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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur privatpersoner förhåller sig till IT-säkerhet, hur 
medvetna de är om de förekommande hoten och hur de skyddar sig. Undersökningen 
avgränsas till att undersöka IT-säkerhetstänkande, gällande datorvirus och datorintrång, 
hos privatpersoner i författarens närhet. Studien genomförs med en kvantitativ 
enkätunderökning, vilken besvaras av 39 personer. 

En slutsats är att det råder en omedvetenhet, bland de svarande, både vad gäller de hot 
som föreligger vid Internetanvändning samt de skydd som finns att tillgå. Detta kan vara 
en bidragande orsak till varför de svarande inte skyddar sig tillräckligt. 
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1 Inledning 

1.2  Bakgrund 

Genom vårt ökande beroende av information, räcker det idag inte med att ha en dator, 
den måste också vara uppkopplad mot Internet. Numera kan man göra det mesta med sin 
hemdator på Internet, allt ifrån att läsa tidningen och handla till att prata med vänner i 
andra länder.  

”I dagens informationssamhälle är datorer och Internetanvändning ett naturligt inslag i vår 
vardag.” (Gratte, 1992)  

Utvecklingen går snabbt framåt och i och med det ökar också vårt beroende. För att 
underlätta användningen av Internet, hemifrån, väljer alltfler privatpersoner någon typ av 
bredbandsuppkoppling, vilket innebär att man är uppkopplad under längre perioder.  

”Vi är beroende av våra datorer och dess teknologi, så till den grad att vi har svårt att klara oss 
utan denna teknik.” (”Strategi för ökad IT-säkerhet och skydd mot 
informationsoperationer (SOU 2001:41)”, 2001) 

I samma takt som datortekniken utvecklas tar sig dock även de oönskade aktörerna in på 
marknaden. Längre uppkopplingstider medför också en ökad risk att personer med ont 
uppsåt hittar datorn på Internet. Ett ständigt föreliggande hot är därför att bli drabbad av 
datorvirus eller datorintrång. 

Datorvirus är en typ av skadliga program med syfte att störa, skada eller slå ut en 
datormiljö (”Helsäkert – en bok för dig om säker information”, 2000). Datorintrång 
betyder att en obehörig person tar sig in, via Internet, på en annan persons dator 
(Lenander, 1998). 

Då jag själv många gånger blivit drabbad av datorvirus och intrångsförsök från Internet är 
detta en bidragande orsak till mitt intresse för ämnet. Det skulle vara mycket intressant att 
se hur denna typ av verksamhet påverkar andra privatpersoner och om privatpersoner i 
allmänhet är medvetna om hoten och hur de skyddar sig, mot denna form av brott. 

1.3  Problem 

Ett resultat av att vi som privatpersoner idag är beroende av våra datorer i vårt dagliga liv, 
är att all kommunikation mer eller mindre styrs till denna virtuella värld.  

Min obesvarade hypotes är att datorn har tagit en så naturlig plats i våra liv och har blivit 
så självklar att IT-säkerhetstänkandet hos privatpersoner idag, inte ligger på en tillräcklig 
nivå. 
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1.4  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur säkerhetsmedvetna privatpersoner är (gällande 
IT) och hur medvetna de är om de förekommande hoten. Jag hoppas också att min 
undersökning leder till en ökad medvetenhet, bland privatpersoner, om de risker som 
finns. 

De frågeställningar jag ämnar besvara i uppsatsen är följande: 

• Är privatpersoner medvetna om hot och risker med informationstekniken? 

• Skyddar sig privatpersoner tillräckligt mot de förekommande hoten? 

• Hur drabbade upplever sig privatpersoner vara? 

1.5  Avgränsning 

Jag väljer att avgränsa mig till att undersöka IT-säkerhetstänkande hos privatpersoner i 
min närhet. Detta på grund av att det underlättar för mig, då jag på ett enkelt sätt kan 
komma i kontakt med de svarande för att genomföra undersökningen. 

Jag avgränsar mig också till att undersöka privatpersoners IT-säkerhetstänkande, gällande 
endast datorvirus och datorintrång. Undersökningen hade annars blivit alltför 
omfattande. 

1.6  Målgrupp 

Min primära målgrupp för uppsatsen är praktiker, forskare och studenter med inriktning 
mot informationsteknik och dess användning i hemmet. Även producenter och 
distributörer av olika typer av virusbekämpningsprogram har förhoppningsvis nytta av 
mina resultat. 
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2 Metod 

2.1  Urval 

Det finns en stor mängd insamlad data, både kvalitativ och kvantitativ, inom området, 
men inte någon som verkligen belyser privatpersoners förhållande till IT-säkerhet. Jag 
väljer därför att genomföra en väsentligen kvantitativ datainsamling. Detta p.g.a. att jag 
behöver generaliserbar, specifik information, om privatpersoner i synnerhet, för min 
analys. Därför genomför jag en enkätundersökning.  

Jag väljer medvetet svarande vilka jag bedömer har möjlighet att svara på mina frågor, 
utan att ta hänsyn till hur representativa dessa är, för populationen i sin helhet. Därmed 
gör jag ett bekvämlighetsurval inför min kvantitativa datainsamling (Malhotra & Birks, 
2005). 

Enkäten väljer jag att distribuera till personer på min mammas arbetsplats, min egen, 
tidigare arbetsplats samt till syskon och familj med vänner. Jag försöker få en så jämn 
köns- och åldersfördelning på de svarande som möjligt.  

Detta resulterar i att 39 personer i åldrarna 13-64 år svarar på frågor om deras förhållning 
till datorvirus och datorintrång. Bland de 39 som medverkar i undersökningen finns 
skolungdomar, studerande, arbetande vuxna inom omsorgsbranschen, kasinobranschen 
samt egna företagare.  

2. 2  Enkätutformning och genomförande 

Då jag formulerar frågorna i enkäten utgår jag ifrån de frågeställningar jag sammanställt. 

När enkäterna är klara låter jag fyra av mina närmaste vänner testa enkäten. Urvalet av 
dessa testpersoner utgörs även det av ett bekvämlighetsurval. Testet utfaller väl, varför jag 
inte gör några förändringar i enkäten. 

Enkäten distribueras både via e-post och personligen, till 50 utvalda personer. Enkäten är 
nio sidor lång och innehåller allmänna frågor om Internetanvändning, frågor om 
datorvirus och slutligen frågor om datorintrång. För fullständig enkät, se bilaga 1. 

Det är viktigt att vara tydlig med vad enkäterna skall användas till samt om de kommer att 
behandlas anonymt (Patel & Davidson, 1991). Därför medföljer ett följebrev till de 
enkäter som distribueras via e-post där detta tydligt framgår. (För följebrev se bilaga 2). 
För de svarande som får enkäten personligen är jag också tydlig med att muntligen 
förklara detta. 

Efter insamling och mottagande av samtliga enkäter, går jag noggrant igenom alla svar 
och i resultatdelen av denna uppsats följer en redogörelse för hur de tillfrågade har svarat. 
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2.3  Metoddiskussion 

2.3.1  Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om vikten av att undersöka det man faktiskt ämnar undersöka, medan 
reliabilitet handlar om huruvida undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt (Patel 
& Davidson, 1991).  

Reliabilitet och validitet står i ett visst förhållande till varandra och logiskt nog krävs det 
att mätningen är tillförlitlig för att man skall kunna veta vad man mäter (Patel & 
Davidson, 1991). En tillförlitlig mätning kännetecknas av att den ger samma resultat vid 
olika tillfällen (Malhotra & Birks, 2005). Då man använder enkäter vid datainsamlingen 
kan det vara svårt att kontrollera reliabiliteten i förväg. Det blir istället mycket viktigt att 
försäkra sig om att frågorna uppfattas på det sätt man tänkt sig. Man bör därför testa 
enkäten innan man distribuerar den till undersökningsgruppen (Patel & Davidson, 1991). 

