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Abstract 
Cloud computing is getting more popular and offers people the ability to store their information 

in the cloud using cloud storage applications such as iCloud, Dropbox and Google Drive.  

The purpose of this study is to investigate how students perceive the security of cloud storage 

applications and to obtain a deeper understanding of what aspect students consider as important 

when it comes to these services and their security. This study has also shown how the perceived 

security differ between genders. 

By using online survey, data has been collected about different aspects that may or may not 

increase the perception of cloud security and how students perceive different risks regarding the 

CIA-triad, which is an ISO-standard for information security. The CIA-triad is a well-known 

model used to evaluate and implement information security. CIA stands for confidentiality, 

integrity and availability.  

The result shows that perceived security is affected by both the confidentiality and availability 

aspects. Both men and women consider visual aspects like user interface and non-visual aspects 

like reputation or status as important for their perception. However, the result shows that 

traceability is more significant than the other aspects. No significant differences could be found 

between the genders.  

 

Keywords: Cloud computing, Cloud Services, Perceived Security, CIA-triad, Gender 

Differences   
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1.Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Termen cloud computing blir allt mer populär och har blivit något som allt fler privatpersoner 

och företag använder (De Bruin & Floridi, 2017). Cloud computing är också något som har blivit 

högst nödvändigt för universitet och högskolor för att kunna erbjuda utbildning med hög kvalité 

(Masud, Xiaodi Huang och Jianming Yong, 2012). Dem menar att användningen av cloud 

computing effektiviserar utbildningen och enligt Perry (2018) är tekniken viktig för att 

kostnadseffektivt kunna upprätta och uppgradera kommunikation- och utbildningssystem, utan 

att behöva massinvestera i egen infrastruktur. Perry fortsätter därefter med att skriva, att dagens 

studenter tar med sig tre till fyra enheter till campus och förväntar sig att kunna använda de för 

att interagera med skolan.  

 

Trots att cloud computing kan kännas som något nytt, något som bara funnits några år, sträcker 

sig ändå termen tillbaka till 1990 talet, där det användes som en beskrivning på Asynchronous 

Transfer Mode (ATM) nätverk, som är en teknik anpassad för att skicka data i form av röst och 

video . Dock blev termen inte populär, som det definieras idag, förrän Googles tidigare VD, Eric 

Schmidt, år 2006 började använda termen.  

Cloud computing definieras av National Institute of Standards and Technology (NIST) som 

“Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to 

a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, 

and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or 

service provider interaction” (Mell & Grance, 2011). NIST, som är en organisation inom USA:s 

handelsdepartement, nämner även att deras beskrivna moln-modell består av bl.a. tre stycken 

servicemodeller, infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS) och software as a 

service (SaaS). 

 

SaaS består av PaaS som i sin tur består av IaaS. Det går alltså inte att använda SaaS utan att 

använda sig av de två andra kategorierna. SaaS är det som oftast används av privatpersoner 

medan de två andra kategorierna erbjuder tjänster som är mer lämpade för företag, utvecklare 

eller personer med kommersiellt syfte (Čandrlić, 2013).  
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I och med intåget av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018, har det blivit 

större krav på hur personuppgifter ska lagras och skötas och de organisationer som inte följer 

GDPR riskerar höga böter (Intersoft Consulting, 2018). Privatpersoner har fått större kontroll på 

hur deras personuppgifter och information hanteras samt vilka uppgifter de lämnar ifrån sig. 

Detta var högt efterfrågat i en undersökning av Fujitsu år 2010. 91% av de tillfrågade 

eftertraktade ett system, där de själva hade större kontroll över hur deras data används och 75% 

ville att organisationerna skulle vara tydligare med hur de går till väga för att skydda personernas 

integritet (Fujitsu, 2010). 

 

I och med GDPR är lagstiftning kan man få en känsla av att det är fler säkerhetsbrister som 

träder fram än tidigare. Detta har även visat sig stämma då den franska dataskyddsmyndigheten, 

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), rapporterade om en ökning med 

50% fler klagomål sedan lagstiftningen trädde i kraft, i jämförelse med samma period tidigare år. 

Ett exempel på detta är Amazon som gick ut med att flera av deras kunders email-adresser blivit 

exponerade efter något som de själva kallar för ett “tekniskt fel” på deras hemsida (TechCrunch, 

2018, 21 november). Detta får oss att fundera över hur privatpersoner ser på säkerheten kring 

lagring av deras personliga data och information. 

Oavsett vilken part det är som har mest ansvar har en annan studie mätt med hjälp av TRA 

(Theory of Reasoned Action) och ramverket TAM (Technology Acceptance Model) att TAM’s 

huvudsakliga faktorer, den upplevda användarvänligheten och upplevda användarbarheten, 

tillsammans med mer psykologiska faktorer som upplevd säkerhet har en stor påverkan på 

attityden till, och acceptansen av en molntjänst (Park and Kim, 2014). En annan studie gjord av 

Arpaci, Kilicer & Bardakci (2015) undersökte till vilken grad studenter anser att molntjänster är 

säkra plattformar för att lagra och dela med sig av privat data. Arpaci et al. (2015) pekar på att 

om molntjänsterna upplevs ha en hög nivå av säkerhet och integritet kommer detta på ett positivt 

sätt påverka användandet av tjänsten.  

 

Med belägg från ovanstående stycke, går det att se att hur privatpersoner och användare upplever 
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säkerheten hos en molntjänst, har en positiv effekt på acceptansen, användandet och vid val av 

molntjänst.  

 

Takabi, B.D. Joshi & Ahn (2010) nämner att det har gjorts flera studier som indikerar att 

säkerhet och integritet är dom primära orosmomenten för potentiella nya användare av 

molntjänster. 

Fortsättningsvis nämner Halaweh och Fidler (2008) att det finns en tydlig skillnad på hur 

privatpersoner upplever informationssäkerhet, det subjektiva, gentemot hur det faktiskt är. De 

menar att privatpersor i större utsträckning bildar en egen uppfattning om huruvida säker en 

molntjänst är, och den uppfattningen skiljer sig ofta från hur säkert något faktiskt är. Detta 

innebär att även om en molntjänstleverantör rent tekniskt är det säkraste som finns, betyder inte 

det att privatpersoner upplever leverantören som säker. I en studie har man även kommit fram till 

att säkerhetsaspekter är dom viktigaste aspekterna vid val av molntjänst bland privatpersoner 

(Bjärväl & Ståhl, 2011). Därav kan man se att hur säkerheten hos en molntjänst upplevs är 

viktigare än hur säker den faktiskt är. Enligt Weber, Blais, & Betz (2002) skiljer sig den 

upplevda säkerheten mellan män och kvinnor i nästan alla olika domäner. Detta styrks av Im, 

Kim, & Han (2007) som menar att den upplevda säkerheten för ny teknologi skiljer sig mellan 

män och kvinnor.  

 

1.2 Forskningsfråga 

Det finns tidigare studier som visar att säkerhetsaspekten är den aspekt som privatperson anser är 

viktigast vid val av molntjänst. Andra studier har dessutom kommit fram till att privatpersoners 

upplevda säkerhet oftast inte stämmer överens med den faktiska säkerheten. Detta innebär att det 

är personers upplevda säkerhet hos en molntjänst som är avgörande vid val. Allt fler universitet 

och högskolor tillämpar sig av molntjänster vilket medför att väldigt många studenter börjar 

använda sig av tekniken. Med ovanstående information i samband med ökningen av klagomål 

sedan lagstiftningen om GDPR, kan det vara intressant att se om ökningen av klagomål har givit 

personer en ny uppfattning om molntjänster. Därav kommer studien att undersöka hur studenter 

upplever säkerheten hos molntjänster. Enligt tidigare forskning skiljer sig den upplevda 

säkerheten mellan män och kvinnor när det kommer till vissa domäner. Därför kan det vara 

intressant att undersöka om det skiljer sig mellan kön gällande säkerheten hos SaaS tjänster. 
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Huvudfråga 

• Studiens huvudfråga är hur studenter upplever säkerheten bland molntjänster.  

