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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur medvetna gymnasieelever är om it-säkerhetshot och 

risker på Internet. Detta har gjorts genom att först undersöka aktuella hot genom att studera 

trendrapporter från ledande it-säkerhetsföretag. Denna information har sedan använts i en enkät 

för att ta reda på kunskapen och medvetenhetsnivån om dessa it-säkerhetshot bland 

gymnasieelever i Uppsala. Studien visar att det finns ett behov av utökad kunskap inom området. 

I resultatet kunde särskilda brister ses i de sociala aspekterna av it-säkerhet. Undersökningens 

resultat kan användas som stöd vid framtagandet av utbildning inom risker och hot på Internet. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Dagens unga har vuxit upp i ett samhälle som till stor del är digitaliserat och där många 

samhällsfunktioner idag nyttjar Internet. I dagsläget har 89% av Sveriges invånare tillgång till 

Internet (Findahl, 2013, s. 13), och åtkomsten till Internet har dubblerats i landet sedan början av 

2000-talet (Findahl, 2011, s. 10). Men vilka är de stora hoten på Internet, och hur medvetna är 

svenska ungdomar som vuxit upp i ett samhälle präglat av Internet om it-säkerhet och hur det 

förhåller sig till deras dagliga liv? 

 

Ärenden som tidigare skötts analogt kan idag ofta skötas digitalt, och denna utveckling har 

möjliggjort för användare att utföra många av dessa uppgifter direkt från hemmet genom 

användandet av Internet (Findahl, 2011, s. 14). Med användare avses i den här studien de 

personer som använder sig av informationsteknologi uppkopplat mot Internet. 

 

Samtidigt blir det allt vanligare att dessa ärenden omfattar känslig information. Ärenden så som 

banköverföringar görs nu för tiden digitalt av en stor del av Internetanvändarna (Findahl, 2011, s. 

14), och många användares personliga uppgifter finns tillgängliga på Internet i form av profiler 

på olika sociala media som Facebook. 

 

Tillsammans med denna tekniska utveckling och förändring i vårt beteende på Internet sker en 

parallell ökning av nya sätt att identifiera och utnyttja säkerhetshål och brister för att olovligen 

kunna komma åt information. Obehöriga som får tillgång till användares information kan på 

olika sätt missbruka den genom att stjäla pengar eller kapa deras identiteter för andra 

användningsområden. Samtidigt står en generation av unga inför att komma ut i arbetslivet, där 

it-säkerhet kan vara av större vikt än i det dagliga användandet i hemmet. Begreppet it-säkerhet 

definierar vi som de åtgärder som vidtas för att skydda data och system mot obehörig åtkomst, 

förändring och tillgänglighet. I vår studie avser vi även hur användare skyddar sina personliga 

tillgångar i form av data mot obehöriga. 

 

 

1.2 Problembeskrivning 

 

I ett digitaliserat samhälle är det av stor vikt att användarna faktiskt är medvetna om hot och 

risker som existerar på Internet ur ett it-säkerhetsperspektiv, hur det kan påverka dem och hur de 

i största mån kan skydda sig från att utsättas från att angripare får tillgång till deras personliga 

information. En angripare innebär i den här studien en person som har för avsikt att med hjälp av 

datorer få tillgång till känslig information om en person eller ett system genom att utsätta denne 

för olika tekniska eller sociala angrepp. Det innefattar även en person som utsätter en annan 

persons dator för mjukvara avsedd för att utföra attacker mot andra system eller datorer, 

exempelvis s.k. botnet, där de drabbades datorer styrs på distans av en angripare för olika 

ändamål. Genom att öka användares kunskap kring it-säkerhet kan man minska risken för att de 

utsätts för digitala attacker, och få dem att använda Internet mer säkerhetsmedvetet. En attack 

eller angrepp anser vi vara när en dator eller ett informationssystem utsätts för skadlig kod eller 

intrångsförsök. Det kan exempelvis vara genom att en användare laddar ner mjukvara från 

opålitliga källor eller att en angripare aktivt försöker få tillgång till en dator eller 



2 

 

informationssystem genom brister i it-säkerheten. I vår studie använder vi termerna hot och 

risker som en beskrivning för de säkerhetsrisker som en användare löper stor risk att utsättas för. 

 

Vi har valt att inrikta oss på gymnasieelever i vår undersökning. Detta eftersom det är en grupp 

som vuxit upp i ett samhälle präglat av Internet och som står inför att komma ut i arbetslivet. 

Utifrån detta kommer följande frågeställning att behandlas: 

 

● Hur medvetna är gymnasieelever om de vanligt förekommande säkerhetsrisker och 

angrepp som existerar på Internet idag? 

 

 

1.3 Motiv 

 

Vi inriktar oss på denna frågeställning eftersom vi anser att det är viktigt att det finns en 

fördjupad förståelse kring vilken nivå av it-säkerhetskunskap som gymnasieelever idag besitter. 

Om det visar sig att kunskapsnivån är låg bör man vidta åtgärder för att förbättra den. Det skulle 

exempelvis kunna vara att skolväsendet, föräldrar eller samhället i stort behöver ta ett större 

ansvar för att lära ut om hot och risker. Det kan även vara elevernas egna ansvar att själva utbilda 

sig inom ämnet. Oavsett vilket resultat undersökningen ger kan det även fungera som en referens 

för senare undersökningar inom samma område för att se om kunskapsnivån inom it-säkerhet 

ökar eller minskar. Eftersom företag riskerar att drabbas av angrepp genom sina anställdas 

oförsiktighet eller okunskap är det viktigt att man kan bilda sig en översikt över ungas 

kunskapsnivå. Vi tycker även att det är intressant att undersöka just unga studenter för att kunna 

få en nyanserad bild av kunskapen bland en grupp som vuxit upp med tillgång till denna 

teknologi, och som därmed bör ha en hög nivå av kunskap kring it-säkerhet. 

 

I vårt arbete har vi tagit fram en statistisk översikt över studenternas kunskap inom it-säkerhet. 

Genom detta tillsammans med en sammanställning av vanligt förekommande säkerhetshot har vi 

skapat oss en översikt över vad användare behöver få mer utbildning eller information inom för 

att minska risken för att känslig information blir stulen från datorer i hemmet eller på arbetet, och 

om detta är något som kan anses vara viktig allmänbildning att få kännedom om redan i skolan. 

Allmänbildning inom andra vanligt förekommande risker är något som ofta lärs ut i ett tidigt 

skede av barns liv. Genom grundskolan och sina föräldrar får barn veta hur viktigt det är med 

försiktighet i trafiken, som att titta åt båda hållen innan man korsar vägen. Vi tror att ett liknande 

förhållningssätt till it-säkerhet kan bidra till ett säkrare agerande på Internet och därmed 

resulterar i en säkrare it-miljö. 

 

 

1.4 Kunskapskaraktärisering 

 

Vi väljer att definiera it-säkerhet olika beroende på om man ser på det ur ett tekniskt eller ett 

socialt perspektiv. Tekniska hot kan t.ex. röra sig om skadlig kod i form av virus, medan sociala 

hot kan vara bedrägerier där it främst används som kommunikationsmedel. I vårt arbete 

behandlar vi it-säkerhet utifrån båda definitionerna, och detta sett ur ett användarperspektiv där 

vi inriktar oss på ungdomar i 18-årsåldern. Digitala angrepp som spam har vi valt att inte ta med, 

eftersom den skadliga delen av spam går under begreppet phishing där vi tar upp risken med e-

post från okända avsändare. Hotbilder som endast riktar sig mot företag ingår inte i vår 

undersökning. 

 



3 

 

Den kunskap vi tagit fram har skett genom en enkätundersökning. Vi har valt detta för att få en 

ytlig men bred insikt i användares kunskapsnivå inom it-säkerhet. Vi har även genomfört en 

undersökning där vi tagit reda på vilka de vanligaste säkerhetshoten för användare är. I denna har 

vi beskrivit begreppen, visat aktuell statistik gällande hur vanligt förekommande de är och hur 

trenderna har förändrats de senaste åren. 

 

I kapitel två kommer vi att presentera hur vi gick till väga vid insamlandet och analysen av vår 

kvantitativa data. Kapitel tre innehåller en beskrivning över tidigare forskning inom området och 

en sammanfattning av stora it-säkerhetshot på Internet utifrån vårt faktaunderlag. I kapitel fyra 

presenteras vår insamlade kvantitativa data i diagram med tillhörande svarsstatistik. Denna data 

analyseras sedan i kapitel fem där en jämförelse mellan svaren från de olika skolorna görs. Hela 

arbetet sammanfattas slutligen i kapitel sex med en avslutande diskussion. 
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2 Design av genomförande 

 

2.1 Formulering av forskningsstrategi 
 

Vår undersökning har genomförts för att ta reda på vilken nivå av kunskap om it-säkerhet som 

unga användare besitter. Vi har genomfört vår undersökning genom användandet av en 

enkätundersökning som innefattar ett frågeformulär för at få fram kvantitativ beskrivande 

kunskap. Frågeformuläret har utformats utifrån den tidigare forskning och rapporter vi studerat 

för att ta reda på hur det rådande hotläget ser ut inom it-säkerhet. 

 

Eftersom vi genomfört en enkätundersökning med insamling av kvantitativ data valde vi att 

använda oss av den positivistiska paradigmen som utgångspunkt i vår undersökning. Vår 

undersökning behandlar inte varför gymnasieelever har en viss kunskapsnivå utan vilken nivå 

deras kunskap ligger på. Till följd av detta samt att informationen vi ämnat ta reda på varit av 

teknisk natur har vi utgått från detta paradigm. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetodik 

 

Urvalet vi använde oss av för undersökningen var icke-probabilistisk, d.v.s. att urvalet av 

gymnasieelever inte nödvändigtvis är representativ för den genomsnittliga gymnasieeleven 

(Oates, 2006, s. 97). Anledningen till detta är att motsatsen, probabilistisk undersökning, som 

innebär att man väljer respondenter som man tror hade svarat på ett visst sätt, hade krävt mycket 

tid och är svårare att genomföra då vi inte är helt säkra på deras kunskap inom ämnet (Oates, 

2006, s. 96). Mer specifikt har vi använt oss av tekniken strategiskt urval. Det innebär att vi har 

valt ut gymnasieklasser med olika inriktningar för att ge oss ett bredare urval med vad vi tror är 

ett tillförlitligare spann av kunskap, istället för att slumpmässigt ha valt elever (Oates, 2006, s. 

98). 
 

För att få kontakt med klasser som är villiga att ställa upp valde vi att kontakta ett dussin olika 

skolor i Uppsala via e-post. Av dessa var tre skolor intresserade av att besvara vårt frågeformulär. 