Eftersom jag utgår ifrån mina frågeställningar, när jag formulerar frågorna i enkäten, 
anser jag att validiteten i min undersökning är hög, även om jag inte använder mig av 
något verktyg för att säkerställa detta. Jag anser också att jag uppnår en förhållandevis hög 
reliabilitet i min undersökning. Detta grundar jag bl.a. på att det inte är någon fråga som 
besvarats på ett märkbart, felaktigt sätt. Det interna bortfallet är inte heller påtagligt på 
någon fråga. Något som dock kan påverka reliabiliteten i min undersökning är antalet 
medverkande. Det är önskvärt med ett större antal svarande, vilket i sin tur kan bidraga 
till ett mer generaliserbart resultat.   

2.3.2  Bortfall 
15 av de 50 enkäterna distribueras via e-post och de resterande 35 delas ut personligen. 
Av de enkäter som jag personligen delar ut är svarsfrekvensen på 100 procent, medan 
svarsfrekvensen på de enkäter som distribueras via e-post endast är på 27 procent. Detta 
ger en total svarsfrekvens på 78 procent, vilket leder till ett externt bortfall på 22 procent.  

Enligt Patel och Davidson (1991) bör man göra en bortfallsanalys om bortfallet överstiger 
20 procent. I detta fall, finns det dock inte någon orsak att misstänka att de personer som 
inte har svarat, har någon gemensam egenskap som gör att resultatet skulle vara felaktigt 
eller icke representativt för hela undersökningsgruppen. Jag är därför nöjd med 
svarsfrekvensen och anser att den är så pass hög att jag kan göra generaliseringar av 
resultatet. 

2.3.3  Metodval 
Valet av metod, vilket faller på en enkätundersökning, ger mig de svar jag söker. Däremot 
skulle det vara intressant att också genomföra ett antal intervjuer för att få en djupare 
insikt i hur privatpersoner tänker, i frågor om IT-säkerhetstänkande.  
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3 Teori 

3.1  Informationssäkerhet 

3.1.1  Semantik 
Begreppen informationssäkerhet och IT-säkerhet används ofta lite slarvigt. Om vi talar 
om säkerhet för information i generella termer använder vi ofta begreppet 
informationssäkerhet. I detta begrepp ingår, förutom IT-säkerhet, även säkerhetsfrågor 
som är inriktade på ren dokumenthantering, arkivering och sekretessbelagda uppgifter 
mm. 

Med IT-säkerhet menas säkerhet för information som behandlas med hjälp av IT 
(informationsteknologi). Ofta används dock begreppet IT-säkerhet mer eller mindre 
synonymt med begreppet informationssäkerhet (”Ledningssystem för 
informationssäkerhet vid 24-timmars myndigheter - vägledning och mallregelverk”, 
2003). 

En vanlig uppdelning av begreppet informationssäkerhet kan beskrivas i enlighet med 
figur 1 nedan (”Handbok 550 – Terminologi för informationssäkerhet”, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

Informationssäkerhet 

Administrativ säkerhet Teknisk säkerhet 

Fysisk säkerhet It-säkerhet 

Kommunikationssäkerhet Datasäkerhet 

Informationssäkerhet som begrepp 

I denna uppsats fokuserar jag på IT-säkerhet och då framförallt på datasäkerhet och hur 
privatpersoner förhåller sig till detta. 

3.1.2  Lagliga skyldigheter och rättigheter 
Att inte använda andra personers lösenord är det enda sättet att undvika att begå brottet 
datorintrång, skriver Mats Lewan (2006). Få vet hur lätt det är att snubbla på brottsbalken 
där datorintrång behandlas. 

”Håll tassarna borta från andras lösenord.” (Lewan, 2006) 

8 

 



IT-säkerhetsfrågor berörs självklart av vår lagstiftning. Nedan sammanfattar jag delar av 
brottsbalken (”Brottsbalk (1962:700)”, 2007) och personuppgiftslagen (”Om 
datalagstiftningen och yttrandefriheten på internet”, 2007). 

3.1.2.1  Brottsbalken 
I brottsbalken behandlas datorintrång i kapitlet om brott mot frihet och frid, strax efter 
paragrafer som handlar om att gå in i någons bostad eller att öppna något som är tillslutet 
eller låst.  

Enligt brottsbalken 4:e kapitlet, skall den som ”olovligen bereder sig tillgång till upptagning för 
automatisk databehandling” dömas för datorintrång, med böter eller fängelse i högst två år. 
Med upptagning avses också ”uppgifter som är under befordran via elektroniskt hjälpmedel för att 
användas för automatisk databehandling”. (Magnusson, 2006). 

3.1.2.2.1 Brottsbalken, 4:e kapitlet 

”8§ Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller 
telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av 
post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år.” (”Brottsbalk (1962:700)”, 
2007) 

”9§ Den som, utan att fall är för handen som i 8§ sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller 
eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes 
för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år” (”Brottsbalk (1962:700)”, 2007) 

3.1.2.2  Personuppgiftslagen (PUL) 
Personuppgiftslagens syfte är att skydda enskilda individers personliga integritet, när 
uppgifter automatiseras i olika system. Den som behandlar personuppgifter är skyldig att 
komma upp till en lämplig säkerhetsnivå, med tanke på de tekniska möjligheter som finns, 
kostnad för åtgärder samt hur känslig den information man vill skydda är.  

De grundläggande kraven för behandling av personuppgifter finns också angivna i lagen. 
Den personuppgiftsansvarige skall se till att personuppgifter endast samlas in för det 
angivna ändamålet. Uppgifterna får sen inte heller användas i något annat syfte än det de 
samlades in för.  

Vidare finns angivet regler om i vilka situationer behandling av personuppgifter alls är 
tillåten. 

3.1.3  Standardisering 
Våra byggnader, vägar och broar konstrueras med ett stort mått av säkerhetstänkande och 
det med en självklarhet som har sin grund i en lång tradition av att utnyttja beslutade 
standarder för byggnation, samt kontroll av att dessa efterföljs (”Ledningssystem för 
informationssäkerhet vid 24-timmars myndigheter - vägledning och mallregelverk”, 
2003). 
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I vårt IT-samhälle där användningen av informationsteknologi är en del av vår 
infrastruktur, krävs det idag säkra metoder för kommunikation, identifikation och 
integritet och det borde vara lika viktigt att utveckling och användning av IT-tjänster har 
en motsvarande standard när det gäller normer för säkerhet.  

Industri, myndigheter, organisationer och privatpersoner, har alla idag behov av system 
som bygger på sådana standarder för t ex nätverkssäkerhet, kryptering och terminologi. 
En sådan standard är: ”Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för 
informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2005, IDT)”, utformad av SIS Förlag AB, 
2006. Denna standard lämpar sig för privatpersoner såväl som för myndigheter och 
företag. 

3.2  Virus och datorintrång 

Datorvirus är ett samlingsnamn för program som syftar till att skada enskilda datorer eller 
hela datorsystem. Datorvirus sprids mest i stora globala system med hög tillgänglighet 
och svaga punkter för så kallade virusattacker. Virus sprids också vanligen genom olika 
mailsystem eller via filer som laddas ner på Internet (”Om säkerhet”, 2007). Ett 
datorvirus kan starta utan att användaren är medveten om det (von Sydow, 2006) och 
”infekterar” andra program genom att ändra dem så att de inrymmer en kopia av 
virusprogrammet. Med andra ord har datorvirus förmågan att reproducera sig (”Datavirus 
– allt svårare att upptäcka”, 2004). 

Att göra datorintrång innebär att en obehörig person tar sig in, via Internet, på en annan 
persons dator (Lenander, 1998). Ofta sker detta med hjälp av t.ex. Trojaner eller 
Droppers (se nedan). 

