickar den till 

servern krypterad med serverns public nyckel. när servern tagit emot meddelandet så 

extraheras pre-master nyckeln genom att dekryptera meddelandet med serverns private 

nyckel. Pre-master nyckeln används av båda parter för att skapa det som kallas en Master 

Secret som hädanefter används för att skapa de nödvändiga sessionsnycklarna. (El-Hajj, 2011) 

 

SSL Attacker 

 

Även om SSL är till för att göra det osäkra säkert, så finns det attacker som riktar in sig på 

svagheter hos just SSL. De flesta kommerciella attacker via SSL har grundat sig i de 

svagheter som hittats i designen. I de flesta fallen är det inte själva säkerhetsprotokollet, utan 

de dåligt designade tillitsmodeller och webläsare som bär ansvaret. Olika webbläsare har olika 

sätt att implementera SSL vilket leder till att olika webbläsare kan utsättas för olika attacker. 

Därför har det betydelse vilken webbläsare som används. (El-Hajj, 2011) 

 

Verified by Visa 

 

Visa har Verified by Visa, som är en åtgärd där användaren måste (beroendes på användarens 

bank) skriva in ett personligt lösenord för sin kod. Alternativt får användaren en dosa från sin 
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bank som används med kortet för att få fram en kod som gör att denne kan godkänna 

köpet/överföringen. Denna metoden görs för varje köp på de sidor som har denna funktion 

tillgänglig. (Visa, 2012) 

 

Online Escrow tjänster 

 

När det kommer till onlineköp via olika plattformar såsom exempelvis Ebay eller andra 

auktionssidor tar dessa plattformar ofta inget ansvar för saker gällande produktens kvalitet 

eller det juridiska kring avtalet som ingås via dem. Detta gör att det öppnar upp för att 

människor kan utföra bedrägerier vid dessa typer av affärer helt utan konsekvenser. Det är vid 

dessa tillfällen online escrow services kan vara till hjälp. (Wu, Lin, Whinston & Zhang, 2004) 

En online escrow service agerar som en tredje part i affären och är till för att skydda både 

köparen och säljaren. Ett köp går till på så vis att escrow servicen först får och håller köparens 

betalning. När betalningen kommit in notifieras säljaren att skicka produkten. När produkten 

nått fram och visar sig uppnå de krav som dessa kommit överens om så släpps betalningen till 

säljaren. Om produkten inte uppnår de överenskomna kraven så skickas produkten tillbaka 

och köparen får i sin tur sina pengar tillbaka. (Wu et al., 2004) 

Genom att använda sig av en escrow service bidrar detta ändå inte till att användaren blir helt 

skyddad. Trots detta förekommer det bedrägerier via att bedragare exempelvis skickligt 

förfalskar dokument som gör att säljaren tror att escrow servicen tagit emot betalningar som 

de egentligen inte tagit emot och därmed lurar säljaren att skicka iväg produkten. (Stjerna, 

2012) 

 

2.4.4 Kunskapen som verktyg för att skydda sig 

 

Enligt Mitrovic (2009) så måste människor föra en ständig kamp för att vara säker i det 

informationstekniska samhället. Det viktigaste vapnet för att vinna denna kamp är kunskapen 

därför att kunskap ihop med erfarenheter kommer att leda till kompetens. Har personer 

kompetens kommer dessa sedan att klara sig bra. Mitrovic (2009) talar även om ett antal steg 

som är viktiga i lärandeprocessen emot kompetens. Det första steget är att personen genom att 

introduceras för området tar sig från omedveten inkompetens till medveten inkompetens. Från 

medveten inkompetens kan personen sedan genom att testa, läsa på och studera området få en 

medveten kompetens. Genom en mix av att praktisera sina kunskaper och att vara teoretiskt 

påläst kan personen sedan uppnå den högsta graden som är omedveten kompetens. (Mitrovic, 

2009) 
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Figur 1: Kompetensnivåer 

 

 

2.4.5 Att behålla ett sunt tänkande 

 

När en person håller på med IT-säkerhet så är det lätt hänt att denne bli alldeles för paranoid 

och ser risker och hot med allt och alla saker denne gör. Det är viktigt att behålla en sund 

inställning och inte överdriva sitt agerande för att skydda sin information och inse att det finns 

andra viktiga faktorer som också är viktiga att tänka på. (Mitrovic, 2009) 

 

 

2.5 Sammanfattning av teoridelen 

 

I vårt teorikapitel har vi tagit upp saker som vi anser vara relevanta för att förstå den 

undersökning vi utfört. Vi har valt att fokusera på och dela in kapitlet i de metoder och 

tekniker som förövare använder för att lura folk samt vilka olika åtgärder det finns för 

privatpersonen, som internetanvändare, att vidta för att skydda sig. Sedan har vi har även 

belyst att psykologin finns med som verktyg och påverkande faktor vid internetbaserade 

bedrägerier. Nedan presenterar vi vårt teoretiska ramverk och hur detta är kopplat till den 

fortsatta undersökningen. Samma tabell visas som vid inledningen till teorikapitlet med tillägg 

av de olika områdenas koppling till enkätfrågorna. 
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Tabell 2:Teoretiskt ramverk - Sammanställning av våra teoretiska utgångspunkter kopplat till 

enkätfrågorna 

Huvudområde Delkapitel   Koppling till enkätfrågor 

Psykologi 2.2.1  
Social 
ingenjörskonst 

  3,5,6,15,16,18 

Metoder för att 
luras  

2.3.1  
Phishing 
 

2.3.2 
Förgiftning av 
sökmotorer 

 3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18 

Sätt att skydda 
sig 

2.4.1  
Brandvägg 

2.4.2 
Antivirusprogram 

2.4.3 
Andra 
sorters 
skydd 

 

3,6,8,9,10,11,12,16 

 2.4.4 
Kunskapen 
som verktyg 
för att skydda 
sig 

2.4.5 
Att behålla ett 
sunt tänkande 
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3. Metod 

 

 
För att besvara vår forskningsfråga valde vi initialt att använda oss utav en enkätundersökning 

för att sedan utföra två öppna individuella intervjuer med personer som på enkäten angav att 

de blivit utsatta för internetbaserat bedrägeri. I detta kapitel kommer vi att presentera, 

motivera och resonera kring den undersökningsmodell vi valde att använda oss av.  

 

 

3.1 Metodval 

 
Vårt val av metod blev en deduktiv ansats där vi inledde med att utifrån vår uppfattning av 

ämnet sammanfattade ett antal frågor i en intervjuenkät. Vi valde att använda oss av en 

deduktiv ansats då vi ansåg att vi had tillräcklig god kunskap inom ämnet och ett klart 

problem vi ville undersöka. Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att vara medveten om de 

faror som finns med en deduktiv ansats. Dessa faror är något som vi tagit i beaktning under 

hela undersökningsprocessen. 

 

I vår undersökning valde vi sedan att göra både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. 

Detta därför för att, framförallt, svaret på fråga 16 i vår enkät inte blev så klart och 

redogörande såsom vi hade hoppats. Genom en sådan undersökningsmetod menar Jacobsen 

(2002) att den ideala undersökningsgrunden byggs. De båda metoderna kan fungera som test 

för undersökningen och ifall de ger helt olika slutsatser så upptäcks det att undersökningen är 

på fel väg. Ger de dock samma resultat så har undersökningen en god slutsats att använda. 

Alltså bidrar att använda sig av en kvalitativ- och en kvantitativ undersökningsmetod till en 

god validering av ens sammanlagda undersökning. Vi ämnade heller inte riskera att vår 

undersökning skulle präglas av ytlighet vilket Jacobsen (2002) menar kan ske om man endast 

använder sig av en kvantitativ undersökningsmetod. 
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3.2 Tillvägagångssätt 

 

Vi inledde vårt arbete med denna studie genom att läsa in oss på teori för att få en djupare 

inblick i problemområdet och för att skapa en teoretisk grund att stå på vid fortskridandet av 

undersökningen. Baserat på vårt val av metod och teoretiska utgångspunkter utformade vi 

sedan en enkät som låg till grund för vår undersökning. 

 

Empirin vi fick tillbaka sammanställde vi och analyserade och utifrån denna kunde vi sedan 

bygga en intervjuguide till de öppna individuella intervjuerna. Efter att intervjuerna var 

genomförda analyserades och sammanställdes även detta material. Slutligen försökte vi 

utifrån det analyserade resultatet dra slutsatser med koppling till vår forskningsfråga. 

 

 

 

3.3 Urval 

 

Det viktigaste för oss vid urvalet för enkätundersökningen var att vi skulle komma åt 

privatpersoner som använder internet ofta. Vi ville helst också komma i kontakt med personer 

som använder internet som verktyg till många saker och helst även ofta så vi bestämde oss 

därför på att rikta in oss på personer som var över 18 år gamla på grund av att de då är 

rättskapabla och för lov att ingå avtal för egen räkning enligt lag. När vi gjorde vår 

undersökning valde vi att gå ut med den till folk i vår omgivning. Detta bidrog till att vi fick 

en relativt ung urvalsgrupp.  

De två personer som blivit utsatta för internetbedrägeri, som vi utförde intervjuer med, kom vi 

i kontakt med genom att de, på enkäten, svarade att de hade blivit utsatta för någon form av 

internetbedrägeri. 

 

 

 

3.4 Enkätundersökningen 

 

Vi valde att initialt använda oss av en enkätundersökning för vi tycker att alla 

enkätundersökningens egenskaper uppfyller kraven på den typ av insamlingsmetod som vi 

behövde använda i början av vår undersökning. Vid utformning av vår enkätundersökning så 

använde vi oss av boken ”Enkäten i praktiken” (2000) av Göran Ejlertsson. 

 

En enkätundersökning faller under kategorin kvantitativa undersökningar. Kvantitativa 
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undersökningar är oftast extensiva det vill säga att de hanterar en stor mängd enheter och de 

frågor som skall svaras på är fördefinierade i ett formulär. Enligt Jacobsen (2002) innebär 

detta att en standardisering av sin datainsamling utförs. Man kan även generalisera empirin 

över en stor grupp människor vilket leder till att undersökningen får en hög extern giltighet. 