Från dessa tre skolor har vi i vår undersökning använt oss av svar från 93 gymnasieelever i 

årskurs två och tre från sammanlagt sex olika gymnasieklasser med olika inriktningar. Eleverna 

som besvarade frågeformuläret bestod av fyra klasser från It-gymnasiet; två med teknikinriktning 

och två med el- och energiinriktning, en klass från Jensen gymnasium där de hade inriktningen 

ekonomi och juridik, och slutligen en frisörklass från Fyrisskolan. Detta urval har gett oss en 

variation i typen av elever som besvarar enkäten. Konsekvensen kan dock vara att resultaten 

riskerar att luta åt högre teknisk kunskap och därmed inte motsvara genomsnittet eftersom många 

av de elever vi frågat studerar på It-gymnasiet. 

 

I vår enkätundersökning har vi använt oss av självadministrerade frågeformulär som är 

distribuerade i pappersform (Oates, 2006, s. 221). Det innebär att vi delade ut frågeformulären 

och lät dem besvara dem utan ytterligare påverkan eller vägledning från oss (Oates, 2006, s. 

219). Vi valde att använda oss av frågeformulär som datainsamlingsmetod eftersom vi tror att det 

hade varit betydligt mindre sannolikhet att få gymnasieelever att ställa upp på att besvara detta 

under sin egen fritid. Användningen av frågeformulär medförde även att vi endast behövde 

kontakta rektorer och lärare för att få åtkomst till många elever, istället för att vara tvungna att på 

egen hand hitta elever som vore villiga att ställa upp. 
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I samband med utdelningen av frågeformuläret beskrev vi för eleverna att resultatet skulle 

användas i vårt examensarbete där vi har som avsikt att undersöka vad de känner till om it-

säkerhet riktat mot användare, deras användarvanor och försiktighet på Internet. 

 

Svagheten med självadministrerade kontra forskaradministrerade frågeformulär är att det kan 

medföra en ökad risk att formulären inte besvaras utförligt (Oates, 2006, s. 221). Ifyllningen av 

frågeformulären skedde under uppsikt av både deras lärare och oss under elevernas lektionstid, 

vilket gav oss fördelen att vi försäkrades om att eleverna faktiskt besvarade enkäten. Detta lät oss 

undvika risken att formulären inte besvarades utförligt. Detta gav oss även möjligheten att låta 

fler klasser besvara formulären på kortare tid än om vi använt oss av forskaradministrerade 

frågeformulär. Detta val tror vi ha lett till mer tillförlitlig data då vi fått ett större urval av 

respondenter. 

 

Det hade varit enklare att sammanfatta resultatet om frågeformuläret varit i digital form, men vi 

anser att eftersom detta troligtvis hade behövt ske på elevernas fritid då inte alla har en varsin 

dator tillgänglig i skolan vid samma tidpunkt, hade antalet elever som faktiskt besvarat 

frågeformuläret reducerats markant. 

 

Det mest utmanande med frågeformuläret, och som heller inte fick ske slumpmässigt, var dess 

utformning. Vi insåg att vi inte skulle få en andra chans till att ställa dessa frågor, och lade därför 

ner mycket tid på att säkerställa att dess utformning var tydlig och lättförståelig för alla elever 

oavsett inriktning. Vi tog fram vad vi ville ha besvarat med vår enkätundersökning, och 

utformade 27 frågor utifrån detta. Frågornas utformning i formuläret följde den metod som Oates 

ställer upp för att ge dem en tydlig struktur (Oates, 2006, s. 222). Hennes beskrivna metod gick 

ut på att varje fråga bestod av 20 eller färre ord för att behålla intresset hos de som besvarar den, 

och vi försökte se till att frågorna ej var tvetydliga då det hade riskerat att ge oss felaktiga 

resultat. Vissa frågor formulerades med mindre exakta begrepp, så som att använda oss av 

“virus” istället för “malware”, eftersom vi ville försäkra oss om att respondenterna förstod vad 

som menades. Frågorna utarbetades även för att inte vara vaga men objektiva så att våra frågors 

formulering inte påverkade elevernas svar. (Ibid.) 

 

För att få fram ett resultat som visar elevernas kunskap om it-säkerhet utformades 

frågeformuläret för att behandla fakta istället för elevernas åsikter, med de flesta frågor ställda 

som slutna frågor för att både öka sannolikheten för att formuläret besvaras seriöst, och för att 

underlätta vårt arbete då svaren analyserades. Frågorna bestod framförallt av flersvarsalternativ 

eller en sexgradig Likertskala för att styra eleverna att ta ställning åt något håll istället för att 

möjliggöra för dem att förhålla sig neutrala. Några av de slutna frågorna kompletterades även 

med öppna frågor där det kändes motiverat för att ge oss en större insikt i varför de svarat som de 

gjort. Frågeformulärets början bestod av fem frågor som hade som uppgift att ge oss en bild av 

vilka de är. Detta följdes av frågor som framförallt inriktade sig på att se deras användarvanor, 

försiktighet och upplevd kunskapsnivå. De sista frågorna hade som uppgift till att testa elevernas 

kunskap, genom att ställa dem inför olika scenarion som syftade till att simulera olika attacker 

och om de hade fallit för dem eller inte. 

 

Innan frågeformuläret lämnades ut till skolorna lät vi våra handledare och vänner gå igenom det 

och komma med kritik för att se om någon del behövde definieras tydligare, omformuleras eller 

ge synpunkter kring om någonting saknades. Som Oates skriver behövde vi även ta 

frågeformulärets innehållsvaliditet, struktursvaliditet och tillförlitlighet i beaktning för att skapa 
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ett bättre innehåll (Oates, 2006, s. 227). En bra innehållsvaliditet innebär att frågorna täcker upp 

alla delar man vill undersöka med sin frågeställning, vilket vi tog oss an genom att använda oss 

av många frågor som kom från många kategorier inom it-säkerhet. Struktursvaliditet handlar om 

utifall vi undersöker det vi tror att vi undersöker. Genom att ge eleverna så mycket tid de 

behövde med att besvara frågeformuläret har vi sett till att tidspress inte påverkar deras svar. 

Ytterligare steg vi vidtog var att låta anhöriga till oss med låg kunskap kring it-säkerhet besvara 

frågeformuläret för att finna fel i tidigt skede, innan frågeformuläret delades ut till eleverna. 

Frågorna har även skrivits med användandet av korta och tydliga frågor för att underlätta att 

respondenterna förstår dem korrekt. Tillförlitlighet är om man hade fått fram samma svar om 

man ställt frågorna på nytt till samma respondenter. Detta är svårt att mäta, speciellt då vi 

undersöker deras kunskap vilket givetvis kan öka på kort tid. Men med tydliga frågor bör de inte 

tolka frågorna annorlunda vid olika tillfällen. (Ibid.) 

 

 

2.3 Metodik för dataanalys 

 

Vi har i arbetet använt oss av kvantitativ data, vilket är den vanligaste hämtade datan från enkäter 

(Oates, 2006, s. 245). Vi har gjort detta val eftersom vi anser att det är viktigare att få ta del av 

många elevers sammanfattade svar än utförliga svar från endast ett fåtal elever, vilket riskerar att 

påverkas mer av slumpen i vårt urval. Detta eftersom ett fåtal särskiljande svar, där de har väldigt 

hög eller låg kunskap, inte kommer utgöra en lika stor andel av det sammanfattade resultatet. 

Eftersom vi främst använt oss av slutna frågor med flervalsalternativ eller en Likertskala som 

svarsalternativ har vi behandlat ordinal data. En Likertskala innebär att respondenterna läser ett 

påstående i en fråga, och förhåller sig till påståendet genom att svara med en siffra mellan t.ex. 

ett och sex beroende på hur väl det stämmer in. 

 

För att analysera datan på ett effektivt sätt använde vi oss av ett kodningsschema med unika 

koder för varje svarsalternativ, med specifika koder för uteblivna svar. Felaktig data, t.ex. om de 

kryssat i samtliga svarsrutor i en Likertskala, behandlades genom att de svaren fick en unik kod 

som kategoriserade frågan som felaktigt ifyllt. En fördel med kvantitativ data är att den gav oss 

möjligheten att på ett tydligt och lättförståeligt sätt representera svaren med grafiska hjälpmedel. 

I vår presentation av den insamlade datan från enkätundersökningen har diagram och tabeller 

använts för att visualisera och presentera vårt resultat. 

 

Resultaten från undersökningen har vi sedan valt att jämföra för att se om svaren skiljer sig åt till 

stor del mellan olika studieinriktningar och skolor. Vi har däremot sett till att inte gå för snabbt 

fram och dragit några förhastade slutsatser där relationer i datan funnits, utan istället försökt visa 

att det finns tecken som pekar på att det förhåller sig på ett visst sätt (Oates, 2006, s. 259). De 

sista stegen i dataanalysen blev att tolka den insamlade datan, jämföra med tidigare utförd 

forskning och dra slutsatser. 
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3 Teori 
 

3.1 Tidigare forskning 

 

It-säkerhet är ett väldigt brett ämnesområde som det skett mycket forskning inom. Mycket tycks 

däremot vara inriktat framförallt mot företag. Rapporter som inriktar sig enbart mot 

användarsäkerhet har varit svårare att finna, men mycket av det skrivet främst med företag i 

åtanke har vi kunnat använda delar av. Nedan presenteras några av de främsta källorna för oss vi 

funnit som behandlar vårt ämne. 

 

 

3.1.1 Säkerhetsmedvetenhet 

 

It-säkerhetsmedvetenhet definierar vi som den kunskap en användare besitter om hot och risker 

på Internet, men även kunskap om olika sätt att skydda sig mot dessa hot. Tidigare studier inom 

området visar sig ofta vara inriktade mot medvetenhet hos företag (Hawkins, Yen & Chou, 

2000). De visar sig även ofta vara mer inriktade på att utveckla metoder för att effektivisera 

utbildning för it-säkerhet (Thomson & Von Solms, 1998) eller utvärdera effektiviteten av sådan 

utbildning (Kruger & Kearney, 2006). Hawkins et al. (2000) kommer i sin studie fram till att det 

är mycket viktigt att företag håller personalen i sina it-avdelningar uppdaterade över nya 

teknologier och trender inom området, men även att chefer gör det. Detta skulle förslagsvis ske 

genom att låta personalen gå på föreläsningar och prenumerera på nya publikationer inom it-

teknologi. 

 

I en kvalitativ studie av Albrechtsen (2007) undersöks bl.a. hur anställda hos ett företag upplever 

sin roll inom informationssäkerhet på sin arbetsplats. Undersökningen utfördes genom intervjuer 

hos ett it-företag i Norge och inom en avdelning på en bank. 

 

I sammanfattningen av resultatet ges en beskrivning av nivån av medvetenhet för 

informationssäkerhet hos de intervjuade personerna: 
Altogether there were more negative indications than indications pointing to a high 

degree of information security awareness. On the positive side, the informants at the two 

companies generally viewed information security as important to themselves and the 

company. They also stated that they were motivated for contributing to the information 

security work. (Albrechtsen, 2007, s. 280) 

 

Han nämner vidare att säkerhetsmedvetenheten var otillräcklig eftersom de intervjuade utförde 

väldigt få informationssäkerhetsåtgärder, de var obekanta med olika säkerhetshot och var inte 

medvetna om de möjliga konsekvenserna för luckor i säkerheten. Det nämns även att flera av de 

intervjuade personerna inte kunde se något värde i deras roll inom informationssäkerhet hos 

företaget som helhet. (Ibid.) 