Man skiljer på olika typer av datorvirus och pratar bl.a. om virus, maskar, trojanska hästar 
och logiska bomber m.fl. (von Sydow, 2006). 

3.2.1  Stealthvirus 
Ett Stealthvirus placerar sig i datorns interna minne och bevakar antivirusprogrammets 
beteende. Om antivirusprogrammet undersöker hårddiskens startsektor, skickar viruset 
en bild av hur startsektorn såg ut då den inte var infekterad. På så sätt döljer viruset det 
infekterade området (”Om säkerhet”, 2007). 

3.2.2  Makrovirus 
Detta är den vanligaste typen av virus. Ett Makrovirus placerar sig i Word och Excel-filer 
och kan sedan förändra dokumentet och även skriva över andra (”Om säkerhet”, 2007). 

3.2.3  Polymorfa virus 
Dessa varianter av virus förändrar sig hela tiden och är svåra att identifiera och 
oskadliggöra (”Om säkerhet”, 2007). 
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3.2.4  Boot virus 
Ett Boot virus placerar sig i startsektorn, den s.k. bootsektorn, av hårddisken. Detta 
innebär att viruset sätts igång redan innan operativsystemet har startat, vilket medför en 
ökad risk för att allt som startar efter detta kan smittas (”Om säkerhet”, 2007). 

3.2.5  Maskar 
Idag sprids nästan inga traditionella virus. De som tidigare sysslade med virus har istället 
börjat skriva ”maskar”. Dessa virusliknande program gömmer sig inte utan förökar sig 
öppet. och fyller snabbt både minne och hårddisk, vilket leder till att datorn stannar. 
Maskar förökar sig själva (”Om säkerhet”, 2007). 

En mask sprider kopior av sig själv till andra datorer via det lokala nätverket eller via 
Internet och kan sprida sig utan att smitta filer. De flesta maskar sprids med hjälp av e-
post och spridningen förutsätter att användaren dubbelklickar på bifogade filer. Numera 
sprids många maskar också automatiskt genom att de utnyttjar kända säkerhetsluckor i 
datorns operativsystem eller vanliga program som Internet Explorer (”Datavirus – allt 
svårare att upptäcka”, 2004). 

3.2.6  Trojaner 
Ytterligare en typ av hot är den så kallade trojanska hästen. Precis som i mytologin är 
trojanska hästar något annat än vad de utger sig för att vara. De kan uppträda som vanliga 
datorprogram, men döljer den fientliga koden som utför oönskade kommandon. Väl på 
plats i datorn kan trojanen öppna upp en dörr mot Internet. Därefter kan inkräktaren ta 
kontrollen över datorn. Många trojaner stjäl lösenord eller kopierar allt som skrivs på 
tangentbordet. Allt fler trojaner sprids numera genom att de överförs automatiskt när 
användaren besöker en viss webbsida. På sidan gömmer sig dolda instruktioner som för 
över trojanen och startar den på användarens dator utan att det märks (”Datavirus – allt 
svårare att upptäcka”, 2004). 

Trojaner kan inte föröka sig själva (”Om säkerhet”, 2007). 

3.2.7  Droppers 
Droppers är en form av krypterade trojaner och är oftast en sammanslagning av olika 
virus. De kan ligga gömda och samla in känslig information (t.ex. lösenord) men låter 
antivirusprogrammet tro att det är ett virus. Droppers gör intrång (”Om säkerhet”, 2007). 

3.2.8  Logiska bomber 
En logisk bomb ligger och väntar på att en viss händelse ska ske. Oftast handlar det om 
ett visst datum, en viss tid, ett ord eller en viss kombination av knapptryckningar. Tyvärr 
har dessa virus i syfte att radera hela hårddiskar, vilket betyder borttagning av alla filer 
(”Om säkerhet”, 2007). 
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3.2 9  SPAM 
Skräppost eller spam är oönskade reklamutskick, bedrägeriförsök eller utskick av 
datorvirus via elektroniska medier, vanligast förekommande i e-post. Termen SPAM 
brukar också användas för att beskriva inlägg och meddelanden, på t.ex. Internetforum 
eller chattar, som innehåller nonsens eller andra onödigheter för att förstöra, vanligtvis 
genom att de upprepas i massantal (”Skräppost”, 2007). 

För att lyckas med SPAM kapas Internetuppkopplade datorer utan ägarnas medgivande 
eller vetskap. Det kaparen gör är att söka över Internet för att hitta "öppna" ip adresser, 
dvs. datorer med låg säkerhetsnivå. En trojansk häst installeras utan att de syns och de 
kapade datorerna kopplas sedan samman i stora nätverk, så kallade bootnets, vilka styrs 
av en Master. Mastern aktiverar datorerna och får dem att skicka enorma mänger e-post 
via de olika ägarnas e-postkonton (”Skräppost”, 2007). 

Enligt Guinness Rekordbok (2006) skickades det första spam meddelandet av Gary 
Thuerk den 3 maj 1978. Meddelandet skickades via ARPANET (föregångaren till 
Internet) och nådde över 400 personer, vilket var cirka 25 procent av världens, 
uppkopplade, befolkning. 

3.3  Privatpersoners Internetanvändning 

Om man tittar på privatpersoners tillgång till Internet, i Sverige, idag, framgår det att hela 
81 procent av Sveriges befolkning har tillgång till Internet (Mediebarometer 2006). 

Vad gäller användning av Internet är det totalt 52 procent av Sveriges befolkning som 
använder Internet i hemmet varje dag. 

Den vanligast förekommande aktiviteten är att skicka och läsa e-post, vilket 52 procent av 
befolkningen gör dagligen (Sveriges, Mediebarometer 2006). 

3.3.1  Vem drabbas? 
Jag har inte kunnat finna någon statistik på hur vanligt det är att privatpersoner drabbas 
av datorvirus och/eller datorintrång. Däremot har Statistiska centralbyrån (SCB) i en 
undersökning (”IT bland individer”, 2006), kunnat se att nästan hälften, av de svarande, i 
undersökningen, någon gång har fått SPAM eller skräppost. Se figur 2 på nästa sida. 
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Figur 2 
Procent av Sveriges befolkning som fått spam eller skräppost, första kvartalet 2006 

En annan, mindre undersökning, visar bl.a. att privatpersoner verkar bli utsatta för 
virusangrepp i större utsträckning än intrångsförsök (Påhlstorp & Rodriguez, 2005). 

3.4  Riskanalys 

Att informationsteknologin har medfört många fördelar är helt klart, men den innebär 
också en viss risk för användaren, vilket kanske inte alltid tas med i beräkningen. 

”I de flesta fall handlar det inte om att människor är medvetet vårdslösa utan snarare om att de 
inte vet hur de ska bete sig på ett ansvarsfullt sätt och vilka konsekvenser det kan få.” (Cluley, 
2007) 

Att skydda sin dator mot olika typer av hot har alltid varit viktigt och i takt med att hoten 
blir fler och utvecklas snabbare blir detta än mer viktigt.  

”Virusangrepp sprider sig allt snabbare och blir också svårare att upptäcka.” (Datavirus – allt 
svårare att upptäcka, 2004). 

Virusangrepp får allt allvarligare konsekvenser. Virus är inte längre digitala busstreck utan 
skapas för att stjäla information, leta reda på lösenord eller bankkontonummer, eller 
registrera användarens tangenttryckningar – m.a.o. digitala brottsförsök. Under andra 
halvan av 2003 ökade antalet rapporterade virus av denna typ med drygt 500 procent 
(Datavirus – allt svårare att upptäcka, 2004). 