(Jacobsen, 2002) 

 

En annan stor fördel med att göra en enkätundersökning är att respondenten i lugn o ro kan 

svara på frågorna utan att känna stress. Det går även att göra en enkätundersökning på ett 

större urval personer än om tanken var att utföra intervjuer och därav går det att nå ut till ett 

bredare urval utav människor. Det är även lättare att bearbeta svaren från en 

enkätundersökning än från en kvalitativ intervju. (Ejlertsson, 2000) 

 

Vår enkät besvarades skriftligt i pappersform men främst via E-mail. När vi skickade ut vår 

enkät skickade vi med en förklarande text på vilka vi var och vad vår undersökning handlade 

om. Vi berättade även att undersökningen kommer att behandlas med full anonymitet. Vi 

valde att skicka ut vår enkät via E-mail där enkäten låg som en text i mailet där folk fick fylla 

i och svara då vi trodde att det skulle ge en bättre respons än att ha en bifogad fil. 

 

Vi skickade ut 70 stycken enkäter och fick ett bortfall på 19 vilket resulterade i 51 stycken 

ifyllda enkäter. Detta får anses som ett ganska lågt bortfall som förmodligen beror på att vårt 

urval bestått av folk som vet vem i är och i högre grad kanske kände att de vill hjälpa oss i 

undersökningen. 

 

 

 

3.5 Den öppna individuella intervjun 

 

För att bidra med validitet och för att få ett mer djup i vår undersökning så valde vi att knyta 

ihop den med att göra två öppna individuella intervjuer med två personer som svarat på 

enkäten och som vi även sedan tidigare visste blivit drabbade av någon form av 

internetbaserat bedrägeri. Jacobsen (2002) hävdar att detta är ett bra sätt att avsluta en 

undersökning då man i ett frågeformulär aldrig får fullständigt klara svar och många 

förhållanden fortfarande kan förbli diffusa. 

 

En öppen intervju var alltså att föredra i vårt fall då man enligt Jacobsen (2002) ska göra en 

sådan intervju då man är intresserad av att höra vad individen har att berätta, vad han lägger 

för mening och tolkningar i olika fenomen samt sammanhang rörande ämnet. Vi valde även 

att utföra dessa intervjuer ansikte mot ansikte då det enligt Jacobsen (2002) är det bästa sättet 

att få folk att tala om känsliga ämnen därför att det skapar en förtrolig känsla som är svår att 

uppnå exempelvis via en telefonintervju. Då vår intervju innehöll frågor gällande att personen 

på något sätt blivit lurad och hur, så föredrog vi att träffas personligen i en bekväm miljö för 

intervjupersonen. Detta är något som Jacobsen (2002) förespråkar i sådana känsliga 
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intervjusituationer. Båda våra intervjuer utfördes i avskilda grupprum på ekonomihögskolan 

vid Lunds universitet. 

 

Som upplägg på intervjun valde vi alltså att ha en öppen intervju där vi ville ha 

intervjupersonen talandes så mycket som möjligt. Till vår hjälp hade vi en intervjuguide med 

ett antal frågor antecknade, som vi ville ha svar på under intervjun och som vi hoppades få 

svar på genom att ställa öppna frågor. Intervjuerna utfördes på så vis att en av oss agerade 

intervjuledare medan den andra tog anteckningar och då och då kunde komma med en 

följdfråga. Enligt Jacobsen (2002) så ska en intervju vara öppen men inte helt ostrukturerad, 

då detta är det bästa sättet, enligt honom, att bygga en öppen- indvivduell intervju. Vi valde 

att hålla intervjuerna fokuserade kring händelsen då intervjupersonen blev utsatt för bedrägeri 

då intervjun var tänkt att fungera som en komplettering enkätundersökningen och syftade till 

att få en djupare inblick i vad som kan hända vid bedrägeri och hur en person reagerar på en 

sådan händelse. 

 

 

3.5.1 Intervjuguidens utformning 

 

Vi vill i denna del informera om hur vi tänkt när vi utformat våra intervjufrågor och på vilket 

sätt dem är kopplade till enkäten som vi skapat. Som tidigare nämnt var syftet intervjuerna att 

få en djupare inblick i fråga 16 fråga från enkäten nämligen vad som egentligen hände när de 

blev utsatta för internetbedrägeri. En del av frågorna härstammar från enkätfrågorna och till 

dessa ville vi ha ett mer utvecklat och frispråkigt svar, därför valdes dessa att ställas igen. 

Nedan följer en spårning av varför vi valde att ställa just dessa frågor. 

 

1. Hur gammal är du? 

Intressant i analyssyfte att veta både ålder och kön på våra intervjupersoner. 

 

2. Vad gör du på internet? 

Denna fråga härstammar från enkätfråga 4 och var till för att vi skulle få lite information om 

vilka saker vår intervjuperson använder internet till. 

 

3. Vad har/hade du för sorts skydd på din dator? 

Denna fråga härstammar från enkätfråga 9. Här är det intressant och veta vad för skydd 

användaren hade när incidenten hände och har just nu och för att höra intervjupersonens 

kunskap och vetskap och inställning till detta. 

 

4. Vad hände när du blev utsatt för internetbedrägeri? 

Detta är från fråga 16 på enkäten och syftar till att vi ville ha en mer detaljerad berättelse 

kring händelsen när intervjupersonen blev utsatt för bedrägeri. 
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5. När inträffade denna händelse? 

Här ville vi utöka informationen om incidenten (Fråga 16) och också få möjligheten att 

undersöka om eventuella incidenter haft någon koppling i tidsram. 

 

6. Vad gjorde du när du upptäckte det inträffade? 

Vår tanke var att vi ville veta vilka åtgärder som gjordes reaktivt för att försöka återfå det som 

gått förlorat av intervjupersonen för att få en inblick i hur personer tänker och reagerar kring 

sådana händelser. (Fråga 16) 

 

7. Hur gick dem tillväga (tror)? 

Den här frågan kopplas till de enkätfrågor som handlar om personens kunskap. Vi undersöker 

hur mycket intervjupersonen kan och har funderat kring hur det gått till, alternativt om 

intervjupersonen bara “accepterat sitt öde”. (Fråga 16) 

 

8. Varför tror du att detta hände dig? 

Denna fråga är också en utveckling från enkätfråga 16 där vi ville veta om intervjupersonen 

var medveten om vilka misstag och snedsteg denna gjort för att bli utsatt för detta. 

 

9. Kände du till att denna typ av bedrägerier fanns? 

Denna fråga kan kopplas till fråga 17 i enkäten. Vi ville ha en vidareutveckling av 

enkätfrågan om kunskaper som intervjupersonen har och om personen visste att denna typ av 

bedrägerier fanns och ändå råkar ut för det själv. 

 

10. Har ditt beteende på internet förändrats efter denna händelse? 

Här undersöker vi om intervjupersonen dragit lärdom från sina “misstag” och se om denne 

kanske vidtagit fler av de åtgärder som vi talar om i kapitel 2.4 i efterhand. 

 

 

 

3.6 Bearbetning av data 

 

Vi började med att sammanställa den data vi samlat in via enkätundersökningen och 

analyserade den med hjälp av statistikanalysverktyget SPSS. Eftersom vår enkät i det 

närmaste endast bestod av frågor med svarsalternativ och inga öppna frågor så ledde SPSS oss 

till en ganska smidig process med att sammanställa detta resultat. De få svarsalternativ som 

gav oss utförligare icke-standardiserade svar såsom ”annat” och ”övrigt” försökte vi sedan att 

kategorisera på ett bra sätt så att de kunde presenteras. Den enda fråga som var helt öppen är 

Fråga 16 där respondenten svarar på vad som har hände när denne blev utsatt för bedrägeri på 

internet. Svaret på denna fråga valde vi att presentera i en överskådlig tabell svar för svar 

(Tabell 3). 

Arbetet med de kvalitativa intervjuerna började med en transkriberingsprocess av det 

inspelade materialet från de öppna individuella intervjuerna. I transkriberingen valde vi att 
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byta ut namn på omnämnda sajter till sajten x för att dessa berättelser helt och hållet rör sig 

om intervjupersonens uppfattning i frågan och då det inte ingår i vårt forskningsområde att ta 

reda på och hänga ut vilka sajter som är eller kan vara skadliga. Vi väljer också att låta våra 

intervjupersoner vara anonyma till den grad att vi bara nämner deras kön och ålder då det är 

det enda som har någon sorts relevans för vår forskning. I transkriberingen har vi valt att 

omnämna intervjuperson ett som ”P1” och således intervjuperson två som ”P2”. Vi kommer i 

resultat- analys- och slutsatsdelen hänvisa till dem som dessa namn. 

 

 

3.6.1 Valet av analysverktyget SPSS 

 

SPSS är en programvara som IBM tillhandahåller och är ett program som vi tidigare hade hört 

talas om skulle fungera bra som verktyg för att sammanställa svar från enkätundersökningar. 

Efter att ha sökt runt så insåg vi snabbt att det kostade pengar att köpa in programmet men att 

det gick att använda över en prövoperiod. Efter en noga genomförd testning av programmet så 

insåg vi att det kunde hjälpa oss med det vi ämnade göra. Det fanns verktyg för att föra in data 

och att sammanställa dessa data på olika sätt i diagram och tabeller vilket var precis det vi var 

ute efter. Programmets funktion i samband med dess pris gjorde valet därför att valet föll på 

detta. 