 

Underfrågor 

• Hur upplever män respektive kvinnor säkerheten hos molntjänster? 

• Vad anser studenter är viktigt för deras upplevda säkerhet? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur studenter upplever säkerheten hos SaaS tjänster. I 

tidigare avsnitt poängterades att män och kvinnors upplevda säkerhet skiljer sig. Därför är det 

intressant att även undersöka om det finns några skillnader mellan könen hur dom upplever 

säkerheten hos molntjänster.  

Syftet är att samla in information, analysera och få svar på dessa frågor. Oavsett vilka skillnader 

som finns är det väsentligt för molntjänstleverantörer att veta hur privatpersoner upplever 

säkerheten hos dem, eftersom det kan avgöra hur de bör profilera/marknadsföra sig till denna 

population. Informationen kan dessutom användas för att förbättra tjänsterna. 

Den upplevda säkerheten är av intresse, då den upplevda säkerheten är mer relevant än den 

faktiska när privatpersoner väljer att ansluta sig till en molntjänst.  

 

1.4 Avgränsning 

Denna studie kommer att avgränsa sig till hur studenter upplever säkerheten hos 

molntjänstleverantörer och deras molntjänster. Den kategori av molntjänster vi valt är SaaS, då 

det är den kategorin studenter använder mest utifrån det som togs upp i bakgrunden. 

Det finns även många olika typer av SaaS tjänster, därför har vi valt att enbart fokusera på 

lagringsmolntjänster och de fyra största inom området; iCloud, Google Drive, Dropbox & 

OneDrive. 

De andra kategorierna (PaaS och IaaS) är mer lämpade för personer som har ett kommersiellt 

syfte, vilket inte ligger inom ramen för vår undersökning. Fortsättningsvis i denna studie 

kommer termen molntjänster att syfta till lagringsmolntjänster.  
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2. Teori & tidigare studier 

2.1 SaaS som servicemodell 

Enligt Singh & Chatterjee (2017) förser en servicemodell en lista av tjänster; tjänsterna i sin tur 

tillhandahålls av en tjänsteleverantör och används av en konsument. Som tidigare nämnt, är SaaS 

den tjänst som denna studie avgränsar sig till och mer specifikt lagringsmolntjänster. 

SaaS är molnbaserade appar som användare kan ansluta till och använda via internet. 

Användare ansluter till appen antingen genom webbläsaren eller ett program på datorn. En 

vanligt förekommande SaaS app är e-post. För att t.ex nå din e-post är du inte beroende av din 

egna dator, utan du kan nå dina mail genom endast en webbläsare (med internet). Vilket innebär 

att alla dina mail finns lagrade på molnet, inte på din dator, och därav kan dom nås från vilken 

dator som helst. (Microsoft, 2018). 

 

Några fler exempel på vanligt förekommande molntjänster är Dropbox, iCloud och OneDrive. 

Alla tre har en otroligt stor mängd användare som dessutom har växt i hög hastighet de senaste 

åren. Dropbox hade år 2017 över 500 miljoner registrerade användare, vilket kan jämföras med 

de 100 miljoner användare dem hade vid år 2012. (Dropbox, 2017). iCloud har också haft en 

liknande ökning av registrerade användare. I början av år 2013 hade iCloud över 250 miljoner 

användare och vid år 2016 hade de ökat till över 782 miljoner användare.  

 

Eftersom all infrastruktur ligger hos molntjänstleverantörerna innebär det också att större delen 

av säkerheten hanteras av dem. Detta betyder att privatpersoner inte har någon större kontroll på 

hur deras data behandlas, jämfört med om de har all data på sin egna dator (Jensen, et al., 2009). 

Dock läggs inte allt säkerhetsansvar på molntjänstleverantören, utan ansvaret delas av 

användaren och leverantören, beroende på vilken leverantör och tjänst du använder. Denna typ 

av säkerhetsansvar brukar kallas för “delat-ansvar”. När det kommer till SaaS tjänster har 

leverantören ett större ansvar än om det är en IaaS tjänst (Shinder, 2016). 
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2.2 Säkerhet 

Oscarson (2007) skriver att grunden för säkerhet är tillgångar som behöver skyddas. När man 

hänvisar till informationssäkerhet innebär tillgångar, information och de resurser som krävs för 

att hantera informationen. Informationstillgångar kan definieras som “Information assets consist 

of information and any resource that is used to manage that information” (Oscarson, 2007). 

Faktisk säkerhet 

Enligt Oscarson (2007) är säkerhet rörande informationssystem (IS) traditionellt definierad av tre 

aspekter, konfidentialitet (confidentiality), integritet (integrity) och tillgänglighet (availability). 

Dessa begrepp refereras ofta till ‘CIA triad’. 

 

(CIA, confidentiality, integrity, availability). CIA aspekterna definieras nedan: 

 

• Konfidentialitet (Confidentiality) 

Att information inte är och kan bli tillgänglig eller användas av obehöriga personer. 

• Integritet (Integrity) 

Att information inte kan bli modifierad av obehöriga personer utan kontroll.  

• Tillgänglighet (Availability) 

 Att information är tillgänglig och kan användas av behöriga personer när det behövs. 

 

Det innebär att dessa tre aspekter är delar av och tillsammans utgör hela säkerhetsaspekten och 

att ett säkert IS ska tillhandahålla dessa. Oscarson’s (2007) definition av IS säkerhet är 

“Information systems security is a state where information assets are confidential, correct and 

available”.  

 

MSB, som är en akronym för ”Myndighet för samhällsskydd och beredskap”, arbetar med 

informationssäkerhet inom organisationer. Dom skriver på deras hemsida att utöver de tre 

tidigare nämnda kärnaspekterna (CIA) kan det finnas skäl till att addera ytterligare aspekter. Ett 

exempel på en sådan är ”spårbarhet”, som enligt MSB är förmågan att i efterhand kunna spåra 

och följa upp hur din data har hanterats inom de andra kärnaspekterna (MSD, utan.år). Enligt 
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MSB anses det vara viktigt för säkerheten. Som komplement till CIA kommer studien att även 

använda sig av spårbarhet, och kommer vara med som teoretisk utgångspunkt. 

 

Upplevd säkerhet 

Upplevd säkerhet definieras som ”upplevelsen av faktiskt säkerhet”, vilket innebär hur 

människor subjektivt upplever faktiskt säkerhet. (Oscarson, 2007).  

Oscarson fortsätter med att upplevd säkerhet oftast inte stämmer överens med den faktiska 

säkerheten, trots att informationssystems faktiska säkerhet är byggd av människor. Han 

poängterar även att följande tre objekt kan påverka både den faktiska säkerheten och upplevda 

säkerheten; informationstillgångar, hot-objekt och säkerhetsmekansimer.  

Den upplevda säkerheten kan dock ändras utan att den faktiska gör det och vise versa. Detta kan 

enligt Oscarsson (2007) bero på två saker; antingen genom att aktörens kunskap om den faktiska 

säkerheten ökar, eller då aktören erhåller sann eller falsk (även delvis sann/falsk) information  

om den faktiska säkerheten. 

 

Varför upplevd säkerhet är viktigt 

Cloud computing är ett fenomen som under de senaste åren växt med stor kraft. I tidigare 

forskning har man konstaterat att personers upplevelse av informationssäkerhet ofta skiljer sig 

från den faktiska. Privatpersoner skaffar sig en subjektiv uppfattning utifrån både hur det rent 

visuellt ser ut och icke-visuella saker såsom rykte och status (Halaweh e al, 2008). Deras studie 

byggdes på en kvalitativmetod med 27 intervjuer varav 15 privatpersoner och 12 organisationer. 