3.4.1  Brandvägg 
En brandvägg i datorsammanhang skall stoppa oönskad information från att sprida sig 
mellan datorer.  
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En brandvägg har två extrema lägen, helt öppen eller helt stängd. Om den är stängd kan
ingen komma var

 
ken in eller ut, medan alla kan komma ut och vem som helst kan 

 

ivirusprogram; Panda, Norton Antivirus, F-
vast na några. Alla dessa program har en gemensam 

er 
ntivirusprogram kan även 

eter på nätet 
eliev  are put at risk by employees acting unsafely online, 

ade filer eller klicka på länkar i okända meddelanden 

la webbsidor  

s till webbläsare 

ler e-post 

Var h  stor skada, men idag 
före m ot utnyttjar en 

 

 

komma in om den är öppen. Problematiken med en brandvägg är just att konfigurera den
rätt så att endast den trafik som behöver, får passera ut och in. Den av privatpersoner, 
mest använda brandväggen, är den så kallade ”Personliga brandväggen”. Denna typ av 
brandvägg består av ett program som körs på datorn, vars uppgift är att blockera all, icke 
önskvärd, trafik (Pfleeger & Pfleeger, 2003). 

3.4.2  Antivirusprogram 
Det finns idag en uppsjö av olika typer av ant
secure, A  och McAfee, för att näm
uppgift, att skydda datorn från virusangrepp och intrång.  

Ett antivirusprogram är ett program som aktivt och/eller inaktivt finner och tar bort ell
reparerar filer som är infekterade av datorvirus. Moderna a
upptäcka och oskadliggöra andra skadliga former av främmande, exekverande kod t.ex. 
trojanska hästar, spionprogram och maskar (”Antivirusprogram”, 2007). 

3.4.3  Andra skydd 
Säkerhetsföretaget Sophos har tagit fram en lista över sju riskfyllda aktivit
(“79 % b e their companies
reports Sophos”, 2005), de är:  

• Nedladdning av musik och filmer 

• Öppna e-postens bifog

• Surfa till porr- eller andra diskutab

• Köra skämtprogram som fåtts från bekanta 

• Installera icke auktoriserade program eller plugin

• Förse okända med information via telefon el

• Dela lösenord eller använda samma lösen på olika webbplatser 

 oc  en för sig kan maskar, virus och trojanska hästar orsaka
ko mer mer sofistikerade säkerhetshot. Dessa så kallade blandade h

kombination av flera mekanismer, för att uppnå större och snabbare spridning samt ge
allvarligare skador. De kräver inte heller någon aktiv medverkan från användaren för att 
spridas vidare. Det kan räcka med att användaren besöker en infekterad webbplats eller 
förhandsgranskar ett e-postmeddelande. Det räcker alltså inte längre med bara ett 
antivirusprogram, utan helst ska man kombinera teknik för antivirus, brandväggar och 
intrångsdetektering för att få stopp på spridningen (Datavirus – allt svårare att upptäcka, 
2004). 
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Tänk också på: 

• Gamla säkerhetsprogram ger inget komplett skydd mot dagens hot. Byt upp dig 
till program som kombinerar antivirus, brandvägg och intrångsdetektering. 

a ditt antivirusprogram ofta. 

 bokstäver och siffror. Använd inte ord 

•  aldrig e-postbilagor om du inte vet varifrån 

Det end s, är att inte ha sin dator 
upp p

3.5  

För de flesta privatpersoner är det mycket 
rt, vänder sig till storskaliga 

tioner  För 
n något 

glasklart. 

rje 

• Uppdater

• Se till att du har installerat de senaste säkerhetsuppdateringarna för ditt 
operativsystem och dina program. 

• Använd lösenord med en blandning av
som förekommer i lexikon. Byt lösenord ofta. 

Förhandsgranska, öppna eller starta
de kommer. Släng dessa mail! 

a riktigt säkra sättet att skydda sig mot datorviru
ko plad mot Internet (von Sydow, 2006). 

Summering och kommentarer 

Några problem som kan ses med den standardisering som finns idag (ISO/IEC 
27001:2005, IDT) är att den är alldeles för vid. 
svårt att få ut någon information av värde, då standarden, i sto
organisa . Många meningar börjar med ”För stora organisationer […].”
privatpersoner med begränsade resurser och begränsad tid och kännedom om de
byråkratiska pappersexercisen i (ISO/IEC 27001:2005, IDT) finns tyvärr inga alternativ.  

Viss kritik kan också ges för att standarden inte uppdateras med kortare intervaller. I vår 
IT-värld blir information snabbt inaktuell och nya hot uppkommer varje dag. I en sådan 
situation måste grundkriterierna för säkerhet ständigt omdefinieras. 

Insikten om att vi inte utan lov får gå in i någons hem eller öppna lås bär vi med oss 
sedan generationer. Men hur vi får bete oss med datorer är givetvis inte alls lika djupt 
förankrat, nätet känns inte så privat och nyfikna är vi alla. Men då pratar vi om 
människors känsla och uppfattning. Vad som står i lagen är trots allt 

Mot bakgrund av att hela 52 procent av Sveriges befolkning läser och skickar e-post va
dag och att denna aktivitet samtidigt är en av de sju mest riskfyllda sätt att få virus på, är 
det intressant att se hur privatpersoner idag faktiskt skyddar sig mot virus och 
datorintrång och hur medvetna de är om hoten. 

Att det inte heller finns något större antal undersökningar som berör denna fråga gör det 
än mer intressant för mig att utföra denna undersökning. 
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4 Resultat och analys 

I redovisningen av resultatet utgår jag ifrån de frågeställningar jag ämnar besvara. Varje 
fråga hanteras för sig och presenteras genom underrubriker. Jag förklarar även varför 
frågan är relevant att ställa.  

Resultatet redovisas i löpande text, tabeller och diagram. Under varje figur anges vilken 
fråga i enkäten som ligger till grund för det redovisade resultatet, eventuellt, internt 
bortfall för frågan samt om frågan är en flervalsfråga. Vid öppna frågor återger jag 
representativa och/eller intressanta citat. Citat i denna form bör dock ses som en 
illustration och inte som bevis på resultatet (Patel & Davidson, 1991). 

Bland de frågor som redovisas i diagram väljer jag att presentera frågor med diskreta 
variabler1 i stolpdiagram och frågor med kontinuerliga variabler2 i histogram. I ett 
histogram har stolparna inga mellanrum för att markera kontinuiteten (Ejlertsson, 1996). 

Resultatet redovisas mestadels i relativa frekvenser3, angett i procent. På så sätt får du 
som läsare en bättre överblick över resultatet (Ejlertsson, 1996). Man bör dock vara 
försiktig med att ange resultatet i relativa frekvenser om antalet som svarat på frågan 
understiger 50. En eventuell slumpartad skillnad kan därför i detta fall medföra en alltför 
påtaglig skillnad i resultatet (Ejlertsson, 1996). Trots detta väljer jag att redovisa resultatet 
i procent då det annars är svårt att få en överblick över skillnaderna. 

I min enkät separerar jag frågorna om datorvirus och datorintrång. I 
resultatredovisningen redovisar jag dock dessa frågor tillsammans, då det på så vis är 
lättare att kunna jämföra svaren. 

Någon statistisk hypotesprövning görs ej. 

4.1  Hur ofta används Internet och vilka verktyg 
används mest? 

4.1.1  Internetanvändning 
För att kunna jämföra resultaten är det intressant att veta hur ofta de svarande använder 
Internet och vilket Internet-verktyg som används mest. 