 

 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

 

När vi valde undersökningstyp så strävade vi efter att denna skulle uppfylla de två viktiga 

krav som Jacobsen (2002) presenterar, nämligen att: 

1. Empirin måste vara giltig och relevant 

2. Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig 

För att säkerhetsställa att undersökningen följde dessa riktlinjer utformade vi enkätfrågorna 

Utifrån de teoretiska utgångspunkter vi tagit fram (Tabell 2) i syfte att svaren vi skulle få var 

giltiga och relevanta till det vi ämnade undersöka. En enkätundersökning har ofta en hög 

extern gilitighet då man undersöker på ett brett urval men har en mindre intern giltighet då 

man själv bestämmer både frågorna och svarsalternativen (Jacobsen, 2002). Problemet blir att 

man får en distans till respondenterna vilket gör det svårare att analysera varför denne svarade 

just det alternativet i en situation (Jacobsen, 2002). Att vi efter enkätundersökningen följde 

upp med två intervjuer gjorde då att vi höjde undersökningens interna giltighet. 

 

Intervjuareffekten är även något man bör ta hänsyn till när man analyserar svaren från 

intervjuer (Jacobsen, 2002). I vårt fall så hoppas vi i och med att det var intervjupersonen 

själv, som i enkäten, tog upp att han hade blivit utsatt för bedrägerier så var det i alla fall inte 

vi som skapade ett problem. Däremot kan man ifrågasätta om intervjupersonerna har svarat 
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ärligt eller på något sätt färgat sina svar för att vara snälla mot oss.  

 

 

 

3.8 Etik 

 

I vår undersökning finns det även ett antal etiska aspekter som vi har valt att ta hänsyn till och 

därmed ämnar presentera. 

Det första etiska ställningstagandet som vi tog hänsyn till när vi byggde vår undersökning var 

att bygga undersökningen på ett informerat samtycke, vilket Jacobsen (2002) förespårkar. 

Detta innebar för vår undersökning att vi ville att alla som deltog var medvetna om vilka 

risker och vinster som deltagandet kunde medföra. Vi var även måna om att alla som skulle 

delta i vår undersökning skulle göra detta av egen fri vilja och ha fått tillräcklig information 

om vad själva undersökningen handlade om för att kunna bilda sig en uppfattning om det ville 

vara med eller inte. 

Nästa etiska ställningstagande vi gjorde var att vi bestämde oss för att behandla alla våra 

respondenter och även intervjupersoner med full anonymitet, så till den grad att vi bara ville 

veta deras kön och ålder, då det inte fanns någon relevans i undersökning att veta och 

presentera exakt vem de var utan det var endast deras historier, åsikter, värderingar och 

beteende som var intressanta. När vi bestämde oss för detta så gjorde vi en avvägning utifrån 

hur känslig och privat informationen var, då detta är något man enligt Jacobsen (2002) ska ta i 

beaktning. Vi har även försökt se till så att ingen skulle kunna bli identifierad utifrån svaren 

på intervjufrågor respektive transkriberingar. 

Efter att intervjuerna blivit transkriberade lät vi även intervjupersonerna titta på och godkänna 

dem så att ingenting som de inte ville skulle vara med blir publicerat. 

Det sista etiska ställningstagandet vi gjorde var att vi valde att undvika overifierade 

anklagelser på sajter. I våra intervjuer med personer som blivit utsatta för bedrägerier på 

internet förekom det namngivning på två olika sajter. Vi valde i våra transkriberingar att 

ersätta dessa namn med sajten x då det helt och hållet är intervjupersonens egen åsikt, intryck 

och anklagelser om dessa sajter som framförs. 

 

 

3.9 Undersökningens begränsningar och metodkritik 

 

I vår undersökning valde vi att vända oss till människor i vår omgivning vilket ledde till att vi 

fick en ganska ung urvalsgrupp. Studien hade kunnat få en starkare analytisk grund utifall 

urvalsgruppen hade brett ut sig över flera åldersgrupper och vi hade då kunnat undersöka om 

även en respondents ålder hade kunnat vara en potentiell faktor som påverkar benägenhet att 

privatpersoner blir utsatta för bedrägerier på internet. Att göra fler intervjuer och att ha fått 

svar på fler enkäter hade förmodligen även det bidragit till att undersökningens värde höjts. 
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4. Resultat 

 
I denna del av uppsatsen ämnar vi presentera de resultat vi fått fram i vår enkätundersökning 

Resultatet är baserat på de 51 enkätsvar vi fått in. Vi har valt att presentera svaren vi fått ifrån 

enkätundersökningen, fråga för fråga, med ett diagram till varje fråga och korta kommentarer 

till det. Därefter presenterar vi en sammanfattning av svaren vi fick vid de öppna individuella 

intervjuerna. 

4.1 Resultatet från enkätundersökningen 

 

Vår enkätundersökning bestod av 18 frågor och besvarades av 51 personer. Av dessa personer 

var 40 stycken män och 11 stycken kvinnor. Överlag så syntes ingen nämnvärd skillnad i 

svaren mellan män och kvinnor i undersökningen och vi valde därför att inte ta upp dessa i 

diagrammen. 

 

Fråga 2

 

Diagram 2: Undersökningens åldersfördelning 

I diagrammet ovan ser vi åldersfördelningen på undersökningen uppdelat i tre olika 

kategorier. Vår medelrespondent är relativt ung och den kategori som större delen av vår 

undersökning föll under var åldersgruppen 18-24. 
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Fråga 3 

 

Diagram 3: Hur ofta använder du internet? 

Som resultatet visar så är mer än hälften av våra respondenter uppkopplade mot internet hela 

tiden, då antagligen via en smartphone eller annan mobil enhet. Nästan hälften använder sig 

av internet dagligen medans endast ett två stycken säger sig använda det några gånger i 

veckan. Ingen av enkäterna som vi fick in hade något svar med ”någon gång i månaden”, 

”mer sällan” eller aldrig. 

Fråga 4 

 

Diagram 4: Vad använder du internet till? 

I denna flervalsalternativfråga så går det att utläsa att de fyra vanligaste 

användningsområdena för internet är att utföra bankärenden, hantera E-mail, sitta vid sociala 

medier samt användning till att söka information. Dessa fyra användningsområden kändes på 

förhand också som de som skulle bli de mest populära och att sociala medier skulle komma 

högt upp beror nog även detta på vår relativt unga urvalsgrupp. Under kategorin annat skulle 

respondenterna ange vilka andra saker de gör. De vanligaste svaren som förekom var att dessa 

spelar spel, ringer via IP-telefoni samt tittar på pornografiskt material. 
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Fråga 5 

 

Diagram 5: Öppnar du E-mail från okända avsändare 

På denna fråga har cirka hälften av respondenterna (24 stycken) svarat att de inte öppnar E-

mail ifrån okända avsändare och 17 stycken har svarat att de endast gör det ibland. Fyra 

stycken respondenter valde dock att svara att de öppnar alla E-mail de får. 6 av 

respondenterna har valt att svara att de öppnar E-mail ifall det verkar intressanta vilket ur 

säkerhetssynpunkt kanske inte är ett så fördelaktigt svar. 

Fråga 6 

 

Diagram 6: Känner du dig säker när du är på internet? 

Genom att titta på svaren från denna fråga kan vi se att större delen av respondenterna (32 

stycken) i allmänhet känner sig säkra när de är på internet. 12 av dessa känner sig säkra för att 

de litar på de skydd de har på datorn och 20 stycken känner sig säkra av andra anledningar. 7 

respondenter har aldrig funderat över sin säkerhet på internet och 12 stycken har svarat att de 

inte känner sig säkra. Den allmänna internetsäkerhetskänslan hos våra respondenter får därför 

bedömas som relativt hög. 
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Fråga 7 

 

Diagram 7: Undersöker du hur pålitlig en sida är innan du delar med dig av information till den? 

På denna fråga fick respondenterna svara på ifall de undersöker hur pålitlig en sida är innan 

de delar med sig av information till den. I svaren kan vi se att endast strax under hälften av 

respondenterna (24 stycken) brukar göra en sådan ”bakgrundskoll”. 16 stycken brukar göra 

det ibland medans 11 stycken aldrig undersöker en sida innan de delar med sig av information 

till den. Att så många svarade ”Nej” eller ”Ibland” får av oss anses som ganska förvånande.   

Fråga 8 

 

Diagram 8: Har du någon gång handlat på en webbsida du inte har hört talas- eller vet något om? 

I svaren på denna fråga kan vi se att en ganska stor del av våra respondenter (17 stycken) har 

svarat att de har handlat på en webbsida de inte hört talas- eller visste någonting om vid 

tillfället de handlade på den. 25 valde att svara ”nej” medan sex stycken inte visste. 
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Fråga 9 

 

Diagram 9: Har du någon av följande programvara på din dator? 

På denna fråga kan vi se att de allra flesta anser sig ha någon sorts skydd på sin dator. Vi kan 

nog räkna med att några av de som tror att de inte har någon brandvägg inte räknat med eller 

tänkt på windowsbrandväggen. 9 personer säger att de inte har något virusskydd 

överhuvudtaget. Bland dem som svarade annat så var det två stycken som hade så kallade ”ad 

blocker” och en som hade ”no-script”. Det var förvånande att så få personer svarade ”annat” 

på denna fråga, det vill säga att de inte har något annat skydd mer än antivirusprogram och 

brandvägg. Anti Spyware program m.m hade vi nog trott skulle nämnas. Ingen av 

respondenterna valde att svara ”vet inte” 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 9.1: Fråga 9, Annat 

Vi hade även två respondenter som svarade ”Nej för att” på denna fråga. De anledningar vi 

fick var följande: 

1 Det är för dyrt med antivirusprogram. 

2 Jag har försäkring på datorn. 
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Fråga 10 

 

Diagram 10: Hur fungerar ditt antivirusprogram? 

På denna fråga får vi svar på hur mycket folk egentligen vet om det antivirusprogram som de 

har på sin dator. Det mest intressanta i svaret på denna fråga är att det var fem stycken som 

svarat ”Vet inte” och därav inte har koll på någon funktion som sitt antivirusprogram utför. 

Den vanligaste funktionen som folk kände till att deras antivirusprogram utförde var att varna 

för nya attacker vilket förmodligen även är den funktion som är den mest mest synliga. 

Fråga 11 

 

Diagram 11: Vet du hur din brandvägg fungerar? 

