
Örebro Universitet 

Handelshögskolan - Informatik 

Uppsatsarbete, 15 HP 

Handledare: Andreas Ask 

Examinator:  

HT16 - 2017-01-05 

 

 

 

 

 

 

Unga vuxnas kunskap kring 

identitetsstölder och dess 

skyddsåtgärder 

 
En kvalitativ studie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joachim Flygare 891206 

Marcus Gerdin 950809 

Pierre Saxin 890311 

 



 
 

Förord 
 

Detta examensarbete har genomförts under kursen informatik C på det Systemvetenskapliga 

programmet i Örebro. Arbetet genomfördes under höstterminen 2016 och omfattar 15 

högskolepoäng.  

 

Vi vill rikta ett speciellt tack till de respondenter som har avsatt tid för att medverka och på så 

vis gjort uppsatsen möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Andreas Ask samt Jonas Gerdin 

för stöd under arbetets gång. Slutligen önskar vi en trevlig läsning och hoppas att ni finner 

uppsatsen intressant.  



 
 

Sammanfattning  
 

I takt med att vårt samhälle utvecklas och blir allt mer digitaliserat har även de kriminella bytt 

plattform. De som tidigare nöjde sig med att skimma kreditkort och stjäla PIN-koder har nu 

börjat stjäla hela offrets identitet. 

 

Tidigare forskning har undersökt vilka skyddsåtgärder och riktlinjer användare kan vidta för 

att skydda sig samt visar på hur kunskap gällande identitetsstölder är ett av de viktigaste 

skydden. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka unga vuxnas kunskap kring identitetstölder på internet 

samt vilka skyddsåtgärder de vidtar för att skydda sig. Uppsatsen ämnar besvara unga vuxnas 

förståelse för konsekvenser av en identitetsstöld samt vilka faktorer som ligger bakom valet 

av skyddsåtgärd. För att analysera detta används teorin Technology Threat Avoidance Theory 

(TTAT) som utgångspunkt. Uppsatsens empiri har samlats in genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer som analyserats med hjälp av teorin TTAT och en analysmodell.  

 

Uppsatsens slutsatser visar på att det finns en grundläggande kunskap hos unga vuxna 

gällande identitetsstölder. Respondenterna visar förståelse gällande konsekvenserna och en 

kunskap kring skyddsåtgärder. Vidare visar slutsatserna på att val av skyddsåtgärd är en 

balansgång mellan skyddsåtgärdens kostnad i form av tid/ansträngning kontra den upplevda 

effektiviteten. 

Nyckelord: Identitetsstöld; kunskap; skyddsåtgärder; faktorer;  
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Begreppslista  

Begrepp Förklaring 

Add-on Ett add-on är en utökning som på något sätt utökar 

funktionaliteten i en applikation (Microsoft, 2016). 

Antivirusprogram Programvara som upptäcker och oskadliggör datorvirus (NE, 

2016). 

Användare / 

Internetanvändare 

En person som använder något specifikt inom 

datateknikssammanhang, detta kan vara ett administrativt system, 

spel, musikprogram, etc. (NE, 2016). 

Autentiseringsnyckel En digital nyckel som används för att säkerställa att data som 

utbyts vid digital kommunikation inte förändras 

(Businessdictionary, 2016). 

Applikation Typ av datorprogram som fyller ett direkt syfte för användaren 

(NE, 2016) 

Bedrägerispärr Med en bedrägerispärr kan du som utsatt för bedrägeri eller en 

identitetsstöld få skydd. Genom att spärra din kreditupplysning 

försvårar du för nya bedrägerier (UC, 2016). 

Coping-beteende En människa som finner sig hotad är motiverad att ta åtgärder för 

att skydda sig, coping-beteende beskriver individens förmåga att 

hantera känslomässigt krävande situationer (Liang & Xue 2009).  

E-handel När ett företag/konsument säljer, köper eller byter en 

produkt/tjänst över internet (NE, 2016.) 

Identitet Delar av information vilket får andra att tro sig veta vem någon är. 

Exempelvis kan en identitet bestå av ett användarnamn med 

tillhörande lösenord (Evans, Kotlas, Bailey, Crystal & Buckner, 

2004). 

Identitetsstöld När en individ använder en identitet tillhörande en annan individ, 

för att erhålla egendom såsom pengar (stoldskyddsforeningen.se, 

2016). 

Lösenordshantering 

program 

Applikation som håller ordning på lösenord samt hanterar 

kryptering av alla lösenord innan de skickas iväg ut på Internet 

(Lastpass, 2016). 

Phishing Nätfiske eller lösenordsfiske, eller phishing är en form av social 

manipulation och en olaglig metod att lura innehavare av 

bankkonton och andra elektroniska resurser att delge 

kreditkortsnummer, lösenord eller annan känslig information (NE, 

2016). 

Pilotintervju En intervju som utförs som test innan de riktiga intervjuerna för 
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att säkerställa att frågorna fungerar som man tänkt sig och i sin 

helhet blir bra (Bryman, 2011). 

Pop-Up annons En annons på internet som uppstår i ett nytt fönster inom 

webbläsaren (Techopedia, 2016) 

Unga vuxna Individer som befinner sig i åldrarna 20–29 (RFSU, 2016). 

Tabell 1. Begreppslista 
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1. Inledning 
Vi kommer i detta kapitel att ge en bakgrund till identitetsstölder där vi identifierar ett antal 

faktorer som påverkar varför individer drabbas. Därefter kommer vi beskriva uppsatsens 

syfte med tillhörande forskningsfrågor, population och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 

I takt med att identitetsstölder blir allt vanligare, skapas och bedrivs allt mer forskning inom 

området. Exempelvis finns det forskning som presenterar förslag på riktlinjer som individer 

kan följa för att minska risken för att drabbas av en identitetsstöld (Albrecht, Albrecht & 

Tzafrir, 2011, Seda 2014, Butler 2005). Forskning visar att den primära anledningen till att 

individer utsätts för identitetsstölder är bristande kompetens inom området samt bristfällig 

kunskap kring riktlinjer och tillgängliga skyddsåtgärder (White & Fisher 2008, Milne 2003, 

Khan & Hasan 2016, Butler 2005). Att identitetsstölder ökar och är ett stort problem i Sverige 

bekräftas av Siri Bengtsson, affärsområdeschef vid kreditupplysningsföretaget UC. Enligt UC 

(2016) gjordes det 85 000 anmälningar hos svenska polisen gällande identitetsstölder under 

2015. Bengtsson (2016, 2 december) beskriver i mailkommunikation att identitetsstölder ökar 

och att fjolårets siffra nåddes redan i augusti år 2016 enligt polisen. Vidare visar statistiken 

från UC (2016) en ökning av bedrägerispärrar med 300 procent i Sverige på 5 år. 

Snittbeloppet för bedrägerier i Sverige har ökat med 20 % under 2015 (jmf med 2014). 

Kostnaderna för dessa bedrägerier uppgick till 5,5 miljarder under 2015 vilket är en ökning 

med 49 % sedan 2014. Samtidigt som identitetsstölderna ökar visar siffror från 

Länsförsäkringar (Lansforsakringar, 2015) att bara 32 % av svenskarna i åldrarna 18 och 65 år 

är oroliga för att drabbas. Detta kan ses som oroväckande då en individ som är mindre orolig 

för att drabbas också kan vara mindre benägen att skaffa sig kunskap kring problemet. Detta i 

sin tur leder till en större risk att drabbas (White & Fisher 2008, Milne 2003, Khan & Hasan 

2016, Butler 2005). I Länsförsäkringars undersökning (Lansforsakringar, 2015) svarar endast 

39 % att de vet vilka skyddsåtgärder de kan vidta för att skydda sig gentemot en 

identitetsstöld. 

Mot denna bakgrund anser vi det intressant att undersöka hur kunskapen kring 

identitetsstölder ser ut hos unga vuxna då de utgör en av Sveriges mest aktiva grupper på 

internet (SCB, 2015). Vilka skyddsåtgärder tar unga vuxna för att skydda sig gentemot en 

identitetsstöld och vilka är dom bakomliggande faktorerna? Syftet med uppsatsen är att 

tillföra kunskap som förklarar hur och varför unga vuxna hanterar identitetsstölder på de sätt 

de gör. Detta uppnås genom att undersöka unga vuxnas förståelse för riskerna samt 

konsekvenser en identitetsstöld kan medföra. Vi ämnar också undersöka unga vuxnas kunskap 

och val kring tillgängliga riktlinjer och skyddsåtgärder. För att analysera detta beteende 

används teorin Technology Threat Avoidance Theory. Denna teori förklarar b.la. hur en 

individs kunskap påverkar de åtgärder hen tar för att skydda sig gentemot olika IT-hot (Liang 

& Xue, 2009). Trots en gedigen informationssökning har vi inte kunnat hitta någon tidigare 

studie som använt TTAT på det specifika IT-hotet identitetsstöld. Vi anser dock att det 

beteendeorienterade perspektivet som ligger till grund för TTAT är väl lämpat för att förstå 

varför individer hanterar IT-hot, såsom identitetsstölder, som de gör (Liang & Xue, 2009).  
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1.2 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka unga vuxnas kunskap gällande identitetsstölder, där vi 

fokuserar på de identitetsstölder som sker på internet. Med kunskap avser vi unga vuxnas 

förståelse för risker och konsekvenser en identitetsstöld kan medföra, samt kunskap kring 

tillgängliga skyddsåtgärderna. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur denna förståelse 

och kunskap påverkar unga vuxnas beteende kring identitetsstölder. För att analysera detta 

kommer vi ta hjälp av teorin Technology Threat Avoidance Theory som kommer användas 

som grund och teori. 

1.3 Forskningsfrågor 
 

1. Hur ser unga vuxnas kunskap ut kring identitetsstölder? 

2. Vilka skyddsåtgärder tar unga vuxna för att skydda sig gentemot identitetsstölder?  

 

3. Vilka faktorer påverkar unga vuxnas val av skyddsåtgärder?  

 

 

1.4 Population och avgränsningar 

 

Uppsatsen är demografiskt avgränsad till unga vuxna mellan åldrarna 20–29 år samt 

geografiskt avgränsad till Örebro universitet. Valet av population bygger på statistik från SCB 

som visar att unga vuxna i åldrarna 20–29 är bland de mest aktiva internetanvändarna (SCB, 

2015). Den geografiska avgränsningen är ett bekvämlighetsurval som i denna kontext grundar 

sig i tillgång till respondenter. En eventuell konsekvens av ett bekvämlighetsurval är 

svårigheterna att dra generaliserade slutsatser från resultatet, något vi inte anser vara ett 

problem då vi ej är ute efter att generalisera (Bryman, 2011). 
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2. Tidigare forskning 

Kapitel två ämnar lyfta fram tidigare forskning vi anser vara relevant för uppsatsens syfte och 

frågeställning då de berör samma områden. Kapitlet är uppdelat i följande avsnitt: (1) 

individers generella kunskap gällande identitetsstölder samt (2) skyddsåtgärder och riktlinjer 

individer kan ta/följa för att motverka en identitetsstöld. 