                                                 
1 Diskreta variabler kan endast anta vissa värden (Ejlertsson, 1996). Det finns t.ex. inget mellanting mellan alternativen 
”ja” och ”nej”. 
2 Kontinuerliga variabler kan anta alla värden i ett visst intervall (Ejlertsson, 1996). T.ex. kan det finnas värden som 
ligger mellan svarsalternativen ”kanske”, ”nej, inte så mycket”, ”nej, inte alls”, ”vet ej”. 
3 Den relativa frekvensen anger hur många gånger varje variabelvärde förekommer angett som en andel av den totala 
andelen svar (Ejlertsson, 1996). 
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I figur 3 och 4 kan vi se att hälften av de svarande använder Internet varje dag och att 
mailprogram är det vanligaste verktyget. Detta stämmer också väl överens med tidigare 
undersökningar jag tagit del av. 

Figur 3 
Fråga A2: Hur ofta använder du Internet? 

Figur 4 

Fråga A3: Vilket Internet-hjälpmedel använder du dig mest av? 

4.1.2  Vilka drabbas? 
Det är intressant att se om de som drabbas av datorvirus respektive datorintrång 
använder Internet i större utsträckning än de som inte drabbas, vilket skulle kunna vara 
en logisk förklaring till att man faktiskt drabbas av datorvirus respektive datorintrång. 
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I figur 5 ser vi att drygt en tredjedel av de som inte drabbats av datorintrång använder 
Internet minst en gång per dag medan nästan tre fjärdedelar av de som har drabbats av 
datorvirus, använder Internet minst en gång om dagen. 

Figur 5 
Internetanvändning bland drabbade respektive ej drabbade av datorvirus 

I figur 6 ser vi att alla de som någon gång blivit drabbade av datorintrång använder 
Internet fler är tre gånger per dag medan de som inte blivit drabbade till största delen 
använder Internet ett par gånger i veckan. 

 Figur 6 
Internetanvändning bland drabbade respektive ej drabbade av datorintrång 
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4.2  Är privatpersoner medvetna om hot och risker 
med informationstekniken? 

4.2.1  Hur medvetna är privatpersoner om datorvirus och 
datorintrång? 

Detta är intressant då det visar om privatpersoners uppfattning stämmer överens med de 
i övrigt rådande uppfattningarna om hot och risker med informationstekniken. Svaren 
speglar privatpersoners vetskap om virus och intrång.  

Figur 7 visar att närmare tre fjärdedelar anser att datorvirus inte alls är något problem och 
över tre fjärdedelar menar detsamma om datorintrång. 

Figur 7 
Fråga B11: Är datorvirus ett problem för dig? Internt bortfall: 3 
Fråga C11: Är datorintrång ett problem för dig? Internt bortfall: 4 

4.2.2  Hur effektiva är antivirusprogrammen och finns det 
bättre skydd? 

För att få veta huruvida de svarande anser att antivirusprogram skyddar samt om de vet 
något annat hjälpmedel som eventuellt gett ett bättre skydd mot virus och intrång, 
undersöker jag om något antivirusprogram hjälpt de svarande att skydda sig mot 
datorvirus och/eller intrång. Detta ger också en inblick i hur medvetna privatpersoner är 
om de förekommande hoten. 
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Figur 8 visar att mer än hälften av de svarande inte vet om ett eventuellt antivirusprogram 
skyddat dem från intrång respektive datorvirus. Detta skulle kunna bero på att de faktiskt 
inte känner till om de har varit utsatta för intrång och/eller datorvirus. Vilket mot 
bakgrund av resultatet i figur 7 skulle kunna vara ett rimligt antagande. 

Figur 8 
Fråga B8: Om du använder dig av någon form av antivirusprogram, har det hjälpt dig att skydda dig från 
datorvirus?  
Fråga C8: Om du använder dig av någon form av antivirusprogram, har det hjälpt dig att skydda dig från 
datorintrång? 

Figur 9 visar att endast en knapp tiondel känner till något som skulle kunna skydda bättre 
än ett virus program och samtliga av dessa anger att det i så fall skulle vara en brandvägg. 

Figur 9 
Fråga B9: Har något annat hjälpmedel mot datorvirus hjälpt dig bättre än ett eventuellt antivirusprogram? 
Fråga C9: Har något annat hjälpmedel mot datorintrång hjälpt dig bättre än ett eventuellt antivirusprogram? 
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4.2.3  Anser sig privatpersoner bra skyddade inför framtiden? 
Detta är intressant då det i kombination med hur privatpersoner faktiskt skyddar sig, kan 
ge en inblick i hur medvetna de är om de hot som finns. 

I figur 10 ser vi att nästan hälften av de svarande anser sig bra skyddade inför framtida 
datorvirus och drygt en fjärdel anser sig bra skyddade mot framtida datorintrång. 

Figur 10 
Fråga B12: Anser du att du idag är bra skyddad inför framtida datorvirus? 
Fråga C12: Anser du att du idag är bra skyddad inför framtida datorintrång? 

Figur 11 visar att en majoritet anser sig bättre skyddade inför framtida hot än vad man 
gjorde för fem år sedan. 

Figur 11 
Fråga B13: Om du jämför med för fem år sedan. Anser du att du idag, är bättre eller sämre skyddad mot 
datorvirus, jämfört med vad du var mot då motsvarande angrepp? 
Fråga C13: Om du jämför med för fem år sedan. Anser du att du idag, är bättre eller sämre skyddad mot 
datorintrång, jämfört med vad du var mot då motsvarande angrepp? 
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4.2.4  Hur farliga är hoten? 
Även denna fråga ger en inblick i hur medvetna privatpersoner är om hoten. Intressant 
här är också det faktum att endast de personer som angett att de har utbildning inom 
området, också har angett att de någon gång drabbats av datorintrång. Dessa 8 procent 
utgörs av tre personer som mot bakgrund av ovanstående antagligen är mer medvetna om 
detta problem än övriga svarande. 

De som någon gång drabbats av datorintrång anger att samtliga intrångsförsök har 
blockerats. 

Som vi kan se i figur 12 är den skada virusen orsakat avsevärt mycket större än vad 
intrången orsakat, då det vid dessa tillfällen inte uppstått någon skada alls. 

Figur 12 
Fråga B4: Hur stor skada orsakade viruset vid det tillfälle då den orsakade skadan var som värst? 
Fråga C4: Hur stor skada orsakade inkräktaren, vid det tillfälle då den orsakade skadan var som värst? 

4.3  Skyddar sig privatpersoner tillräckligt mot de 
förekommande hoten? 

4.3.1  Använder privatpersoner virus- och intrångsskydd? 
Eftersom jag vill ta reda på vad för typ av skydd, mot datorvirus och/eller datorintrång, 
privatpersoner använder och vad som anses mest effektivt, ställer jag frågor om 
användandet av denna typ av skydd. Resultatet är intressant också i jämförelse med 
resultaten i figur 10. 
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I figur 13 och 14 kan vi se att drygt en tredjedel använder antivirusprogram för att skydda 
sig mot virus medan bara en sjättedel använder antivirusprogram för att skydda sig mot 
datorintrång. Då antivirusprogram skyddar även mot datorintrång utgår jag ifrån att det 
handlar om okunskap, då många av de svarande som angett att de använder antivirus-
program som skydd mot virus, samtidigt angett att de inte använder detta skydd mot 

Figur 13 

datorintrång. 

 Vad gör du för att skydda dig från datorvirus? Flervalsfråga 

Det va ggen, vilket nästan en fjärdedel anger 

Fråga B6:

Där de svarande har angett ”annat”, angav de svar som: 

Jag använder Macintosh, inte lika mycket virus på dem 

Jag öppnar aldrig mail var subject/ämne är okänt 

nligaste skyddet mot datorintrång är brandvä
att de använder. 

Figur 14 
Fråga C6: Vad gör du för att skydda dig från datorintrång? Flervalsfråga 
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4.3.2  Vad anses mest effektivt? 
orvirus är antivirusprogram 

medan det som anses mest effektivt mot datorintrång är brandväggen. Detta stämmer 
 öve ngett att de använder för typ av skydd 

 

atpersoner vara? 