 

Eyong B. Kim (2014) undersöker i sin artikel hur it-säkerhetsmedvetenheten bland 

collegestudenter i USA är i syfte av att kunna förbättra utbildningar i it-säkerhet. 

 

I sin undersökning ger han en beskrivning av säkerhetsmedvetenhet: 
Security awareness is how well users understand the importance of information security 

and how well they exercise information security controls to protect the organization’s 

data and networks. (Kim, 2014, s. 115). 
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Han hänvisar till en rapport utförd av bredbands- och kommunikationsleverantören Verizon. 

Rapporten visar att 83% av de som utsatts för en attack blev utsatta för att de hade någon form av 

svaghet i säkerheten som en angripare hade möjlighet att utnyttja (target of opportunity), snarare 

än att angriparen valde ut offret av andra orsaker (target of choice) (Verizon, 2011, s. 3). För att 

förebygga opportunistiska attacker anser Kim (2014) att collegestudenter behöver förstå hur de 

ska skydda sin information och systemen de använder. Hans slutsats är att studenterna förstår 

behovet av utbildning för att öka medvetenheten för informationssäkerhet men att de sällan 

deltar i sådan utbildning. Han anser därför att det finns ett behov av mer utbildning om 

informationssäkerhet, och att skolan bör erbjuda sina elever möjlighet till sådan utbildning. 

 

Anderson (2010) beskriver i sin studie det problematiska i att it-säkerhetsutbildningar inte 

genomförs för hemanvändare på samma sätt som många företag utbildar sina anställda. Studien 

är uppbyggd genom ett experiment och en enkätundersökning bland hemanvändare i USA och 

undersöker användarnas förhållningssätt till it-säkerhet. I studien argumenteras det för vikten av 

utökad utbildning inom it-säkerhet, och hur utbildningen bör omformas till att även omfatta 

sociala hot (Anderson, 2010, s. 614).  Hon visar även att tekniska hjälpmedel inte är tillräckligt 

för att skydda användare från angrepp på Internet, och att säkra användarvanor är en 

nödvändighet (Anderson, 2010, s. 637). 

 

 

3.1.2 Hottrender på Internet 

 

Vi har i vårt arbete tittat på rapporter inriktade på hotläget på Internet skrivna av it-

säkerhetsdivisionerna på företagen Mandiant, Verizon, TechTarget, IBM och Symantec. Samtliga 

rapporter är utgivna under början av 2014 och visar statistik från det föregående året. 

 

Mandiant (2014) anser i sin rapport att det skett ett stort skifte i hur allmänheten ser på it-

säkerhet. Drabbade företag är numera mer villiga att prata om de angrepp de utsatts för. Även om 

medvetenheten bland företag och användare ökat så har detta inneburit en uppkomst av nya 

angreppssätt från angriparna. De förklarar även att det faktiska hotläget ännu är detsamma, och 

att förr eller senare utsättas för ett angrepp är oundvikligt (Mandiant, 2014, s. 22). 

 

Verizon (2014) ger en övergripande inblick i de attacker som ett 50-tal organisationer utsatts för 

under 2013. De väljer att sammanfatta 2013 som ett år där angreppen gick från att vara 

geopolitiska till att innefatta storskaliga attacker mot kreditkortsföretag (Verizon, 2014, s. 3). 

Genom att studera mönster i de angrepp som de undersökta organisationerna drabbats av har de 

framfört förbättringsförslag för organisationernas it-säkerhet. 

 

TechTarget (2014) presenterar i sin rapport att risken att applikationer innehåller skadlig kod 

nödvändigtvis inte är det enda hotet för användare. En ofta förbisedd risk innefattar hur 

utvecklarna av applikationen valt att hantera information. Okrypterad lösenordshantering kan 

innebära att angripare utan större besvär kan få tag på användares uppgifter (TechTarget, 2014, s. 

6). Bland de 100 undersökta mobila applikationerna fann de att en majoritet av dem klassades 

som att vara en hög riskfaktor till följd av dålig informationshantering (Ibid.). De rapporterar 

även en stor ökning i antalet angrepp som ämnar stjäla användares identitet eller kapa deras 

konton (TechTarget, 2014, s. 22). 

 

IBM (2014) rapporterar en ständig ökning i antalet angrepp. Speciellt inom DDoS-attacker och 

informationsläckor ser de en stor ökning jämfört med föregående år (IBM, 2014, s. 4). De går 
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även igenom vissa strategiska mål som ofta utsatts för angrepp. Dessa omfattade bland annat 

konton med många följare på social media och angrepp mot den digitala valutan Bitcoin (IBM, 

2014, s. 7). Liksom TechTarget (2014) beskriver de faran med applikationer som hanterar 

information på ett osäkert sätt (IBM, 2014, s. 9). Speciellt Java anses av dem vara en stor 

säkerhetsrisk som sett en nästan trefaldig ökning i antal upptäckta säkerhetshål under 2013 

jämfört med det föregående året (Ibid.). 

 

Symantec (2014) går i sin rapport utförligt igenom statistik och information om olika 

angreppssätt på Internet. Det beskrivs även hur trenderna för dessa ser ut jämfört med tidigare år. 

De pekar bland annat på en flerfaldig ökning inom ransomware (Symantec, 2014, s. 6). Andra 

stora angreppstyper som de tar upp är phishing, malware och zero day-attacker. Dessa kommer vi 

att redogöra för mer utförligt nedan. 

 

Flera av rapporterna belyste problemet med ökade attacker under 2013. Symantec valde att kalla 

det för “year of the mega breach”, och Verizon kallade det för “year of the retailer breach” 

(Verizon, 2014, s. 3). Dessa begrepp myntades till följd av mängden företag som angripare 

lyckats stjäla information från (Symantec, 2014, s. 5). Rapporterna belyste problemet med 

utvidgandet av så kallade hacker-nätverk, där en större mängd anonyma grupper väljer att 

angripa företag av diverse anledningar. Dessa är dock främst inriktade på att angripa företag. De 

företag som angreps hårdast under 2013 var kreditkortsföretag. Detta kan i sin tur drabba 

användare hårt eftersom den information angriparna får tag på kan innefatta kreditkortsuppgifter 

och annan känslig information (Verizon, 2014, s. 3). 

 

Vi har utifrån dessa rapporter använt Symantec som primärkälla eftersom de fokuserar mer på it-

säkerhet för användare än vad vi sett i de andra företagens rapporter. Då vi kunnat har vi jämfört 

trender och statistik med övriga rapporter där liknande information förekommer. 

 

 

3.1.3 Säkerhetsmedvetenhet och företag 

 

Culnan, Foxman och Ray (2008) beskriver i sin undersökning hur låg it-säkerhet i hemmet hos 

ett företags anställda kan leda till stora konsekvenser för företaget. I och med att arbetet blivit 

alltmer portabelt med hjälp av åtkomst till Internet hemifrån och användandet av bärbara datorer 

har det möjliggjort för åtkomst till företagsinformation genom osäkra nätverk och datorer som 

potentiellt är infekterade av skadlig mjukvara. Ett exempel på risker med BYOD (Bring Your 

Own Device) som gavs var läkemedelsföretaget Phizer där en anställds make/maka installerade 

otillåten fildelningsprogramvara på den anställdes bärbara jobbdator, vilket ledde till en 

säkerhetsläcka. Organisationer som tillåter sina anställda att arbeta efter BYOD får det därmed 

ofta svårt med att skydda sig lika omfattande mot it-säkerhetshot, och det medför även ytterligare 

skyldigheter till it-säkerhetsmedvetenhet bland de anställda. (Culnan, Foxman, Ray, 2008, s. 50) 

 

 

3.2 Social engineering 

 

Christopher Hadnagy (2010) beskriver social engineering som en vetenskap där man genom att 

manövrera människor får dem att genomföra en handling i någon aspekt av deras liv (Hadnagy, 

2010, s. 32). Social engineering kan delas in i två huvudsakliga kategorier; teknikbaserade och 

människocentrerade angrepp (Gulati, 2003, s. 1). Teknikbaserade angrepp syftar till att lura 

användaren till att tro att denne kommunicerar med en dator. Detta kan t.ex. ske genom falska 



10 

 

inloggningssidor för att förmå användaren till att avslöja känslig information. 

Människocentrerade angrepp utnyttjar människors önskan om att vara behjälpliga och omtyckta. 

Det kan röra sig om att angriparen utgör sig för att vara anställd på ett behörigt företag för att få 

andra att avslöja känsliga uppgifter (Gulati, 2003, s. 1). 

 

En stor svaghet i många användares it-säkerhet är återanvändandet av lösenord för olika konton 

på Internet. En angripare behöver därför ofta bara komma åt ett lösenord för att ta sig in på flera 

konton tillhörandes samma person. Ett sätt för angriparna att få tag på användares uppgifter är 

genom att skicka ut ett frågeformulär där offret ombeds ange sin e-postadress och ett lösenord för 

att registrera ett konto hos dem. Om lösenordet används på flera konton av offret kan angriparen 

genast få tillgång till flera konton där e-postadressen används som användarnamn. (Granger, 

2001, s. 5) 

 

 

3.2.1 Phishing 

 

Phishing är en variant av social engineering, där angriparen genom bedrägeri, så som att utgöra 

sig för att vara någon annan, förmår den drabbade att avslöja känslig information som lösenord 

och kreditkortsinformation, vilket sedan kan missbrukas för att sprida skadlig kod eller stjäla 

pengar. Phishing sker ofta genom e-post eller meddelanden på sociala medier där man försöker 

få användaren att klicka på en länk. Länken vidarebefordrar användaren till en inloggningssida 

som är identisk med den som ska efterliknas, t.ex. Facebook, men då användaren skriver in sina 

uppgifter så skickas de istället till angriparen. Uppgifterna kan sedan användas till att sprida 

skadlig kod till den drabbades kontakter, och för att utöka nätverket av infekterade datorer under 

angriparens kontroll. (Symantec, 2014, s. 78) 

 

 
Fig 1. Figuren visar ett exempel på ett phishingmeddelande som sänts via e-post. (Källa: www.phishing.vcu.edu) 

 

En välkänd variant av phishing är s.k. Nigeriabrev. Angriparna utnyttjar människors girighet och 

känsla av hopp att snabbt få tillgång stora summor pengar. Det sker genom att skicka ut ett stort 

antal e-postmeddelanden till olika adresser där de utgör sig för att vara en nigeriansk prins. En 

annan version som uppkommit är att de utger sig för att vara advokat till ens okända avlidna 
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släkting. I båda fallen påstår angriparen att de behöver offrets hjälp med att överföra en stor 

summa pengar. De förklarar för offret att om denne hjälper dem med att betala in ett visst belopp, 

kommer offret att belönas mångfaldigt. Efter att användaren betalat angriparen påstås det ofta att 

hinder stötts på och att mer pengar behöver överföras. Detta fortsätter tills offret förstår att denne 

blivit bedragen, eller tills att de inte har mer pengar att skicka. (Chawki, 2009, s. 4) 

 

 
Fig 2. Figuren visar ett exempel på ett Nigeriabrev som sänts via e-post. (Källa: www.scamtam.com) 

 

Phishing genom e-post har ökat något under 2013 jämfört med föregående år. Från att omfatta 1 

av 414,3 e-postmeddelanden om dagen till att omfatta 1 av 392,4. Det har under de senaste åren 

även skett ett visst skifte i hur phishing utförs. I och med att användarvanor på Internet 

förändrats har det medfört att phishing förflyttat sig och utökats från att framförallt ske genom e-

post, till att även ofta ske genom sociala medier. Men trots att närvaron på sociala medier ökat 

avsevärt sker det fortfarande många phishingförsök via e-post. Utöver falska inloggningssidor 

har det även vuxit till att omfatta olika lockbeten, innefattande bland annat 

marknadsföringskampanjer och inbjudningar till populära sociala medier. (Symantec, 2014, s. 