Intervjufrågorna till privatpersonerna var öppna där syftet var att få en uppfattning och förståelse 

om deras upplevda säkerhet för molntjänsterna. Resultatet blev att privatpersoners upplevelse av 

säkerheten grundas på två olika faktorer, visuella och icke visuella. Visuella faktorer beskrivs 

som det man kan se med blotta ögat, exempelvis användargränssnitt, och icke visuella faktorer 

beskrivs som det man inte kan se, exempelvis status och rykte. 

Halaweh et al. (2008) skriver att organisationers upplevda säkerhet oftast inte stämmer överens 

med privatpersoners, och att det är viktigt för organisationerna att förstå privatpersoners 

upplevelse. Dem menar att oavsett hur mycket en organisation satsar på att implementera de 

bästa säkerhetsprinciperna, är det hur användarna eller privatpersonerna upplever säkerheten som 
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spelar roll. Detta innebär att även om en molntjänst är faktiskt säker, behöver inte privatpersoner 

tycka det, vilket är enligt Rong, Nguyren och Jaatun (2012) en avgörande faktor till varför 

privatpersoner väljer att inte använda molntjänster.  

 

I en annan studie har man undersökt användandet av molntjänster bland små och mellanstora 

företag, där man kom fram till att en av huvudanledningarna till varför ett företag väljer en 

molntjänst eller inte, är deras upplevda säkerhet (Guptaa, Seetharamana & Raj, 2013).  

 

Detta styrks även av en undersökning gjord av Arpaci et al. (2015) som undersökte hur 

studenters oro påverkar användningen av molntjänster. Deras slutsats var att aspekterna säkerhet 

och integritet har ett positivt betydelsefullt inflytande på studenters attityd till användandet av 

molntjänster.  

 

2.3 Säkerhet i molnet 

I och med att fler personer börjar använda sig av molntjänster och mer data lagras i datacenter 

innebär det att de blir ett troligare mål för olika typer av attacker. Ett exempel på detta är 

hackerattacken på iCloud 2014 och på japanska företaget Sony samma år (De Bruin et al., 2017). 

År 2010, då molntjänster var relativt nytt, gjorde Fujitsu en undersökning där de visade att 88% 

av de tillfrågade personerna var oroliga över vilka som hade tillgång till deras personliga data 

som lagras i molnet (Fujitsu, 2010). Detta visar på att säkerhetsfrågan är viktig när det gäller 

molntjänster. Nedanför beskrivs olika exempel på tekniker, som används för att säkra och 

hantera data. 

 

Kryptering 

För att säkra data och information i molnet använder man sig av krypterings mekanismer. 

Kryptering innebär att man konverterar data, i textform, med hjälp av algoritmer till en annan 

form av text, något som kallas chiffer (Singh et al., 2017). Avsikten är att det ska vara omöjligt 

att få fram den oformaterade texten, ursprungsdatan, utan att ha rätt nyckel för att dekryptera 

texten. Den vanligaste förekommande attacken mot krypterade data är s.k. brute-force attacker. I 

en studie av Chellappa och Pavlou (2002) undersökte man hur studenters tillit och upplevda 
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säkerhet, påverkas av olika faktorer när det gäller transaktioner inom e-handel. Chellappa et al. 

(2002) fann att skydd och kryptering har en signifikant effekt på studenters upplevda säkerhet 

och beskriver faktorerna som ”important elements of perceived security”.  

Hashing 

Hashing ser till att säkerställa integritet, det vill säga att data inte har modifierats. Det fungerar så att data 

blir ”hashad”, vilket innebär att data konverteras till text, och sedan signeras med sändarens nyckel. 

Texten som generas har attributen att samma indata alltid ska producera samma text, olika indata ska inte 

producera samma text samt att det ska vara omöjligt att gå från text till indata. Vid säkerställning att data 

inte modifierats kontrolleras sedan att samma indata genererar samma text. 

Backup och återställning av data 

För att lagra data och information, som bilder och filmer, är det viktigt att det sker backups i 

molnet, av informationen. Denna mekanism är viktig för att säkerställa att lagrad information 

finns tillgänglig hos din molnleverantör, och gör det möjligt att återställa data  

Enligt Singh et al. (2017) är ett av de vanligaste hoten mot data backup att någon med obehörig 

åtkomst förstör backuplagringen. När det gäller dataåterhämtning finns det risk för att den 

allokerade resursen blir tilldelad en annan användare vid ett senare tillfälle, denna person skulle 

då kunna använda dataåterhämtningsmekanismer för att hitta tidigare data. 
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3. Metod 

I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till vilka metodval som använts, hur data samlats in och 

sedan analyserats. 

 

3.1 Bakgrund till metodval 

Enligt Bryman (2011) finns det två olika forskningsstrategier, kvantitativ och kvalitativ. Den 

kvantitativa forskningsstrategin innebär att man samlar in data som är baserad på siffror, medan 

kvalitativ forskningsstrategi är baserad på ord (Bryman, 2011). Denna undersökning kommer 

främst att utföras med en kvantitativ metod i form av en enkät. Enkäter är vanligt förekommande 

inom informatik och med hjälp av dessa kan man nå ut till många personer under ett 

korttidsintervall (Oates, 2006). 

Utöver kvantitativ metod kommer undersökningen även att bestå av en litteraturstudie kring 

tidigare forskning om cloud computing, säkerhet och skillnader mellan kön. En sekundäranalys 

kommer att genomföras för att jämföra svaren från enkäten med tidigare forskning. Genom att 

göra en sekundäranalys sparas tid då användandet av tidigare forskning kan komplettera den 

insamlade data. Att använda tidigare forskning kan med fördel användas då den oftast är av hög 

kvalité (Bryman, 2018).  

 

3.2 Undersökningsmetod 

Enligt Oates (2006) används frågeformulär, eller enkäter, ofta inom forskning då det möjliggör 

att samla data från många personer, på ett effektivt vis. Denna typ av metod lämpar sig i 

undersökningar där man bl.a. vill samla in data från en större mängd personer och få in 

standardiserade data utifrån fördefinierade svar. 

När det kommer till att välja frågor för sin enkät kan man antingen skapa egna frågor eller 

använda frågor skapade av andra. Bryman (2018) skriver att man med fördel kan utnyttja 

användandet av tidigare forskares frågor då frågorna ofta är prövade. Denna studie använde sig 

av en del frågor från tidigare forskning och studier som ansågs relevanta, genom att det kunnat 

kopplats till studier för säkerhet bland molntjänster samt har använt CIA defintionen för 

säkerhet.   



 

 11 

Oavsett vad man väljer, eller om du väljer att blanda mellan de två, bör varje fråga vara kort (20 

ord eller färre), relevant, klar, specifik (ej vag) och objektiv (inte härleda personen till ett svar). 

Efter detta finns det då två typer av frågor man kan ställa, öppna och stängda (Oates, 2006). 

Öppna frågor, vilket är bra då det kanske finns många olika svar eller om du är osäker över vad 

respondenten ska svara. Sen finns det stängda frågor som tvingar respondenten att välja mellan 

fördefinierade svar, dessa stängda frågor är dock enklare att analysera, men tar längre tid att 

designa. 

Då man skickar ut enkäten via internet finns det mer man måste tänka på då enligt Oates (2006) 

påstår att internetenkäter måste vara kortare än fysiska, med papper och penna, då många 

personer är långsammare på att klicka och skriva på en dator, vilket kan leda till att respondenter 

blir mer uttråkade och trötta och därav ger mindre eftertanke till sina svar. Personer på webben 

har även en tendens till att motvilligt stanna kvar en längre tid på en och samma webbsida. 

 

3.3 Utformning av enkäten 

Utformningen av enkäten har gjorts med en iterativ utvecklingsprocess där enkäten har 

utvärderats både med förtester och pilotstudier. Förtester innebär att enkäten visats för en expert 

(uppsatsens handledare) inom ämnesområdet, för att identifiera brister och förbättra den. 