4.4.1  Drabbas privatpersoner och hur ofta? 
ntress

samt hur ofta (under en tvåårsperiod). 

 

I figur 15 kan vi se att det som anses mest effektivt mot dat

också väl rens med vad de svarande tidigare a
(se figur 13 och 14). Det anses också vara viktigare att ha utbildning eller kunskap då det
gäller att skydda sig mot intrång än då man vill skydda sig mot virus. 

Figur 15 
Fråga B7: Vilket av ovanstående anser du vara mest effektivt mot datorvirus? 
Fråga C7: Vilket av ovanstående anser du vara mest effektivt mot datorintrång? 

4.4  Hur drabbade upplever sig priv

Det är i ant att se hur många som vet om att de har drabbats av virus och intrång 

Figur 16 visar att knappt en tredjedel anger att de faktiskt har drabbats av datorvirus 
medan siffran för datorintrång är oerhört mycket lägre. Endast åtta procent anger att de 
någon gång har drabbats av datorintrång.
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Figur 16 
Fråga B1: Har du någon gång drabbats av någon form av datorvirus? 
Fråga C1: Har du varit med om någon form av datorintrångsförsök via Internet? 

 



Av de 33 procent som blivit drabbade av datorvirus, har drygt tre fjärdedelar av dessa 
blivit drabbade färre än tio gånger, medan endast 1 procent har blivit drabbade fler än tio 
gånger. 

Av de 8 procent som blivit drabbade av intrångsförsök, har två tredjedelar blivit drabbade 
färre än 10 gånger, medan en tredjedel har blivit drabbade fler än tio gånger.  

4.4.2  Vad orsakar att man blir drabbad? 
Denna fråga är intressant eftersom de svarandes kännedom om källan till hotet ger en 
inblick i hur medvetna de är om desamma. 

Enligt figur 17 kan vi se att det är lika vanligt att bli drabbad av virus genom e-post, 
någon webbsida samt genom diskett. 

Figur 17 
Fråga B3: Om du blivit drabbad av datorvirus, hur många gånger har du blivit drabbad via något av 
nedanstående? 
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5 Diskussion 

Resultatet av undersökningen är representativt för de personer som ingår i 
undersökningen, då det externa bortfallet endast uppgår till 22 procent och 
undersökningen har hög reliabilitet och validitet. Patel & Davidsson (1994) menar dock 
att då bortfallet överstiger 20 procent bör man analysera orsaken till bortfallet och om de 
som fallit bort har någon gemensam egenskap som gör att resultaten blir felaktiga. 

Då det största bortfallet uppkommit bland de som tagit del av enkäten via e-post, 
misstänker jag att bortfallet beror på att det är lättare att skjuta på en förfrågan att svara 
på en enkät som kommer via e-post, än att tacka nej till samma förfrågan när man får den 
personligen. Då gruppen som fick enkäten via e-post är representativ för hela gruppen 
kan jag inte se att de som fallit bort skulle ha någon gemensam egenskap som skulle göra 
att resultaten är felaktiga. Jag är därför nöjd med svarsfrekvensen och anser att det går att 
göra generaliseringar utifrån resultatet. 

Undersökningen är dock för liten för att vara representativ för övriga landet och det går 
därför inte att göra några allmängiltiga generaliseringar. Om samma undersökning skulle 
göras på andra grupper skulle resultatet förmodligen påverkas av många olika faktorer.  

Medvetenheten om virus och intrång påverkas mest sannolikt av vilken grad av 
kännedom man har om fenomenet, vilket i sin tur säkerligen påverkas av huruvida man är 
utbildad eller har särskild kunskap inom området. Hur ofta man använder Internet är 
ytterligare en faktor som antagligen påverkar resultatet och dessa variabler skiljer sig 
sannolikt i olika grupper i landet. 

5.1  Privatpersoners Internetanvändning 

49 procent av de personer som ingår i undersökningen använder Internet minst en gång 
om dagen, vilket stämmer väldigt väl överens med resultaten från Sveriges 
Mediebarometer 2006 (2007), som visar att 52 procent av Sveriges befolkning använder 
Internet, i hemmet, varje dag. 

Mitt resultat visar dock på en något högre grad av Internetanvändning då hela 18 procent 
använder Internet fler än tre gånger om dagen. Detta kan dock bero på att min fråga 
gäller Internetanvändning generellt, medan undersökningen i Sveriges Mediebarometer 
2006 (2007) gäller användningen av Internet i hemmet. 

Vidare visar undersökningen att det Internet-verktyg som används mest är 
mailprogrammet, vilket hela 49 procent anger. Detta stämmer också bra överens med 
undersökningen i Sveriges Mediebarometer 2006 (2007), som visar att den vanligast 
förekommande aktiviteten är att skicka och läsa e-post, vilket 52 procent av Sveriges 
befolkning gör dagligen. 
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Resultatet visar också, att av de som aldrig blivit drabbade av datorvirus, använder 37 
procent Internet minst en gång varje dag, medan av de som någon gång blivit drabbade, 
använder hela 70 procent Internet minst en gång per dag. När det gäller datorintrång 
använder 100 procent, av de som någon gång blivit drabbade, Internet varje dag, medan 
endast 44 procent av de som aldrig blivit drabbade använder Internet minst en gång per 
dag. Detta visar att risken för att drabbas av datorvirus respektive datorintrång ökar med 
användningen av Internet. 

5.2  Medvetenheten om hot och risker är låg 

Mitt resultat visar att 69 respektive 79 procent av personerna anger att datorvirus 
respektive datorintrång inte alls är något problem. Detta skulle kunna bero på att 
personerna i undersökningen använder mycket bra virusskydd och därför inte ser hoten 
som något problem. Resultaten visar dock att endast 36 respektive 17 procent använder 
någon form av antivirusprogram och 12 respektive 22 procent använder brandvägg, för 
att skydda sig mot datorvirus respektive datorintrång. 

Vidare visar undersökningen att 56 respektive 61 procent inte vet om ett 
antivirusprogram någon gång skyddat dem från datorvirus respektive datorintrång samt 
74 respektive 89 procent menar att de inte vet om något annat hjälpmedel har hjälp bättre 
än ett antivirusprogram, mot datorvirus respektive datorintrång.  

Resultatet visar också att 43 respektive 28 procent anger att de är bra skyddade från 
datorvirus respektive datorintrång samt 51 respektive 41 procent anger att de är bättre 
skyddade inför framtida hot av datorvirus respektive datorintrång, än för fem år sedan.  

Hela 100 procent av de som angett att de någon gång blivit drabbade av datorintrång 
anger att det då inte uppstod någon skada alls och 38 procent av personerna som någon 
gång drabbats av datorvirus, menar att virusattackerna endast orsakat mycket liten skada. 

Virusangrepp sprider sig allt snabbare och blir också svårare att upptäcka samt får allt 
allvarligare konsekvenser (”Datavirus – allt svårare att upptäcka”, 2004). Då hela 49 
procent av personerna i undersökningen använder Internet minst en gång om dagen och 
hela 69 respektive 79 procent anser att datorvirus respektive datorintrång inte alls är 
något problem bedömer jag privatpersoner som relativt omedvetna om de hot och risker 
som finns med Internet.  

Mot bakgrund av att 56 respektive 61 procent inte vet om ett antivirusprogram någon 
gång skyddat dem från virus respektive intrångsförsök samt att 74 respektive 89 procent 
inte vet om något annat hjälpmedel skulle kunna hjälpa bättre mot datorvirus respektive 
datorintrång, gör jag bedömningen, att också kunskaperna om de skydd som finns, är 
små. 
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5.3  Skyddet är inte tillräckligt 

Resultatet visar att 36 respektive 17 procent, av personerna i undersökningen, använder 
någon form av antivirusprogram, 12 respektive 22 procent använder brandvägg medan 
drygt hälften inte alls använder dessa typer av skydd. De som inte skyddar sig mot hoten 
försöker undvika dem på andra sätt, t.ex. genom att inte ladda hem program från Internet 
samt bara använda ”säker” programvara. Endast 2 respektive 7 procent anger att de inte 
gör någonting, medan hela 13 respektive 17 procent inte vet vad de gör för att skydda sig 
mot datorvirus respektive datorintrång. 