2.1 Kunskap gällande identitetsstölder  
 

Tidigare forskning visar på en utbredd okunskap gällande identitetsstölder och existerande 

skyddsåtgärder (Milne 2003, White & Fisher 2008, Khan & Hasan 2016). Khan & Hasan 

(2016) presenterar i sin artikel The Story of Naive Alice: Behavioral Analysis of Susceptible 

Internet Users att bristande kunskap är den primära anledningen till att användare utsätts för 

IT-relaterade brott (däribland identitetsstölder). Artikeln fokuserar på att undersöka och 

analysera användares olika beteendemönster för att på så sätt kunna identifiera deras kunskap 

och säkerhetsmedvetande (ibid.). Exempelvis beskriver författarna Khan & Hasan (2016) hur 

användandet av add-ons till webbläsare för anonymitet tyder på högre kunskap gällande 

säkerhetsfrågor. Vidare redogör de att det huvudsakligen är de användare med låg 

ämneskunskap som har en tendens att drabbas och sedermera bli bestulna på sina 

personuppgifter. Användare med låg ämneskunskap hanterar sin personliga information på ett 

vårdslöst sätt, vilket ökar risken för att utsättas för en identitetsstöld (ibid). Det Khan & Hasan 

(2016) kommer fram till i sin forskning är att vårdslös hantering av personlig information på 

internet kan vara skadligt. Exempel på detta kan vara att via registrering på en sida ge ut 

väldigt mycket privat information om dig själv. De uppgifter bedragarna skaffar sig åtkomst 

till används sedan av bedragen själv eller säljs vidare. Exempelvis kan olika personuppgifter 

säljas för mellan 1–15 $ (ibid).  

Även författarna Milne (2003) och White & Fisher (2008) belyser konsekvenser av individers 

bristfälliga kunskap och föreslår att de borde utbildas kring riktlinjer som bör följas samt vilka 

skyddsåtgärder de kan vidta. White & Fisher (2008) anser att fokus bör ligga på de 

identitetsstölder som sker online, detta då rättsväsendet (USA i författarnas fall) inte på ett 

effektivt sätt kan hantera dessa. Författarna skriver även att det inte enbart är hos 

privatpersoner som kunskap är bristfällig, även inom rättsväsendet och den privata sektorn 

såsom banker och olika kreditbolag finns det utrymme till förbättring. White & Fisher hävdar 

att en ökad delning av information mellan dessa organisationer, inklusive utbildning inom 

ämnet identitetsstölder, har potential att skapa en tryggare vardag för privatpersoner gällande 

identitetsstölder (ibid.).  

Även Seda (2014) skriver om kunskap om identitetsstöld och den grad av skyddsåtgärder en 

användare vidtar. Sedas artikel från 2014 visar att det finns kunskap om de mer generella 

problemen som kan relateras till identitetsstöld, men att det finns en kunskapsbrist kring de 

mer specifika och djupa problemen som kan uppstå hos sina respondenter. Seda (2014) visar 

alltså på en kunskapslucka mellan den generella kunskapen kontra den mer djupgående 

kunskapen. Det Seda (2014) tar upp är att hans respondenter ofta underskattade 

konsekvenserna av en identitetsstöld. Detta hörde ihop med kunskapsluckan. Seda (2014) 

skriver att respondenterna inte hade kunskap om vad identitetkaparna var ute efter och kunde 

därmed inte vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Exempelvis beskriver Seda (2014) att 82% av 

de studenter som deltog i studien var villiga att delge sin personliga information utan att veta 

vad den används till.   
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2.2 Skyddsåtgärder och riktlinjer för att motverka identitetsstöld  
 

Som tidigare nämnts bedrivs alltmer forskning inom området identitetsstöld. Albrecht et al 

(2011) presenterar riktlinjer individer kan följa för att skydda sig och på så sätt minimera 

risken att drabbas av en identitetsstöld. De beskriver b.la. hur viktigt det är att skydda sin 

dator. Det Albrecht et al. (2011) menar med detta är exempelvis att legitima företag aldrig 

kommer att be om konfidentiell information via e-post (vilket en del företag upplyser sina 

kunder om). Att försöka lura till sig information på olika sätt per mail beskrivs ofta som 

phising. Phishing innebär att bedragaren förlitar sig på hens förmåga att lura oerfarna 

internetanvändare (ibid.). Butler (2005) menar att internetanvändare måste ta itu med 

problemet genom att sträva mot att bli mer medvetna om risken av att ge ut känsliga data 

online. Detta genom att förbättra sina internetvanor och kontinuerligt uppdatera sina 

kunskaper genom att genomgå relevanta utbildningar (ibid.). I forskningsartikeln 

“Investigation of phishing to develop guidelines to protect the Internet consumer's identity 

against attacks by phishers” beskriver Butler (2005) phishing som ett av det vanligast 

förekommande internethotet. Butler (2005) förklarar phishing som en metod bedragare 

använder för att komma över personlig information nödvändigt för identitetsstöld.  

Ifall en användare skulle öppna ett phising mail och följa medföljande instruktioner har hen 

exponerat sig för risker. Denna risk kan resultera i att hen utsättas för exempelvis en cookie 

applikation, vilket i sin tur möjliggör insamling av en individs personliga och konfidentiella 

data (ibid.) I en artikel från 2014 redogör Ludek Seda för olika skyddsåtgärder 

universitetsstudenter valde för att värja sig mot identitetsstölder. En generell åtgärd 

respondenterna tog beträffande e-handel var att använda sig av PayPal. PayPal möjliggör 

betalning och överföring av pengar utan att avslöja sina personliga betaluppgifter (Seda, 

2014). Det resultat Seda (2014) presenterar visar även på att en majoritet av respondenterna 

använde sig av virusskydd som skyddsåtgärd, betalversioner såväl som gratisversioner.  

Khan & Hasan (2016) menar att hur man använder sig av lösenord är en vital del av att 

skydda sig på internet. Oansvarsfullt användande av lösenord ökar risken att bli utsatt för 

internetsbedrägeri (däribland identitetsstöld). Författarnas undersökning visar att en person 

använde sig av sig av åtta olika lösenord varje dag. Dock menar Khan & Hasan (2016) att 

dessa siffror är långt under antalet internetsidor personerna använde sig av. Detta indikerar att 

användarna använder samma lösenord på flera olika webbplatser. Att användare använder sig 

av samma lösenord på flera olika webbplatser stöds även av Seda (2014). Seda (2014) 

presenterar hur respondenterna i hans undersökning använder sig av ett fåtal lösenord till flera 

olika konton. Detta, i kombination med att snittlösenordet är väsentligt sämre än den 

rekommenderade standarden för vad ett starkt lösenord på internet är, innebär att risken för 

lösenordskapning ökar markant (Khan & Hasan, 2016). Khan & Hasans (2016) forskning om 

lösenord är även relevant för denna studie.  
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3. Teoretiskt ramverk 

Kapitlet ämnar ge läsaren inblick i teorin Technology Threat Avoidance Theory (TTAT) då 

delar av teorin har utgjort viktiga utgångspunkter för studien. Teorin har b.la. varit en grund 

i intervjufrågornas utformning samt varit en viktig utgångspunkt för uppsatsens analys, 

diskussion och slutsats. 

3.1 Technology Threat Avoidance Theory (TTAT) 

 

I den vetenskapliga artikeln Avoidance of information technology threats: a theoretical 

perspective beskriver Liang & Xue (2009) hur de utvecklat Technology Threat Avoidance 

Theory (TTAT).  Författarna framställer denna teori som ett beskrivande ramverk för hur 

enskilda IT-användare beter sig för att hantera hot i en IT-miljö (ibid.) TTAT har sin grund i 

cybernetiken vars studieområde omfattar såväl levande varelser och maskiner (Wiener, 1948). 

Enligt Liang & Xue (2009) handlar cybernetik om att människan (och maskiner) själv reglerar 

sitt beteende utifrån feedbackloopar, mer om detta senare i kapitlet. 

 

TTAT beskriver det beteende en IT-användare anammar för att undvika ett IT-hot består av 

en positiv feedback loop (Liang & Xue, 2009). Loopens syfte är att skapa ett avstånd mellan 

det uppfattade IT-hotet och användarens nuvarande situation (ibid.). Grundat i Lazarus och 

Folkman (1984) copingteori, beskriver TTAT hur en användare genomgår två kognitiva 

processer. Den första processen innebär att användaren bedömer IT-hotet. Den andra 

processen innebär att användaren utvärderar hur det specifika IT-hotet ska hanteras (Liang & 

Xue, 2009). TTAT menar att användares perception (uppfattningsförmåga) består av två 

delar. I första delen bedömer de hur stor risken är för att IT-hotet ska inträffa. Därefter 

värderar användare de negativa konsekvenserna som IT-hotet kan komma att innebära (ibid.). 

Användare genomgår de två kognitiva processerna (se kapitel 3.1) för att kunna bedöma och 

bemöta ett IT-hot på bästa möjliga sätt.  

 

Enligt Liang och Xue (2009) kommer användaren att använda sig av en problemlösande 

och/eller en emotionell approach. Vilken ansats en användare tar förklaras av den befintliga 

kunskap användaren besitter. Ifall användaren ser IT-hotet som en utmaning kommer hen med 

största sannolikhet ta en problemlösande ansats. Ifall den drabbade istället ser hotet som just 

ett IT-hot och inte en utmaning kommer hen anamma ett mer emotionellt beteende (ibid.). 

 

3.1.1 TTAT i tidigare studier 

 

Tidigare studier har gjorts där TTAT har använts. Bland annat använde skaparna av teorin, 

Liang och Xue, sin teori i en kvantitativ undersökning år 2010. De utförde en 

enkätundersökning med 152 studenter som respondenter med medelåldern på 23 år. De 

tydliggör hur användare måste vara medveten om risk och dess allvar av att bli utsatt för ett 

IT-hot för att kunna skapa en uppfattning av hotet. Teorin har även applicerats på ett mer 

specifikt fenomen inom IT-hot, närmare bestämt phishing. Där Arachchilage & Love (2014) i 

sin artikel: Security awareness of computer users: A phishing threat avoidance perspective 

undersöker hur datoranvändares kunskaper kring phishing påverkar tilltron till sin egen 

förmåga att hindra bli utsatt för phishing. Detta utförs genom en enkätundersökning med 161 

respondenter i åldrarna 18–25. De hävdar att deras resultat indikerar att kombination av 

begrepps- och procedurkunskap positivt påverkar datoranvändares förmåga att undvika 

phishing hot. 

. 
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3.2 Faktorer som påverkar skyddsåtgärder 

 

TTAT beskriver hur en användare tar hänsyn till tre faktorer vid utvärdering huruvida ett IT-

hot ska hanteras med hjälp av olika skyddsåtgärder. Dessa är: (1) användarens uppfattning av 

skyddsåtgärdens effektivitet, (2) skyddsåtgärdens kostnad och slutligen (3) en användarens 

förmåga att använda sig av en skyddsåtgärd (Liang & Xue, 2009). Det författarna Liang och 

Xue (2009) menar med upplevd effektivitet är hur användbar en specifik skyddsåtgärd är i 

förhållande till ett specifikt IT-hot. Användaren tar även hänsyn till vilka kostnader som är 

förenade med skyddsåtgärden. Dessa kostnader kan bl.a. vara pengar och tid. Om en 

användare anser att kostnaden som tillkommer om hen vidtar en skyddsåtgärd överstiger den 

upplevda effektiviteten är det osannolikt att användaren vidtar skyddsåtgärden i fråga. Utöver 

kostnaden tar användaren hänsyn till hens upplevda förmåga att använda sig av 

skyddsåtgärden (ibid.). Författarna Liang och Xue (2009) beskriver hur den upplevda 

förmågan kan handla om att installera ett virusskydd eller att stänga av cookies på en 

hemsida. Självförtroendet spelar en viktig roll i hur motiverad en användare är att vidta 

skyddsåtgärder gentemot ett hot. För även om en användare uppfattar en skyddsåtgärd som 

effektivt och “billigt” kommer hen antagligen inte vidta en skyddsåtgärd om hen saknar 

självförtroendet (ibid.). Genom att väga in dessa tre faktorer bildar användaren sig en bild för 

huruvida det uppfattade IT-hotet kan undvikas med hjälp av en eller flera skyddsåtgärder.  

 

Ett centralt tema i TTAT är en användares uppfattning av en skyddsåtgärds effektivitet. Liang 

& Xue (2009) menar att användare är motiverade att aktivt vidta åtgärder gentemot ett hot om 

de upplever att skyddsåtgärderna har den önskade effekten. Om användaren saknar tillgång 

till effektiva skyddsåtgärder och/eller anser de kostnaderna förenade med skyddsåtgärden som 

förstora, kommer hen undvika IT-hotet genom en känslomässig approach (förklaras under 

3.4.2). Även användarens kunskap i att använda en skyddsåtgärd kommer spela en roll för 

vilken approach hen vidtar.  