Pilotstudierna utfördes på studenter och fungerade så att respondenterna fick svara på enkäten, 

detta för att med fördel få så bra utvärdering som möjligt (Oates, 2016).   Enkäten har grundats 

utifrån litteraturstudien, för att frågorna ska byggas på tidigare kunskap men som tidigare nämnts 

har även frågor från tidigare studier använts, dessa har dock jämförts mot litteraturen för att 

säkerställa att de är relevanta. 

 

Enkäten inleddes med tre inledande frågor, respondentens kön, ålder och vilket program de 

studerar. Efter denna del följde frågor om respondentens användande av molntjänster för att få 

reda på om de använder någon molntjänst, varför inte eller vilka de använder. 

Nästa del handlade om hur viktigt olika punkter var för att en molntjänst skulle uppfattas som 

säker och respondenterna fick svara på en femgradig skala där 1 stod för inte viktigt och 5 för 

mycket viktigt. Dessa punkter rörde leverantörens rykte/status med tanke på studien av Halaweh 

et al. (2008) som visade att personer uppfattar säkerheten hos tjänster efter icke-visuella aspekter 
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(som rykte/status) men även visuella (användargränssnitt). Detta låg även till grund för frågan 

om användargränssnittets påverkan på den upplevda säkerheten. 

De två andra frågorna handlade om hur innehållet krypteras och hur företaget tillhandahåller 

information. Krypteringsfrågan har sin grund i studien av Chellappa et al. (2002) som kom fram 

till att skydd och kryptering har en signifikant effekt på studenters upplevda säkerhet. 

Tillhandahållande av information kommer från Fujitsus studie där denna del var eftertraktad av 

en klar majoritet av deras respondenter, denna fråga kan även kopplas till att spårbarhet anses 

vara allt mer och mer viktigt för säkerheten (MSB, u.å). 

Nästkommande del bestod av åtta stycken frågor som alla har sin grund i CIA-triaden. Dessa 

frågor svaras även de på en femgradig skala där ett är ingen risk och fem är hög risk. Fyra frågor 

kan kopplas till konfidentialitet, två till integritet och två till tillgänglighet.  

Till sist ställdes frågan om respondenten ansåg att molntjänster var säkra. Alternativen som gavs 

var ja, beror på vilken molntjänst, nej och ingen åsikt. Denna frågan valdes sist då 

respondenterna med hjälp av de tidigare frågor kan fått mer insikt i hur de känner för 

molntjänsters säkerhet. Se bilaga 1 för enkätfrågorna.  

 

Insamling av data 

För att samla in datas kickade ut enkäten på ett internetforum för studenter. Genom att använda 

en internetenkät är det lättare att nå ut till fler personer samt att nå ut till önskad grupp, vilket i 

detta fall var studenter. (Oates, 2006). Antal respondenter som svarade var 116, varav en fick vi 

ta bort då den ansågs vara oseriös. De grupper som ombads att svara var de olika medlemmarna i 

internetforumet för studenter.  

 

3.4 Urval 

För att få ett så optimalt urval som möjligt krävs det att man väljer en urvalsmetod som kan 

generalisera och representera den grupp man är ute efter (Oates, 2006). Den urvalsmetod denna 

undersökning kommer att använda sig av är slumpmässigt urval.   

 



 

 13 

Slumpmässigt urval 

För att få ett så optimalt urval som möjligt krävs det att man gör ett slumpmässigt urval där den 

mänskliga faktorn elimineras (Bryman, 2018). Här väljer man ut representanter ur populationen, 

som namnet avslöjar, slumpmässigt. 

Välja urvalets storlek 

Enligt Oates (2006) är en bra tumregel vid val av urvalsstorlek, vid småskaliga undersökningar, 

att ligga på minst 30 stycken. Om man vill göra en generalisering, utifrån sitt urval, till hela 

populationen är det viktigt att tänka på storleken av urvalet och desto mer säker du vill vara på 

att ditt resultat representerar den hela populationen, desto större måste ditt urval vara. Oates 

nämner även att forskare normalt strävar efter en tillitsnivå på nittiofem procent, med en 

felmarginal på +/- tre procentenheter. 

När det kommer till att ta fram urvalsstorlek kan man använda sig av formeln:

 

(https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/). 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var det 402 201 (243 288 kvinnor och 158 913 män) 

stycken registrerade studenter i Sverige under läsåret 2016/2017 (Statistiska Centralbyrån, 2018). 

Där SCB ger följande definition på registrerad: “Som registrerade räknas de studenter i 

högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå (tidigare grundläggande 

högskoleutbildning) som är förstagångsregistrerade på en kurs samt de som är 

fortsättningsregistrerade på kurs som löper över flera terminer.” 

Om man vill göra en generalisering av hela populationen (registrerade studenter i Sverige) 

utifrån ett urval; bör urvalsstorleken ligga på 1064 personer (för att ge en tillitsnivå på 95% med 
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en felmarginal på +/- 3%). Samt att urvalet måste bestå av slumpmässiga respondenter taget från 

en samling samtliga universitet och högskolor. 

Urvalet kan räknas ut både på surveymonkey.com och surveysystem.com. Den sistnämnda 

rekommenderas av Oates (2006) och studien använde båda för att säkerställa att de gav samma 

resultat, vilket de gjorde.  

3.5 Litteraturstudie 

För att hitta relevant litteratur inom det valda området har studien använt sig av söktjänsterna 

IEEE Xplore och Google Scholar. Söktjänsten IEEE Xplore valdes för att den riktar sig till 

sökningar främst inom datavetenskap och informatik (Örebro Universitet, u.å). Den andra 

söktjänsten, Google Scholar, användes för att bredda sökningarna med mål att hitta annan 

relevant litteratur. Syftet med litteraturstudien var att ta reda på vad tidigare forskning kommit 

fram till, för att få en mer komplett bild av valt ämnesområde. 

Databassökning 

Sökningen startades via sökmotorn Google, detta för att hitta relevanta begrepp som passar in på 

det valda ämnet. När relevanta begrepp hittats, som cloud computing, skiftades fokus till mer 

vetenskapliga söktjänster, IEEE Xplore och Google Scholar. Sökorden bestod av både engelska 

och svenska uttryck, för att få maximalt antal träffar. Med de sökningar som gjordes hittades fler 

intressanta begrepp, upplevd säkerhet eller perceived security och hur säkerheten hos cloud 

computing upplevs. Därefter gjordes en alternativ-ordtabell (se tabell 1) för att identifiera 

alternativa ord eller synonymer till de begrepp som hittats, för att kunna göra sökningar med 

olika kombinationer av begreppen (Oates, 2006). 

 

Tabell 1.  Alternativa termer 
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Urval av sökningen 

Ett grundläggande kriterium för hur urvalet gjordes var hur relevant artikeln var för ämnet. För 

att en artikel skulle anses vara relevant lästes först artikelns titel och abstract för att se om den 

innehöll något av de relevanta sökorden. Om så är fallet, drogs slutsatsen att artikeln var relevant 

för valt ämne och hela artikeln lästes överskådligt. Dessa steg gjordes för att så effektivt som 

möjligt utesluta vissa artiklar och snabbt identifiera relevanta (Oates, 2006).  

Ett annat kriterium för sökning av litteratur var att de skulle vara peer-reviewed. Detta för att 

säkerställa artiklarnas vetenskapliga värde eftersom att artiklar som är peer-reviewed har lästs 

och godkänts av opartiska akademiker inom ämnet och kan därför ses ha ett högre värde än de 

artiklar som inte är peer-reviewed (Oates, 2006). Under uppsatsens gång användes även 

hemsidan ULRICHSWEB för att säkerställa att artiklarna från Google Scholar, som inte har 

“peer review” filtrering, var granskade. Om en artikel inte kunde hittas på ULRICHSWEB 

granskades artiklarna genom att kontrollera vilka mål de hade, vilka antaganden de gjort samt 

vilka metoder de använt (Bryman, 2018).  