Dessa resultat stämmer ganska bra överens med dem som visar vad personerna anser 
mest effektivt. 28 respektive 21 procent anser att antivirusprogrammet är det mest 
effektiva medan 18 respektive 23 procent anser att brandväggen är mest effektiv. Med 
andra ord anses brandväggen som mest effektiv mot datorintrång medan 
antivirusprogrammet anses som mest effektiv mot datorvirus. Hela 41 respektive 38 
procent anger att de inte vet vad som skulle vara det mest effektiva skyddet, vilket 
stämmer överens med min slutsats om att personerna i undersökningen har undermåliga 
kunskaper om de skydd som finns. 

Då 89 procent av personerna i undersökningen också anger att de använder Internet 
minst en gång i veckan, anser jag att det borde vara en avsevärt större andel av de 
svarande som faktiskt använder något virusskydd. Endast ca 40 procent av personerna i 
undersökningen använder något antivirusprogram eller brandvägg. För att kunna använda 
virusskyddet optimalt behöver man också känna till att det finns, för att kunna göra 
lämpliga inställningar samt uppdatera programmet (”Datavirus – allt svårare att 
upptäcka”, 2004). 

Mot bakgrund av detta drar jag slutsatsen att personerna i undersökningen inte använder 
tillräckligt med skydd mot datorvirus och datorintrång och att de framförallt borde vara 
mer medvetna om vilket typ av skydd de har och hur det fungerar. 

5.4  Drabbas privatpersoner? 

Endast 33 respektive 8 procent anger att de någon gång blivit drabbade av datorvirus 
respektive datorintrång och hela 67 respektive 92 procent svarar nej eller vet ej på samma 
fråga. Även Påhlstorp & Rodriguez (2005) resultat visade på att privatpersoner verkar bli 
utsatta för virusangrepp i större utsträckning än intrångsförsök. 

SPAM är en typ av virusangrepp och enligt SCB undersökning ”IT bland individer” 
(2006) har nästan hälften av Sveriges befolkning någon gång blivit drabbade av 
detsamma. Denna siffra är relativt mycket högre än min siffra för hur många som någon 
gång blivit drabbade av datorvirus, vilket skulle kunna bero på att min 
undersökningsgrupp är för liten för att kunna dra några generella slutsatser från 
undersökningen. 
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Mot bakgrund av att kännedomen om virus och intrång är förhållandevis låg är det svårt 
att dra någon slutsats av detta. Det skulle kunna vara på det viset att personerna i 
undersökningen helt enkelt inte känner till huruvida de blivit drabbade eller inte. 

Undersökningen visar också att personerna i undersökningen blivit drabbade lika många 
gånger från e-post, någon webbsida, respektive från en diskett. Detta stämmer överens 
med vad ”Om säkerhet” (2007) säger om spridningen av virus bortsett från disketten som 
källa till virus angrepp. Denna skillnad skulle kunna bero på att disketter numera nästan 
aldrig används och därför inte anses som en stor spridningskälla av Avast. 

Det verkar också som om skador endast uppstår vid virusangrepp och inte vid 
datorintrång. Detta skulle kunna bero på okunskap om intrången, som jag tidigare 
diskuterat men hänsyn måste också tas till det låga antal som faktiskt drabbats av 
datorintrång, då en tredjedel av dessa utgörs av endast en person. 
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6 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur säkerhetsmedvetna privatpersoner är, 
(gällande IT) och hur medvetna de är om de förekommande hoten. Jag avgränsade 
arbetet till att undersöka IT-säkerhetstänkande, gällande datorvirus och datorintrång, hos 
50 privatpersoner i min närhet.  

För att knyta an till uppsatsens syfte kan jag utifrån resultatet av denna undersökning, 
konstatera att privatpersoner medvetenhet om hot och risker på Internet är låg. Nästan 
tre fjärdedelar av personerna i undersökningen anser att datorvirus och datorintrång inte 
utgör något problem alls, medan den allmänna åsikten är den motsatta. 

Vidare kan jag konstatera att privatpersoner inte skyddar sig tillräckligt mot de förekommande hoten 
och i den utsträckning de borde. Endast drygt en tredjedel använder någon form av virus- och 
intrångsskydd, trots att nästan nio tiondelar använder Internet minst en gång i veckan. 
Detta skulle kunna bero på den låga medvetenheten om hoten. 

Resultatet visar också att risken för att drabbas av datorvirus respektive datorintrång ökar 
med användningen av Internet.  

Slutligen upplever sig privatpersoner inte särskilt drabbade av datorvirus och 
datorintrång, vilket också skulle kunna bero på den låga medvetenheten om hoten.   

Min undersökning kompletterar de resultat som tidigare tagits fram och som jag redovisar 
i min teorigenomgång. Dessa undersökningar säger ingenting om hur medvetna 
privatpersoner är om dagens hot och risker med Internet och hur de skyddar sig. Min 
studie torde vara intressant på grund av att den visar på ett smalare perspektiv hur just 
privatpersoner förhåller sig till IT-säkerhet. 

Tills sist kan jag konstatera att min hypotes inte motsägs, tvärtom tycks resultaten peka i 
samma riktning. Jag skulle därför vilja uppmana alla användare av Internet att se över sina 
säkerhets- och skyddssystem.  

Ett informationssystem kan inte vara säkrare än dess användare. 
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7 Fortsatt forskning 

Det hade varit mycket intressant att göra samma undersökning med ett större perspektiv. 
Att dela ut enkäten till fler respondenter, runt om i landet hade kunnat ge ett mer 
generaliserbart resultat. I en större undersökning hade det också varit möjligt att göra 
jämförelser mellan olika grupper såsom; skillnader mellan kön och bostadsort, 
åldersfördelning och fördelning efter yrke och utbildning. 

En jämförande undersökning vid ett senare tillfälle skulle också kunna ge en inblick i 
vilken riktning denna föränderliga värld går. Fortsätter virusangreppen och 
intrångsförsöken att öka, eller kommer de någon gång att stanna av? 

Resultatet av denna undersökning indikerar att de som är utbildade inom området också 
har en högre kännedom om hoten, detta är ett annat förslag till ämnesområde för fortsatt 
forskning. 
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Bilaga 1 

Enkät 

Följande enkät innehåller frågor om datorvirus och datorintrång. Ett datorvirus är ett 
dataprogram som ”infekterar” andra dataprogram i den egna datorn. Ett datorvirus 
förökar sig mycket snabbt och kan bl.a. orsaka problem som att datorn låser sig eller 
stänger av sig och göra kommunikationen med Internet seg. Med datorintrång menar jag 
när en obehörig person tar sig in, via Internet, på en annan persons dator. 

Frågorna är uppdelade så att det först kommer några generella frågor, därefter kommer 
frågor gällande datorvirus och slutligen kommer frågorna gällande datorintrång. 

Alla frågor i följande enkät gäller för tiden inom de senaste två åren 

 

A Generella frågor 

A1 Jag är: 

 

 Man    Kvinna 

 

 13 – 19 år 

 20 – 35 år 

 36 – 50 år 

 51 – 64 år 

 

A2 Hur ofta använder du Internet? 