Här kan vi se att 20 respondenter anser sig ha delvis koll på vad deras brandvägg utför för 

uppgifter. 15 stycken anser sig ha full koll medan 7 stycken inte alls vet vad deras brandvägg 

gör. Intressant är att respondenterna verkar ha mindre uppfattning av vad deras brandvägg gör 

jämfört med vad deras antivirusprogram gör. Detta beror förmodligen på att det oftast inte 

interageras med brandväggen lika mycket som med antivirusprogrammet. 
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Fråga 12 

 

Diagram 12: Vad får dig att känna dig trygg på internet? 

18 personer svarar på denna fråga att de känner sig trygga på internet för att de inte besöker 

farliga platser och nio stycken känner sig trygga för att de litar på sina skydd. Den anledning 

som alla som svarade annat gav på ett eller annat sätt var att de litade på sig själva och de 

kunskaper de besitter angående internetbeteende. Nio respondenter valde att svara att de inte 

vet varför de känner sig trygga. 

Fråga 13 

 

Diagram 13: Hur mycket litar du på den sökmotor du använder? 

Förtroendenivån för sökmotorer bland respondenterna var överlag mycket hög. Hela tolv 

stycken litar fullständigt på de resultat som sökmotorn ger medans hela 24 stycken litar 

mycket på resultaten. 14 stycken har valt att säga att de litar ganska mycket medans endast en 

säger att de litar ganska lite. Ingen har valt att svara att de inte alls litar på sin sökmotors 

resultat. 
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Fråga 14 

 

Diagram 14: Har du upplevt intrång på din dator någon gång? 

På denna frågan har 42 stycken respondenter svarat på att dem har upplevt datorintrång vid 

något tillfälle varav 13 stycken inte visste vad för sorst intrång dem blivit utsatta för. Utav de 

29 respondenter som visste vad dem stött på för typ av intrång så var intrångstypen trojan 

mest förekommande (25 stycken) bland respondenternas svar. 

Fråga 15 

 

Diagram 15: Har du någon gång fallit offer för någon form av bedrägeri på internet? 

Svaren på denna fråga visar att en relativt stor del av respondenterna (13 stycken) har fallit 

offer för någon form av internetbedrägeri, vilket var en förvånansvärt hög siffra. åtta stycken 

valde att svara kanske medan majoriteten av respondenterna (30 stycken) svarade nej. 
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Fråga 16. 

Här frågade vi de respondenter som svarade ”ja” på fråga 15 om vad det var för någon typ av 

bedrägeri de råkat ut för. De kategorier där våra respondenter råkat ut för bedrägerier var 

inom E-handel, Datorspel, Betting och E-mail. De 13 svar vi fick var följande: 

Tabell 3: Svar på fråga 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 17a 

 

Diagram 17:a: Hade du kunnat känna igen en skadlig länk 

1. Jag tryckte på en länk som tog över min mail och skicka ut mail från min till 
mina användare. 

2. Bestulen på pengar från spelkonto. 

3. Cabal online spel där en användare ville ”låna” saker på spelet men aldrig gav 
tillbaka dom. 

4. Blev kontaktad av vad jag trodde var blizzard game master på spelet WoW 
och skulle verifiera mig på deras länk, då blev mitt account hackat. 

5. Mitt account blev hackat på ett spel. 

6. Handlade på en hemsida och inte fick den varan jag köpt eller pengarna 
tillbaka. 

7. Jag beställde en dator men samtidigt gick bluff företaget i konkurs så att jag 
inte fick mina pengar eller datorn. 

8. Jag anmälde det till blocket. Jag fick ett mail från blocket där de berättade att 
de debiterat mitt kreditkort för mycket och ville återbetala. Där fanns en länk till 
en sida där jag skulle uppge mina kontokortsuppgifter. Detta var ett bedrägeri. 

9. Köpte biljetter som jag aldrig fick. 

10. Köpte lägenhet via blocket och betalade förskott men fick varken lägenheten 
eller pengarna tillbaka. 

11. Payment fraud. 

12. Jag betalade för saker jag inte fick. 

13. Jag skulle handla en begagnad bok på internet som jag skulle få skickad till 
mig, jag förde över pengar till kontot men fick aldrig boken. 
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På denna fråga svarar endast 10st av respondenterna att dem inte skulle kunna känna igen en 

skadlig länk samtidigt som strax under hälften (24 stycken) kände att dem hade kunnat 

identifiera en skadlig länk när de ser en. 

Fråga 17b 

 

Diagram 17:b: Hade du kunnat känna igen en skadlig hemsida 

Här är det flest respondenter som är osäkra (21 stycken) på om de hade kunnat känna igen en 

skadlig hemsida eller inte. Vidare visar undersökningen på att 18st respondenter tror sig 

kunna känna igen en skadlig hemsida medan 12 stycken valde att svara att de inte hade känt 

igen en sådan. 

Fråga 17c

 

Diagram 17:c: Hade du kunnat känna igen farliga pop-up fönster? 
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Majoriteten av respondenterna (36 stycken) svarade att de hade kunnat känna igen farliga 

pop-up fönster. Mindre än en femtedel (9st) tror att de saknade kunskaper för att kunna känna 

igen dessa. 

Fråga 17d 

 

Diagram 17:d Hade du kunnat känna igen ett farligt E-mail? 

Här kan vi se att de allra flesta av våra respondenter (37 stycken) tror sig kunna känna igen 

farliga E-mail när de tar emot sådana. Endast två stycken har valt att svara att de inte tror sig 

kunna känna igen ett farligt E-mail. 

Fråga 17e 

 

Diagram 17:e Hade du kunnat känna igen farlig reklam/banner? 
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Även här kan vi se att de allra flesta (33 stycken) tror sig kunna känna igen en farlig banner 

om en sådan dyker upp. Endast 9 stycken har svarat både kanske och 9 stycken nej på denna 

fråga. 

Fråga 18 

 

Diagram 18: Känner du igen något av följande scenarion? 

Här visar diagrammet att bara 2 utav 51 respondenterna inte har en uppfattning om hur, 

vanligt förekommande, bedrägerier går till och den ansedda kunskapsnivån ifrån våra 

respondenter angående dessa scenarion är ganska hög. Flest respondenter (41 stycken) kände 

till det ”äldsta” scenariot där bedragaren erbjöd en stor summa pengar om personen i fråga 

först skulle skicka en liten summa till bedragaren. 

 

 

 

4.2 Resultatet från intervjuerna 

 

I den här delen kommer vi att sammanfatta svaren vi fått ifrån de två öppna individuella 

intervjuer vi har gjort. Fullständiga transkriberingar finns att hitta i Bilaga 3. 

 

4.2.1 Intervjuperson P1 

 

Den första intervjun som gjordes var med P1 som var en 24 årig man och trodde sig blivit 

utsatt för ett internetbedrägeri via en E-handelsida. P1 hade sökt efter biljetter på en sökmotor 

och lyckats klicka sig in på den sidan som han blivit lurad av. P1 undersökte sidans funktioner 

innan han beställde biljetterna på sidan. Efter köpet gjordes blev P1 instruerad om att skicka 

en inskannad underskrift som verifiering inom fem dagar, vilket P1 tyckte var konstigt. Några 

dagar efter att P1 följt instruktionerna kunde han inte att hans orderstatus hade ändrats så han 
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kontaktade sidans service via deras chatt funktion. Där fick han reda på att biljetterna skulle 

komma fram till P1 3-5 dagar innan eventets start. Då började P1 känna sig mer orolig för att 

han inte kände att allt stod rätt till. Dagen innan eventet hade P1 inte fått sina biljetter och 

försökte nå supporten via de nummer som de hade på sidan men utan framgång. P1 skrev mail 

samma fredag men också utan att få något svar. På måndagen (två dagar efter eventets skede) 

kontaktade P1 supporten via chatt funktionen och frågade varför han inte fått biljetterna, 

varpå supporten frågade varför han inte kontaktat dem tidigare. Han förklarade att han försökt 

kontakta dem i fredags men inte fått något svar och där hade inte supporten något att 

kommentera. 

P1 vidtog rättsliga åtgärder efter detta och anmälde dem i England men inte i Sverige.  

P1 historia slutar där och vi får reda på att han använde sig av en välkänd sökmotor för att 

hitta hemsidan. 

När vi frågar P1 varför han tror det hände honom, så berättade han att det fanns stressfaktorer 

som påverkade honom, exempelvis stressen av att hitta och köpa biljetterna snabbt för att han 

trodde dem skulle ta slut. Denna faktor påverkade honom på den nivån att han inte kände att 

det fanns tid för en ordentlig förundersökning till hemsidan. P1 berättar vidare om hur han 

undersökte i efterhand om fler än honom hade blivit lurade (vilket var fallet). 

Efter detta frågar vi P1 om han visste att dessa typer av sidor existerar då han svarar: 

”Självklart men man tror ju aldrig att det ska hända en själv”(Bilaga 3: Intervju 1) 

Avslutningsvis frågar vi om P1 har ändrat sitt beteende på internet efter att detta hänt honom. 

Då svarar han att det var självklart och han är mycket mer kritisk inför nya hemsidor, samt 

gärna gör en ordentlig undersökning innan. 

 

 

4.2.2 Intervjuperson P2 

 

Den andra intervjun med intervjuperson P2 var en 25 årig man som hade blivit utsatt för ett 

bedrägeri som gick ut på att bedragarna hade kommit åt P2’s användarnamn och lösenord på 

en spelsida samt hans kreditkortsnummer. Där satte de in pengar från hans bankkonto till hans 

spelkonto (16000: - totalt) och spelade bort samma summa på online poker (förmodligen till 

bedragarnas andra konton). 

När vi frågade hur bedragarna gick tillväga var P2 inte säker men förmodade att dem hade 

använt en key logger eller liknande programvara. P2 ringde till sajten x och fick all 

information om vad som hade hänt men valde att inte polisanmäla händelsen för att han inte 

trodde det var en tillräckligt hög summa för att polisen skulle göra några åtgärder. 