 

 

3.3 Positiva feedback loopen 

 

Det beteende användare anammar för att undvika olika IT-hot kan förklaras av den positiva 

feedbackloopen. Figur 1 (se sida 9) illustrerar hur den positiva feedbackloopen triggas igång 

av uppkomsten av ett IT-hot (Liang & Xue, 2009). När användaren blir medveten av hotets 

existens skapar hen sig en uppfattning av sitt nuvarande tillstånd och jämför det befintliga 

tillståndet med det oönskade tillståndet, det s.k. anti-målet (ibid.). Huruvida IT-hotet uppfattas 

som reellt bestäms av hur nära den nuvarande positionen är anti-målet. Ifall användaren 

upplever IT-hotet som reellt kommer hen anamma ett beteende för att försöka öka avståndet 

mellan det nuvarande tillståndet och anti-målet. Användaren kommer fortsätta med detta 

beteende tills hen upplever IT-hotet avvärjt (ibid.) 
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Figur 1. The process of IT Threat Avoidance (Liang & Xue, 2009) 
 
P2 – Användare värderar hur ett IT-hot skall hanteras endast efter de uppfattat själva hotet. 
P3 – En användare kan anamma två olika beteenden för att hantera ett hot. Antingen tar användaren ett problemfokuserat 

beteende eller så kommer hen vidta ett emotionell beteende i hopp om att reducera risken att utsättas för ett IT-hot. 
P3a – Användaren ingår i ett problemfokuserat beteende där hen försöker mildra den skada ett hot kan åstadkomma vilket 

således reducerar hotet. 
P3b – Användaren tar ett emotionell beteende där hen subjektivt reducerar risken att utsättas. 
 

3.4 Två kognitiva processer (problem/emotion focused coping) 

 

En användare genomgår två kognitiva processer när hen befinner sig i den positiva 

feedbackloopen (Liang & Xue, 2009). Dessa processer ligger sedan till grund för hur 

användaren reagerar på ett IT-hot. Den huvudsakliga processen är en hotutvärdering i vilken 

användaren analyserar risken att hen ska drabbas för ett IT-hot samt värderar de negativa 

konsekvenser det specifika IT-hotet har (ibid.). Den sekundära processen består av på vilket 

sätt ett specifikt hot skall hanteras. Denna process består av två delar: en problemfokuserad 

approach där hotet hanteras och en emotionell där användaren hanterar sina känslor. Med 

hjälp av dessa processer kommer användaren kunna evaluera olika faktorers påverkan. 

Exempel på faktorer som påverkar användarens beslut är användarens egna erfarenheter av 

det eller den information hen har om det specifika IT-hotet. (ibid.).  
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3.4.1 Hotutvärdering (Threat appraisal) 

 

Liang & Xue (2009) beskriver att användare utvecklar en uppfattning av ett IT-hot efter de 

utvärderat potentiella faror i deras egna IT-miljö. Således definierar författarna att de IT-hot 

användaren uppfattar också anses som farliga. Vidare beskriver författarna hur de delar in IT-

hot uppfattning i två delar: upplevd känslighet och upplevd allvarlighetsgrad (ibid.). 

 

Upplevd känslighet är en individs subjektiva syn på risken samt konsekvenserna av ett IT-hot. 

Upplevd allvarlighet definieras av huruvida individen anser att det specifika IT-hotets 

potentiella konsekvenser är allvarliga (Liang & Xue, 2009). En användare uppfattar ett IT-hot 

som reellt när hen anser sig befinna sig i riskzonen och att IT-hotet ses som allvarligt. Liang 

& Xue (2009) menar på att dessa påståenden beträffande uppfattning av IT-hot är grundat i 

riskanalys samt hälsopsykologisk litteratur. För att på ett korrekt sätt kunna undersöka en 

användares uppfattning av ett IT-hot beskriver Liang & Xue (2009) vikten av att både ta 

hänsyn till en användares känslighet beträffande ett hot såväl som hur allvarligt hen uppfattar 

hotet att vara. Detta eftersom individers personliga förväntningar och kunskap gällande olika 

IT-hot skiljer sig åt (ibid.). 

 

Liang & Xue (2009) beskriver hur användare som inte upplever ett IT-hot som sannolikt 

också saknar intresse att agera för att hindra IT-hotet, oavsett hur allvarligt hotet än är. På 

samma sätt saknar de intresse att agera ifall de anser att IT-hotet saknar negativa 

konsekvenser.  

 

3.4.2 Copingprocess  

 

Copingprocessen delas in i två delar vilket illustreras i figur 1 (P3). I den problemfokuserade 

approachen anammar användaren ett beteende där hen anpassar sig för att faktiskt hantera IT-

hotet. Den problemfokuserade approachen angriper IT-hotets kärna genom att vidta olika 

skyddsåtgärder. Ifall skyddsåtgärderna bär frukt upplever användaren att hen befinner sig 

längre ifrån anti-målet och har således reducerat IT-hotet (Liang & Xue, 2009) 

 

I kontrast till den problemfokuserade approachen återfinns den emotionella approachen. 

Denna approach fokuserar på att hantera negativa känslor likt stress och rädsla istället för att 

faktiskt göra någonting åt problemet. Denna process reducerar användares uppfattning och 

motivation att hantera IT-hotet (ibid.). Författarna Liang och Xue (2009) beskriver hur 

emotionell approach hjälper till att upprätthålla den psykiska balansen genom att exempelvis 

tänka - “Det kommer inte hända mig” (förnekande) eller - “Äsch, ingen är intresserad av min 

information” (önsketänkande). Tankar som dessa reducerar det upplevda IT-hotets 

allvarlighet (ibid.). Liang och Xue (2009), beskriver att det beteende en användare anammar 

för att undvika ett IT-hot inte är förutbestämt, samt att det inte är svart eller vitt huruvida det 

kommer ta ett problemfokuserat- eller emotionellt beteende. Utan de menar att en individ ofta 

vidtar en kombination mellan den emotionella samt den problemfokuserade approachen. 

Grundat i förväntansteorin (Vroom, 1964) beskriver Liang & Xue (2009) hur rationella IT-

användare kommer att välja den skyddsåtgärd som hen anser vara bäst lämpad att hantera IT-

hotet. Ifall den valda skyddsåtgärden på ett effektivt sätt hanterar IT-hotet är det inte sannolikt 

att användaren kommer utöva en emotionell coping. På liknande sätt är det troligt att 

användaren kommer utöva emotionell coping för att upprätthålla ett psykisk välmående om 

hen inte upplever sig kunna kontrollera det specifika IT-hotet (ibid.).  
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Även om en användare antar en problemfokuserad approach finns det IT-hot som inte helt kan 

undvikas med hjälp av skyddsåtgärder. Ifall ett IT-hot inte fullt ut kan undvikas med hjälp av 

en skyddsåtgärd kommer användaren även använda sig av emotionell coping med syfte att 

ytterligare reducera IT-hotet. I TTAT definieras en användares motivation att undvika ett IT-

hot med att se i vilken utsträckning hen vidtar olika skyddsåtgärder (ibid.). I linje med 

Thorndike law of effect (1911) beskriver TTAT att användare fortsätter att använda sig av 

skyddsåtgärder de upplever fungerar (Liang & Xue, 2009).  
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4. Metod 
I kapitel fyra presenteras metodiska val och tillvägagångssätt som använts under uppsatsen. 

Kapitlet behandlar även validitet och reliabilitet, forskningsetik samt beskriver hur analys av 

intervjumaterialet. 

 

4.1 Litteratursökning 
 

Bryman (2011) menar att en genomgång av litteraturen stärker en studies trovärdighet. Detta 

då genomgången visar på kunskap inom det utforskade området och förser uppsatsförfattarna 

med argument som rör temat som studeras. Vidare beskriver Bryman (2011) att 

litteraturgenomgången kan ge ett underlag på som vad som redan är känt inom området, vilka 

metoder och forskningsstrategier som tidigare tillämpats, om det finns frågor som inte 

besvarats samt om det finns motsägande eller inkonsekventa resultat (Bryman, 2011). Vi har 

som stöd till uppsatsen använd oss av en referensram att utgå ifrån. Referensramen ska 

fungera som ett stöd till oss som sträcker sig över den vanliga inventeringen av det nuvarande 

kunskapsläget. Referensramen i uppsatsens fall är teorin TTAT. Referensramen har hjälpt oss 

att välja ut relevant information för vår uppsats. Detta genom att bidra med riktlinjer till oss 

författare kring vad som är intressant och relevant att studera samt analysera djupare.  

Databaserna som använts i studien är Örebro Universitets databas (Summon), Scopus samt 

ACM digital library. Sökningar i Summon och Scopus har filtrerats till endast vetenskapligt 

granskade artiklar för att ge ökad trovärdighet. Detta ökar tillförlitligheten då de är granskade 

av andra forskare inom ämnet. ACM digital library användes då det är en ämnesinriktad 

databas inom informatik och datavetenskap vilket matchar uppsatsens ämnesområde. Då 

resultat i ACM inte kan filtreras efter vetenskapligt granskade artiklar har antal citeringar tagit 

hänsyn till för att bättre avgöra artiklarnas tillförlitlighet (Bryman, 2011). 

För att hitta relevanta sökträffar har vi skapat nyckelord kopplade till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Dessa nyckelord utformades sedan till olika söksträngar. Följande nyckelord 

och söksträngar har använts: “Identity theft”, “Identity theft theory”, “Identity theft definition”, 

“Technology threat avoidance theory”,” TTAT identity theft”, “Identity theft internet”, 

“Identity theft preventions “, “counteract identity theft”, “identity theft knowledge”, “identity 

theft guidelines”. För att filtrera sökningarna ytterligare och således göra sökresultatet mer 

hanterbart och relevant har vi: exkludera artiklar som ej är vetenskapligt granskade för att öka 

trovärdigheten i artikeln, exkludera material som ej är gratis då vi saknar ekonomiska medel. 

Artiklar som behandlar tekniska aspekterna kring identitetsstöld har även dom uteslutits ur 

studien. Detta då hur identitetsstöld rent teknisk (exempel hur ett lösenord kan hackas) kan 

ske är ointressant för studiens syfte och frågeställningar. 

4.2 Kvalitativ metod 

 

För uppsatsen har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer. Detta val grundar sig i att en kvalitativ metod skapar en djupare förståelse för 

varför individer tar de beslut de gör, ett s.k. orsak och verkan samband (Oates, 2006). Då 

uppsatsens syfte b.la. är att undersöka hur individers känslor, upplevelser och tidigare 

erfarenheter påverkar deras beteende ansåg vi att en kvalitativ metod var passande. Oates 

(2006) beskriver hur intervjuer möjliggör undersökning av just mänskliga aspekter såsom 

känslor och tidigare erfarenheter. Dessa känslor anses vara svårare att identifiera och/eller 

beskriva i exempelvis enkäter då respondenten inte har samma möjlighet att uttrycka sig 
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(ibid.). Genom att använda en kvalitativ metod ges möjligheten att skapa en detaljerad bild av 

respondenternas upplevelser och kunskap kring ämnet, exempelvis genom att ställa en 

följdfråga eller be en respondent att utveckla sitt svar.  