78) 

 

 
Fig 3. Figuren visar antalet phishingmeddelanden som sänts genom e-post under 2012 och 2013. (Källa: Symantec 

2014, s. 78) 
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Fig 4. Figuren visar antalet phishingmeddelanden som sänts genom social media under 2012 och 2013. (Källa: 

Symantec 2014, s. 79) 

 

Att drabbas av en phishingattack kan få stora konsekvenser för användaren. I några av de värsta 

fallen kan det innebära att angriparen får full tillgång till användarens bankkonto, kan installera 

och sprida malware eller låta angriparen genomföra en identitetsstöld (Symantec, 2014, s. 79). 

Att skydda sig mot phishing innebär framförallt att vara försiktig med vilka länkar man klickar 

på, särskilt då angriparna ofta använder sig av förkortade URL:er, vilket innebär att de kan dölja 

den egentliga adressen som man skickas till då man klickar på länken (Symantec, 2014, s. 82). 

Man bör även lära sig att känna igen tecken på hur angriparna formulerar sig i sina meddelanden. 

Det kan handla om att det finns en stark tidspress till att acceptera meddelandet, att de erbjuder 

tjänster som är för bra för att vara sanna eller att det är ett osannolikt scenario (Symantec, 2013, 

s. 52). Det är även viktigt att inse att även om avsändaren till meddelandet är en trovärdig person, 

så kan denne vara infekterad av malware som i sin tur skickat meddelandet (Ibid.). 

 

 

3.3 Malware 

 

Ett samlingsnamn som ofta används för skadlig mjukvara är malware. Det omfattar många olika 

slags it-säkerhetshot där angriparen använder sig av skadlig kod som infekterar användaren för 

att sedan uppfylla olika syften. Även om angriparnas syften kan skilja sig åt, så brukar de flesta 

ha som primärt mål att tjäna pengar på angreppen (Symantec, 2014, s. 51). För att en angripare 

ska få tillgång till datorer så nyttjas flera olika metoder. 

 

Några av de vanligaste metoderna är att hitta säkerhetshål i programvara samt att använda sig av 

s.k. botnets, där ett nätverk av infekterade datorer styrs på distans av en angripare för olika 

ändamål (Symantec, 2014, s. 52). Infekterade datorer som ingår i ett botnet refereras till som 

zombies, och är ett viktigt verktyg för angriparna. En av anledningarna till att de är så viktiga är 

dess mångsidighet. Några av deras användningsområden är att genomföra DDoS-attacker i syfte 

att överbelasta nätverk, skicka e-postspam och att stjäla bankinformation från de drabbade 

(Symantec, 2014, s. 45). Det händer även att de hyrs ut till andra angripare mot en ekonomisk 

kompensation, vilket möjliggör för betalaren att genomföra ett angrepp utan att själv behöva 

anförskaffa sig ett helt eget botnet (Symantec, 2014, s. 45). 
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Trojaner inriktade mot banker såg en stor ökning under 2013. Trojaner är malware som utgör sig 

för att vara legitima program för att lättare kunna angripa datorer. Under 2013 första tre kvartal 

sågs en trefaldig ökning i antalet banktrojaner (Symantec, 2014, s. 50). Även om många av dessa 

inriktar sig på att direkt angripa stora banker så är det vanligaste syftet med banktrojaner att 

angripa klienten för att komma åt dess bankkonto (Ibid.). 

 

Malware som skickas genom e-postmeddelanden har sett en stor ökning under 2013 jämfört med 

2012. Från att 1 av 290,7 e-postmeddelanden innehåller malware, till att 1 av 196 meddelanden 

gör det (Symantec, 2014, s. 62). Även om spridningen av Malware framförallt sker på datorer 

som använder sig av Windows som operativsystem, håller antalet angrepp som riktar sig mot 

Apple Mac på att öka, något som sannolikt beror på att fler företag ger sina anställda möjligheten 

att välja Apple Mac framför Windows (Ibid.). Det är möjligtvis så att många ännu är under 

missuppfattningen att Apple Mac inte kan drabbas av malware. Detta tros kunna öka 

omfattningen av ett faktiskt angrepp (Ibid.). 

 

 
Fig 5. Figuren visar antalet e-postmeddelanden innehållandes virus under 2012 och 2013. (Källa: Symantec 2014, 

s. 61) 

 

I och med att användares vanor förändras så medför detta även en skiftning i angripares metoder 

och mål för sina angrepp. Social media har under de senaste åren kommit att bli en central del av 

många användares vardag. Genom att skapa malware som döljer sig inom applikationer som är 

ämnade att locka nyfikenheten bland många, speciellt unga, användare ämnar angriparna kunna 

sprida sin skadliga kod ännu snabbare. Med hjälp av populariteten som kan bildas kring olika 

hemsidor och applikationer ökar de chanserna till att fler drabbas i och med att deras applikation 

blir allt mer populär och användarna får med sina vänner i användandet. (Symantec, 2014, s. 64) 

 

En mer utförlig förklaring kring några av de vanligast förekommande angreppssätten presenteras 

nedan. 
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3.3.1 Zero-day attacker 

 

Zero-day attacker, även vanligt kallade zero-day vulnerabilities, är ett angreppssätt där man 

missbrukar säkerhetshål som endast upptäckts av angriparna och som inte har hunnit täppas till i 

nyligen utgiven eller uppdaterad mjukvara. Genom att hitta dessa hål i programmen kan 

svagheten användas till att komma åt användare som har programmet installerat, och därefter 

kunna stjäla information eller infektera dem med malware. (Bilge & Dumitras, 2012, s. 833) 

 

Antalet zero-day attacker som rapporterades under 2013 var 23 stycken, jämfört med 14 stycken 

under 2012 (Symantec, 2014, s. 58). Även om attackerna är få till antalet, kan konsekvenserna av 

dem bli ödesdigra. Ett stort problem ligger i att det ofta tar dagar, veckor eller till och med 

månader innan företagen kan säkra upp sina program med uppdateringar, och under dessa dagar 

kan angriparna arbeta obehindrat med att infektera och stjäla stora mängder information 

(Symantec, 2014, s. 59). 

 

 
Fig 6. Figuren visar antalet upptäckta och rapporterade zero-day vulnerabilities under 2013. (Källa: Symantec 

2014, s. 58) 

 

Det är även viktigt att poängtera att alla attacker inte nödvändigtvis rapporteras eller upptäcks 

förrän långt senare. Antalet rapporterade och faktiska zero-day attacker kan därmed skilja sig åt. 

På samma sätt kan vissa företag eller viss programvara se ut att ha många säkerhetsluckor, 

medan anledningen till dess höga antal istället kan ligga i politiska beslut inom organisationen, 

så som att de rapporterar alla attacker till allmänheten. (Ibid.) 

 

Attackerna riktar sig oftast mot populära program, så som Adobe Flash, Java och Internet 

Explorer för att öka antalet potentiella mål som man kan nå och i sin tur infektera (Ibid.). 

Eftersom de inriktar sig på säkerhetshål som målets skapare själva ofta inte insett existerar finns 

det nästan inga sätt att skydda sig mot dem (Ibid.). Förebyggande säkerhetsarbete som däremot 

kan vidtas av användare är att de ser till att deras program är inställda på att automatiskt 

uppdateras för att vara säkra på att de har den senaste, och förhoppningsvis säkraste, versionen 

installerad (Symantec, 2014, s. 88). 
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3.3.2 Ransomware 

 

Ett slags malware som kommit att bli ett stort hot för Internetanvändare de senaste åren är 

ransomware (Symantec, 2013, s. 50). Ransomware sprids oftast via infekterade hemsidor, där 

den skadliga koden som finns lagrad kan infektera användare då de besöker hemsidan (Ibid.). Ett 

annat angreppssätt är genom reklamannonser som angriparna betalat för på legitima sidor, där 

den skadliga koden hämtas hem då användaren klickar på annonsen (Ibid.). 

 

Efter att ha infekterat en dator låser eller krypterar ransomware datorn och nekar den drabbade 

åtkomst till den. Meddelandet brukar även använda sig av en bild som beskriver varför datorn är 

låst, och som erbjuder betalningsmöjligheter till att låsa upp den, där beloppet ofta är mellan $50 

och $400 (Ibid.). Meddelandet om anledningen till att datorn är låst använder sig av social 

engineering för att öka chanserna att den drabbade betalar, och omfattar ofta en varning från 

angriparna där de utgör sig för att vara polisen (Ibid.). Även om ransomware i sig inte är ett nytt 

påfund, har mer avancerade och farligare varianter uppkommit de senaste få åren (Symantec, 

2014, s. 48). 
 

 
Fig 7. Figuren visar ett exempel på hur en dator smittad av ransomware kan se ut. (Källa: Symantec 2014, s. 49) 

 

CryptoLocker är namnet på ett ransomware som uppkommit under 2013 och som anses vara ett 

stort hot för användare världen över (Ibid.). Det som gör CryptoLocker särskilt farligt är att det 

tillämpar stark krypteringsteknik på datorns filer. Det medför att det enda alternativet för att 

kunna rädda filerna är att betala in den lösensumma som angriparna har begärt (Ibid.). Det är 

dock viktigt att notera att en inbetald lösensumma är ingen garanti för att datorn faktiskt kommer 

att låsas upp, och datorn används ofta till övrig spridning av malware efter det att man betalat 

(Symantec, 2013, s. 50). 
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Fig 8. Figuren visar antalet datorer infekterade av ransomware under 2013. (Källa: Symantec 2014, s. 48) 

 

Antalet datorer infekterade av ransomware har ökat markant under 2013. Mellan januari och 

december skedde en stor ökning i antalet attacker där ransomware använts och som stoppats av 

Symantec. Från ca. 100,000 attacker under januari månad, till att ske 660,000 attacker under 

december samma år (Symantec, 2014, s. 48). För att minska risken till att drabbas bör man se till 

att ens programvara är uppdaterad samt att man är försiktig med vilka hemsidor man besöker och 

vad man väljer att klicka på (Symantec, 2014, s. 89). Utöver det bör man inte installera plug-ins 

som man inte vet kommer från en säker källa, och det är även rekommenderat att använda 

mjukvara som förhindrar reklam från att visas på hemsidor (Symantec, 2013, s. 52). Sist men 

inte minst bör man alltid ha sina viktiga filer sparade på mer än ett ställe, för att försäkra sig om 

att man kan göra en återställning utan att drabbas avsevärt om man trots allt detta skulle bli 

infekterad (Ibid.). 

