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FÖRORD 
 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Gunnar Klein som under skrivandet av rapporten kommit 

med bra synpunkter hur vi kunde strukturera upp studien. Vi skulle även vilja rikta ett stort 

tack till våra informanter för att ha deltagit i intervjuerna och bidragit med nyttig information 

till denna studie. 



 
 

SAMMANFATTNING 

I samband med att behovet och användningen av IT växer i samhället, uppstår det nya sätt att 

begå brott på. Ett av dessa sätt är dataintrång vilket innebär att man illegalt kommer åt 

information som man inte har behörighet till. Dataintrång kan även innebära att man har i 

syfte till att förstöra känslig information för användare, exempelvis dokument eller bilder. Det 

finns en rad olika tillvägagångssätt för att genomföra dataintrång på. Dessa utvecklas och 

förändras ständigt, vilket ställer högre krav på organisationer och privatpersoner för att kunna 

skydda sig mer effektivt.  

 

Syftet med denna uppsats är att identifiera de konsekvenser som dataintrång kan medföra för 

de som blivit drabbade. Dessa konsekvenser är exempelvis förlorad data och psykologiska 

påföljder. Vi har även valt att undersöka konsekvenserna för de som inte har erfarenheter 

kring dataintrång. Eftersom dataintrång kan upplevas som ett samhällsproblem får även de 

icke-drabbade påföljder, som exempelvis leder till att de måste ändra på deras sätt att skydda 

sig. För att kunna besvara dessa aspekter har det genomförts en kvalitativ undersökning i form 

av intervjuer som involverar både icke-drabbade och drabbade informanter. 

 

De slutsatser som studien kommer att presentera är följande: 

 

 De drabbade informanterna visar en större rädsla än icke-drabbade i samband med 

dataintrång 

 De icke-drabbade informanterna har en begränsad kunskap angående skydd mot 

dataintrång 

 Informanter som blivit drabbade skyddar sig bättre än de som inte blivit drabbade 

 Dataintrång ledde till att de flesta drabbade informanter blev av med känslig 

information 

 Dataintrång orsakar mentala påföljder hos de flesta drabbade informanter 

 Drabbade informanter visar en större medvetenhet i samband med risker än de 

informanter som var icke-drabbade 

 



 
 

ABSTRACT 
 

In connection with the need and use of IT is growing in society, new ways to commit crimes 

are growing. One of these ways is unauthorized data access, which means that someone gets 

illegally access to information that they do not have the rights to use. Unauthorized data 

access can also mean that the offender have intentions to destroy sensitive information for 

users, such as documents or images. There are a number of different approaches to 

implementing a data breach. These approaches are evolving and changing constantly, which 

places greater demands on organizations and individuals in order to protect themselves more 

effectively. 

 

The purpose of this paper is to identify the impact of what unauthorized data access can bring 

to those who have been affected. These consequences include lost data and psychological 

consequences. We have also chosen to investigate the consequences for those who do not 

have been affected at all. Since unauthorized data access can be perceived as a social 

problem, it may also affect the non-affected people, for example, the need to change their way 

of protecting themselves. In order to answer these aspects we have used a qualitative study in 

terms of interviews involving both non-affected and affected informants. 

The conclusions in this study will present are as follows: 

 

 The affected informants show a greater fear than non-sufferers associated with 

unauthorized data access 

 

 The non-suffered informants have a limited knowledge regarding protection against 

different approaches 

 

 Informants who have been affected, protect themselves better than those who have not 

been affected 

 

 Unauthorized data access has led to that most of the affected informants have lost 

sensitive information 

 

 Being exposed of unauthorized data access causes mental consequences for the 

affected informants 

 

 Affected informants shows a greater awareness regarding risks than those informants 

who were not affected 

  



 
 

BEGREPPS LISTA 
 

Definitionerna är hämtade från Nationalencyklopedin om inget annat anges. 
 

IT – Är en förkortning av ordet informationsteknik som är en term för olika tekniska 

tänkbarheter som möjliggör att man kan samla, lagra och bearbeta massiva mängder med 

information och presentera detta i former av exempelvis text, bilder och även ljud. 
 

Datorteknik – Omsluter de tekniska områden för datorer, som exempelvis dess 

hårdvaror(maskinvaror) eller mjukvaror(program som består av information). 
 