Enligt Oates (2006) ska man ha i åtanke att vara försiktig med att välja artiklar som är relativt 

nyligen publicerade, eftersom att med tiden blir artiklar mer etablerade i regel. Dock är det 

annorlunda inom ämnesområdet informatik, där Oates (2006) menar och understryker att ämnet 

informatik utvecklas snabbt och att artiklar som är äldre kan bli omoderna. Med hänsyn till detta 

har artiklar med både äldre och nyare publiceringsdatum använts. 

Artiklarna som valdes strukturerades i en konceptmatris (se tabell 2). Detta för att få en antydan 

om de valda artiklarna räcker som referenser för varje koncept (Klopper & Lubbe, 2007). 

Klopper et al. (2007) menar att användningen av en konceptmatris möjliggör följande “The use 

of such a concept matrix enables the researcher to directly establish at a glance, which articles 

deal with a particular research theme, enabling the researcher to explicitly identify, classify and 

assess facts thematically, rather than infer them indirectly from memory of articles read in 

isolation of one another”.  
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Tabell 2. Konceptmatris 

3.6 Etik 

För att göra en undersökning finns en del etiska aspekter att ta hänsyn till. Oates (2006) hävdar 

att man bör tänka efter så forskningen är både etisk och rättslig, och försäkra sig om att 

deltagarna och respondenterna i denna undersökning, inte blir lidande av några skadliga 

konsekvenser. 

 

För att förhålla undersökningen till dessa etiska aspekter, har inte någon information om 

användarna som skulle kunna användas för att peka ut vem som gett vilket svar tillfrågats. Detta 

för att enkäten ska vara anonym. 

Respondenterna försäkras i enkätens inledning att den är anonym, inga personuppgifter kommer 

att efterfrågas eller sparas samt att deltagande är frivilligt. 

 

I enkäten samlades information om respondentens universitetsprogram, ålder och kön. Detta 

innebär att det finns en möjlig risk för identifiering av respondenten om exempelvis ålder och 

kön är unikt för ett program. Om detta sker kommer dessa svar att uteslutas från resultatet.  

 

3.7 Analysmetod  

Analysering av kvantitativdata är enligt Oates (2006) data, eller bevis som är baserade på siffror. 

Målet med att analysera data är att hitta mönster och sedan dra slutsatser. I studien användes 

statistik programmet Minitab 18 för att analysera vår insamlade data. Detta sker genom en enkel 

överföring av datan till programmet. 
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 Det första vi gjorde var att applicera Cronbach’s Alfa för varje aspekt av CIA-triaden för att 

mäta reliabiliteten. Detta gjordes även för att se vilka aspekter som var relevanta för vidare 

analysering. Vidare analyserades de aspekter som hade tillräckligt hög reliabilitet genom en 

multipel linjär regressionsanalys. En regressionsanalys syftar till att mäta och beskriva samband 

och beroenden mellan variablar. (Sundell, 2009, 21 december). Eftersom att vi ville mäta 

korrelationen och samband mellan två eller fler variabler ansåg vi att en multipel linjär 

regressionsanalys var mest lämpad, då det beskrivs som ett av de mest effektiva sätten för att 

mäta korrelationen mellan variabler. (Arreola-Risa, Gimenez-Garcia & Martinez-Passa, 2011). 

För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan könen gjorde vi en variansanalys. Genom 

att göra en variansanalys kan vi få fram om det var någon signifikant skillnad mellan könen.  

 

3.7.1 Reliabilitet – Cronbach’s Alfa 

För att mäta reliabiliteten applicerades Cronbach’s Alfa på de frågor som relaterar till delarna av 

CIA-triaden. Enligt Frisk (2018) är Cronbach’s alfa ett statistiskt mått för att mäta den interna 

konsistensen inom delar av ett test, alltså att delarna mäter ungefär samma koncept. Måttet är ett 

tal mellan noll till ett, där ett innebär hög konsistens. Helst ska inte Cronbach’s Alfa inte hamna 

under 0.65, då det anses vara det minsta acceptabla, 0.7 – 0.8 anses vara respektabelt, och 0.8 

och över anses vara väldigt bra. (Everitt & Skrondal, 2010). Se bilaga 4 för tabellerna.  

 

 

3.7.2 Validitet - Multipel linjär regressionsanalys 

Regressionsanalys är en statistisk metod vid analyser som mäter sambandet mellan en 

responsvariabel (beroende variabel) och en eller flera förklarande variabler (oberoende 

variabler). (National Encyklopedi, u.å.). Resultatet av en regressionsanalys är att man ut får p-

värdet, som beskriver den statistiska signifikansen hos varje förklarande variabel, men även 

koefficienten, vilket visar hur stark korrelationen är mellan varje enskild förklarande variabel 

och responsvariabeln. (Sundell, 2009, 21 december).  

Koefficienten beskrivs som ett tal mellan -1 och 1, där 0 innebär ingen korrelation, positivt tal 

innebär att det finns en positiv korrelation och negativt tal innebär en negativ korrelation. 

Sundell (2009, 21 december) förklarar koefficienten som att den visar hur förändring på en 
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oberoende variabel påverkar den beroende variabeln. Vid de fall då koefficienten är noll, tyder 

det på att oberoende variabeln inte har någon påverkan på den beroende variabeln.  

Utifrån en regressionsanalys får man även ut p-värdet, som visar hur signifikant koefficienten är 

vid uträkning. Man eftersträvar att ha så lågt p-värde som möjligt, helst under 0.05, vilket 

innebär att koefficienten 95% säkerhet inte är noll. (Sundell, 2009, 21 december). 

 

För att undersöka och mäta validiteten hos våra frågor relaterade till CIA-triaden gjordes en 

multipel linjär regressionsanalys för att mäta alla enskild frågors, de oberoende variablernas, 

korrelation till den beroende variabeln. Den beroende variabeln i denna studie är frågan om 

respondenterna anser att molntjänster är säkra.  

 

3.7.3 Variansanalys – Statistiskt signifikans mellan grupper 
I studien gjordes en variansanalys (ANOVA) för att undersöka om det fanns någon skillnad 

bland svaren mellan olika grupper i vår enkät, i vårt fall mellan könen. ANOVA resulterar i en 

siffra som mäter signifikansen mellan grupperna. För att man med 95% säkerhet ska kunna säga 

att det medelvärdet bland grupperna inte är slumpvis, krävs det att siffran från ANOVA är 

mindre än 0.05. I de fall då siffran är över 0.05 är det onödigt att fortsätta undersöka om det finns 

skillnader mellan grupperna, då det finns risk att grupperna har samma medelvärden. (Sundell, 

2010, 21 december).  

 

3.8 Metodkritik 

En nackdel med denna undersökning är att det inte kan dras en generell slutsats över den totala 

populationen om det skulle bli för få respondenter. Med ett lågt antal respondenter kan även 

vissa representerade data ses som missvisande till exempel kan meningen ”2% av 

respondenterna anser att...” ge ett annorlunda intryck jämfört med ”1 person ansåg att” även 

om de båda meningarna kanske säger samma sak. Vid sådana förekomster kommer antalet 

personer att nämnas i parentes efter andelen.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras data från enkätundersökningen. Resultaten från frågorna presenteras 

först i kort mening tillsammans ett diagram. Kapitlet är uppdelat i fyra olika delar och efter varje 

del följer en analys av presenterat resultat. De resultat som visas i procent är avrundade till 

närmaste heltal. Se bilaga 2 för tabell med resultat.  

 

Könsfördelning och användandet av molntjänster 

I detta avsnitt kommer antal respondenter, antal män respektive kvinnor och hur många som 

använder molntjänster, samt vilka molntjänster att presenteras. 

 

Totalt svarade 115 personer på enkäten, varav 52% (60st) 

män och 48% (55st) kvinnor. Av de 115 respondenterna 

fick vi ta bort ett svar pga. oseriös respondent. Slutgiltigen 

hade vi då kvar 114 svar att utgå ifrån, 59 män och 55 

kvinnor. 