 

 

3.3.3 Mobil malware 

 

Under de senaste åren har användandet av smartphones, mobiltelefoner som ger användaren 

möjligheten att kunna ansluta sig till Internet och installera nedladdade applikationer, ökat 

avsevärt. Genom Androids uppkomst och möjliggörande för användaren att ladda hem program 

utanför den officiellt godkända listan av mjukvara har det gett angripare en större möjlighet till 

att sprida skadlig kod genom mobiltelefoner (Symantec, 2014, s. 69). En undersökning från 2013 

visar att det nästan uteslutande är Androidplattformen som är drabbat av malware (Symantec, 

2014, s. 71). Till skillnad mot Apples Iphone är Android inte lika restriktiva i vilka applikationer 

som tillåts på deras applikationsmarknad. Den enda nya familjen av mobil malware som 

upptäcktes under 2013 och som inte angrep Android riktade sig mot Windows phone (Ibid.). 
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Fig 9. Figuren visar antalet funna familjer av malware riktat mot mobiltelefoner under 2012 och 2013. (Källa: 

Symantec 2014, s. 70) 

 

En undersökning av Symantec från 2013 visade på en stor bristande kunskap gällande it-säkerhet 

för mobiltelefoner. Hela 57% av de tillfrågade vuxna kände inte ens till att det gick att installera 

virusskydd i sina mobiltelefoner (Symantec, 2014, s. 69). Detta är givetvis ett problem, då 

malware som inriktar sig mot mobiltelefoner kan skapa stora problem för användaren. Funna 

malware har bland annat innefattat applikationer som hindrar användaren från att använda sin 

mobiltelefon samt andra som stjäl information som finns lagrad i mobiltelefonen (Symantec, 

2014, s. 71). 

 

Andra risker för användare är malware som skickar ut SMS till betalnummer, vilket kan medföra 

höga telefonräkningar för användaren, samt att infekterade mobiltelefoner kan användas i botnets 

för andra ändamål (Symantec, 2013, s. 37). Malware i mobiltelefoner kan liksom på datorer 

spridas på många olika sätt. Några av de vanligaste omfattar skadliga filer i e-postmeddelanden 

och applikationer som döljer skadlig kod inom sig (Symantec, 2014, s. 73). Det har även 

förekommit att applikationsutvecklare blivit kapade, och att angriparen då har kunnat släppa en 

ny version av deras applikation som innehåller skadlig kod (Symantec, 2014, s. 73). 
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4 Empiri 
 

4.1 Enkätundersökningen 

 

4.1.1 Respondentfördelning och användarvanor 

 

Enkätundersökningen delades ut till och besvarades av 30 kvinnor och 63 män, vilket ger en 

procentfördelning på 32,3% kvinnor och 67,7% män. Samtliga av de 93 elever som tog del av 

enkäten besvarade den, med undantag för ett fåtal frågor som enstaka respondenter inte fyllt i. Av 

de 93 respondenterna var 64 från It-gymnasiet, 16 från Jensen gymnasium och 13 från 

Fyrisskolan. Fråga två visade att Windows med stor marginal var det mest använda 

operativsystemet. Bland de som angett ett annat operativsystem än de listade hade samtliga 

svarat Google Chrome OS. Frågan om vilket operativsystem respondenterna använder sig av var 

en fråga där flera alternativ var möjliga att kryssa, d.v.s. en respondent hade exempelvis 

möjligheten att svara att de använder både OSX och Windows. Fråga tre handlade om vilken 

sorts mobiltelefon respondenterna använder. Den tillät också att de angav flera svar. De 

vanligaste mobiltelefonerna var nästan uteslutande iPhones följt av Android, som tillsammans 

stod för 96,7%. 

 

 
 
Diagram 1. Diagrammet visar vilket slags operativsystem de använder på sin dator och mobiltelefon. 

 

Då respondenterna frågades hur många timmar per dag de spenderar framför datorn på fråga fyra 

visades det att den största gruppen är de som spenderar i snitt över sex timmar per dag framför 

datorn, vilket var 38% av respondenterna. Av respondenterna var det 19% som spenderade i snitt 

mellan noll till två timmar per dag vid datorn. 
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Diagram 2. Diagrammet visar antalet timmar om dagen som respondenterna spenderar framför datorn. 

 

Respondenterna uppgav på fråga fem att deras huvudsakliga användningsområde för sin dator är 

att se på film vilket 86% angav. Därefter var det vanligaste att använda datorn till studier 

(83,9%), lyssna på musik (81,7%) och använda datorn för e-post (78,5%). De vanligaste 

alternativen bland öppna svar på frågan var att de använde sig av social media eller 

programmerade. 

 

 

4.1.2 Kunskap och utbildning 

 

Den första frågan som använde en sexgradig Likertskala var fråga sex där vi frågade dem om de 

ansåg sig ha god kunskap om it-säkerhetshot på Internet. Överlag ansåg de sig ha förhållandevis 

god kunskap, vilket visades av att det vanligaste svaret på denna fråga var fyra, vilket 32,3% 

angav, följt av fem och sex. 

 

 
Diagram 3. Diagrammet visar hur god kunskap respondenterna anser att de själva besitter om riskerna på Internet. 

 

Trots att många anser sig ha god kunskap vill de ändå ha mer utbildning inom området i skolan. 

Fråga 24 visade att mer än hälften av samtliga elever inte alls tyckte att de fick tillräckligt med 

utbildning om it-säkerhet. 
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Diagram 4. Diagrammet visar om respondenterna anser att de får tillräcklig utbildning om it-säkerhet i skolan. 

 

 

4.1.3 Malware och antivirus 

 

Vi har här valt att sammanfatta resultaten av frågorna inriktade på malware och antivirus. Fråga 

sju ställde frågan om eleven har ett antivirusprogram installerat på datorn. En stor majoritet 

visade sig ha det installerat, medan ett fåtal valde att inte använde det eller inte visste om det 

användes. 
 

 
 
Diagram 5. Diagrammet visar hur stor andel som har ett antivirusprogram installerat på sin dator. 

 

En snarlik fråga ställdes även för att ta reda på om eleverna har antivirusprogram installerade 

sina mobiltelefoner. Resultatet från fråga åtta skiljde sig stort från fråga sju, då 19,3% svarade att 

de har ett antivirusprogram installerat på sin mobiltelefon, 45,2% svarade att de inte har det och 

35,5% svarade att de inte vet. De vanligaste anledningarna till att de inte använde antivirus var 

att deras telefon var en iPhone, eller att de inte kände till att antivirus till mobiltelefoner existerar. 

 

Två frågor i enkäten, fråga nio och tio, berörde ämnet brandväggar. Den ena av dessa ställde 

frågan om eleven vet vad en brandvägg är, vilket en övervägande majoritet på 87,1% av 

respondenterna kände till. Den andra frågan rörande brandväggar undersökte om de hade en 
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brandvägg aktiverad på sin dator. Resultatet blev att 84,9% svarade “Ja”, 0% svarade “Nej” och 

15,1% Svarade “Vet ej”. 

 

På fråga 13a framgick det att en stor andel av respondenterna tidigare drabbats av virus. På 

denna fråga valde vi att ställa en följdfråga där eleven, i det fall han eller hon svarat “Ja” på 

tidigare fråga, fick besvara vad de trodde hade infekterat deras dator. De vanligaste 

anledningarna var besök av hemsidor och fildelning samt en stor del som inte visste hur de 

infekterats. 

 

 
 
Diagram 6. Diagrammen visar hur många av respondenterna som tidigare råkat ut för virus, och hur de 

infekterades. 

 

Relaterad till de två tidigare nämnda frågorna ingick i enkäten fråga 15 där eleven fick besvara 

vad han eller hon tror kan vara olika sätt som en dator kan infekteras av virus. Resultaten blev 

relativt höga på alternativen “Besök av hemsidor”, “Fildelning”, “E-post” och “Reklamlänkar” 

där vardera alternativ hade besvarats av mellan 80-90% av eleverna. Alternativen “Bildfiler”, 

“Videofiler”, “Musikfiler” och “Datorspel” besvarades av mellan 51-66% av eleverna och 

svarsalternativet “Annat” fick 3,2%. 

 

Frågorna inriktade på antivirus och malware hade även tre frågor, fråga 11, 12 och 14, som 

använde en Likertskala. Frågorna var formulerade: “Hur rädd är du för att drabbas av virus då du 

använder Internet?”, “Hur väl anser du att antivirus räcker för att skydda din dator?” och “Hur 

stor tror du risken är för att din dator kan drabbas av virus?” och gav resultat enligt diagrammen 

nedan. 
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Diagram 7. Diagrammen visar hur rädda respondenterna är för att drabbas av virus, tilliten till antivirusprogram 

och riskmedvetenheten till att drabbas av virus. 

 

 

4.1.4 Försiktighet, vanor och begrepp 

 

Den här gruppen frågor från enkäten ställde frågor rörande elevernas lösenordsvanor samt vilka 

begrepp de är bekanta med. 

 

Begreppen vi var intresserade av att veta om eleverna var bekanta med är namn på olika 

säkerhetshot och togs upp på fråga 17. Det begrepp som var vanligast att de kände till var trojan, 

vilket 86% hört talas om, medan endast ett fåtal hört talas om ransomware tidigare. 

 

 
Diagram 8. Diagrammet visar vilka begrepp respondenterna tidigare hört talas om inom it-säkerhet. 

 

Fråga 18 kontrollerade hur vanligt det är för dem att dela med sig av sina lösenord. 42% av 

respondenterna angav att de har avslöjat något av sina lösenord till vänner och bekanta, medan 

58% svarade att de inte gjort det. Vi såg en stor uppdelning i svaren angående varifrån eleverna 
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fått sin kunskap om it-säkerhet på fråga 23. Denna fråga tillät flera svarsalternativ, där de 

vanligaste källorna till deras kunskap var från vänner, Internetforum och skolan. 

 

 
Diagram 9. Diagrammet visar var respondenterna främst lärt sig om it-säkerhetshot- och risker. 

 

Då det kom till användandet av samma lösenord på flera olika konton på fråga 19 svarade en stor 

andel att detta sker ofta. Många av de svarande återanvände ofta samma lösenord, medan 31% 

angav att de nästan alltid använder sig av samma lösenord. 

 

 
Diagram 10. Diagrammet visar hur ofta respondenterna använder samma lösenord för olika hemsidor. 