 

4.3 Val av respondenter 

 

Då vi ämnar undersöka unga vuxna har vi valt att intervjua personer i åldrarna 20–29 år. Vi 

gjorde ett så kallat bekvämlighetsurval på sex personer. Bakgrunden till att vi valde att 

används oss av ett s.k. bekvämlighetsurval grundar sig i god tillgång till respondenter. Vi 

anser inte att urvalsmetoden skapar ett problem då vi inte ämnar generalisera resultatet 

(Bryman, 2011). Urvalet genomfördes via facebookgruppen “Dom kallar oss studenter” 

(https://www.facebook.com/groups/domkallarossstudenter/) med 12 915 medlemmar. Där 

efterlyste vi personer i åldrarna 20–29 år som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju om 

identitetsstölder. Facebookgruppen ansågs vara lämplig då vi behövde göra såväl 

demografiska- och geografiska avgränsningar. Demografiskt var den lämplig då 

genomsnittsåldern för att ta ut en kandidatexamen i Sverige är 28 år (ekonomifakta.se), vilket 

borgade för att vi skulle få tag i personer i den aktuella åldersgruppen (20–29 år). Geografiskt 

var den lämplig då den i huvudsak består av studenter vid Örebro universitet. Detta gjorde det 

möjligt att genomföra samtliga intervjuer ‘face-to-face’. Annonsen på facebookgruppen 

genererade sex respondenter i åldrarna 20–29 år. Strategin att annonsera på facebook anser vi 

vara bra då det är ett smidigt sätt att snabbt kunna nå ut till en stor population utan hjälp av 

ekonomiska medel.  

 

4.4 Datainsamlingsmetod 

 

Val av datainsamlingsmetod landade i semistrukturerade intervjuer med en respondent i taget. 

Detta val gjordes för att få en detaljerad bild av respondentens åsikt/kunskap kring ämnet. Att 

skapa en detaljerad bild kring ett ämne underlättas genom att respondenten får möjlighet att 

fritt uttrycka sig, som inte är möjligt genom exempelvis enkäter (Oates, 2006). Att intervjun 

är semistrukturerad innebär att den är flexibel och kan anpassas efter behov. Vi använde oss 

av en intervjuguide med förslag på frågor för att styra intervjun i önskad riktning (Brinkmann 

& Kvale, 2014). Denna guide har inte slaviskt följts utan frågor har bytt plats för att skapa ett 

flyt i samtalet. Även frågor utanför intervjuguiden har ställts för att skapa en större förståelse 

för respondentens svar (Oates, 2006). Detta tillvägagångssätt öppnar upp för ett djupare 

kunskapsintag då respondenten får möjlighet att prata mer omfattande och lägga till kring de 

frågorna hen vill tala om (Oates, 2006). Vi valde denna typ av intervju då vi vill ge stort 

utrymme för respondentens egna perspektiv för att på så sätt skapa oss en bättre förståelse för 

deras resonemang (Brinkmann & Kvale, 2014). Brinkmann & Kvale (2014) nämner att en 

svårighet med kvalitativa intervjuer är att dom är mycket beroende av intervjuarens 

färdigheter och ämneskunskaper för att skapa ett bra resultat. Detta vilket i sin tur kräver 

omfattande träning. För att förbereda oss på bästa möjliga sätt genomförde vi pilotintervjuer 

innan de ‘riktiga’ intervjuerna genomfördes. Vi har valt att inte följa metoden slaviskt, för att 

försöka fånga det personliga samspelet i intervjun vilket Oates (2006) beskriver är kärnan i 

den kvalitativa metoden. Oates (2006) beskriver att en aspekt med intervju som metodform är 

att intervjuerna tolkas subjektivt. Med detta menas att eftersom en tolkning av en intervju ej är 

objektiv så kan samma intervju ge olika resultat beroende på vem som tolkar intervjun. För att 

förebygga detta och få fler perspektiv på resultatet diskuterades varje intervjuresultat. En 

negativ aspekt med den kvalitativ metodformen är att den är tidskrävande och antalet 

respondenter ofta är begränsade (Oates, 2006).  

https://www.facebook.com/groups/domkallarossstudenter/
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4.5 Utformning av intervjufrågor  

 

Vi valde att använda oss av öppet utformade intervjufrågor för att vi inte ville begränsa 

respondenten utan ge hen möjlighet att utveckla sina svar. Oates (2006) anser att öppna 

intervjufrågor tillåter respondenterna att prata mer fritt än vad de har möjlighet till i 

exempelvis en enkät. Detta passar uppsatsens ansats och syfte då vi b.la. vill undersöka de 

bakomliggande faktorerna till varför uppsatsens respondenter tar de beslut de tar gällande 

identitetsstölder. Oates (2006) beskriver även att användandet av öppna intervjufrågor är 

passande för kvalitativa metoder. Den bifogade intervjuguiden innehåller inte alla de frågor 

som ställdes under intervjuerna då alla frågor inte ställdes till alla respondenter. Detta då 

många av frågorna som ställdes var följdfrågor. För att intervjuguiden skulle generera relevant 

data utgick vi från studiens frågeställning och syfte i utformandet av frågor. Intervjuguiden 

har även utformats i linje med TTAT och tidigare forskning. Vi upptäckte vid granskning av 

tidigare forskning (Kapitel 2.1) att kunskap om identitetsstöld var av stor vikt för hur 

användaren skyddar sig. Därför utformades frågor ämnade att utforska respondenternas 

kunskaper kring skyddsåtgärder och identitetsstöld. Värdet i att undersöka kunskapen är också 

en viktig del i TTAT (Kapitel 3.2). Utifrån tidigare forskningen kom vi även fram till att 

lösenordshantering hade betydelse för risken att bli utsatt för identitetsstöld. Detta gjorde att 

vi skapade frågor som behandlade just lösenordshantering. I TTAT är beteende, upplevelse av 

konsekvens samt riskbedömning betydande för att applicera teorin på ett fall. Därför skapades 

frågor som exempelvis kontrollerade hur respondenterna värderar sin personliga information. 

Eftersom vi undersökte deras beteende så ställdes ofta följdfrågan "varför, hur kommer det 

sig?" i samband med att de berättade hur de agerar. Detta för att ge oss en djupare förståelse 

kring varför de handlade som de gjorde. Under utformningsprocessen genomfördes två 

stycken pilotintervjuer av intervjufrågorna. Pilotintervjun genomfördes i syfte av att 

konfirmera att de intervjufrågor vi utformade fångade upp den information vi sökte. 

Pilotintervjun visade att de första intervjufrågorna vi utformade hade brister i tydlighet kring 

vad för information vi var ute efter. Ett annat problem vi uppfatta efter den första iterationen 

var att frågorna var för direkt och ledande ställda. Med detta menas att de frågor vi ställde var 

utformade på ett sätt som nästan ”tvingade” respondenterna att svara på ett visst sätt vilket bör 

undvikas i största möjliga mån. Efter det första testet genomfördes en revidering av frågorna 

där frågorna ändrades för att eliminera de problem som framkom från det första testet. Den 

andra pilotintervjun visade att information som skapades under intervjun var relevant för 

uppsatsen. Testet var även träning för intervjuarna kring hur dom skulle gå till väga under 

intervjun vilket var till en stor fördel i de intervjuer som utfördes i skarpt läge (Oates, 2006). 

 

4.6 Tillvägagångssätt 
 

Vid bokning med respondenter informerades de endast om intervjuns tema vilket var 

identitetsstölder, inget mer. Därmed har respondenterna inte fått några detaljer kring ämnet 

för att minska risken att de ska ha förberett sig (Oates, 2006). Ifall respondenterna skulle få ta 

del av intervjufrågorna innan intervjun skulle de kunna förbereda svar. Detta kan anses ha en 

negativ faktor då deras svar egentligen kan vara grundat i någon annans perspektiv, vilket vi 

ville undvika (Oates, 2006). Dessa försiktighetsåtgärder togs för att minska risken för 

manipulerade data. 
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4.6.1 Prompts, probes och checks 
 

Under intervjun användes vi av tre stycken olika intervjutekniker prompts, probes och checks 

(Oates, 2006). Prompts innebär att intervjuaren uppmuntrar respondenten att berätta mer. 

Prompts kan exempelvis genomföras genom att intervjuaren är tyst, och/eller att intervjuaren 

upprepar frågan (ibid.). Prompts använde vi oss av för att tillåta respondenten att sväva iväg 

och således skapa oss en mer detaljerad bild kring hur hen tolkade ett visst fenomen. Probes 

används i de fall intervjuaren vill få ut något i mer detalj. Exempel på hur detta kan 

genomföras är att intervjuaren ber respondenten att exemplifiera (ibid.) Probes användes 

flitigt i intervjuerna då exemplifiering är ett bra sätt för respondenten att beskriva hur hen 

tolkar ett ämne vilket även underlättar senare när vi ska tolka data. Checks använde vi oss av 

för att klargöra att vi som intervjuare hade uppfattat en respondents svar korrekt, samt skapa 

möjlighet för respondenten att korrigera en missbedömning. Användandet av ovan tekniker 

tillät oss att skapa en detaljerad bild kring respondenternas svar, vilket i sin tur hjälper oss att 

generera god empiri under intervjuerna (ibid.) 

 

4.6.2 Dokumentering 

 

Vi valde att använda oss av ljudinspelning som dokumenteringsverktyg. Detta då vi ansåg att 

det var viktigt att lägga all fokus på själva intervjun för att få ett så bra samspel som möjligt 

(Oates, 2006). Vi trodde att om vi skulle behöva fokusera på att anteckna intervjun under 

tiden hade vi tappat fokus från själva intervjun. En annan fördel med att använda sig av 

ljudinspelning som dokumenteringsverktyg är att det skapar en möjlighet för andra forskare 

att lyssna på intervjuerna om de vill analysera hur datainsamlingen gick till (ibid.). En negativ 

aspekt med ljudinspelning enligt Oates (2006) är att det finns risk att respondenterna blir 

nervösa av ljudinspelning. Detta kan resultera att respondenterna blir mindre villiga att 

utveckla deras svar, eller rent ut sagt neka att svara på vissa frågor (ibid.). För att minimera 

risken ovan tog vi som intervjuare en roll där vi var trevlig, professionell, punktlig, mottaglig 

samt neutral. Detta för att respondenten ej skulle bli kritisk inställd och svara mindre (ibid.). 

Ytterligare åtgärder vi vidtog var att informera respondenterna kring deras anonymitet och att 

erbjuda möjlighet att ta del av intervjumaterialet (se kapitel 4.5). 

 

4.6.3 Forskningsetik 
 

Brinkmann & Kvale (2014) menar att det uppstår etiska problem i intervjuforskning på grund 

av den ojämna maktrelationer mellan intervjuare och intervjuperson. Detta då intervjuaren 

oftast är den mäktigare rollen av dom två (ibid.). Med hänsyn till detta har vi under studiens 

genomförande betraktat Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetiska principer och vidtagit 

lämpliga åtgärder för att följa dessa. Syftet med det var att skapa ett etiskt bra 

forskningsresultat. I Forskningsetiska principer framtagen av Vetenskapsrådet (2002) 

konkretiseras de grundläggande individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav: 

 

1. Informations-kravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 
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3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

Innan intervjuerna påbörjades informerades samtliga respondenter att deras privata data inte 

kommer avslöjas för någon annan. Detta i linje med vad konfidentialitetskravet säger. 

Respondenterna informerades även att alla insamlade uppgifter endast används för studiens 

syfte, precis som nyttjandekravet säger. Vi höll respondenterna anonyma genom att identifiera 

dem med koderna A, B, C, D osv. Intervjuaren förklarade även för samtliga respondenter att 

de deltog frivilligt med möjlighet att dra sig ur när som helst utan negativa följder. En 

presentation genomfördes för respondenterna innan intervjun frågorna ställdes. Denna 

presentation innehöll information om våra namn, studiens syfte samt en kort beskrivning 

kring hur undersökningen skulle genomföras. Allt det material som skapades under 

intervjuerna var endast tillgängligt för uppsatsförfattarna. Alla dessa åtgärder vidtogs för att i 

så bra mån som möjligt följa vetenskapsrådet riktlinjer samt att visa etisk hänsyn för 

respondenterna. 