 

Figur 1: Diagrammet visar 

könsfördelningen mellan de totalt 

114 respondenterna 

 

På frågan “Använder du någon molntjänst 

idag?” svarade 92% (105 personer) ja, 5% (6 

personer) svarade nej, 2% (2 personer) 

svarade nej, men att de tidigare hade gjort 

och 1% (1 person) visste inte. Svaren och 

fördelningen mellan män och kvinnor visas i 

fig. 2.       

Figur 2: Diagram ovanför visar fördelningen mellan 

män och kvinnor, i frågan om de använder någon 

molntjänst. 
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Av de 8 personerna som inte använde sig av någon 

molntjänst svarade 25% (2 personer) att de istället 

föredrog att spara sina filer lokalt och de övriga 6 

hade ingen speciell anledning till varför de inte 

använde molntjänster vilket visas i fig. 3. 

 

 

 

Figur 3: Varför personer valt att inte 

använda sig av molntjänster. 

 

I fig.4 kan man se vilka molntjänster respondenterna använder sig av. Populäraste molntjänsten 

var Google Drive, som hela 90% av respondenterna använde sig av. Därefter kom iCloud, följt 

av Dropbox och OneDrive.  

Störst skillnad mellan män och kvinnor var det vid användning av OneDrive som användes av 

62% fler män.  

 

  Figur 4: Antal användare av de olika molntjänsterna ICloud, Google Drive, OneDrive & Dropbox. 



 

 21 

Olika aspekters påverkan på den upplevda säkerheten  

I denna del presenteras respondenternas svar hur viktiga olika punkter var för att en molntjänst 

skulle uppfattas som säker. 1 stod för inte viktigt och 5 för mycket viktigt. Se tabell 3 för resultat 

med antal svar i procent. 

 

När respondenterna svarade på frågan angående 

leverantörens status/ryktes påverkan på den 

upplevda säkerhet svarade 80% av männen med 

4 eller 5, medan andelen kvinnor hamnade på 

71% vilket visas i figur 5. 

Figur 5: Respondenternas svar på hur leverantörens 

status/rykte får tjänsten att upplevas som säker. 

 

 

Figur 6 visar att majoriteten av både män och 

kvinnor ansåg att leverantören tillhandahåller 

information om hur data lagras bidrar till att en 

molntjänst upplevs som mer säker. 51% av 

männen svarade med 4 eller 5 och av kvinnorna 

var andelen 58%. Större skillnad var det i andra 

änden av skalan där andelen män som svarade 

med 1 eller 2 var 30% i jämförelse med 12% av 

kvinnorna.  

Figur 6: Respondenternas svar angående 

tillhandahållande av information om hur data lagras 
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En stor majoritet av respondenterna värderade 

användargränssnittet som en bidragande faktor 

till en tjänsts upplevda säkerhet. Andelen män 

och kvinnor som svarade med 4 eller 5 hamnade 

på 73% för båda könen vilket illustreras i figur 

7. 

Figur 7: Tjänstens användargränssnitt påverkan på 

upplevd säkerhet  

 

 

Hur innehållet krypteras var den punkt som 

ansågs mindre viktig då 45% av kvinnor svarade 

med 4 eller 5 och av män var andelen 59%. 

Andelen kvinnor som svarade med 1 eller 2 

hamnade på 24% och andelen av män var 

densamma.  

Figur 8: Krypteringens påverkan på upplevd 

säkerhet 

 

 

Tabell 3: Respondenter som gav specifikt svar på olika aspekters påverkan, visat i procent 
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4.1 Vad anses vara viktigt för studenters upplevda säkerhet? 

Utifrån resultatet angående om molntjänsteleverantörens status/rykte och användargränssnitt var 

viktigt kan man se att en stor majoritet av våra respondenter, både män och kvinnor, ansåg att det 

var viktigt. Tittar man på ändpunkterna gällande de visuella och icke-visuella aspekterna är det 

mer än 70% av båda könen som svarat antingen 4 eller 5 på frågorna. 

  

En annan aspekt som undersöktes var angående hur viktigt det ansågs att molntjänstleverantören 

tillhandahåller information om hur din data lagras.  

Frågan rörande hur det i molntjänsten krypteras resulterade i att fler män än kvinnor ansåg att det 

var viktigt. 

 

4.1.1 Statistiskt signifikans 

Utifrån vår variansanalys kunde vi se att resultet inte var statistikt signifikant utifrån 

säkerhetnivån på 95%. Detta innebär att det inte går att säkerställa att resultatet inte var 

slumpmässigt, och att det finns en chans att resultatet hade sett annorlunda ut vid en liknande 

insamling.  

Den fråga som hade högsta statistisk signifikans var ”Att molntjänst leverantörer tillhandahåller 

information om hur din data lagras”, vilket hade ett p-värde på 0,089 som innebär en 

säkerhetsnivå på 91,01%.  

  

I tabell 4 visas resultatet från variansanalysen med oberoende variabel: kön. (För mer detalj, se 

bilaga 3).  

Fråga p-värde MV Kvinnor MV Män 

Molntjänst-leverantörens status/rykte 0,465 4,0 4,15 

Att molntjänstens leverantör tillhandahåller 

information om hur din data lagras 

0,089 3,764 3,367 

Molntjänstens användargränssnitt (Utseende på 

menyer, formgivning, användarvänlighet) 

0,981 3,945 3,950 

Hur det i molntjänsten krypteras 0,316 3,385 3,644 

 

Tabell 4. Variansanalys och medelvärden med kön som oberoende variabel. 
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4.2 Upplevs molntjänster som säkra av studenter? 

Denna del är vidare uppdelat i tre delar, efter CIA-triadens tre punkter med tillhörande 

enkätfrågor under varje punkt. Dessa frågor fångar in respondenternas åsikt om hur hör/låg risk 

molntjänster löper för olika intrång och säkerhetsbrister. Frågorna besvarades utifrån en 

femgradig skala där 1 stod för ingen risk och 5 för hög risk. 

 

Konfidentialitet  

I fig. 9 visas respondenternas svar på frågan hur 

stor risk de anser att det är, att en hacker stjäl 

det de lagrar i en molntjänst. Majoriteten av 

män ansåg att det var låg risk, 64% svarade med 

1 eller 2 medan 44% av kvinnorna svarade 

densamma. 

 

Figur 9: Risken att en hacker stjäl det man lagrar i 

en molntjänst 

 

 

 

Att en anställd istället skulle stjäla det som 

lagras värderade både män och kvinnor till en 

lägre risk, 81% respektive 57% svarade med 1 

eller 2. 

 

 

Figur 10: Risk för att en anställd hos leverantören 

stjäl det som lagras 
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Att en säkerhetsbrist skulle uppstå medan data 

överförs mellan klient och server anses även 

detta vara relativt låg risk enligt respondenterna. 

Andelen män och kvinnor som svarade med 1 

eller 2 var 66- respektive 62 procent vilket visas 

i fig. 11. 

Figur 11: Risk för att en obehörig person stjäl under 

tiden data överförs mellan klient och server. 

 

 

Att någon skulle lyckas få tag i de 

personuppgifter som sparats i en molntjänst 

ansågs ha en lite högre risk då majoriteten av 

både män och kvinnor svarade något annat än 

1 eller 2. Andelen som svarade 1 eller 2 var 

49% för män och 35% för kvinnor vilket visas 

i fig. 12. 

Figur 12: Risk för att en obehörig person får tag i 

personuppgifter 

 

Se tabell 5 för resultat med antal svar i procent. 

 

Tabell 5: I tabellen visas resultaten för frågorna som rör konfidentialitet. 
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Integritet  

Lagar och reglers (utifrån det land 

molntjänsten är baserad i) påverkan på det som 

lagras ansåg respondenterna ha en högre risk, 

eller åtminstone inte lika låg risk. Andel män 

som svarade 1 eller 2 hamnade på 36% och 

andelen kvinnor som svarade densamma var 

24%. 