 

Bland respondenterna var det stor skillnad i hur omgående de uppdaterar programvara som ber 

om det visade fråga 16. Frågan nyttjade en sexgradig skala och de vanligaste svarsalternativen 

var en etta eller en femma, som tillsammans angivits av drygt 50% av respondenterna. 
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Diagram 11. Diagrammet visar hur snart respondenterna brukar uppdatera sin programvara. 

 

Medvetenheten om skadliga länkar i e-post och social media tycks vara mycket god, då totalt 

80% av svaren som angivits på fråga 20 besvarades som en fyra till sexa på skalan, där en sexa 

innebär att de är mycket försiktiga, beträffande om de är försiktiga med vilka länkar från okända 

avsändare som de klickar på. 

 

 
Diagram 12. Diagrammet visar hur försiktiga respondenterna är med att klicka på länkar från okända personer. 

 

Samtidigt är det få av eleverna som är rädda för att deras information som de lagt upp på Internet 

kan missbrukas av okända. Fråga 21 visade att 67% av svaren hamnade på en etta till trea på 

skalan där en etta innebär att de inte alls är rädda. På fråga 22, då det kom till hur försiktiga de är 

med att klicka på förkortade URL:er, där adressen är ersatt med slumpvalda siffror och 

bokstäver, var resultatet annorlunda. 56% hade här angett en fyra till sexa där en sexa innebär att 

de är väldigt försiktiga. 
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Diagram 13. Diagrammet visar hur respondenterna hade agerat om de fått ett epost-meddelande från en okänd 

avsändare. 

 

 

4.1.5 Användarscenarion 

 

För att undersöka hur respondenterna hade agerat i olika fall avslutade vi med att ställa tre frågor 

med användarscenarion att ta ställning i. Den första frågan i denna kategori var fråga 25 där vi 

ämnade att se hur stor risk det var att de öppnade e-post innehållandes malware. En klar 

majoritet på 69,6% hade antingen låtit meddelandet legat kvar oöppnat, eller tagit bort det utan 

att öppna. 

 

Fråga 26 användes för att kontrollera hur de agerat i ett misstänkt phishingangrepp där de fick ett 

meddelande från en vän på deras facebook där vännen förklarade att denne var i en svår 

ekonomisk situation, behövde låna pengar omgående och bad om att få pengarna insatta på ett 

bankkonto. Endast 16% av respondenterna medgav att de hade skickat pengarna, där de hade 

som motivation att deras vänner inte ljuger eller att det beror på hur nära vän det rör sig om. 

Bland de som hade vägrat skicka pengarna var de vanligaste anledningarna att de vill prata med 

vännen i person, att de är medvetna om att någon försöker lura dem eller att de hade ställt 

kontrollfrågor för att försäkra sig om vännens identitet. 

 

Fråga 27 skapade ett scenario där deras dator drabbats av ransomware och de ombads betala 500 

kr för att låsa upp sin dator igen. Vi ville här med hjälp av en sexgradig Likertskala undersöka 

hur stor andel som hade gått med på att överföra pengarna. En klar majoritet svarade att det inte 

alls var troligt att de hade överfört pengarna för att låsa upp datorn. 

 

 
Diagram 14. Diagrammet visar hur troligt det är att respondenterna betalat för att låsa upp sin dator som drabbats 

av ransomware. 
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5 Analys 

 

Den teoretiska delen av vårt arbete har sammanfattat tidigare forskning och rapporter som legat 

till grund för vår undersökning. Vi har utifrån ett flertal rapporter från olika it-säkerhetsföretag 

visat vilka några av de största it-säkerhetshoten på Internet är för användare och gett exempel på 

hur de fungerar. Vi har även med statistik presenterat hur hotens utveckling och användning har 

sett ut de senaste åren och framfört förslag till hur man som användare på bästa sätt kan skydda 

sig mot att drabbas. 

 

Vår empiriska del har sammanställt de svar vi fått på vår enkätundersökning bland 

gymnasiestudenter i Uppsala. Enkätens utformning har utgått från den kunskap vi fått fram från 

vår teori och den metod som Oates (2006) framfört för att leda till en väl genomförd 

enkätundersökning (Oates, 2006, s. 222). Vi kommer i detta kapitel presentera jämförelser 

mellan hur elever från de olika skolorna besvarat frågeformuläret. 

 

 

5.1 Analys och jämförelser 

 

Könsfördelningen som vi fick fram i vår undersökning visade sig bestå av 67,7% män. Detta tror 

vi beror på att de skolor och klasser som var intresserade av att medverka i vår undersökning var 

främst sådana med teknisk inriktning av något slag, där män ofta är överrepresenterade. Det som 

vägde upp för urvalet kvinnor var Fyrisskolan, där samtliga av de 13 respondenterna var kvinnor. 

Vår urvalsgrupp visade sig även tillbringa mycket tid framför datorn, då de vanligaste 

svarsalternativen var de med högst antal timmar per dag. Nästan hälften av eleverna tillbringade i 

snitt minst sex timmar om dagen framför datorn. Det var däremot mycket stora skillnader mellan 

olika skolor i detta anseende. Klasser från It-gymnasiet tillbringade betydligt mer tid framför 

datorn än de flesta elever från övriga skolor, medan nästan samtliga elever från Fyrisskolan 

tillbringade mellan noll och två timmar om dagen framför datorn. Dock behöver det inte betyda 

att man får större insikt i it-säkerhet endast för att man spenderar mer tid framför datorn. Det 

viktiga ligger snarare i vad de använder datorn till. Däremot kan vi inte se att utökad 

datoranvändning kan vara till någon skada då det gäller it-säkerhetskunskap. 

 

 

 
Tabell 1. Tabellen visar en jämförelse mellan hur många timmar i veckan elever från varje skola tillbringar framför 

datorn. 

 

Vi såg vissa skillnader mellan hur de olika klasserna upplevde sin kunskapsnivå om it-säkerhet.  

I stor utsträckning ansåg sig elever från It-gymnasiet ha bättre kunskap än de från övriga skolor. 

Något som troligtvis kan härledas till att de får mer utbildning om ämnet i skolan samt att många 

innehar ett allmänt it-intresse. Frågan i sig är vagt ställd för att se om det finns stora skillnader i 

hur mycket eleverna tror att de kan och hur mycket de faktiskt vet. Nästan samtliga av It-

gymnasiets elever svarade fyra till sex på skalan. Framförallt Fyrisskolan var försiktiga i sitt svar 

och ansåg sig ha låg kunskap. Vi kan se ett samband mellan hur god kunskap de anser sig ha och 
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hur mycket tid de tillbringar framför datorn (se tabell 1). Detta förstärker vår åsikt om att ökad 

datoranvändning inte bör kunna försämra deras it-säkerhetskunskap. 

 

 

 
Tabell 2. Tabellen  visar en jämförelse mellan hur stor kunskap eleverna på varje skola anser sig ha om it-

säkerhetsrisker på Internet. 

 

Dock tyckte även It-gymnasiets elever att det förekommer för lite it-säkerhetsutbildning i skolan. 

Det här resultatet kan jämföras med studien av Kim (2014) där hans slutsats är att 

collegestudenter förstår vikten av utbildning inom it-säkerhet men sällan deltar i sådan 

utbildning. Studien av Albrechtsen (2007) är även den relevant eftersom han kommer fram till att 

de anställda på företaget studien utförts på har attityden att informationssäkerhet är viktigt. Han 

kommer vidare fram till att kunskapen inom informationssäkerhet är bristande bland de 

anställda. Eleverna i vår studie tycks på samma sätt förstå vikten av utbildning inom it-säkerhet 

då en stor andel av eleverna anser att de inte får tillräckligt med utbildning inom området (se 

tabell 3). Den trenden är särskilt tydlig bland eleverna från de skolor där it ej ingår som en del av 

utbildningen. En liknande trend kan ses i frågan om eleverna anser att de har god kunskap om 

säkerhetsrisker där eleverna från skolor utan it-utbildning till stor del anser att de inte har det (se 

tabell 2). Precis som i de tidigare nämnda studierna av Albrechtsen (2007) och Kim (2014) kan 

man alltså se en trend där eleverna förstår vikten av utbildning inom it-säkerhet, men att 

kunskapen är bristande. 

 

De vanligaste källorna till elevernas kunskap visade sig komma från både vänner och 

Internetforum framför skolan. Att de upplever att de lär sig mer om it-säkerhet från andra källor 

än skolan kan tyda på att mer undervisning behövs för att säkerställa att informationen är riktig 

och inriktar sig på de viktigaste områdena istället för att kunna baseras på hörsägen och riskera 

leda till missuppfattningar om it-säkerhet. 

 

 
Tabell 3. Tabellen visar en jämförelse mellan svar från elever på olika skolor om de anser att de får tillräckligt med 

it-säkerhetsutbildning i skolan. 

 

En klar majoritet av samtliga elever visade sig ha antivirusprogram installerat på sin dator. 

Endast en av fem visade sig ha det installerat på sin mobiltelefon. Skillnaden kan dock finnas i 

att iPhones som ej var jail-breakade, d.v.s. att de endast tillåter programvara godkänd av 

tillverkaren Apple, var mycket populära bland eleverna. Denna missuppfattning om att iPhones 

ej kan drabbas av malware kan vara farlig att ha, då tron att man ej kan drabbas av skadlig kod 

kan leda till mer riskfyllt agerande då man tror sig vara osårbar. Många av eleverna som saknade 

antivirus hade aldrig hört talas om att det finns till mobiltelefoner. Det till trots att 

mobiltelefoner, särskilt Android, lider stor risk av att infekteras. Detta är en stor lucka i deras 

kunskap. I och med smartphones frammarsch i samhället och dess enorma popularitet framförallt 
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bland yngre kan man inte längre utelämna it-säkerhet inriktat på andra medium än datorer i 

utbildningen. 

 

Trots en hög användningsgrad av både brandväggar och antivirusprogram hade tre av fyra elever 

tidigare infekterats av virus. De vanligaste källorna till infektionen angavs som fildelning och 

besök av hemsidor. Resultatet visar att mjukvara inte är ett fullgott skydd om inte användare 

själva agerar säkerhetsmedvetet och är försiktiga i sitt it-användande. Att så många drabbats trots 

att de använder antivirus stärker därför vår åsikt om att utökad it-säkerhetsutbildning är viktigt. 

Denna åsikt får även medhåll från studien av Anderson (2010) som visar att tekniska skydd utan 

it-säkerhetsutbildning inte är tillräckligt. Trots att så många tidigare drabbats var få av eleverna 

rädda för att drabbas av virus igen. De ansåg även i stort att antivirus skyddar dem väl mot 

angrepp och att risken för att drabbas är liten, fastän det att majoriteten tidigare infekterats. 

 

 

 
Tabell 4. Tabellen visar en jämförelse mellan svar från olika skolor med hur stor risk de tror sig ha av att drabbas 

av virus. 