P2 visste inte varför det hände honom och om det berodde på att han spelade mycket eller hur 

den skadliga koden fungerat till bedragarnas fördel.  
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När vi frågade P2 om han visste att dessa typer av bedrägerier fanns svarade han likt P1 : 

”Ja, det hade jag ju men man tror ju aldrig att något sånt ska hända en själv” (Bilaga 3: 

Intervju 2) 

Avslutningsvis frågade vi P2 om han ändrat sina internetvanor efter denna händelse. Då 

svarade P2 att han inte egentligen gjort det, med undantaget att han uppdaterar sitt antivirus 

lite oftare. P2 spelar fortfarande på samma sida. 
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5. Analys 

 

 
I vår analysdel ämnar vi att analysera svaren vi fått in från vår enkätundersökning samt att 

koppla dessa till svaren vi fått från de öppna individuella intervjuer vi utförde med två utvalda 

personer som blivit utsatta för internetbedrägeri. Vi har valt att dela in vår analys i fyra 

kategorier: Om beteende, Om Skydd, Om respondenternas kunskapsnivå och Om 

erfarenheter. Detta då vi ansåg det var det bästa sättet att dela upp analysen sett till de svar vi 

fått ifrån undersökningen. 

 

 

5.1 Inledning 

 

När vi ser på internetanvändandet bland våra respondender (Diagram 3, Bilaga 3: Intervju 1 & 

Intervju 2) så kan vi se att vi lyckades bra med att komma åt personer som använder sig av 

internet ofta. Det som vi även upptäckte var att en hel del av våra respondenter samt 

intervjupersoner antagligen använde sig av smartphones då dessa angav att de var 

uppkopplade på internet hela tiden. Vår undersökning visar även att folk sysslar med ungefär 

samma saker när de är på internet (Diagram 4, Bilaga 3: Intervju 1 & Intervju 2). De saker 

som våra respondenter sysslar med på internet i allmänhet såsom E-mail, Sociala medier, 

Söka information visar sig även vara de platser som vi i 2.2.1, 2.3.1 och 2.3.2 redogjort för är 

de platser där det förekommer många olika typer av internetbedrägerier. 

 

 

5.2 Allmänt om beteenden 

 

I enkätundersökningen visar det sig att respondenterna har en försiktig syn till att öppna E-

mail från okända avsändare, då endast fem stycken respondenter skrev att dem öppnade alla 

E-mail. Med detta kan vi se att vår urvalsgrupp har en ganska stor kunskap om de faror som 

existerar vi E-mail. Vi kan även utläsa i svaren från fråga 16 att det bara vara en person som 

blivit utsatt för bedrägeri via ett slumpmässigt skickat E-mail. Av detta kan vi se att det som 

Parmar (2012) skriver om att vanlig phishing som fenomen är påväg bort kan bekräftas av vår 

studie. 

Vidare kan vi läsa ut av svaren vi fått på fråga 7 (Diagram 7) att cirka hälften av våra 

respondenter har svarat ”ibland” eller ”nej” på ifall de undersöker hur pålitlig en sida är innan 
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de delar med sig av information till den. Hinkley (2010) talar om att denna typ av beteende 

kan bero på det ökande användandet av sociala medier som gör att människor blir mer och 

mer bekväma att dela med sig av information. Mitnick & Simon (2002) talar även om att det 

inte krävs speciellt mycket information om en person för att kunna använda sig av den till att 

utföra bedrägerier. Kopplat till detta kan vi därför se att många av våra respondenters 

beteende kan komma att leda till att de någon gång har eller någon gång kommer att bli 

lurade. 

Utav respondenterna fanns det en stor majoritet som någon blivit utsatta för intrång på datorn 

(Diagram 14). Majoriteten av dessa hade åtminstone antivirusprogram och brandvägg på sin 

dator. Av detta kan vi se två möjliga scenarion. Det ena skulle kunna vara att användarna har 

blivit attackerade och efter detta bestämt sig att skydda sig med programvara, så som P2 

berättar att han: 

”…ser väl till att antivirusprogrammet är uppdaterat och så”(Bilaga 3: Intervju 2) 

När vi frågade om han hade ändrat sitt beteende efter händelsen. Den andra anledningen och 

det mest troliga scenariot är att respondenterna har haft skydd installerade på datorn men ändå 

blivit utsatta för attacker. Detta kan kopplas till det Mitrovic (2009) säger om att det krävs 

kunskap för att vara tillräckligt skyddad, att bara ha programvara är otillräckligt om 

människor inte vet vad som är farligt. 

Om vi sedan ser till våra intervjuer så kan vi se att våra två intervjupersoner påverkats olika 

av att blivit utsatta för bedrägerier. P1 säger sig ha blivit mycket mer skeptisk och försiktig 

efter händelsen medans P2 är mer tveksam till om hans beteende förändrats efteråt och han 

kör på i samma banor med den enda skillnaden att han håller sitt antivirusprogram uppdaterat 

(Bilaga 3: Intervju 1, Intervju 2). Även svaren på enkätintervjuerna bland de människor som 

blivit utsatta för bedrägerier är ganska spridda och bara hälften säger exempelvis att de alltid 

undersöker pålitligheten hos en hemsida innan de delar med sig av information till den. Att 

personer är obenägna att ändra sitt beteende kan ha många anledningar men P2 redogör för en 

av dessa när han säger att han tror att det han råkade ut för var en ren otursförseelse (Bilaga 3: 

Intervju 2) Uppenbarligen är det inte fördelaktigt att inte se över sitt beteende utifall en själv 

faktiskt blivit utsatt för något intrång och/eller bedrägeri och visar på en brist på intresse att 

klättra i kompetensstegen som Mitrovic (2009) talar om. 

 

 

 

5.3 Om skydd 

 

”Nu har jag AVG antivirus och Windows brandväggen egentligen, det är dom två, inte så 

jättemycket”(Bilaga 3: Intervju 1) 

Angående antivirusprogram så går det att se i vår enkätundersökning samt våra intervjuer 

(Diagram 9, Bilaga 3: Intervju1 & Intervju2) att de allra flesta är medvetna om och har ett 
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antivirusprogram och en brandvägg installerad på sin dator och det är även ett par stycken 

som anser sig inneha ett komplett skydd. I undersökningen visas också att det är färre 

personer som svarar att de har en brandvägg än virusprogram vilket till viss del kan bero på 

att folk inte har så god insikt i det som Mitrovic (2005) säger, att de nyare Windows 

operativsystemen har en inbyggd brandvägg. I vår undersökning så var det endast två 

personer som valde att svara att de varken hade brandvägg eller antivirusprogram. De 

anledningar som angavs för detta var att det var för dyrt och att de hade försäkring på datorn. 

Båda anledningarna kan kopplas till Mitrovics (2009) tankar om omedveten inkompetens. 

Detta då det förmodligen i slutändan kommer bli dyrare utan antivirusprogram och tankarna 

gällande försäkring på datorn inte är hållbara i det långa loppet. Vi hade även trott att fler 

personer skulle lägga till andra skydd som de använde sig av med hjälp av ”annat” 

alternativet. Svarsfrekvensen där blev tyvärr dock ganska skral med endast tre svar (Diagram 

9.1). 

När svaren på fråga 10 vidare analyseras (Diagram 10), angående skydd, så kan vi se att det 

som flest har svarat att deras antivirusprogram gör, är att det varnar för nya attacker när det är 

igång. Vilket är en vanlig funktion för ett antivirusprogram (McFarlane, 2010). Problemet 

med denna typ av varningar tas även upp av McFarlane (2010) och det innebär att användaren 

får så många varningar hela tiden på saker som egentligen är ofarliga och som användare 

alltid väljer att släppa igenom. Det kan då leda till att en användare av ren rutin släpper 

igenom skadlig kod. Detta är ett förmodligt scenario för någon av våra respondenter om det 

ses till hur många av våra dessa som faktiskt har stött på någon form av intrång på sin 

personliga dator (Diagram 14). Mitrovic (2005) talar om ett antal kriterier för att ens system 

ska vara skyddat. Ett av kriterierna tar vi upp i 2.4.3; nämligen ett uppdaterat 

antivirusprogram. Vid intervjun med P2 så märktes en viss osäkerhet kring dennes 

antivirusprogramskunskaper vilket även till viss del även avspeglar sig i enkätsvaren där det 

var 6 personer som inte kunde redogöra för en enda uppgift som deras antivirusprogram utför 

(Diagram 10; Bilaga 3: Intervju 2). Att inte uppdatera sitt antivirusprogram ofta (helst 

dagligen) leder enligt Mitrovic (2005) till att dessa personer i högre grad riskerar att råka ut 

för intrång.  