 

4.7 Analysmetod 
 

Inledningsvis vid analys av intervjutexter användes meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering innebär att “långa uttalanden pressas samman i kortare, där 

huvudinnebörden av det som sagt formuleras om i några få ord.” (Brinkmann & Kvale, 2014, 

s. 246). Detta gjordes för att på ett smidigt sätt kunna bilda oss en helhetsbild av 

textmaterialet (ibid.). Meningskoncentreringarna har sedan kategoriseras efter de teman som 

belyses genom analysen (se analysmodell). Brinkmann & Kvale (2014) menar att 

kategorisering kan ge överblick över stora mängder intervjutexter och underlättar jämförelser. 

Uppsatsen har en teorigrundad approach, dvs. de teman denna uppsats använde sig av var 

utvecklade på förhand utifrån delar av TTAT och annan litteratur (Oates, 2006). Men även 

andra kategorier och teman framkom vid analys av intervjuerna. Trots att vi utgick ifrån ett 

teorigrundat perspektiv försökte vi vara öppna och mottagliga för information kring teman 

utanför teorin ifall våra respondenter hade intressanta erfarenheter. De tre författarna till 

denna uppsats kategoriserade intervjutexterna oberoende av varandra för att sedan kombinera 

koderna i syfte att få en nyanserad bild av resultatet (Brinkmann & Kvale, 2014). 

 

4.8 Validitet och reliabilitet 
 

Brinkmann & Kvale (2014) beskriver reliabilitet som forskningsresultatens tillförlitlighet. 

Med det menas att ett resultat kan reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter. 

Validitet beskrivs inom samhällsvetenskapen, som om en metod besvarar det den är avsedd 

att besvara. Vi utgick ifrån studiens syfte och frågeställningar vid framtagning av 

intervjuguiden vilket då har bidragit till validitet. Detta ihop med pilotintervjuer har garanterat 

att rätt frågor ställts vid intervjuerna. Exempelvis genom att beskriva vad respondenterna fick 

för information innan genomförandet av intervjuerna. Oates (2006) beskriver att validitet även 

avser hur relevant något är i ett specifikt sammanhang, vilket handlar om att välja rätt saker i 

rätt situation. För uppsatsens har detta stärkts genom att vi skapat en röd tråd där ett lämpligt 

metodval har skapat relevant data som i sin tur bidrar till att besvara uppsatsens 

frågeställningar. För att öka trovärdigheten och uppnå transparens i uppsatsen har en rigorös 
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beskrivning av undersökningsprocessen gjorts. Detta i mål om att göra det teoretiskt möjligt 

att replikera studien. Dock finns det risk att faktorer som intervjumiljö och stämning kan vara 

svåra att replikera och därmed reducera transparensen. Därmed uppmanar vi andra att försöka 

följa en anvisning vi ger under 4.4 samt 4.5 för att öka chansen att skapa samma resultat 

(ibid.).  Vidare har validiteten stärkts genom utformandet av en analysmodell som använts för 

att tolka respondenternas intervjusvar. Denna analysmodell skapades genom kategoriseringar 

av intervjusvaren. Dessa kategoriseringar och uppsatsens insamlade material bearbetades 

tillsammans av uppsatsens författare för att skapa en gemensam tolkning och enighet.  
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5. Resultat och analys  
I kapitel fem analyseras och redovisas relevant empiri som framkom under intervjuerna. 

Kapitlet är disponerat efter de centrala teman som gick att identifiera under intervjuerna 

samt komponenter utifrån TTAT. De komponenter vi valt härstammar från figur 1 The process 

of IT Threat Avoidance som återfinns i kapitel 3.3. Empirin ifrån dessa komponenter kommer 

sedan att ligga till grund för uppsatsens diskussion och slutsats.   

 

5.1 Hotutvärdering (Threat appraisal) 
 

Som beskrivet i kapitel 3 hävdar TTAT att en användares uppfattning av ett IT-hot består av 

två delar (Liang & Xue, 2009). Den första delen handlar om att en användare ska avgöra hur 

stor sannolikhet hen upplever det är att ett specifikt IT-hot ska inträffa (vi kommer i följande 

avsnitt benämna detta som risk). Den andra delen handlar om att en användare ska lägga 

värdering i vilka negativa konsekvenser IT-hotet kan komma att skapa (vi kommer i följande 

avsnitt benämna detta som konsekvenser) (ibid.).  

 

5.1.1 Upplevd risk 

 

Resultatet visade att det gick att applicera TTAT på den information intervjuerna skapat. 

Respondenterna hade, med två undantag, en liknande bild kring upplevd risk. 4 av de 6 

respondenter vi intervjuade upplevde risken att utsättas som låg. De två ovan nämnda 

undantagen bestod i att respondent A och C upplevde risken att utsättas som hög. Vilket 

grundar sig i användarnas uppfattning gällande de konsekvenser ett IT-hot kan komma att 

medföra. (Liang & Xue, 2009). Detta utvecklas senare i avsnittet.   

 

En respondent som upplevde risken som låg var respondent E. Anledningen till att hen 

upplevde risken som låg grundar sig i användandet av skyddsåtgärder. Respondenten 

beskriver exempelvis hur hen är väldigt noga med att kontrollera sidor vid internethandel. 

Ytterligare skyddsåtgärder respondenten vidtog var att inte öppna mail från okända avsändare 

tillsammans med ett kritiskt förhållningssätt vid surfande på internet.   

 
[...] sen brukar jag gå efter om det är många som handlar på sidan och om de har e-handel... 
alltså om de är verifierade och har bra betalningsmetoder (Respondent E). 

 

Anledningen till att respondenten inte vidtog ytterligare skyddsåtgärder kan förklaras genom 

att hen inte upplever risken som hög. TTAT beskriver hur en användare kan uppleva risken att 

drabbas som så pass låg att hen inte finner något intresse i att vidta ytterligare skyddsåtgärder 

(Liang & Xue, 2009). De resterande fyra respondenterna (B, C, D och F) låg i linje med 

respondent E, dvs. att de upplevde risken som låg. Respondent D beskrev sin upplevelse för 

att drabbas enligt följande: 

 
Haha, för mig är nog inte risken så stor, men jag kanske är orädd [...] min filosofi och tanke är 
väl att man är så pass vaksam, det kanske har att göra med att man fortfarande är ung o vet 
risker o så här (Respondent D). 

 

Att respondenten upplevde risken som låg förklaras av den upplevda effektiviteten hens 

skyddsåtgärder hade (goda omdöme och vaksamhet på internet). Respondenten ansåg även att 

sin unga ålder bidrog till ett högre säkerhetstänk vilket även bidrog till den låga 

riskuppfattningen. Respondent B var inne på samma spår där hen hänvisade till sitt omdöme 
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och vaksamhet som det stora skyddet för identitetsstöld. Dock fanns det en brist i respondent 

Bs förhållningssätt på internet, närmare bestämt beträffande streamingsidor som hen kunde 

peka på. Hen svarade detta i intervjun: 

 
Men man kanske får något virus när man vart inne o ska streama grejor... (Respondent B). 

 
Likt respondent E saknade även respondent B intresse att vidta ytterligare skyddsåtgärder 

utöver sin egna vaksamhet. Detta kan ha sin grund i att respondenterna ansåg att deras 

befintliga skyddsåtgärder var tillräckliga. Vilket gjorde att IT-hotet hade reducerats och risken 

att drabbas således var låg (Liang & Xue, 2009). 

 

I avsnittets inledning beskrevs det att ett undantag i mönstret hade identifierats. Detta 

undantag bestod i den hotuppfattning respondent A och C hade. Respondent A upplevde 

risken att drabbas som stor, men anser att de potentiella konsekvenserna IT-hotet medförde 

var låga. En anledning till att respondenten upplevde risken att drabbas som stor grundar sig i 

hens bristfälliga lösenordshantering. Detta då hen använde samma lösenord till flera olika 

konton/webbsidor trots att hen kände till riskerna det kan medföra. Trots att respondenten 

ansåg att de potentiella konsekvenserna ett IT-hot kan medföra som låga vidtog hen ett flertal 

skyddsåtgärder.  

 
Asså jag laddar aldrig ner något ifrån skumma sidor utan jag googlar på dom för att se vad 
andra har sagt om grejen, scrollar igenom kommentarer o så [...] Sen använder jag ju också 
bara Gmail för dom har ett bra spamfilter så man slipper massa skit därifrån. [...] Asså ibland 
får man ju mail från nån skum person eller sida med nån länk och de klickar jag aldrig på 
(Respondent A). 

 

Respondent C upplevde, likt respondent A, risken för att drabbas som stor. Detta då hen inte 

kände sig säker när hen surfade på internet. Vilket grundar sig i respondentens förståelse för 

de konsekvenser en identitetsstöld kan ha (Liang & Xue, 2009). Mer om det i avsnitt 5.1.2.  

 

5.1.2 Förståelse gällande konsekvenser 

 

Respondenterna hade en blandad förståelse för de negativa konsekvenser en identitetsstöld 

kan medföra. Denna förståelse är bland annat grundad i bekantas historier, sociala medier likt 

Facebook samt kvälls- och nättidningar såsom Aftonbladet och Expressen.  

 
[...] ja man läser ju ofta tycker jag på Aftonbladet om någon som blivit drabbad, var väl bara 
härom dagen det stod att nån tant hade blivit utsatt och nån hade köpt massa grejor i hennes 
namn. [...] Annars vet jag inte riktigt… Man hör ju historier också för några år sen vet jag att 
mina föräldrars granne blev utsatt och det var en riktig härva vet jag. Han hade tydligen blivit 
skyldig massa pengar men sen vet man ju inte heller om det var sant eller så (Respondent C). 

 

Respondent A hade likt C fått sin information från olika kvälls- och nättidningar. 

Respondenten visade på en förståelse för de allvarliga konsekvenser en identitetsstöld kan 

medföra men var själv inte orolig för dessa. Anledningen till att hen inte var orolig beror på 

att hen inte upplevde sig ha något speciellt värdefullt att förlora. Dvs. respondenten visade på 

en förståelse för de konsekvenserna en identitetsstöld kan medföra, men upplevde dessa 

potentiella konsekvenser som milda sett till sig själv. 
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[...] asså jag förstår ju att det kan vara tufft om man blir drabbad liksom om man har massa 
värdefulla grejor o så men jag har inget jätteviktigt, varken på min mail eller någonting 
(Respondent A). 

 

Denna uppfattning bidrog till att respondent A inte agerade för att reducera risken för att bli 

drabbad trots att hen upplevde risken som hög. Respondenten har gjort en avvägning mellan 

risk att drabbas kontra konsekvenser, där hen väljer att inte agera då konsekvenserna anses 

vara milda (Liang & Xue, 2009). En av anledningarna till att respondenten upplevde risken att 

drabbas som hög var hens bristfälliga lösenordshantering. Respondenten hade en förståelse 

för de risker en dålig lösenordshantering har, men saknande motivation till att förändra sitt 

beteende då hen upplevde konsekvenserna som låga. 

 

Respondent F, som tidigare ansåg att risken för identitetsstöld var låg, ansåg likt respondent A 

att konsekvenserna av en hypotetisk identitetsstöld var milda. Alltså rankade hen att både risk 

och konsekvens som låga. 

 
Skulle man göra en identitetsstöld på mig... Det finns inte så mycket skada i det för jag har 
inte så mycket i värde på det sättet eller skadligt på något sätt. ”, “[...] men att det finns 
människor som går på allting och att jag inte ser mig själv i det spannet (Respondent F). 

 

Respondent F var en av de respondenterna som vidtagit få skyddsåtgärder, vilket enligt TTAT 

grundar sig hens uppfattning av potentiella konsekvenser (Liang & Xue, 2009). De resterande 

fyra respondenterna (B, C, E och D) sa inte explicit om de upplevde de potentiella 

konsekvenserna som stora eller små. Men det som kunde tydas av intervjun var att det fanns 

en inställning att många var relativt rädda för identitetsstöld, och ville positionera sig långt 

bort från IT-hotet. Detta då de vidtog alla de skyddsåtgärder de rekommenderade till bekanta. 