 

Nästan hälften av eleverna visade sig ha dålig lösenordshantering eftersom de delat med sig av 

sitt lösenord till andra, och mer än hälften återanvände ofta samma lösenord på flera konton. 

Återanvändandet av lösenord tror vi handlar om att det är besvärligt att hantera och komma ihåg 

olika lösenord till alla konton, och inte att de är omedvetna om denna risk. Detta är ett farligt 

beteende eftersom det räcker med att en organisation där man har ett registrerat konto får 

användarinformation och lösenord stulna för att angriparna ska kunna använda information för 

åtkomst till många av ens andra konton. 

 

Även om det inte var många elever som hört talas om begreppen för olika angreppssätt visade 

det sig att få hade fallit offer i de scenarion vi presenterade. Fråga 25 visade en intressant 

skillnad mellan svaren från de olika skolorna där vi undersökte hur de agerat om de fått ett e-

postmeddelande från en okänd avsändare. Två av skolorna hade ett nästan jämnt fördelat 

svarsresultat mellan de tre alternativen, medan Fyrisskolan endast hade en elev som hade öppnat 

meddelandet. Detta är ett intressant resultat eftersom Fyrisskolans elever tillbringar lite tid 

framför datorn och anser sig själva ha låg it-säkerhetskunskap (se tabell 2 och 3). Det är möjligt 

att de är mer försiktiga än andra just eftersom de känner sig okunniga och osäkra på Internet. 

 

 

 
Tabell 5. Tabellen visar vad elever från olika skolor hade gjort med ett mottaget e-postmeddelande från en okänd 

avsändare. 
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Det mest anmärkningsvärda resultatet anser vi kom från fråga 26 där vi inte undersökte teknisk 

säkerhet, utan endast den sociala delen av angrepp i form av phishing där en vän bad dem om 

pengar över Facebook. Bland de 16% som valt att skicka pengarna var en stor andel övertygade 

om att den de pratar med endast kan vara just deras vän, och inte en bedragare. Ett mer kritiskt 

förhållningssätt till information i sociala medier hade i detta fall behövts för att skydda dem 

ytterligare. Den skola där högst andel hade gått med på att skicka pengarna förvånade oss med 

att vara It-gymnasiet, där nästan en av fem hade lurats. Detta resultat kan vara kopplat mot att 

deras it-säkerhetsutbildning möjligtvis fokuserar mer på tekniska framför sociala hot och risker. 

Något vi finner otillräckligt, då bland annat Anderson (2010) skriver att it-säkerhetsutbildningar 

som inriktar sig endast mot tekniska hot inte längre är tillräckligt. En mer socioteknisk inriktning 

på it-säkerhetsutbildningen behövs för att skydda sig i dagens samhälle. 

 

 

 
Tabell 6. Tabellen visar vad elever från olika skolor hade gjort om de utsattes för ett phishingförsök. 

 

 

Ransomware var det begrepp som minst antal elever hört talas om, och som få fallit för i vårt 

scenario. Detta tror vi är eftersom vissa angreppssätt är mer uppenbara än andra. Man ser 

däremot att vissa av eleverna ändå hade lurats, vilket styrker det som flera säkerhetsföretag 

presenterat i de rapporter vi undersökt. Nämligen att angreppen är lukrativa så länge man når ut 

till många, då endast vissa behöver falla för det för att det ska inbringa mycket pengar. 

 

 

 
Tabell 7. Tabellen visar vad elever från olika skolor hade gjort om de utsattes för Ransomware. 
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5.2 Sammanfattning av analys 

 

Överlag kunde vi se vissa skillnader mellan svaren från de olika skolorna. It-gymnasiets elever 

ansåg sig ha betydligt bättre kunskap om hot och risker på Internet. Då det kom till teknisk 

kunskap och kännedom om olika begrepp visade sig It-gymnasiets elever besitta betydligt mer 

kunskap än elever från övriga skolor. Dock kunde man inte se samma skillnad då vi testade hur 

eleverna hade agerat i olika användarscenarion. Att It-gymnasiets elever var de som hade störst 

andel som hade fallit offer i två av tre scenarion förvånade oss. Detta kan möjligtvis kopplas till 

att de får mer utbildning än övriga skolor i teknik, men kanske inte i vanliga angreppsmetoder 

som genom social engineering. Vi misstänker att en självupplevd god kunskap om it-säkerhet 

även kan leda till en viss arrogans där man inte tror sig lida lika stor risk för att kunna angripas. 

 

Vi anser ändå att kunskapsnivån är förhållandevis god bland de elever som besvarat enkäten, 

men vissa kunskapsluckor kunde hittas. Det är troligt att de i många fall vet vad rätt agerande är 

ur ett it-säkerhetsperspektiv, men att de väljer att inte alltid följa det eftersom det ofta är 

besvärligare eller mer tidskrävande. Detta syntes bland annat i deras lösenordshantering. Det vi 

fann mest oroväckande var att trots att tre av fyra elever tidigare drabbats av virus, var få oroliga 

över att drabbas på nytt. Konsekvenserna av att drabbas av ett angrepp kan vara större än de 

tycks föreställa sig, vilket stämmer särskilt väl då användningen av ransomware ökat mycket de 

senaste åren. 

 

Liksom Hawkins et al. (2000) håller vi med om att det finns goda anledningar till utvidgad 

utbildning inom it-säkerhet. Att kunna behandla och informera om detta i ett tidigt skede, innan 

de berörda kommer ut på arbetsmarknaden, anser vi vore det bästa för att förbättra it-

säkerhetsläget i stort. Som Anderson (2010) skriver så anser vi dock att inriktningen på 

utbildningen behöver förändras för att även omfatta sociala hot i större utsträckning. Till följd av 

att angreppen, men även sätten att skydda sig på Internet är under ständig förändring krävs det 

även att denna kunskap kompletteras i framtiden för att de ska förbli uppdaterade. 
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6 Diskussion och generalisering 

 

6.1 Enkätundersökningen 

 

Under arbetets gång har vi kommit till insikt över vad som hade gått att göra bättre i vår studie 

där en förbättringspunkt är enkätundersökningen. När resultatet av vår enkätundersökning 

sammanfattades insåg vi att en enkätfråga där vi försöker ta reda på hur många av som eleverna 

någon gång råkat ut för phishing hade kunnat ge ett intressant resultat. Anledningen är att 

phishing är ett relativt vanligt angreppssätt, men även att det visade sig att 16% av eleverna i vår 

undersökning svarade att de hade betalat pengarna i fråga 26 som beskrev ett phishingscenario. 

 

Resultatet av enkätundersökningen påverkas troligtvis mycket av att en stor andel av eleverna, 64 

stycken, studerade på It-gymnasiet. Vi tror att en mer utspridd fördelning på fler gymnasium med 

olika inriktningar hade gett ett mer tillförlitligt resultat. Det mindre antalet elever på de andra 

skolorna gör också att resultatet påverkas väldigt mycket för dem beroende på vad varje enskild 

elev svarar. Detta eftersom varje elev utgör en stor andel av de utfrågade på skolan. Exempelvis 

utgör en elev på Fyrisskolan ca. 7,7% av de tillfrågade medan en elev på It-gymnasiet utgör ca. 

1,6%. 

 

Efter att enkätundersökningen genomfördes diskuterade vi även om vissa av frågorna var 

utformade på ett sätt som styrde svaren åt ett särskilt håll. I vår fråga där vi ställde upp ett 

phishingscenario är det möjligt att många elever insåg att det hela handlade om ett 

bedrägeriförsök när de vid ett riktigt scenario inte hade det. Ett faktiskt bedrägeriförsök är 

nämligen ofta mer välutformat för att kunna lura offret. Ett annat exempel är frågan där vi 

undersökte hur försiktiga eleverna är med att klicka på länkar från okända personer. Vi tror att 

eleverna kan ha påverkats av att frågeställningen möjligtvis gör det uppenbart vad som är klokt 

och vad som inte är klokt att göra i det fallet, där eleven inte vill framstå som oförsiktig. 

 

Även om vi använt oss av en liten urvalsgrupp som bestått av elever där många läser ett program 

med en it-inriktning tror vi att vårt resultat i stort går att tillämpa på andra ungdomar. Resultatet 

vi tagit fram har inte varit specifikt för Uppsala, utan bör vara tillämpningsbart på övriga 

Sverige. Vi tror heller inte att användningsområdet för it skiljer sig stort mellan ungdomar i 18-

årsåldern och vuxna uppemot 30-årsåldern. Skillnaderna rör sig troligtvis framförallt om att 

vuxna använder datorn mer till arbete, men detta kan även innebära att angrepp mot dem kan få 

större konsekvenser då de kan riskera att infektera sina arbetsplatser. 

 

Det resultat vi fått fram med vår undersökning hoppas vi att andra kan använda som en bas i sina 

vidare undersökningar för att få en ännu tydligare bild av it-säkerhetskunskapen. Ett område som 

kan vara intressant att studera vidare är medvetenheten om it-säkerhetshot inom social 

engineering, då vår undersökning visar att det finns brister i kunskapen inom detta område. Vi 

hoppas även att resultatet av vår undersökning kan nyttjas till att stödja eventuella förslag om 

ökad utbildning i grundskolan. 

 

 

 

 
 
 



32 

 

6.2 Rapporter och tidigare forskning 

 

Vi fann det svårt att hitta rapporter som behandlade it-säkerhetsläget ur ett användarperspektiv. 

För att komma runt detta var vi oftast tvungna att utgå från rapporter som främst riktar sig mot 

företag, men som även tar upp angreppssätt som kan drabba användare. Vi insåg att företagen 

bakom rapporterna har affärsmässiga motiv till att skriva dem, och de riskerar därför att vara 

vinklade. Dessa företag har dock ett högt anseende där exempelvis Symantec är ett av de 

världsledande företagen inom it-säkerhet, och flera av de övriga rapporterna är skrivna av företag 

som är direkta konkurrenter till dem. Då vi kunnat har vi jämfört de presenterade siffrorna i 

rapporterna med varandra, för att säkerställa att företagen inte har helt olika uppfattning om hot 

och trender. 

 

Forskningsartiklarna vi använt har citerats i många andra arbeten, och vi fäster därför stor tillit 

till dem. Artiklarna har behandlat olika delar som vi velat ta upp. Bland annat har de beskrivit 

social engineering på ett utförligt sätt för att ge oss en insikt i tillvägagångssätt och för att lättare 

kunna utvärdera risken. Andra artiklar använde vi som argument till varför it-säkerhetskunskap 

är viktig, och vilka konsekvenser bristfällig kunskap kan få för en organisation. 
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7 Slutsats och reflektion 

 

7.1 Slutsats 

 

Vi anser att vi har nått det resultat som vi ville få fram med vårt arbete. Vår frågeställning var: 
 

● Hur medvetna är gymnasieelever om de vanligt förekommande säkerhetsrisker och 

angrepp som existerar på Internet idag? 