Den allmänna kunskapen bland respondenterna gällande deras brandväggsanvändande, visar 

vår undersökning på, är ganska låg där det går att se att nästan två tredjedelar har svarat att de 

delvis eller inte alls har någon uppfattning av vad deras brandvägg utför för uppgifter 

(Diagram 11). Brandväggens huvudsakliga uppgift; att hålla kolla på trafik in och ut ur ett 

nätverk trodde vi skulle vara allmän kännedom för de flesta. Så var dock inte fallet. I 

intervjusvaren påvisas detta även av P2 där det går att utläsa att denne inte har någon vetskap 

om att han har en brandvägg på sin dator eller nätverk (Bilaga 3: Intervju 2). 
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5.4 Om erfarenheter 

 

I svaren på enkätundersökning kan vi se att så många som 42 stycken anser sig ha blivit 

utsatta för intrång på sin dator (Diagram 14) och 13 stycken som säger att det någon gång 

blivit utsatta för internetbedrägeri (Diagram 15). Att så många hade stött på någon sorts 

intrång på sin dator kändes inte som helt oväntat. Dock att en så hög siffra som 13 stycken av 

51 hade stött på någon form av bedrägeri var oväntat högt. Detta om vi jämför med 

Brottsförebyggande rådets statistik om anmälda brott (BRÅ, 2011). Mörkertalet på anmälda 

brott inom vårt forskningsområde verkar vara ganska högt och vad detta skulle kunna bero på 

får vi ett bra exempel av P2 när han säger att: 

”Jag polisanmälde inte det för, jag har ju satt in det på mitt eget konto antagligen. Så det 

skulle nog varit större summor än så för att polisen skulle bry sig om det tror jag. Ja för att 

kolla upp ip-nummer o sånt menar jag i överföringar och sånt, ska nog mer än 16000 till för 

att dom ska lyfta på fingrarna.”(Bilaga 3: Intervju 2) 

Av de bedrägerier som våra enkätrespondenter i fråga 16 svarat att de råkat ut för, så 

resulterade de flesta i att de gjorde en pengamässig förlust antingen direkt eller indirekt 

(Tabell 3). De allra flesta av dessa respondenter råkade ut för någon form av bedrägeri som 

gick ut på att de har betalat för någonting som de sedan inte fått ta del av. Av dessa svar var 

det en återkommande faktor att dessa gjort affärer med en person som de hade fått kontakt 

med via en plattform på webben och haft kontakt med personligen. Detta kan kopplas till vad 

Mitnick & Simon (2002) säger om hur ett förtroende byggs upp via social ingenjörskonst 

(2.2.1) för att sedan lura en person på pengar. En förmodlig faktor som även spelar in vid 

sådana här bedrägerier är hur erkänd sidan är och hur högt hemsidan (som förmedlat 

kontakten) kommer när en sökning görs på en sökmotor vilket även P1 påpekar har haft 

inverkan i hans fall (Bilaga 3: Intervju 1). Detta stämmer överens med de tankar Symantec 

(2011) har om att detta skulle vara en påverkande faktor för människors trygghetsbyggande 

när det kommer till hemsidor. 

I vår intervju med P1 nämner denne att han använt sig av en sökmotor för att leta efter sina 

biljetter och då kommit in på den sajt där de bedragit honom som var ett av de högsta 

alternativen i sökningen (Bilaga 3: Intervju 1). Detta kan vi också se i svaren från vår 

enkätundersökning (Diagram 13) där 50 utav 51 respondenter som litar ganska mycket eller 

mer på den sökmotor de använder sig av. Även detta bekräftar det problem som Symantec 

(2011) belyser i sin podcast angående Förgiftning av sökmotorer; att personer i allmänhet litar 

väldigt mycket på sina sökmotorers resultat fastän människor kanske borde vara mer kritiska 

till dessa. 

Hinkley (2011) nämner även att det stigande användandet av sociala medier gjort att 

människor blivit bekväma med att lämna ut information på internet. I vår enkätundersökning 

så ser vi att alla respondenter använde sig av sociala medier, vilket i och för sig kanske inte är 

så konstigt (Diagram 4; Bilaga 3: Intervju 1 & Intervju 2). Det som går att läsa ut av detta är 

dock att det mycket väl skulle kunna finnas ett samband mellan dessa två faktorer och 

benägenheten att bli lurad. 
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”...Så var det lite bråttom då också eftersom att biljetterna tar slut väldigt snabbt jag tänkte 

att det var samma grej på den här sidan men i efterhand så hade dom antagligen det finns 

biljetter kvar hela vägen fram till eventet skulle inte förvåna mig. Men det va liksom det 

kändes som det var tidspress och därför så gjorde jag väl ingen ordentlig bakgrundskontroll 

på försäljarna.”(Bilaga 3: Intervju 1) 

Townsend (2010) nämner hur en typisk social ingenjörskonst attack kan gå till och talar om 

att det brukar finnas ett visst mått av stress med i dessa attacker då folk under stress är mer 

benägna att begå misstag. P1 är egentligen inte utsatt för en social ingenjörskonst attack utan 

har snarare blivit utsatt för något som för tankarna emot phishing. Dock så går det att se i P1s 

svar att han av egna anledningar känt sig stressad när han fattade detta beslut vilket bekräftar 

det Townsend (2010) påpekar; att stress är en negativt påverkande faktor när det kommer till 

att råka ut för denna typ av bedrägerier (Bilaga 3: Intervjuperson 1). 

Bland svaren vi finner på fråga 16 i vår undersökning är det två stycken fall (Tabell 3) som 

direkt går att koppla till phishing liknande bedrägerier. Ett av svaren om en länk i ett E-mail 

där dem utger sig vara från ett företag de inte är ifrån, är ett klassiskt exempel på vad Lance 

(2006) placerar in i spear phishing fenomenet. P1s händelse kan även den kopplas till Lance 

(2006) tankar om phishing och handlar till stor del om det som kallas för imitering. P1 nämner 

i sin intervju (Bilaga 3: Intervju 1) att sidan som han besökte verkade seriös med olika bilder 

och ikoner på kända kortföretag och att detta bidrog till att han trodde att det var en seriös sida 

som han besökte. Att detta är en metod som phishing utövare använde sig av påpekar även 

Lance (2006), han menar att detta används för att göra sidan mer förtroendeingivande. 

 

 

 

5.5 Om respondenternas kunskapsnivå 

 

När vi fått in enkätsvaren och intervjuerna såg vi i svaren att det skiljer sig på vad 

respondenterna tror dem kan och vad dem verkar kunna. 

På fråga 12 (Diagram 12) svarar majoriteten av respondenterna att de känner sig trygga därför 

att de inte besöker farliga platser på internet vilket vi tolkar som att respondenten tror dem 

besitter nog med kunskap för att undvika farliga platser. Även fyra respondenter har svarat att 

dem litar på sina kunskaper under svarsalternativet ”Annat”. Dessa respondenter verkar 

väldigt säkra på sig själva och att de vet vilka platser som är farliga på internet. Problemet 

med detta sätt att resonera kan man koppla till det Lance (2006) tar upp i samband med 

imitering och att förövare är duktiga på att imitera olika typer av webbsidor vilket även P1 

fick erfara (Bilaga 3: Intervju 1).  Att resonera på detta sätt är farligt och kan också kopplas 

till Mitrovics (2009) tankar om hur omedveten inkompetens påverkar negativt när det 

kommer till IT-säkerhet. På samma sätt kan vi även se att respondenterna på fråga 17 har en 

övergripande övertygelse att de tror sig kunna känna igen de olika exempel vi gav.  
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När vi analyserade svaret från fråga 14 märkte vi att cirka en femtedel av de respondenter som 

blivit utsatta för intrång på datorn inte visste vad för typ av intrång det varit. Detta tolkar vi 

som att det finns en relativt låg kunskap och ett lågt intresse för vad de blir utsatta för och 

varför. Tre femtedelar av respondenterna är emellertid medvetna om vilken typ av intrång de 

har blivit utsatta för. Vi kan då anta att de går att placera in i den grupp Mitrovic (2009) kallar 

för medveten inkompetens. För att ta sig till nästa nivå (medveten kompetens) som är en bra 

nivå att ligga på så krävs det enligt Mitrovic (2009) att personen är påläst och upplyst inom 

ämnet. Vi kan dock på P2 se att trots att han råkat ut för ett bedrägeri har han inte tagit sig tid 

att läsa på eller förstå vad han råkade ut för i den utsträckning som varit nödvändig: 

”Ja och sen hur dom fick fatt i mina tre sista siffror, ja det var ju någon, vad heter det, key 

logger, heter det så? Som kan spara lösenord. Det var väl något sånt”(Bilaga 3: Intervju 2) 

Detta stärker också de tankarna om på den bristen av intresse som nämnts ovan. När vi 

frågade P2 om några beteende ändringar efter att han blivit utsatt för bedrägeri svarade han: 

”Nej det kan jag väl inte säga. Ja, jag ser väl till att virusprogrammet är uppdaterat och så 

bara men, nej jag spelar på betsafe fortfarande, och ja jag formatera ju datorn.” (Bilaga 3: 

Intervju 2)    

Övergripande ser vi att respondenterna tror att de besitter goda kunskaper, men andra svar 

inom enkäten tyder på att de inte har det. Det betyder att respondenterna har en låg 

kompetensnivå då de tror att dem kan undvika fara men ändå har funnit sina datorer 

attackerade och trots den höga skicklighetsnivå som finns bland bedrägeriutövarna idag. 
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6. Slutsats 

 

 
I detta kapitel kommer vi att avsluta vår studie genom att redogöra för de slutsatser vi kunnat 

dra utifrån den undersökning som genomförts och analyserats. Vi kommer därmed att 

besavara vår forskningsfråga vilken var: 

 Vilka attityder och förhållningssätt har privatpersoner gentemot internetbaserade 

bedrägerier? 

- Vad har de för erfarenheter? 

- Vilka åtgärder vidtar de för att skydda sig? 

- Hur är deras beteende samt kunskapsnivå? 

 

6.1 Vilka attityder och förhållningssätt har privatpersoner gentemot 

internetbaserade bedrägerier? 

 

Som vi har redogjort för tidigare så finns det en mängd olika metoder och tekniker som 

används för att lura folk. Skickligheten hos de som utövar bedrägerier på internet idag är 

mycket hög och de olika metoderna som används utvecklas ständigt vilket leder till att det 

tyvärr bara är att konstatera att det är mycket svårt att skydda sig emot denna typ av anfall.  

I vår undersökning kan vi se att en gemensam faktor för bedrägeri utövare på internet är att de 

anspelar på psykosociala aspekter av det mänskliga beteendet för att få folk att göra som de 

vill. Antingen för att skapa ett direkt förtroende för en person exempelvis när det gäller E-

handelsfallen eller till en sajt som i P1s fall där bedragarna arbetat för att hemsidan skulle se 

förtroende ingivande ut (Bilaga 3: Intervju 1). I grund och botten märker vi alltå att 

internetbaserade bedrägerier handlar om användandet av det som Mitnick & Simon (2002) 

och Peltier (2006) talar om, för att lura människor, nämligen konceptet social ingenjörskonst. 