Telekommunikation – Innebär möjligheten att med hjälp av information kunna 

kommunicera på längre avstånd med hjälp av bilder, ljud och text. Ett klassiskt exempel på 

enheter som möjliggör detta är mobiltelefoner som med hjälp av IT kan hantera informationen 

man vill använda. 
 

Virusskydd – Bartels och Shenavar (2004) definierar virusskydd som ett verktyg som agerar 

som ett skydd mot faror som finns i internet. Ett virusskydd kan vara ett antivirusprogram 

som är till för att upptäcka olika sabotageprogram eller virus. Antivirusprogrammet 

uppdateras för att hålla koll på olika versioner av virus eftersom de ständigt utvecklas vilket 

gör det enklare att identifiera och ta bort skadlig programvara. 
 

Brandvägg – Fungerar som en separat vägg mellan ett visst nätverk och den resterande 

omvärlden. Brandväggen ger en större säkerhet eftersom den sorterar bort ovälkommen trafik 

genom att blockera IP-adresser. Brandväggen har också funktionen att kunna genomsöka 

inkomna email efter skadlig programvara. 
 

Datorvirus – Kan vara ett program eller ett stycke kommandon som infiltrerar datorn. Virus 

fungerar på olika sätt och har inte alltid samma syfte men vad som de oftast har gemensamt är 

att de sprider sig i systemet genom att avbilda sig själva för att på så sätt kunna infektera flera 

program samtidigt. 
 

Sabotageprogram – Program som tränger sig in i exempelvis en dator med syftet att förstöra 

eller samla in information. Dessa program kan fungera på olika sätt, vissa gömmer sig i 

datorn för att enbart spionera. Ett annat sätt kan vara att lura användaren genom att låtsas vara 

ett tillförlitligt program och på så sätt ta del av användarens uppgifter. Ett annat ord för 

program som enbart spionerar kan vara spionprogram, på engelska Spyware. 

 

Port – Ett port nummer är en logisk ingång till en dator för att kunna kommunicera med 

andra enheter eller terminaler. En port kommunicerar via ett speciellt språk och en server kan 

ha flera portar för att öppna upp trafik till webbsidor med protokollet HTTP och för att kunna 

ta emot E-post med protokollet SMTP. 

 

IP-adress - Är en förkortning för Internet protokoll som är ett unikt serienummer som 

representerar och existerar hos varje dator eller enhet som är kopplad till internet. 
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1. INLEDNING 
 

Det första vi ska börja med att belysa i detta arbete är en generell bakgrund till fenomenet 

dataintrång, som är ett brett ämne. Vidare beskrivs vilka specifika arbetsområden vi har 

undersökt och sedan kommer vi argumentera för vår avgränsning. Under inledningen kommer 

läsaren kunna få svar på varför vi har valt respektive frågeställning och få en inblick i vad 

uppsatsen kommer att behandla. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Vårt moderna samhälle kräver ett alltmer enklare och effektivare sätt att kunna kommunicera, 

och på grund av detta har användningen av internet ökat i rask takt och blivit ett användbart 

verktyg för att kunna uppfylla de mål som kommunikationen kräver. Internets betydelse har 

på ett omfattande plan tagit form i fler enheter än bara datorer, exempelvis mobiltelefoner och 

andra enheter. Internetberoende har därför blivit oundvikligt då dessa enheter på något sätt 

kopplas samman med Internet som en gemensam nämnare (Eysenbach, Ryoung Sa, Diepgen 

,1999). 
 

Trots fördelarna med Internetanvändningen och det effektiva tillvägagångsättet för att utbyta 

information, medför detta många risker. 
 

I samband med att Informationsteknologin (IT) växer och blir bredare bör även frågan om hur 

man som person kan skydda känslig information bli en viktigare fråga. Detta eftersom IT är 

ett verktyg som ofta används för att digitalt kunna lagra och utbyta information som 

exempelvis privata personuppgifter eller bankuppgifter. 
 