 

För att skapa oss ett underlag att utforma enkäten utifrån sammanfattade vi olika säkerhetsrisker 

och angrepp i vårt teoriavsnitt där vi delade upp dem i två huvudsakliga kategorier; social 

engineering och malware. Dessa två fick sedan ytterligare underkategorier. För social 

engineering innebar detta phishing, där angripare främst genom e-post och social media försöker 

lura sina offer till att klicka på länkar som ofta leder till hemsidor med skadlig kod. Malware 

valde vi att tilldela fler underkategorier än social engineering. Den första var zero-day attacker 

där okända säkerhetsluckor utnyttjas av angripare för olika ändamål. Malware till mobiltelefoner 

var en annan trend som ökat, och där vi sett stora kunskapsluckor bland respondenterna. Den 

slutgiltiga underkategorin var ransomware, vilket är skadlig kod som låser offrets dator från 

användning eller krypterar dess filer och kräver betalt av offret för att låsa upp datorn igen. 

Utifrån rapporterna vi läst kunde vi se en del förändringar mellan olika år. Flera av 

angreppssätten genomgick en liten förändring, men vissa undantag fanns. Zero-day attacker såg 

en omfattande ökning under 2013 jämfört med 2012. Den största förändringen skedde för 

ransomware, där det skedde en sexfaldig ökning mellan början och slutet av 2013. 

 

Vårt frågeformulär som utformats utifrån detta delades ut till sex olika gymnasieklasser på tre 

skolor. Vi behandlade sedan vår frågeställning genom att sammanställa respondenternas svar i ett 

kodningsschema följt av att presentera resultatet i jämförande diagram och tabeller och analysera 

datan. Att dra slutsatser utifrån vår enkätundersökning är svårt, då vi arbetar med begränsad data, 

och det finns många parametrar som kan påverka resultatet. Trots detta har vi kunnat se tecken åt 

vissa håll. Deras kunskap kring olika it-säkerhetsbegrepp var bristande, likaså deras 

lösenordshantering. De flesta ansåg dock att det borde ske mer it-säkerhetsutbildning i skolan 

vilket visar på att de inser vikten av it-säkerhet. 

 

Det går att se vissa trender liknande de som går att finna i studierna av Albrechtsen (2007) och 

Kim (2014) där eleverna förstår varför it-säkerhet är viktigt men har dålig kunskap inom 

området. Medvetenheten kring it-säkerhetsriskerna tycktes trots detta vara relativt god. Även om 

de inte kände till specifika begrepp agerade de i stort på rätt sätt i våra scenariofrågor. De största 

missuppfattningarna vi kunde finna var att många var av åsikten att endast ett fåtal olika filtyper 

kunde innehålla skadlig kod. Det var även få som visste att mobiltelefoner och inte bara datorer 

lider en stor risk för att utsättas av malware. I en av våra scenariofrågor var en del av eleverna 

även mycket godtrogna där vi ställde upp scenariot att de får ett meddelande på Facebook där en 

vän ber dem om pengar. Att detta speciellt var sant hos eleverna på It-gymnasiet tyder på att 

deras it-säkerhetsutbildning främst inriktar sig mot tekniska lösningar. Detta anser vi inte är 

tillräckligt i dagens samhälle där även skydd mot social engineering är oerhört viktigt. Det 

framställs bland annat i rapporten av Symantec (2014) och vilket även kan ses i svaren på vår 

enkätundersökning. 
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7.2 Reflektion 

 

Vi är nöjda med vår enkätundersöknings utformning och svarsfrekvensen, men vi önskar att vi 

kunnat nå ut till fler skolor med mindre specialiserade inriktningar, då majoriteten av 

respondenterna hade ett it-intresse. Att rikta sig mot gymnasieskolor med en pappersenkät anser 

vi ha varit rätt beslut. Även om det medfört att vi fått störst respons från skolor med mer teknisk 

inriktning hade något liknande troligtvis skett om vi låtit folk besvara en digital enkät. På detta 

sätt kunde vi även säkerställa att vi fick många svar, vilken klass och skola varje elev tillhörde 

samt att alla var i ungefärligen samma ålder. Resultatet vi fick ut från enkäterna ser vi som 

representativt för Uppsala gymnasiestudenter. Om vi hade haft fler svar från skolor med mindre 

inriktning på teknik tror vi, utifrån vår analys, att kunskapen varit än lägre. Detta kan kopplas till 

att it-säkerhetsutbildning är viktigt för att öka elevernas säkerhetsmedvetenhet på Internet. Vi 

hade dock givetvis gärna sett ännu fler svar, samt att antalet svar varit bättre fördelade mellan de 

olika skolorna. 

 

Respondenternas svar i frågeformuläret var till största del seriösa. Det förekom dock i ett fåtal 

fall att de inte sett frågeformulärets sista sida och därmed utelämnat svar till de sista frågorna. Att 

sammanställa svaren i ett Exceldokument tog mycket tid, men att genast ha ett effektivt 

kodningsschema till hands underlättade till stor del processen. Vi kände även att vissa av våra 

frågeformulärsfrågor hade kunnat sammankopplas än mer om de utformats annorlunda. Det hade 

varit intressant att kunna jämföra svaren mellan olika frågor ytterligare för att få fram intressanta 

slutsatser. 

 

Som vi tagit upp i tidigare delar av vårt arbete är det viktigt att it-säkerhetsmedvetenheten hos 

ungdomar höjs. Digitaliseringen av samhället kommer inte att upphöra, och alltmed att det blir 

en central del av många samhällssysslor behöver vår kunskap samtidigt förbättras. Med 

förekomsten av barn i unga åldrar som använder Internet utan övervakning krävs det i ett tidigt 

skede av barnens liv att de lär sig mer om it-säkerhet. Detta är inte endast skolans, utan även 

samhället i storts ansvar. Skolväsendet bör dock inse vikten av detta och lägga resurser och tid på 

att se till att detta blir en del av barn och ungdomars allmänbildning. 
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9 Bilagor 

 

IT-säkerhet för unga användare 

 
Av: Fredrik Persson & Joel Åström 

Institutionen för informatik och media, Uppsala Universitet 2014-04-24 

 

1. Kön? 

Man        Kvinna 

 

2. Vilken slags operativsystem/dator använder du? 

Windows     OS X (Apple)    Linux     Annat:___________________ 

 

3. Vilken slags mobiltelefon använder du? 

Apple     Android    Windows    Annat:___________________ 

 

4. Hur många timmar i veckan sitter du vid datorn? 

0-14    14-28   28-42   42+ 

 

5. Vad använder du datorn till? (Kryssa i alla som stämmer) 

Läser nyheter    Använder e-post   Läser/skriver bloggar  Spelar spel   

Fildelar   Ser på film   Lyssnar på musik  Studier  Arbete 

 Annat:______________________________________________________________ 

 

6. Anser du att du har god kunskap om vilka IT-säkerhetsrisker som finns när du använder 

Internet? 

Kryssa i den plats på skalan som stämmer bäst. 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 

7. Har du ett antivirusprogram installerat på din dator? 

Ja    Nej  Vet ej   

Om nej, varför inte? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

8. Har du ett antivirusprogram installerat på din mobiltelefon? 

Ja    Nej  Vet ej   

Om nej, varför inte? 
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______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Vet du vad en brandvägg är? 

Ja    Nej 

 

10. Har du en brandvägg aktiverad på din dator? 

Ja    Nej  Vet ej   

Om nej, varför inte? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

11. Hur rädd är du för att drabbas av virus då du använder Internet? 

Mycket rädd   Inte det minsta rädd 

 

12. Hur väl anser du att antivirus räcker för att skydda din dator? 

Mycket dåligt Mycket väl 

 

13. a) Har du tidigare råkat ut för virus? 

   Ja    Nej  Vet ej   

     

b) Om ja, vad gjorde du som infekterade datorn? 

    E-post  Social media  Fildelning  Besök av hemsidor  Vet ej 

    Annat:_____________________________________________ 

 

14. Hur stor tror du risken är för att din dator kan drabbas av virus? 

Mycket liten Mycket stor 

 

15. På vilka av följande sätt tror du att en dator kan infekteras? (Kryssa i alla som stämmer) 

Fildelning  Besöka hemsidor  E-post  Reklamlänkar      

Bildfiler     Videofiler  Musikfiler  Datorspel 

Annat:_____________________________________________ 

 

 

 

16. Hur snart efter att ett program eller ditt operativsystem ber om att uppdateras gör du det? 

Då det krävs Omedelbart 

 

17. Vilka av följande begrepp har du hört i IT-säkerhetssammanhang? (Kryssa i alla som 

stämmer) 
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Malware  Botnet  DDoS  Social engineering 

Spoofing  Trojan  Ransomware  Phishing 

 

18. Har du avslöjat ditt lösenord eller användnamn till datorn, e-post eller social media till någon 

bekant? 

Ja    Nej 

 

19. Använder du ofta samma lösenord på flera olika hemsidor? 

Nästan aldrig      Nästan alltid 

 

20. Hur försiktig är du med att klicka på länkar i e-post eller social media som kommer från 

okända personer? 

Inte alls försiktig Väldigt försiktig 

 

21. Är du rädd för att information du lägger upp på Internet ska missbrukas av okända personer? 

Inte alls rädd        Mycket rädd 

 

22. Är du försiktig med att klicka på förkortade URL:er? (Länkar där man inte kan se till vilken 

adress den leder. T ex http://goo.gl/aOkZhz istället för www.dn.se) 

Inte alls försiktig Väldigt försiktig 

 

23. Var har du lärt dig om IT-säkerhetshot- och risker? (Kryssa i alla som stämmer) 

Skolan  Vänner  Arbetet  Tidningar Bloggar  Internetforum   

Annat: _____________________________________________ 

24. Anser du att du får tillräckligt med utbildning om IT-säkerhet i skolan? 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 

25. Du får ett epost-meddelande från en okänd avsändare. Vad gör du? 

Öppnar mailet Tar bort mailet utan att öppna det 

Låter mailet ligga kvar i inkorgen oöppnat 

 

 

 

26. En vän skickar ett meddelande på Facebook och ber om att få låna pengar. Vännen förklarar 

att han/hon är i en svår ekonomisk situation och behöver pengar snabbt. Vännen skickar ett 

kontonummer som du kan skicka pengarna till. 

 

Går du med på att skicka pengarna? 

Ja    Nej 

 

Varför/Varför inte? 

 

______________________________________________________________________________ 

http://goo.gl/aOkZhz
http://goo.gl/aOkZhz
http://goo.gl/aOkZhz
http://goo.gl/aOkZhz
http://goo.gl/aOkZhz
http://goo.gl/aOkZhz
http://goo.gl/aOkZhz
http://goo.gl/aOkZhz
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______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

27. Din dator blockeras och ett meddelande om att polisen har låst din dator eftersom de funnit 

olagliga filer dyker upp. Datorn är fullständigt låst och du kan inte använda den eller komma åt 

några filer. De vill att du betalar 500kr för att låsa upp datorn. Hur troligt är det att du hade 

betalat? 

Inte alls troligt Mycket troligt 

 

 

 

 

 