Alltså ansåg dem att intresset för att skydda sig mot identitetsstöld vara relevant. Respondent 

E satt på förstahandsinformation om konsekvenser av en identitetsstöld då hen kände en 

person som blivit utsatt. 

 
[...] det var någon som snodde hennes kortuppgifter när hon var utomlands och sen handlade 
massa saker på hennes konto eller på hennes kortuppgifter. [...] det var dock ingen sjuk 
summa pengar, men kanske 20–30 tusen (Respondent E). 

 

Detta visar på att det finns en kunskap hos respondent E kring konsekvenser. Om denna 

kunskap sedan är avgörande för hur hen tänker kring risken är svårt om inte omöjligt att 

avgöra. Men kunskapen har en faktisk påverkan på hur användaren reflekterar kring IT-hoten 

enligt TTAT (Liang & Xue, 2009). 

 

5.2 Copingprocess 

 

Hantering av hotbilden kan enligt TTAT ske genom en problemfokuserad approach, en 

emotionell approach eller en kombination av dem båda (Liang & Xue, 2009). I studiens 

empiriska intervjuresultat kunde båda approacher identifieras där den problemfokuserade 

approachen var den vanligaste. Detta då alla respondenter (6 av 6) vidtog åtminstone en 

skyddsåtgärd för att proaktivt hindra en identitetsstöld. Det visade sig att det fanns två 

skyddsåtgärder samtliga respondenter vidtog. Dessa var dels att inte klicka på länkar i mail 

från okända avsändare samt att vara försiktig med att ge ut personliga uppgifter. Bortsett från 

dessa två skyddsåtgärder så spretade åtgärderna mellan respondenterna. TTAT beskriver att 
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den ansatsens en användare tar grundar sig i befintlig kunskap, exempelvis gällande hur en 

skyddsåtgärd kan reducera ett IT-hot (Liang & Xue, 2009). Respondent A ansåg att sin 

hantering av hotbilden var bra då hen ännu inte blivit utsatt.  

 
Klart jag är i riskzonen jag surfar jämt och runt på massa sidor o så, men uppenbarligen så 
hanterar jag det bra. Jag menar jag har ju inte fått någe skit än eller blivit av med något. [...] 
Asså jag tror att mycket egentligen handlar om sunt förnuft liksom att man inte klickar på allt 
man ser o så (Respondent A). 

 

Respondenten valde att inte vidta ytterligare skyddsåtgärder då hen upplevde sin hantering av 

hotbilden som god. Utifrån TTAT går detta att tolka som att användaren fortsätter använda sig 

av befintliga skyddsåtgärder tills de upplever att de inte längre fungerar (ibid.)  

 

Även respondent F använde sig av en problemfokuserad approach där hen b.la. använde sig 

av virusskydd som skyddsåtgärd.  

 
[...] Men känns bra, man har lite koll på vad för grejer man har på datorn, den uppdaterar 
hela tiden och går igenom vad som finns på datorn. Och jag känner att den har mer koll på 
vad som är dåligt än vad jag har. “Anledning till att man har virusskydd är dels för att skydda 
datorn, men mest för att skydda sig själv (Respondent F). 

 

Respondent D, E och F vidtog förutom en problemfokuserad approach även en emotionell 

approach, där de inbillade sig vara utan risk då de trodde att ingen ville åt deras information. 

TTAT beskriver hur denna emotionella approach hjälper användare att upprätthålla ett 

psykiskt välmående även fast de inte gör något åt det specifika IT-hotet vilket kan tyda på att 

de uppfattar ett hot som okontrollerbart (Liang & Xue, 2009). Respondent C var en 

respondent som använde sig av en känslomässig approach i viss mån.  

 
[...] Tror mycket handlar om hur medveten man är, asså identitetsstölder sker säkert mer än 
vad man tror och skulle man läsa på mer om det så skulle man ju säkert vara mer försiktig. 
Men jag kan tänka mig lite så här att jag inte vill veta hur mycket det sker för då skulle man 
säkert behöva ändra sig så man stoppar lite huvudet i sanden och tänker att det går nog bra 
(Respondent C). 

 
Att respondent C antog en känslomässig approach stärks ytterligare då hen själv tidigare blivit utsatt 
för en identitetsstöld samt var nära bekant med två personer som utsatts. Detta gör att Respondent 
C bör vara medveten om de konsekvenser en identitetsstöld kan innebära. Dock menar respondent C 
att hen inte anser sig vara i riskzonen för identitetsstöld. Beteendet kan utifrån ett TTAT perspektiv 
förklaras på två sätt. Antingen att respondent C sedan händelserna vidtagit fler skyddsåtgärder som 
hen upplever effektiva. Eller att respondenten vidtagit en mer känslomässig approach till problemet. 
Det kan innebära att respondenten i fråga mentalt försökt att minska storleken på problemet.  
 

 

5.3 Faktorer som påverkar val av skyddsåtgärd 

 

Sammanfattningsvis visade resultatet att respondenterna hade en grundläggande kunskap 

gällande vilka skyddsåtgärder de kan vidta för att skydda sig gentemot en identitetsstöld. Som 

presenterat ovan (kap 5.2) uppgav respondenterna flera olika skyddsåtgärder de vidtog för att, 

enligt dem, minska deras risk för att bli utsatta för identitetsstöld. Skyddsåtgärder samtliga 

respondenter (6 av 6) vidtog var att inte klicka på internetlänkar i mail de hade fått från 

okända avsändare. Utöver denna skyddsåtgärd var samtliga respondenter (6 av 6) försiktiga 
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med att inte ge ut personliga uppgifter. En annan skyddsåtgärd flera respondenter vidtog var 

att läsa recensioner kring applikationer innan de laddar ner dem. Varför de väljer en 

problemfokuserad approach avgörs utifrån tre faktorer enligt TTAT (Liang & Xue, 2009). 

Dessa tre faktorer är skyddsåtgärdens effektivitet, kostnad och självförmåga att använda sig 

av en skyddsåtgärd. Dessa faktorer beskrivs i kapitel 3.2. Att samtliga respondenter undviker 

att klicka på länkar i mail från okända avsändare kan tolkas som att de upplever 

skyddsåtgärdens effektivitet som hög. Exempelvis beskrev respondent A skyddsåtgärdens 

effektivitet på följande vis: 

 
För att jag inte litar på människor haha, det gör jag inte... Och om jag inte klickar på nån 
konstig länk så är ju risken typ noll att jag åker på något konstig skit som att nån snor ett 
lösenord eller så (Respondent A). 

 

Att hen inte klickar på länkar i okända mail kan tolkas som hens upplevda effektivitet i 

skyddsåtgärden, då hen uttrycker att risken “typ är noll” om hen gör på detta sätt. Vilket tyder 

på hög upplevd effektivitet. 

 

Vid frågan om varför de valde att läsa recensioner kring applikationer innan de laddade ner 

dem svarade respondent E följande: 

 
Därför jag har laddat ner appar förut som har varit jävligt dåliga rent ut sagt. Och att det 
kommer upp mycket reklam... så då kan de kännas som de försöker få en att trycka på 
skumma länkar. Det är så lätt gjort att kolla recensionerna innan för att se andras 
erfarenheter kring appen (Respondent E). 

 

Respondentens svar kan tolkas som uppvisning av hens självförmåga att använda sig av en 

skyddsåtgärd då hen beskriver hur lätt gjort det är. Detta går då i linje med faktorn 

användarens självförmåga att använda sig av en skyddsåtgärd” (Liang & Xue, 2009). 

 

Vid sammanställning av det empiriska intervjuresultatet framkom det att samtliga sex 

respondenter använde sig av ett och samma lösenord på flera olika ställen. Resultatet visar 

även att alla respondenter var medvetna om riskerna med att använda samma lösenord till 

flera sidor. Respondent C sammanfattade sin lösenordshantering enligt följande: 

 
[...] så får dom tag på ett lösenord så kommer dom åt allt, så jag är väldigt blottad 
(Respondent C). 

 

Trots riskmedvetenheten så vidtog respondenterna inte några åtgärder för att komma längre 

ifrån anti-målet. På frågan om varför de använde samma lösenord på flera olika konton 

förklarade respondenterna exempelvis:  

 
Jag är ju så van med det,  
Enkelt, lätt att komma ihåg, ena har jag säkert haft i femton år så det är enkelt men 
jättedumt.,  
Det är ju lätt o komma ihåg, det kanske inte är så smart men man är ju bekväm också orkar 
inte ha massa olika lösenord överallt hit och dit. och För att jag inte orkar ha kollat på flera 
haha, att jag är lat är simpla sanningen (Flertal respondenter).  

 

Enligt TTAT (Liang & Xue, 2009) är det osannolikt att en användare kommer ta till en 

skyddsåtgärd om kostnaden överstiger den upplevda effektiviteten, vilket skulle kunna vara 

fenomenet i detta fall. Eftersom respondenterna använder ordval synonymt med lathet kan 
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man se ansträngning som kostnaden. Respondent C svarade på frågan om varför hen använde 

få lösenord med detta: 

 
Jo men det är ju lätt att använda sig av samma lösenord typ överallt, man kommer ihåg det 
och slipper skriva ner dom. Kanske inte är så smart att använda samma lösenord men man är 
ju bekväm och jag orkar inte hålla på att byta massa hit och dit (Respondent C). 

 

Ifall respondenterna hade upplevt effektiviteten med att använda olika lösenord som högre, 

eller upplevt kostnaden d.v.s. ansträngning som mindre skulle respondenterna enligt TTAT 

vidta denna skyddsåtgärd.  
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6. Slutsatser, diskussion och forskningsbidrag 
Kapitlet presenterar uppsatsens slutsats där vi först sammanfattar studiens syfte för att sedan 

besvara de forskningsfrågor som legat till grund för undersökningen. Därefter diskuteras 

uppsatsens resultat och slutsats i förhållande till tidigare forskning där uppsatsens 

forskningsfrågor ligger som utgångspunkt.  Avslutningsvis presenteras uppsatsens bidrag 

samt förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 
 

Syftet med studien var dels att undersöka unga vuxnas kunskap gällande identitetsstölder över 

internet. Där vi med kunskap avser unga vuxnas förståelse för de risker och konsekvenser en 

identitetsstöld kan komma att innebära, samt kunskap gällande skyddsåtgärder. Syftet var 

även att undersöka vilka faktorer som påverkar unga vuxnas val av skyddsåtgärder.  

 

Studien visar på att respondenterna hade en viss kunskap gällande vilka risker och potentiella 

konsekvenser en identitetsstöld kan medföra. Detta visade de prov på genom resonemang 

kring dessa frågor. Även beträffande skyddsåtgärder visade respondenterna på kunskap vilket 

de påvisade både genom att förklara hur och varför de vidtog olika skyddsåtgärd samt genom 

att praktiskt tillämpa dessa skyddsåtgärder. Det fanns två skyddsåtgärder samtliga 

respondenter vidtog. Den första var att inte öppna mail från okända avsändare och/eller låta 

bli att klicka på länkar/bilagor i dessa mail. Den andra var att hålla ett vaksamt beteende där 

de var försiktiga med att dela med sig av sin personliga information. Även fler skyddsåtgärder 

vidtogs, dock spretade valet av skyddsåtgärd mellan respondenterna. Gemensamt för de 

skyddsåtgärder samtliga respondenter vidtog var att de var skyddsåtgärder där kostnaderna 

var låga. Kostnaden var också den avgörande faktorn vid val av skyddsåtgärd. 