Figur 13: Lagar och reglers påverkan beroende på 

det land där tjänsten är baserad 

 

 

I fig. 14 kan man se att andelen kvinnor som 

svarade 1 eller 2 om risken att leverantören 

inte hanterar det man sparar på ett säkert sätt 

var 40% och för män var det 42% som svarade 

med 1 eller 2. 

 

Figur 14: Att tjänsteleverantören inte hanterar det 

man sparar på ett säkert sätt 

 

Se tabell 6 för resultat med antal svar i procent. 

 

Tabell 6: I tabellen visas resultaten för frågorna som rör integritet. 
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Tillgänglighet  

Risken för att en molntjänst ska bli tillfälligt 

otillgänglig för användare värderades lägre 

riskfyllt. 49% av männen svarade med 1 eller 2 

av kvinnorna hamnade resultatet på 36%. 

Figur 15: Risk för att en molntjänst blir tillfälligt 

otillgänglig 

 

Att allt eller delar av det som sparats istället 

skulle bli permanent otillgängligt värderades till 

lägre risk med andelar på 68% för män och 69% 

för kvinnor som svarade med 1 eller 2. 

 

 

Figur 16: Att allt eller delar av sparat innehåll i en 

molntjänst blir permanent otillgängligt 

 

Se tabell 7 för resultatet med antal svar i procent. 

 

Tabell 7: I tabellen visas resultaten för frågorna som rör tillgänglighet.  
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Upplevs molntjänster som säkra  

Den allra sista frågan handlade om respondenten upplevde molntjänster som säkra. 

Resultatet, i procent av manliga och kvinnliga respondenter, såg ut som följande: 

Av män svarade 39% Ja och lika många att det beror på vilken molntjänst det rör sig av medan 

8% svarade med att de ej ansåg de som säkra. 

Av kvinnorna svarade istället 42% ja, 35% att det beror på och 15% svarade nej. 

 

Figur 17: Om respondenterna upplever molntjänster som säkra 

 

 

4.2.1 Reliabilitet 

Efter att ha undersökt reliabiliteten för varje aspekt går det att se att integritet har väldigt låg 

intern konstistens och resulterade i 0.5747. Detta innebär att frågorna för integritet förmodligen 

inte mäter samma sak och att respondenderna troligtvis har svarat varierande på frågorna. Därav 

går det att dra slutsatsen att frågorna inom integritet inte korrelerar med varandra.  

Den interna konstistensen för konfidentialitet och tillgänglighet var högre än vad som räknas 

som ”lägsta acceptabla” (0.65). Konfidentialitet hade en Cronbach’s alfa på 0.8617, vilket är 

väldigt bra, och integritet hade 0.6961, vilket räknas som ok.  
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Genom att ha testat reliabiliteten hos frågorna för varje aspekt, kan vi dra slutsatsen att 

aspekterna konfidentialitet och tillgänglighet mäter samma sak, vilket gör dom högst relevanta 

för vår studie.  

 

I tabell 8 nedan visas varje aspekt med respektive Cronbach’s alfa. (För mer detalj, see bilaga 4).  

 

Aspekt Cronbach’s Alfa 

Konfidentialitet 0.8617 

Integritet 0.5747 

Tillgänglighet 0.6961 

 

Tabell 8. CIA aspekterna med respektive Cronbach’s Alfa. 

 

4.2.2 Validitet 

I vår multipla linjära regressionsanalys togs endast aspekterna konfidentialitet och tillgänglighet 

med, eftersom att aspekten integritet inte hade tillräckligt hög reliabilitet enligt Cronbach’s Alfa. 

Regressionsanalysen resulterade i att inget koefficientvärde var lika med noll (Se bilaga 5), vilket 

innebär att alla oberoende variabler har effekt på den beroende variabeln. Den beroende 

variablen i regressionsanalysen var ”Upplever du molntjänster som säkra?” där svaren filtrerats 

efter ”ja” eller ”nej”.  

Utifrån analysen fick vi också ut att ett av våra koefficientvärden var signifikant enligt 95 

procent regeln, vilket var den oberoende variablen ”Att en anställd hos molntjänstleverantören 

stjäl det du lagrar?”, som hade ett p-värde på 0,043. Det var även den oberoende variablen som 

hade högst koefficientvärde och därmed störst påverkan på den beorende variabeln. Den 

oberoende variablen ”Att en anställd hos molntjänstleverantören stjäl det du lagrar?” hade 

koefficienten -0,1537, som innebär att en negativ korrelation. Innebörden av den negativa 

korrelationer är att ju högre värde en person anger på likertskalan för påståendet ”Att en anställd 

hos molntjänstleverantören stjäl det du lagrar?”, desto mindre säkert upplever dom att 

molntjänster är.  
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De övriga oberoende variablerna koefficientsvärden är inte tillräckligt signifikanta och därför 

presenteras varje oberoende variabel med hur mycket den är relaterad till den beroende variabeln 

i procentform. Det procentuellavärdet är uträknat med följande formel: 

KV/Sum * 100 

KV = Koefficientvärdet från en oberoende variabel. 

Sum = Den totala summan av alla koefficientvärden från alla oberoende variablar.  

Formeln blev KV/-0,2411 * 100, då den totala summan för alla koefficientvärden var -0,2411.    

I tabell 9 nedan presenteras alla koefficientvärden med respektive oberoende variabel 

tillsammans det procentuellavärdet.   

Oberoende variabel Koefficientvärde Hur mycket den är relaterad 

till om personer upplever 

molntjänster som säkra 

Att en hacker stjäl det du lagrar i 

molntjänsten 

0,0323 13,39% 

Att en anställd hos molntjänst-leverantören 

stjäl det du lagrar? 

-0,1537 63,74% 

Att en obehörig person stjäl det du lagrar 

när det överförs mellan dig och 

molntjänsten? 

-0,0001 0,04% 

Att någon obehörig person får tag i de 

personuppgifter du sparat i en molntjänst? 

-0,0933 38,69% 

Att en molntjänst blir tillfälligt otillgänglig 

för dig? 

-0,0525 21,77% 

Att allt eller delar av det du sparat på en 

molntjänst blir permanent otillgänglig för 

dig? 

0,0262 10,86% 

 

Tabell 9. Alla oberoende variabler med respektive koefficientvärde samt hur mycket den är relaterad till 

om personer upplever molntjänster som säkra. 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera våra egna tankar och reflektioner kring den analyserade 

datan och begränsningar för studien. Vi kommer även att ställa vårt resultat mot tidigare 

forskning. 

 

5.1 Begränsningar 

Efter att ha samlat in data genom vår enkät insåg vi att det var alldeles för få respondenter. Detta 

innebar att undersökningens resultat inte kommer att kunna generaliseras till alla studenter. Dock 

anser vi att den insamlade datan var tillräcklig för vår studie, eftersom vi faktiskt har kunnat dra 

vissa slutsatser genom statistiska verktyg. Enligt Oates (2006) har internetenkäter sina nackdelar 

att respondenter exempelvis tenderar till att vilja slutföra enkäten så fort som möjligt, vilket kan 

leda till att svaren inte blir genomtänka. En nackdel är att personer generellt sett är långsammare 

att skriva och klicka med datorn, än vad dom är med en penna. Detta menar Oates (2006) kan 

leda till att personer blir uttråkade och svarar mindre eftertänksamt, samt att det ökar risken för 

internet anslutningsproblem. Att alternativ hade därför varit att använda pappersbaserade enkäter 

istället för en internetbaserad. Det ska dock tilläggas att Oates bok är från 2006 och mycket har 

hänt sedan dess. Personer har förmodligen blivit mer datorvana och internetanslutningarna har 

blivit bättre.  

Ovanstående stycke grundar sig i vår begränsade tid. Genom att ha mer tid skulle vi kunna få in 

mer data för att få en bättre generaliserbar undersökning. För att vårt urval skulle kunna 

generaliseras till alla studenter i hela sverige, skulle det behövas 1064 personer för att ha en 

tillitsnivå på 95% med en felmarginal på +/- 3%. Det bör därför poängteras att med våra 115 

respondenter så saknas stöd för att göra en övergripande generalisering för alla studenter. 