I vår undersökning så kan vi utläsa att de flesta av de som deltagit och blivit bedragna har 

blivit det när de har hållit på med någon form av E-handel vid inträffandet. Slutsatsen vi kan 

dra av detta är att det gäller att vara försiktig och misstänksam vid handel på internet både när 

man handlar via i webbutiker och med personer. Förövarna har upptäckt detta område och 

utnyttjar det faktum att människor faktiskt är villiga att spendera pengar via internet. 

Vi kom även fram till att phishing i allmänhet och spear phishing i synnerhet existerar som en 

metod för bedragarna. I vår undersökning stötte vi på denna form av bedrägeri främst när det 

kom till datorspel (Tabell 3) förutom P1s fall då det rörde det sig om phishing i samband med 
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förgiftning av sökmotor (Tabell 3; Bilaga 3: Intervju 1). Vi fann även att förgiftning av 

sökmotorer hade stor potential till att vara en användbar metod för bedragarna men kunde inte 

koppla fenomenet till mer än ett av våra påträffade bedrägerifall. 

Många av våra respondenter har råkat ut för någon form av intrång på sin dator i form av 

virus och andra typer av skadlig kod men intressant är att det endast är i två av dessa fall som 

det går att utläsa en koppling mellan skadlig kod och bedrägerier. Slutsatsen vi kan dra av 

detta är att skadlig kod som verktyg vid bedrägerier på internet inte enligt vår undersökning är 

så vanligt. 

”The best way to stop fraud is to teach people not to do stupid stuff.” (Marshall; Dernovsek, 

2006, s.39) 

Utifrån vår undersökning går det även att utläsa ett antal faktorer som bidrar till att 

privatpersoner blir utsatta för internetbaserade bedrägerier. Självklart så är bedragarnas 

skicklighetsfaktor en viktig parameter som måste räknas in som gör att personer blir lurade. 

Det som vi dock kan se är att respondenternas och även intervjupersonernas kunskap i ämnet 

är väldigt skiftande och det var ett alldeles för högt antal människor som hade en för dålig 

uppfattning om viktiga saker gällande skydd såsom exempelvis vad deras brandvägg och 

antivirusprogram gör för något. Det som också kan utläsas är att människor har en väldigt stor 

tillit till sig själva och sitt beteende på internet och är nog inte i tillräckligt stor utsträckning 

medvetna om hur duktiga bedragarna faktiskt är idag. Som Mitrovic (2009) påpekar så är 

kunskap det viktigaste vapnet för att behålla säkerhet inom den informationstekniska världen. 

Det vi också har kunnat läsa ut av vår undersökning är att det till en stor grad finns ett 

ointresse av människor att lära sig av ämnet. Människor är till stor grad medvetna om vilka 

bedrägerier och saker som finns att råka ut för men råkar ändå ut för dem. Det fanns många 

respondenter som kände till scenarion som tas upp som exempel på fråga 18 i 

enkätundersökningen (Bilaga 1) men ändå hade råkat ut för en del intrång (Diagram 15). Som 

både P1 och P2 säger så visste de om denna typ av bedrägerier existerar men att de inte trodde 

att de skulle hända just dem (Bilaga 3: Intervju 1, Intervju 2). 

En direkt faktor som antagligen fötts utav dessa faktorer (kunskap och ointresse) är även den 

brist på skepsis som till stor del existerar bland de personer som vi har undersökt. En stor del 

av respondenterna känner sig säkra när de är på internet trots att de dagligen besöker platser 

och på olika sätt agerar där bedrägerier är dokumenterat utbrett. 

Den slutliga faktor som vi kommit fram till och tror kan vara starkt bidragande till att 

människor blir utsatta för bedrägerier är att de inte är tillräckligt rädda om sin information och 

närmare bestämt inte inser det faktiska värdet av sin personliga information. Detta har 

antagligen kommit på grund av det rådande internetklimatet där folk i så hög utsträckning 

sitter vid diverser sociala medier och är vana att vara öppna och dela med sig av sig själva 

med andra. 
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Bilaga 1: Enkäten 

 

 
1. Kön:  Man  Kvinna 

2. Född år 19__ 

3. Hur ofta använder du internet? (svarar du ”Aldrig” måste du inte göra resterande frågor) 

a. Är uppkopplad hela tiden  

b. Använder det dagligen 

c. Några gånger i veckan  

d. Någon gång i månaden 

e. Mer sällan 

f. Aldrig  

4. Vad använder du internet till? (Ringa gärna in för flera alternativ) 

a. E-mail 

b. Sociala medier (Facebook, Twitter etc,) 

c. Bankärenden 

d. E-handel 

e. Forum 

f. Söka information 

g. Annat ________________________________________________________ 

5. Öppnar du mail från okända avsändare 

a. Jag öppnar alla mail 

b. Ja, om det verkar intressant 

c. Ibland 

d. Nej 

6. Känner du dig säker när du är på internet? 

a. Ja 

b. Ja, jag litar på mina skydd 

c. Har inte funderat kring det 

d. Nej 

7. Undersöker du hur pålitlig en sida är innan du delar med dig av information till den? 

a. Ja 

b. Ibland 

c. Nej 

8. Har du någon gång handlat på en webbsida du inte hört talas- eller vet något om? 

a. Ja 

b. Vet inte 

c. Nej 
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9. Har du någon av följande programvara på din dator? (Ringa gärna in flera alternativ) 

(Ringar du inte in ”Antivirusprogram” kan du hoppa över fråga 10. 

Ringar du inte in ”Brandvägg” kan du hoppa över fråga 11) 

a. Antivirusprogram 

b. Brandvägg 

c. Pop-up blocker 

d. Komplett skydd 

e. Annat ______________ 

f. Nej, för att 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

10. Hur fungerar ditt antivirus program? (Ringa gärna in flera alternativ) 

a. När det är igång varnar det för nya attacker 

b. Måste aktivera en sökning för att upptäcka fara 

c. Varnar mig innan jag går in på osäkra hemsidor 

d. Vet inte 

11. Vet du vad din brandvägg utför för uppgifter? 

a. Ja 

b. Delvis 

c. Nej 

12. Vad får dig att känna dig trygg när du är på internet? 

a. Litar på mina skydd 

b. Jag besöker inte farliga platser på internet 

c. Jag vet inte 

d. Annat _______________________________ 

13. Hur mycket litar du på den sökmotor du använder (gällande de resultat den ger dig)? 

a. Litar fullständigt 

b. Litar mycket 

c. Litar ganska mycket 

d. Litar ganska lite 

e. Litar inte alls 

14. Har du upplevt intrång på din dator någon gång (exempelvis virus, key loggers eller trojaner)? 

a. Ja, jag har stött på ________ 

b. Ja, men vet inte vad 

c. Jag vet inte 

d. Nej 

15. Har du någon gång fallit offer för någon form av bedrägeri på internet?(Vid ”Nej” eller ”Vet inte” gå 

vidare till fråga 17) 

a. Ja 

b. Vet inte 

c. Nej 

16. Vad hände ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

17. Hade du kunnat känna igen en: 

a. Skadlig länk  Ja Kanske Nej 

b. Skadlig hemsida Ja Kanske Nej 
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c. Farliga Pop-up fönster Ja Kanske Nej 

d. Farligt E-mail Ja Kanske Nej 

e. Farlig reklam/banner Ja Kanske Nej 

18. Känner du igen något av följande scenarion? (Ringa gärna in flera alternativ) 

a. Man får ett E-mail där avsändaren påstår sig vara från ett legitimt företag. Man pressas sedan 

till att logga in och verifiera sig på länken som finns bifogat i E-mailet exempelvis med någon 

form av tvång eller hot. 

b. Man blir erbjuden att ladda ner ett gratis virusprogram som sedan visar sig innehålla skadlig 

kod (exempelvis trojan eller key logger) 

c. Man blir, via E-mail, given en möjlighet att få en stor summa pengar om man bara ger en 

mindre summa pengar till avsändaren först. 

d. Man letar efter en bild via en sökmotor och hamnar på en sida som erbjuder en att installera ett 

program gratis 

e. Jag känner inte igen något av ovanstående scenarion. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

 
1. Hur gammal är du? 

2. Vad gör du på internet? 

3. Vad har/hade du för sorts skydd på din dator? 

4. Vad hände när du blev utsatt för internetbedrägeri? 

5. När inträffade denna händelse? 

6. Vad gjorde du när du upptäckte det inträffade? 

7. Hur gick dem tillväga (tror)? 

8. Varför tror du att detta hände dig? 

9. Kände du till att denna typ av bedrägerier fanns? 

10. Har ditt beteende på internet förändrats efter denna händelse?  
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Bilaga 3: Transkriberade intervjuer 

 

 
A = Axel Fornbäck 

H = Henrik Wallenberg 

P1 = Intervjuperson 1 

P2 = Intervjuperson 2 

Intervju 1 

H. Hur gammal är du? 

P1: 24, nu. 

H. Yes, vad gör du för någonting när du är på internet? Vad håller du på med? 

P1. Jag använder internet väldigt mycket, varje dag flera timmar och jag utför väl det mesta, spelar spel och 

söker recept och annan information på mat och sånt. Googlar allt möjligt, är på youtube och kollar videos, E-

mail. 

H. Sociala medier? 

P1. Ja precis, sociala medier och ja. egentligen allting man kan tänka sig, jag använder det väldigt mycket helt 

enkelt 

H. okej, ja då undrar jag. Vad har du för sorts skydd på din dator? 

P1. Nu har jag AVG antivirus och windows brandväggen egentligen, det är dom två, inte så jättemycket. 