Undersökningen visar på att respondenterna valde skyddsåtgärder som var enkla att vidta 

även om de hade en förståelse för att den valda skyddsåtgärden kanske inte var den mest 

effektiva åtgärden. Vidare visar resultatet att respondenterna hade kunskap för de risker en 

ohållbar lösenordshantering kan medföra. Men väljer trots det att inte följa metoder för bra 

lösenordshantering, detta på grund av att de upplever kostnaden d.v.s. ansträngning som för 

hög i relationen till den upplevda effektiviteten. Studien visar även på att en ökad kunskap 

hade påverkat användarnas val av skyddsåtgärder vilket i sin tur skulle kunna minska risken 

för att drabbas. 

 

6.2 Diskussion  
 

Resultatet av analysen visar att respondenterna hanterade den upplevda hotbilden genom att 

vidta en problemfokuserad approach. Liang & Xue (2009) beskriver denna approach som det 

mest rationella sättet att hantera uppfattat IT-hot. Vissa respondenter kompletterade även den 

problemfokuserade approachen med en emotionell approach vilket ligger i linje med TTAT 

(ibid.). Något vi finner intressant med respondenternas hantering av hotbilden är att de 

vanligast förekommande skyddsåtgärderna var “passiva”. Med passiva menar vi att 

skyddsåtgärden har en låg kostnad i form av ansträngning, tid och/eller pengar. Som 

presenterat i resultatet var respondenternas generella skyddsåtgärder dels att inte klicka på 

länkar i mail från okända avsändare samt att vara restriktiva med att ge ut sina personliga 

uppgifter. Dessa skyddsåtgärder anser vi vara passiva då de inte kommer med en stor kostnad. 

Aktiva åtgärder skulle exempelvis vara att installera ett virusskydd eller kontakta ett 

kreditupplysningsföretag för att spärra handel med faktura. D.v.s. att det tillkommer en 
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kostnad i form av tid och/eller pengar. Att respondenterna väljer passiva skyddsåtgärder kan 

grunda sig att de upplever dessa som effektiva, eller att ansträngningen d.v.s. kostnaden är 

eller en kombination av de båda. I relation till hur respondenterna resonerade kring 

lösenordshantering grundar sig detta val huvudsakligen i att det är en “billig” skyddsåtgärd.  

 

De passiva skyddsåtgärderna respondenterna vidtog kan anses vara bra. Detta då de går i linje 

med de skyddsåtgärder tidigare forskning presenterar. Exempelvis beskriver Albrecht et al 

(2011) och Butler (2005) hur legitima företag inte kommer efterfråga konfidentiell 

information per mail och att således vara skeptisk till sådana mail. 

 

Något vi finner värt att diskutera är respondenternas restriktiva beteende där de påstår sig vara 

väldigt noga med att inte ge ut personliga uppgifter. Ett påstående som inte helt rimmar med 

informationen som framkom under intervjuerna. Respondent A, B, D och E lämnade alla ut 

lösenord till vänner och familj utan problem, samtidigt som de beskriver hur de är försiktiga 

med att lämna ut personliga uppgifter. Vi tolkar det som att de är noga med att inte ge ut 

personlig information till okända personer men att de utan problem kan låna ut konton och 

lösenord till familj och vänner. Detta i sig är inte så märkligt men det som är intressant är 

respondenterna inte beakta riskerna och de eventuella konsekvenser detta beteende kan 

komma att ha. De tog exempelvis inte hänsyn till detta när de utvärderade sin hotbild eller hur 

familj och vänner hanterar uppgifterna de fått tillgång till. 

 

Resultatet av analysen visar även på en oansvarsfull lösenordshantering hos respondenterna. 

Respondenternas bristfälliga lösenordshantering ligger i linje med det resultat Khan & Hasan 

(2016) och Seda (2014) presenterat. Khan & Hasan (2016) beskriver hur individer som 

använder sig av samma lösenord på flera olika konton/webbsidor löper större risk att bli 

utsatta för en identitetsstöld. Samtliga respondenter i undersökningen var medvetna om vilka 

risker detta beteende kan medföra, men bortförklarade det med “lathet”.  

 

Detta beteende kan enligt TTAT förklaras genom att respondenterna upplever kostnaden av 

att tillta flera olika lösenord till olika webbplatser som för stor än dess upplevda effektivitet 

(Liang & Xue, 2009). I enlighet med TTAT skulle respondenternas lösenordshantering varit 

mer ansvarsfull om respondenterna upplevt kostnaden som mindre eller om deras upplevelse 

av effektiviteten, som högre (ibid.). En annan anledning till att de inte förändrar sitt beteende 

kan vara att de anser att deras nuvarande skyddsåtgärder är tillräckligt effektiva, och därmed 

anser sig vara “säkra”. Med andra ord måste respondenternas upplevelse av den tilltagna 

skyddsåtgärdens effektivitet minska eller kostnaden för den, enligt Khan & Hasan (2016), 

lämpligare skyddsåtgärden minska. Annars kommer inte användaren att förändra sitt 

beteende. Om respondenterna i undersökningen haft större kunskap om applikationer gällande 

lösenordshantering hade deras argument till varför de inte använder olika lösenord fallerat. 

Lösenordshantering program, såsom LastPass, laddas ner av internetanvändare och sparar alla 

lösenord till olika webbplatser i en krypterad databas. Internetanvändaren kan sedan logga in 

på applikationen med ett lösenord och då få tillgång till alla dennes webbplatsers olika 

lösenord. Tack vare detta behöver användaren endast komma ihåg ett lösenord vilket är det till 

applikationen. Eftersom applikationen sparar användares alla lösenord försvinner således 

kostnaden i att minnas flera olika lösenord. Detta underlättar användandet av avancerade 

lösenord vilket enligt Khan & Hasan (2016) skulle minska risken för att bli utsatt. Om 

respondenterna varit medvetna om exempelvis LastPass hade de möjligtvis varit mer benägna 

att byta lösenord då kostnaden minskar tack vare programmet. Resultatet visar att faktorerna 

upplevd effektivitet och kostnad är anledningen till att lösenordshanteringen var bristfälligt. 
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Detta då respondenterna ansåg att ansträngningen d.v.s. kostnaden av att använda sig av flera 

lösenord var för hög i relation till den upplevda effektiviteten detta skulle ha.  

 

Enligt White & Fisher (2008), Milne (2003) och Khan & Hasan (2016) är en användares 

kunskap avgörande för att minska deras risk att bli utsatt för identitetsstöld. Vi kan med hjälp 

av TTAT förklara hur kunskapen påverkar användarens bedömning av risk och konsekvens. 

Kunskapen påverkar även användarens val av skyddsåtgärd då den avgör hur användaren ser 

på kostnad, effektivitet och självförmåga. I fallet som tidigare diskuterades angående den 

bristande lösenordshanteringen kunde det ha sett annorlunda ut ifall respondenterna haft mer 

kunskap. Hade de haft kunskap om skyddsåtgärder med lägre kostnad och högre effektivitet 

hade de enlig TTAT ändrat beteende och skulle därmed minska sin risk för att bli utsatta 

(Liang & Xue, 2009). Kunskapen påverkade också respondenternas uppfattning gällande 

konsekvenser. Exempelvis ansåg respondent A och F att deras personliga information inte var 

speciellt värdefull. Att dessa respondenter inte värderar sin personliga information som 

värdefull tror vi likt Seda (2014) grundar sig i en bristande kunskap gällande de faktiska 

konsekvenser en identitetsstöld kan medföra. Hade respondenterna känt till dessa 

konsekvenser tror vi de skulle värdera sin privata information högre. Således hade en högre 

kunskap gett respondenterna mer incitament att vidta ytterligare skyddsåtgärder  

 

Vid frågan om vart respondenterna fått information om identitetsstölder svarade samtliga 

respondenter (6 av 6) att de fått kunskapen från vänner, sociala medier likt Facebook samt 

olika nyhetskanaler såsom tv eller kvälls- och nättidningar. Här fann vi det underligt att ingen 

av respondenterna nämnde Polisen som informationskälla. Vi ställer oss frågande om det 

saknas allmän kännedom om vart man kan vända sig för att få information om identitetsstöld 

och skyddsåtgärder. För att öka kunskapen kring ämnet och därmed också utbilda 

respondenterna i hur de kan få mer information samt vart de ska vända sig anser vi likt 

författarna Milne (2003) och White & Fisher (2008) vara viktigt. Ifall respondenterna skulle 

få utbildning inom ämnet tror vi att de skulle värdera sina personliga uppgifter högre. Vilket i 

sin tur skulle skapa ett incitament för att vidta fler skyddsåtgärder, även om dessa 

skyddsåtgärder anses ha hög kostnad. Större kunskap skulle även bidra till ökad förståelse för 

risker och konsekvenser kring identitetsstölder vilket enligt TTAT kan bidra till att användare 

omvärderar hotbilden och vidtar bättre skyddsåtgärder (Liang & Xue, 2009). 

6.3 Bidrag och vidare forskning 

 

Studiens bidrag består dels i att stärka Technology Threat Avoidance Theory som teori. Detta 

då vi visar att den kan appliceras på ett specifikt IT-hot såsom identitetsstölder. Vidare visar 

studien exempel på skyddsåtgärder som används bland unga vuxna samt förklarar vilka 

faktorer som påverkar val av skyddsåtgärder.  

 

Vår uppmaning för vidare forskning är att fortsätta undersöka unga vuxnas beteende gällande 

identitetsstölder med hjälp av TTAT, fast på en större population med hjälp av en 

tvärsnittsstudie.  Detta för att statistiskt kunna stärka teorin   
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjun börjar med att vi berättar vilka vi är och varför vi är intresserade av ämnet, därefter 

informerar vi respondenten att hen kommer vara anonym och frågar ifall det är okej att vi spelar in 

samtalet. 
 
Allmänna frågor  
Namn  
Kön  
Ålder  
 

 Har du någon gång hört talas om identitetsstöld? 

 Vad lägger du för innebörd kring begreppet identitetsstöld? 

 Vad lägger du för innebörd kring begreppet identitetsstöld över internet? 

 Hur har du fått din information kring ämnet?  

o Tycker du att den informationen du har fått är tillräcklig? 

 Känner du någon som blivit utsatt för identitetsstölder? 

 Har du själv misstänkt att någon försökt stjäla din identitet? 

 Har du själv någon gång blivit utsatt för stöld av identitet vad du vet?  

o Lyckades det? 

o Vet du eller har du någon aning om hur det gick till? 

o Hur har det påverkat dig? 

o Förändrade det dina internetvanor?  

 Hur stor risk upplever du det är att personer blir utsatta för en identitetsstöld? 

 Brukar du ge ut dina uppgifter online, såsom personnummer eller mail? 

 Hur upplever du risken att du skulle få din identitet stulen?  

o Vad baserar du det på? 

 Om det drabbade dig… vad tror du att du skulle göra / vända dig till för att få hjälp 

 Vad skulle du tipsa din föräldrar/din sambo för att skydda sig gentemot en identitetsstöld? 

o Skulle du göra samma sak för dig själv…. 

 Vilka skyddsåtgärder vidtar du för att skydda dig gentemot en identitetsstöld? 

o Upplever du att dina skydd är tillräckliga?  

o Anser du dig ha bra koll på vilka skyddsåtgärder man bör ta? 

o Anser du dig ha bra koll på hur man kan få information om vilka skyddsåtgärder man 

kan ta? 

 Öppnar du e-post från okända avsändare? 

o Motivet bakom valet? 

 Använder du samma lösenord till olika tjänster? 

 Hur många lösenord använder du dig av? 

 Har du virusskydd på din dator eller mobil? 

o Köpta eller gratis?  

o Vad anser du om det?  

o Litar du på dem?  

o Tror du köpta program är bättre än gratis program?  

 Hur resonerar du när du kring nedladdningen av appar? 

 Lämnar du ut dina lösenord till familj och vänner? 
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Bilaga 2. Analysmodell 
 

Respond

ent 
Riskmedvete

nhet 
Copingbetee

nde 
Kunskap 

kring 

ämnet 

Skyddsåtgä

rder 
Brister Självförtroende Bliv

it 

utsa

tt  

A -Anser sig 

vara i riskzon 

för att bli 

utsatt för 

identitetsstöld 

men väljer att 

inte ta 

ytterligare 

skyddsåtgärde

r för att 

skydda sig. 