 

5.2 Tidigare forskning 

Med tanke på de olika säkerhetsbrister som framträtt mer frekvent efter att GDPR lagstiftat är det 

inte alltför långsökt att tro att privatpersoner skulle tro att det finns större risker med att använda 

molntjänster. Detta är dock något som inte verkat skett, utan personer, både män och kvinnor 

tycks fortfarande tycka att det är låg risk angående diverse säkerhetsbrister.  
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Genom resultatet som utgångspunkt kan man få en inblick i vad våra respondenter tycker 

nagående molntjänster och dess säkerhet. Vilka aspekter anses viktiga för att en molntjänst ska 

upplevas som säker? Vilken aspekt i CIA-triaden har stört påverkan på den upplevda säkerheten?  

Resultatet av vår variansanalys gällande vad som anses vara viktigt för att en molntjänst ska 

upplevas säker, visar att resultet från enkäten inte är statistiskt signifikant. Detta innebär att det 

inte går att säkerställa huruvida svaren är slumpmässiga.  

Den aspekt som hade högst statistiskt signifikans var ”att molntjänstens leverantör tillhandahåller 

information om hur din data lagras”, vilket hade en signifikans på 91,1%, och ansågs vara en 

viktig del va den uppfattade säkerheten. Fler än hälften av respondenterna, både för män och 

kvinnor, svarade antingen 4 eller 5. Frågan riktar sig till spårbarhet, som enligt MSB (u.å) kan 

användas som en kompletterande aspekt till CIA, och undersöker huruvida respondenterna ansåg 

om det viktigt för deras upplevda säkerhet att ha insyn i hur deras data hanteras. 

 

I regressionsanalysen togs inte CIA aspekten ”integritet” med eftersom den inte hade tillräckligt 

hög reliabilitet. En anledning till den låga reliabiliteten kan vara att frågorna var otydliga och 

därmed har respondenterna bara fyllt i något. Samtidigt har tidigare studier pekat på att integritet 

är viktigt för många privatpersoner och att det finns en oro om vilka som hanterar deras data 

(Fujitsu, 2010). Trots denna oro använder sig många, nästintill alla, sig av någon molntjänst 

vilket kan motsäga studien av Arpaci et al. (2015) som kom fram till att bland annat en högra 

grad av upplevd integritet hade positivt betydelsefullt inflytande på studenters attityd till 

användandet av molntjänster. 

Det kan dock vara så att det höga användandet av molntjänster beror på att några av tjänsterna är 

integrerade i produkterna, som iCloud i t.ex. iPhone och OneDrive i Windows och därför 

används fortfarande tjänsterna trots de risker man uppfattar rörande integritet. 

 

Med vår regressionsanalys kan vi bekräfta att våra respondenter anser att påståendet ”Att en 

anställd hos molntjänstleverantören stjäl det du lagrar”, har störst inverkan på om personen 

upplever molntjänsten som säker. Detta skulle kunna bero på lagstiftningen av GDPR i samband 

med läckningsskandaler som skett de senaste åren, t.ex Amazon (TechCrunch, 2018, 21 
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november). Vi menar att personer kan ha blivit mer medvetna om riskerna med läckningar och 

därför har den aspekten en stor påverkan på deras upplevda säkerhet.  

 

Alla övriga påståenderna inom aspekterna konfidentialitet och tillgänglighet visade sig också ha 

en påverkan på om personen upplever en molntjänst som säker. För aspekten konfidentialitet var 

det endast påståendet ”Att en hacker stjäl det du lagrar hos en molntjänst” som hade en positiv 

korrelation, vilket troligtvis inte är stämmer då påståendet inte var tillräckligt signifikant. De 

övriga tre påståenden för konfidentialitet hade en negativ korrelation vilket är mer rimligt, 

eftersom att säkerhet aspekten har en stor påverkan till attityden för användning av molntjänster 

(Arpaci et al. (2015).   



 

 34 

6. Slutsats och bidrag 

Resultatet av vår studie visar att aspekterna konfidentialitet och tillgänglighet har en påverkan på 

hur studenter upplever säkerheten hos molntjänster. Utifrån analysen fick vi fram att påståendet 

”Att en anställd hos molntjänst-leverantören stjäl det du lagrar” har störst påverkan och att det är 

negativ korrelation.  

 

Denna undersökning visar på att majoriteten av respondenterna ansåg att molntjänster antingen 

var säkra eller att det berodde på vilken molntjänst det rör sig om, totalt 77% av respondenterna 

gav något av de svaren. 11% av respondenterna ansåg att de var osäkra vilket hjälper att svara på 

undersökningens huvudfråga om hur studenter uppfattar säkerheten hos molntjänster.  

 

Utifrån vår variansanalys fick vi fram att vår insamlade data inte var statistisk signifikant nog för 

att veta om datan är slumpmässig eller inte. Därför kan vi inte dra några generella slutsatser för 

alla studenter utan endast för våra respondenter. Det påstående som hade högst signifikans var 

”Att molntjänstens leverantör tillhandahåller information om hur din data lagras”, som hade en 

säkerhetsnivå på 91,1%. I påståendet kunde vi se att medelvärdena med ungefär 0,4 där kvinnor 

hade 3,764 och män 3,367. Något som kan kopplas till tidigare forskning med liknande resultat 

och som kan förklaras med mäns benägenhet till att ta större risker.  

 

Undersökningens sista underfråga om vad studenter uppfattar som viktigt för deras upplevda 

säkerhet. Denna undersökning har kommit fram till att det är de visuella och icke-visuella 

aspekterna som har störst påverkan på repondenternas upplevda säkerhet, enligt dom själva. Det 

ska dock tilläggas att påståendet hade låg statistisk signifikans.  

  

Trots att undersökningen inte kan leverera en generalisering då den saknar både statistisk 

signifikans och att urvalet var för litet, kan resultatet förhoppningsvis hjälpa 

molntjänstleverantörer att få en viss inblick i hur några personer ser på molntjänster i ren 

allmänhet, vilka aspekter de tycker är viktigast vid val av tjänst, samt vilka områden de anser har 

högst, respektive lägst, risk för säkerhetsbrister. Med denna information kan de förhoppningsvis 

förbättra deras tjänster samt mer effektivt profilera och marknadsföra sig hos populationen. 
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6.1 Framtida forskning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur studenter upplever säkerheten hos SaaS tjänster. I 

resultat och analysen presenteras de olika aspekterna från CIA-triaden och dess påverkan på 

studenters upplevelse av säkerheten hos SaaS molntjänster. Studien bekräftar att alla påståenden 

inom aspekterna konfidentialitet och tillgänglighet har en effekt upplevelsen av säkerheten. Dock 

har alla påståenden förutom ett, väldigt låg statisisk signifikans. Aspekten integritet inom CIA 

saknade reliabilitet och räknades därför inte med regressionsanalysen.  

 

För framtida forskning skulle det behövas data med högre statistisk signifikans för att möjliggöra 

bättre generaliseringar och slutsatser. Man skulle exempelvis kunna använda pappersbaserade 

enkäter på universitet där vi kan stå till hands för att svara på eventuella frågor. Det skulle även 

behövas mer forskning om aspekten integritet då den i tidigare studier har ansetts vara väldigt 

relevant, medan i vår studie hade den inte tillräckligt hög reliabilitet. Genom att använda sig av 

fler pilotstudier samt face-to-face data insamling skulle det vara möjligt att förbättra 

reliabiliteten, eftersom otydligheter och andra misstolkningar kan förklaras. 

 

Något annat som vore relevant för vidare forskning är att ta reda på vilka specifika molntjänster 

personer anser är osäkra. Detta bygger vi på det faktum att ungefär en tredjedel av repondenterna 

svarade ”Det beror på vilken molntjänst”, vid frågan om dom upplever molntjänster som säkra 

eller inte.   
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