 Mindre än 2 ggr i månaden 

 2-3 gånger i månaden 

 1 gång i veckan 

 2-3 gånger i veckan 

 3-6 gånger i veckan 

 1 gång per dag 

 2-3 gånger per dag 

 Fler än 3 gånger per dag  
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A3 Vilket Internet-hjälpmedel använder du dig mest av? (Endast ett svarsalternativ 
är möjligt) 

 Mailprogram   

 Webbläsare   

 Annat       

 

B Frågor om datorvirus 

B1 Har du någon gång drabbats av någon form av datorvirus? 

 Ja   Nej 

I sådana fall… 

 

B2 Hur många gånger har du blivit drabbad? 

 1 gång 

 2 gånger 

 3 - 5 gånger 

 6 - 10 gånger 

 Fler än 10 gånger 

 Vet ej 

 

B3 Om du blivit drabbad av datorvirus, hur många gånger har du blivit drabbad 
via något av nedanstående? 

Via e-post    Via någon webbsida 

 Ingen gång   Ingen gång 

 1 gång     1 gång 

 2 gånger     2 gånger 

 3 - 5 gånger   3 - 5 gånger 

 6 - 10 gånger   6 - 10 gånger 

 Fler än 10 gånger   Fler än 10 gånger 

 Vet ej     Vet ej 
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Via en diskett   Via ett program hämtat från Internet 

 Ingen gång   Ingen gång 

 1 gång     1 gång 

 2 gånger     2 gånger 

 3 - 5 gånger   3 - 5 gånger 

 6 - 10 gånger   6 - 10 gånger 

 Fler än 10 gånger   Fler än 10 gånger 

 Vet ej     Vet ej 

   

Annat 

 Ingen gång 

 1 gång    

 2 gånger  

 3 - 5 gånger 

 6 - 10 gånger 

 Fler än 10 gånger 

 Vet ej      

 

Om viruset orsakade skada vid något tillfälle… 

B4 Hur stor skada orsakade viruset vid det tillfälle då den orsakade skadan var 
som värst? 

 Ingen skada alls 

 Mycket liten skada 

 Liten skada 

 Stor skada 

 Mycket stor skada 

 Oersättlig skada 

 Vet ej 
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B5 Hur stor skada orsakade viruset vid det tillfälle då den orsakade skadan var 
som minst? 

 Ingen skada alls 

 Mycket liten skada 

 Liten skada 

 Stor skada 

 Mycket stor skada 

 Oersättlig skada 

 Vet ej 

 

B6 Vad gör du för att skydda dig från datorvirus? (Flera svarsalternativ är möjliga) 

 Använder någon form av antivirusprogram 

 Använder brandvägg 

 Laddar aldrig hem program från Internet 

 Är utbildad inom området 

 Använder bara ”säker” programvara 

 Gör regelbundna säkerhetsuppdateringar av operativsystemen 

 Ingenting 

 Annat       

 Vet ej 

 

B7 Vil

           

ket av ovanstående anser du vara mest effektivt mot datorvirus? 

 

B8 Om du använder dig av någon form av antivirusprogram, har det hjälpt dig 
att skydda dig från datorvirus? 

 Ja, mycket 

 Ja, lite 

 Kanske 
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 Nej, inte så mycket 

 Nej, inte alls 

 Vet ej 

 

B9 Har något annat hjälpmedel mot datorvirus hjälpt dig bättre än ett eventuellt 
antivirusprogram? 

 Ja   

 Nej 

 Vet ej 

 

B10 I sådana fall, vilket? 

      

 

B11 Är datorvirus ett problem för dig? 

 Ja, ett stort problem 

 Ja, ett problem 

 Ja, ett litet problem 

 Nej, inga problem alls 

 

B12 Anser du att du idag är bra skyddad inför framtida datorvirus? 

 Ja   

 Nej 

 Vet ej 

 

B13 Om du jämför med för fem år sedan. Anser du att du idag, är bättre eller 
sämre skyddad mot datorvirus, jämfört med vad du var mot då motsvarande 
angrepp? 

 Mycket bättre skyddad 

 Bättre skyddad 

 Sämre skyddad 
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 Mycket sämre skyddad 

 Vet ej 

 

C Frågor om datorintrång 

C1 Har du varit med om någon form av datorintrångsförsök via Internet? 

 Ja   

 Nej 

 Vet ej 

I sådana fall… 

 

C2 Hur många gånger har du blivit drabbad av intrångsförsök? 

 1 gång 

 2 gånger 

 3 - 5 gånger 

 6 - 10 gånger 

 Fler än 10 gånger 

 Vet ej 

 

C3 Hur många gånger har intrånget blockerats respektive varit lyckat för 
inkräktaren? 

Intrånget/en har blockerats  Inkräktaren har tagit sig in 

 Ingen gång   Ingen gång 

 1 gång     1 gång 

 2 gånger     2 gånger 

 3 - 5 gånger   3 - 5 gånger 

 6 - 10 gånger   6 - 10 gånger 

 Fler än 10 gånger   Fler än 10 gånger 

 Antal gånger är okänt   Antal gånger är okänt 

   

Om inkräktaren tog sig in…  
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C4 Hur stor skada orsakade inkräktaren, vid det tillfälle då den orsakade 
skadan var som värst? 

 Ingen skada alls 

 Mycket liten skada 

 Liten skada 

 Stor skada 

 Mycket stor skada 

 Oersättlig skada 

 Vet ej 

 

C5 Hur stor skada orsakade inkräktaren, vid det tillfälle då den orsakade 
skadan var som minst? 

 Ingen skada alls 

 Mycket liten skada 

 Liten skada 

 Stor skada 

 Mycket stor skada 

 Oersättlig skada 

 Vet ej 

 

C6 Vad gör du för att skydda dig från datorintrång? (Flera svarsalternativ är möjliga) 

 Använder någon form av antivirusprogram 

 Använder brandvägg 

 Laddar aldrig hem program från Internet 

 Är utbildad inom området 

 Använder bara ”säker” programvara 

 Gör regelbundna säkerhetsuppdateringar av operativsystemen 

 Ingenting 

 Annat       

 Vet ej 
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C7 Vi

           

lket av ovanstående anser du vara mest effektivt mot datorintrång? 

 

C8 Om du använder dig av någon form av antivirusprogram, har det hjälpt dig 
att skydda dig från datorintrång? 

 Ja, mycket 

 Ja, lite 

 Kanske 

 Nej, inte så mycket 

 Nej, inte alls 

 Vet ej 

 

C9 Har något annat hjälpmedel mot datorintrång hjälpt dig bättre än ett 
eventuellt antivirusprogram? 

 Ja   

 Nej 

 Vet ej 

 

C10 I sådana fall, vilket? 

      

 

C11 Är datorintrång ett problem för dig? 

 Ja, ett stort problem 

 Ja, ett problem 

 Ja, ett litet problem 

 Nej, inga problem alls 
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C12 Anser du att du idag är bra skyddad inför framtida datorintrång? 

 Ja   

 Nej 

 Vet ej 

 

C13 Om du jämför med för fem år sedan. Anser du att du idag, är bättre eller 
sämre skyddad mot datorintrång, jämfört med vad du var mot då motsvarande 
angrepp? 

 Mycket bättre skyddad 

 Bättre skyddad 

 Sämre skyddad 

 Mycket sämre skyddad 

 Vet ej 

 

 

Tack för er medverkan! 
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Bilaga 2 

Följebrev 

Hej, 

Jag skriver just nu C-uppsats i ämnet Informatik vid Karlstads Universitet. Uppsatsen 
handlar om datorintrång och datorvirus och hur det påverkar privatpersoner idag. 

Då jag behöver er hjälp för att kunna färdigställa uppsatsen skulle jag vara mycket 
tacksam om ni har möjlighet att svara på den enkät jag bifogar och sedan skicka tillbaka 
den till jenny.narfors@telia.com, så snart som möjligt. 

Självklart kommer era svar att behandlas anonymt. 

 

Vänliga hälsningar  

Jenny Närfors 
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