H. okej och var det dom två skydden du hade också när du blev utsatt för. 

P1. ja det var samma 

H. Ja, då om du kan berätta lite vad som hände då när du blev utsatt för det här? 

P1. Ja, det kan jag göra 

Det var november 2011 så skulle några polare komma över till England där jag pluggade. Och vi skulle kolla på 

en fotbollsmatch tänkte vi, manchester. Så jag letade biljetter på nätet och kunde inte riktigt hitta några, men så 

kom jag att hitta den här sidan som hette sajten x som verkade väldigt seriös, med alla dessa visa ikonerna och 

mastercard och paypal och allt möjligt. Så kolla vi lite, de hade även en onlinechat faktiskt som jag chattade med 

och frågade hur det funkade o.s.v. och dom verkade väldigt seriösa och svarade på mina frågor. Biljetterna var 

förvånansvärt dyra, dom kostade ungefär 1400 kronor styck och vi var fyra stycken som skulle ha. Det stod att 

det fanns tillgängligt så, så jag placerade ordern helt enkelt och skrev att dom skulle bli levererade till där jag 

bodde i England då som var ett studentboende helt enkelt. Sen det första som hände det var att jag fick ett E-mail 

direkt efter där jag bekräftade min beställning och en instruktion på hur jag skulle göra. Jag var tvungen att 

bekräfta med leveransadressen genom att skicka dom alltingen ett fax eller ett brev, nej ett E-mail var det, 

alltingen fax eller E-mail. För att göra det här var jag tvungen o först skriva ut den här blanketten som dom hade 

skickat till mig. Sen skriva under den och sen skanna in den igen . Sen E-maila den inom var det nu var, 5 dagar 
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vilket jag tyckte var ganska konstigt tillvägagångssätt men hursomhelst så gjorde jag det här och jag väntade väl 

en två dagar och det stod fortfarande att min, när jag gick in och kolla min order på, på sidan så stod det 

fortfarande att den var obekräftad så jag börja chatta med dom igen och fråga varför det var så och då tog det inte 

många minuter innan jag fick ett E-mail om att ordern var bekräftad då. Så att då verkade ju allting okej. Så 

frågade jag ”när kommer jag få dom här biljetterna?”, ”det kommer du få mellan 5 och 3 dagar innan eventet”, så 

det kanske var en månad kvar då vid det här tillfället. Så då tänkte jag inte mer på det men jag var fortfarande lite 

orolig för att det kändes ju som någonting var fel. Och sen så blev det, det var på en lördag det här eventet och 

när jag fortfarande inte hade fått biljetterna på fredagen så blev jag ju lite orolig och då gick jag in och kollade 

och det var fredag kväll så deras onlinechat var inte tillgänglig, försökte ringa dom på ett antal telefonnummer 

dom hade inget engelskt telefonnummer men dom hade ju väldigt många olika länder bland annat Sverige då. Så 

jag satt väl i telefonkö i en timme men det var ingen som svarade och det kostar ju pengar och särskilt när man 

ringer till utlandet så jag ville ju inte ringa mer här helst. Eftersom dom inte svara på en timma så förutsatte jag 

att jag hade blivit lurad men jag E-mailade dom också och jag fick inget svar på det så att jag var ju rätt 

förbannad och det hände ingenting, jag fick inget, inget mail eller, eller någonting liksom. På måndagen så gick 

jag in på onlinechatten igen och pratade med dom och då frågade dom varför jag väntade fram till nu innan jag 

kontaktade dom och då sa jag att ni svarade ju inte i fredags vilket dom inte hade någon kommentar till 

egentligen. Ja det väl ungefär så det gick till. 

A. Vilken sökmotor använde du? 

P1.  När jag hittade sidan? Det var google som jag hittade på, jag sökte väl på ”tickets to manchester united” 

eller vad det nu var och då kom dom här upp som väldigt högt val. 

H. Okej! Efter att du då upptäckte att dom hade då lurat dig på pengar då. Hur gick du tillväga då? 

P1. Jag har ju polisanmält dom genom en... det förekommer ju väldigt många sånna här bedrägerier så det finns 

en färdig enkät som man kan göra, så jag polisanmälde dom i England då och har inte polisanmält dom i Sverige. 

Sen har jag också kontaktat min bank och anmält det här också som bedrägeri då och där pågår det just nu en 

utredning också, så det är väl dom två åtgärderna jag har tagit förutom att försökt att maila dom några gånger till. 

H. Ja, då kommer vi till frågan här då, varför tror du detta hände dig? Hur kommer det sig att du lyckades råka ut 

för detta? 

P1.  I vanliga fall så hade jag ju antagligen inte köpt den biljetter från den här sidan men det var mina kompisar 

ville väldigt gärna se manchester united match och dom tyckte väl att det var lika bra och betala så mycket jag 

tyckte inte själv att det var värt det var väldigt dyrt men eftersom mina kompisar gärna vilja se den så tänkte jag 

väl jag får väl köra på det då. Så var det lite bråttom då också eftersom att biljetterna tar slut väldigt snabbt jag 

tänkte att det var samma samma grej på den här sidan men i efterhand så hade dom antagligen det finns biljetter 

kvar hela vägen fram till eventet skulle inte förvåna mig. Men det va liksom det kändes som det var tidspress och 

därför så gjorde jag väl ingen ordentlig bakgrundskontroll på försäljarna. Sen tror jag att dom lurar dom flesta, 

har ju kollat upp dom och sett dom på flera forum och sånt men en del säger att dom har fått sina biljetter och är 

nöjda med dom medan en del säger att dom är bedragare liksom 

H. Har du undersökt om dom fortfarande finns kvar, hemsidan? På senaste? 

P1. Senast jag kollade så fanns den kvar, det kanske var någon månad sen. 

H. Kände du till att sådana här typer av bedrägerier existerade innan du råkade ut för det själv? 

P1. Självklart men man tror ju aldrig att det ska hända en själv 

H. har ditt beteende på internet med köp o.s.v förändrats efter att du råkat ut för detta? 

P1. Ja självklart, jag är ju mycket mer kritisk mot sånna nya leverantörer som jag inte använt förut. Skulle aldrig 

köpa något utan att kolla upp, bakgrund o liksom kolla vad andra säger om dom o.s.v. innan jag köpt igen utan 

det jag kommer vara mycket mer försiktig nu i framtiden 
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Intervju 2 

H. Vi börjar med att fråga, hur gammal är du? 

P2.  25 

H. 25 år gammal, när du är på internet, vad gör du för någonting då? Vad använder internet till i vardagen? 

P2.  Sociala medier, epost nyhetssurfande, bankärenden, titta film. 

H. Söker information och sånt också? 

P2.  Ja i skolan gör man ju det eller till hjälp när man är i skolan och ja spelar. Det är väl det, kollar vädret. 

H. Så lite allt möjligt alltså? 

P2. Ja. 

H.  Du använder internet dagligen? 

P2. Ja. 

H. Vad har du för sorts skydd på din dator? 

P2.  Jag hade ett norton när jag köpte datorn som följde med då med licens och grejer sen när det gick ut så har 

jag AVG’s gratisversion antivirusprogram. 

H. Och var det samma skydd som du hade då när bedrägeriet inträffade? 

P2. Jag tror det, ja det var det. 

H. Men du får gärna berätta då vad som hände, vad du råkade ut för bedrägeri?  

P2. Ja. Det var på en fest när jag gick andra året, vad blir det? Ett och ett halvt år sen nu. När vi skulle dra ut ju, 

så kollade jag mitt saldo på mitt visakort, så var det 0 kronor och samma dag tidigare var det 16000. Så gick jag 

in o kolla på mobilbanken, eller där på vad heter det, Ja alltså kontoutdraget i moblien. Så stog det att det var 

insatt till sajten x till min spelsida, så jag ringde och frågade ”sajten x” och dom sa bara att jag hade satt in det 

här på mitt pokerkonto och att det senare då hade förlorats och ja dom kunde inte göra så mycket åt det för dom 

va inloggade på min sida ju, satte in från mitt kort, ja o tömt kontot helt enkelt 

H. Dom hade spelat bort allting på pokern då? 

P2. Ja till sig själva då förmodligen. 

H. Satt sig på ett bord alltså? 

P2. Ja och sen hur dom fick fatt i mina tre sista siffror, ja det var ju någon, vad heter det, key logger, heter det 

så? Som kan spara lösenord. Det var väl något sånt. 

H. Men du hade kortet sparat på hemsidan som med kortnummer och sånt, så det var dom tre sista som dom 

behövde för att komma åt dina pengar efter inloggningen? 

P2. Ja. 

H. Hur gick du tillväga efter att du fått reda på detta då? Blev det någon polisanmälan? 

P2. Nej. Jag ringde ju till sajten x o frågade ju, och fick reda på det ju då och ja det var ju inte så mycket jag 

kunde göra. Jag polisanmälde inte det för, jag har ju satt in det på mitt eget konto antagligen. Så det skulle nog 
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varit större summor än så för att polisen skulle bry sig om det tror jag. Ja för att kolla upp ipnummer o sånt 

menar jag i överföringar och sånt, ska nog mer än 16000 till för att dom ska lyfta på fingrarna. 

H. Har du någon förklaring till varför du tror att detta hände dig? 

P2. Nej, det har jag inte. 

H. Det känns som om det bara var en otursföreteelse? 

P2. Ja, jag vet inte om det varit någonting beror på att jag spelar mycket och så men det tror jag inte, ja det kan 

det kanske ha. Jag vet inte hur sånt fungerar med keyloggers och sånt om det är något återupprepande.  

A. Kan ju varit att du varit inne på någon hemsida eller så som, råkat plockat upp någon virus åt dig, någon 

keylogger. Och sen därifrån har den keyloggat dig under en längre period. 

P2. Ja, jag vet inte 

H. Hade du någon koll på att sånna här typer av bedrägerier existerade. 

P2. Ja, det hade jag ju men man tror ju aldrig att något sånt ska hända en själv. Heller har jag inte hört talas om 

eller känner någon annan som råkat ut för det, nej. 

H. Har du på något sätt efter det här har hänt, förändrat ditt beteende på internet? Eller allmänt när du sitter och 

spelar o.s.v.? 

P2.  Nej det kan jag väl inte säga. Ja, jag ser väl till att virusprogrammet är uppdaterat och så bara men, nej jag 

spelar på sajten x fortfarande, och ja jag formatera ju datorn.  Eller rättare sagt, den hann ju bli stulen sen, köpte 

en ny. Men jag tror jag formatera den innan den blev stulen, det var ju här ute på parkeringen, jag hade inbrott i 

bilen. Allt på en gång! 
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