Har inget 

“viktigt”  

-Väntar tills 

hen blir 

utsatt innan 

den vidtar 

ytterligare 

skyddsåtgärd

er, tror 

således att de 

skyddsåtgärd

er hen tar i 

nuläget 

fungerar. 

-Har liten 

förståelse 

kring 

begreppet. 
-Fått sin 

information 

kring ämnet 

från nät- 

och 

kvällstidnin

gar. 
-Anser sig 

ha 

kännedom 

om hur hen 

kollar upp 

vilka 

skyddsåtgär

der man kan 

ta. 

-Laddar 

aldrig ner 

något från 

skumma 

sidor (söker 

på Google 

om 

kommentarer 

/recensioner 

kring ett 

visst 

program). 
- “Fejkar” 

ibland sina 

uppgifter för 

att slippa ge 

ut känslig 

information. 
-Använder 

mail service 

med bra 

spamfilter. 
-Klickar 

aldrig på 

länkar i e-

post från 

okända 

avsändare. 

-Använder 

samma 

lösenord på 

flera ställen, 

tex Facebook 

och mail. 
-Använde fler 

lösenord förr 

men numera 

bara ett 

lösenord av 

bekvämlighets

skäl. 
-Orsaken till 

att samma 

lösenord 

används på 

flera ställen är 

en 

kombination 

av lathet och 

att hen inte 

värderar sina 

privata 

uppgifter som 

värdefulla. 
-Lämnar ut 

lösenord till 

vänner utan 

problem. 

-Anser sig har bättre 

kunskap än de som 

faller offer för 

identitetsstöld. 

-Känner sig trygg av 

att följa sina 

riktlinjer 
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B -Hen tror att 

de mest 

utsatta är 

unga och 

äldre. 
-Anser sig 

inte vara i en 

riskzon då 

hen litar på 

sin 

omdömesför

måga för att 

inte bli utsatt 

själv. 

-Känner till 

risken av att 

använda 

samma 

lösenord på 

flera ställen 

men gör så 

iallafall. 

-Tar inte 

några 

skyddsåtgärd

er för att 

komma 

längre ifrån 

riskzonen. 
-Även trots 

att hen blivit 

utsatt har hen 

inte infört 

ytterligare 

skyddsåtgärd

er för att 

hantera hotet 

eller skaffat 

sig mer om 

ämnet. 
 

-Fått 

information 

om ämnet 

från 

tidningar, 

medier, tv, 

sociala 

medier och 

föräldrar. 
-Tycker det 

är svårt att 

veta vart 

hen ska få 

information 

om hur hen 

kan skydda 

sig bäst. 
-Brukar 

höra om 

identitetsstö

lder på 

media 

-Undviker att 

ge ut 

personuppgif

ter om hen 

inte litar på 

sidan. 
-Kollar om 

sidan är 

tillförlitlig 

innan hen 

handlar. 
-Kollar 

recensioner 

innan hen 

laddar ner 

app. 
-Förlitar sig 

på sunt 

förnuft som 

"skyddsåtgär

d". 
-Hens råd är 

att inte 

klicka inte 

på 

"blinkande 

-Kör samma 

lösenord till 

alla sidor, men 

byter ut dem 

efter en lång 

tid, ungefär 5 

år. 
-Känner till 

skyddsåtgärder 

som kan öka 

säkerheten, 

men har inte 

vidtagit dem. 
-Har inte 

skaffat 

virusskydd av 

bekvämlighets

skäl (lathet). 
 

-Är inte rädd för att 

ge ut sitt lösenord till 

personer hen känner. 
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saker” (Pop-

Up 

annonser).  
- Ha ett 

kritiskt 

förhållningss

ätt. 
-Klickar inte 

på länkar i 

mail.  
- Försiktig 

med att 

skicka eller 

posta känslig 

information 

på sociala 

medier. 

C -Känner sig 

inte säker 

någonstans. 
-Väldigt 

restriktiv med 

handel på 

nätet. 
-Känner sig 

varken trygg 

vid näthandel 

eller vid 

butikshandel. 
-Tror 

problemet är 

vanligare än 

man tror, och 

skulle man 

veta hur 

vanligt det 

egentligen är 

så skulle nog 

vara betydligt 

mer försiktig. 
-Tycker det 

känns 

omöjligt att 

skydda sig 

mot 

skimming.. 
-Tror det är 

omöjligt att 

vara 100% 

skyddad. 
-Känner till 

riskerna med 

att använda 

samma 

lösenord på 

flera sidor. 

-Har vidtagit 

åtgärder för 

att skydda 

sig mot 

identitetsstöl

d efter att ha 

blivit utsatt. 
-Läste på 

mer om 

ämnet efter 

att ha blivit 

utsatt. 

-Fått sin 

kunskap 

från 

bekantas 

historier 

samt läst 

om 

drabbade i 

nät- och 

kvällstidnin

gar. 
-Anser att 

hen har bra 

koll på 

ämnet och 

att man kan 

skydda sig 

bra med 

sunt förnuft 

men tycker 

det kan vara 

svårt att 

veta vart 

man kan få 

mer 

kunskap.  

-Tänker efter 

en extra 

gång vid 

beteendet på 

internet, då 

hen anser sig 

kunna 

kontrollera 

sitt beteende. 
-Har spärrat 

faktura 

handel för 

sitt 

personnumm

er. 
-Spärrat 

handel med 

kortet 

utanför 

norden. 
-Undviker att 

ge ut 

känsliga 

uppgifter vid 

surfande på 

allmänt wifi. 
-Spärrat 

rättigheter 

för visning 

av bilder på 

Facebook. 
-Råd till 

andra: Var 

försiktig med 

vem du 

skriver till på 

sociala 

medier. 
-Använder 

två olika 

mailadresser, 

en som får 

hen använder 

för att få 

rabattkoder 

och liknande 

och en som 

hen är mer 

-Använder 2–3 

lösenord som 

hen roterar på 

olika sidor 
-Orsaken till 

det är att det är 

lättare att 

komma ihåg, 

ren lathet. 
 

-Tror inte det 

kommer hända hen. 

-Följer sina egna 

riktlinjer. 
-Tänker efter en 

extra gång vid 

beteendet på nätet, 

där har man mest 

kontroll. 
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restriktiv 

med att ge 

ut. 
-Laddar bara 

ner appar 

som är 

kända. 

-Undviker att 

klicka på 

länkar i mail 

från okända 

avsändare 
 

D -Tror det blir 

vanligare och 

vanligare med 

identitetsstöld

, men tror 

ändå inte 

risken är stor 

att hen blir 

utsatt. 
-Är kritisk till 

e-

handelssidor 

som har dålig 

design. 
-Hen kan 

lämna ut 

lösenord till 

vänner. Men 

efter att hen 

gjort det så 

byter hen 

lösenord. 
 

-Tror risken 

till att hen 

inte blir 

drabbad är 

att hen är 

"vaksam" 

och känner 

till risker. 

-Fått sin 

kunskap 

från andra 

som blivit 

drabbade i 

tidningar. 

Låg 

kunskap i 

vart hen kan 

vända sig 

eller skaffa 

mer 

information. 
 

-Tips till 

vänner: Ha 

ett 

“vaksamt” 

beteende där 

man är 

försiktig med 

vart man 

klickar och 

vilka 

uppgifter 

man ger ut. 
- Ger inte ut 

känsliga 

uppgifter om 

hen inte 

måste. 
- Försiktig 

med att ge ut 

personlig 

information 
-Klickar inte 

på länkar i 

skumma 

mail. 
-Klickar inte 

på länkar i 

mail hen inte 

litar på, kör 

på 

magkänsla. 
-När hen 

laddar ner 

appar med 

mobilen 

tittar hen om 

den appen 

har många 

nedladdning

ar för att 

avgöra om 

den är 

pålitlig. 
 

-Använder 

liknande 

lösenord på 

flera sidor, för 

att det är 

bekvämt. 
 

-Tror orsaken till att 

hen inte blivit 

drabbad är att hen är 

"vaksam" och 

känner till risker. 
-Anser att hen har 

bra koll på ämnet 

och att man kan 

skydda sig bra med 

sunt förnuft. 
-Är inte rädd för att 

lämna ut uppgifter 

på en sida hen litar 

på. 
-Är inte rädd för att 

ge ut sin 

mail/personnummer/

adress på internet. 
-Tycker det räcker 

att vara källkritisk 

för att skydda sig, 

det har ju funkat 

hittills. 
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E -Tror inte hen 

löper stor risk 

att bli utsatt 

för 

identitetsstöld

. 

-Orsaken till 

att hen inte 

känner sig 

hotat är att 

hen tror hens 

skyddsåtgärd

-God 

förståelse 

kring vad 

identitetsstö

ld innebär. 
-Fått 

-Svarar inte 

på 

telefonsamta

l från privata 

nummer eller 

nummer hen 

-Har ett par 

lösenord på 

alla sidor, inte 

bytt på 5 år. 
-Ger ut 

lösenord till 

- NEJ 
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-Känner till 

risken med att 

använda 

samma 

lösenord på 

flera sidor 

men anser att 

den är liten. 

er räcker till, 

eftersom hen 

aldrig blivit 

utsatt. 

information 

kring ämnet 

från vänner. 

inte känner 

igen. 
-ger inte ut 

kortuppgifter 

utan tar 

faktura 

istället. 
-Litar inte på 

allt man ser 

på internet. 

inte lämna ut 

uppgifter i 

första hand. 
-Handlar på 

sidor av 

företag hen 

vet finns på 

riktigt. 

Kollar om 

dem är några 

utmärkelser 

eller 

certifikat. 
-Använder 

svårare 

lösenord och 

byter ofta till 

viktiga saker 

så som 

BankID.  
- Försiktig 

med att ge ut 

information 

på sociala 

medier. 
-Använd 

svåra 

lösenord som 

inte går att 

lista ut. 
-Kollar 

vilket företag 

hen lämnar 

ut 

personnumm

er till vid 

faktura. Ser 

till att det är 

någon känd, 

tex Klarna. 
-Är kritisk 

till mail och 

är försiktig 

med att följa 

länkar i dem. 
-Kollar så en 

app har bra 

betyg innan 

hen laddar 

ner den. 

familjemedlem

mar. 

F -Anser sig att 

det är ganska 

stor risk för 

att andra ska 

bli utsatta, 

-Anser att 

det inte 

skulle tillföra 

jättemycket 

skada om 

-Inte 

jättemycket 

kunskap 

kring vad 

begreppet 

-Ger aldrig 

ut 

information 

till sidor, 

förutom till 

-Använder 2 

stycken 

lösenord, 

tycker att hen 

borde ha mer 

-Anser sig att det är 

ganska stor risk för 

att andra ska bli 

utsatta, mindre risk 

att det ska drabba 
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mindre risk 

att det ska 

drabba hen 

själv 

någon skulle 

sno hens 

identitet 
-Litar väldigt 

starkt på att 

virusskyddet 

ska skydda 

hen från allt. 

identitetsstö

ld är, menar 

att hen inte 

har en nära 

relation till 

begreppet 

alls. 
-Anser sig 

inte vara 

välinformer

ad i ämnet 
- Fått 

information 

från vänner 

och sociala 

medier. 
 

banker och 

andra 

myndigheter 
-Använder 

virusskydd 
-Öppnar 

aldrig epost 

från okända 

avsändare 

eller 

avsändare 

som hen inte 

förväntar sig 

att få av 

-Delar inte 

lösenord 

med 

kompisar 
 

men är för 

”lat”. 
 

hen själv 
-Litar väldigt starkt 

på att virusskyddet 

ska skydda hen från 

allt. 

 

 

 

 
 

 