På grund av den omfattande och snabba förändring inom teknologin, ökar även risken att man 

som IT-användare utsätts för dataintrång. Som användare kan man numera exempelvis ta del 

av tjänster online som innebär att man behöver skriva in sin bankinformation för att kunna 

betala för tjänster som man utnyttjar. En konsekvens med denna digitala utveckling är att 

personer, oftast med ett brottsligt uppsåt, försöker ta del av denna information som IT-

användare matar in i sina IT-kopplade enheter. De som utsätts för dataintrång kan drabbas på 

olika sätt och behöver därför bemöta detta med hjälp av olika IT-baserade redskap, som 

exempelvis antivirus program, brandväggar men även öka medvetenheten om riskerna för att 

bli drabbad av dataintrång (Eysenbach, Ryoung Sa, Diepgen ,1999). 
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1.2 Frågeställningar 
 

För att upprätthålla en tydlig röd tråd genom uppsatsen behöver vi definiera en huvudfråga 

som gör det tydligt vad studien i slutändan ska besvara: ”Vilka konsekvenser upplever 

privatpersoner, både drabbade och icke-drabbade, i samband med dataintrång?” 

För att kunna besvara vår huvudfråga, men även också ta reda på relevanta aspekter relaterade 

till detta, så kommer vi att utgå ifrån dessa primära frågeställningar samt sekundära 

underfrågor: 
 

 Vilka tillvägagångsätt används vid genomförandet av dataintrång 

o Hur kan man skydda sig mot dessa tillvägagångssätt? 

 

 Varför har dataintrång blivit ett stort samhällsproblem? 

 

 Hur skyddar sig informanterna mot dataintrång? 

 

 Vad säger lagen om dataintrång 

o Hur många brott relaterade till dataintrång anmäls? 

o Hur många av dessa brott blir uppklarade? 

 

 Vilka skador kan dataintrång medföra? 

o Lagbrytarens motiv 

o Offrets perspektiv samt konsekvenser 

 

1.3 Analys av frågeställningar 

 

Vi anser att det finns ett flertal sätt för att kunna identifiera vilka sätt det finns för att kunna 

skydda sig mot dataintrång, därför måste vi först ta reda på vilka tillvägagångssätt som 

används för att genomföra ett dataintrång. Exempelvis kan inte alla tillvägagångssätt avvärjas 

med ett virusskydd, man behöver därför ha olika anpassade lösningar till många olika 

angreppssätt. 
 

Det är också relevant att definiera och reda ut vad dataintrång innebär inom ramverket för den 

svenska lagen. Detta för att kunna mäta och tolka vad som egentligen räknas som ett 

dataintrång i ett lagstiftat perspektiv. En intressant aspekt är också hur dessa lagar uppkom, 

varför är det viktigt att lagstifta om IT-relaterad brottslighet? Därför har vi med 

frågeställningen kring hur dataintrång egentligen blev ett stort hot mot det moderna 

informationssamhället. 
 

För att belysa de konsekvenser som dataintrång medför i form av skador, så måste vi först 

identifiera vad lagbrytarens motiv är. Det är motiven som påvisar vad syftet med dataintrånget 

är och kan därför förklara vad det är som lagbrytaren vill få tag på. När man identifierat 

motivet kan man också se hur detta skulle kunna påverka den drabbade. Vi vill även baserat 

på detta kunna identifiera de konsekvenser som påverkar den drabbade, men även de icke-

drabbade. Exempel på konsekvenser utifrån dataintrång är bl.a. den mentala aspekten som 

påverkar individer, men också ifall detta leder till en konsekvens där den drabbade i framtiden 

väljer att skydda sig bättre. 
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1.4 Avgränsning 

 

Dataintrång omfattar flera områden än bara att vara avsedd att ta del av information på ett 

olovligt sätt, vilket vi avgränsar oss till. Vi väljer att även behandla aspekten som berör 

förstöring av information eftersom vi anser att det påverkar en drabbad lika mycket jämfört 

med att bli avlyssnad. Vi avgränsar oss till detta eftersom vi inte oavsiktligt vill gå in på 

konsekvenserna för privatpersoner om dataintrånget har i syfte att förändra information. Det 

blir således för omfattande och vi väljer därför att avgränsa oss till det som vi uppfattar vara 

det största problemet för privatpersoner, d.v.s. förstöring och avlyssning för att ta del av 

information. 
 

Vi kommer i denna uppsats fokusera på en så kallad logisk form av dataintrång, vilket innebär 

att man genom teknologi kommer åt information som man inte är behörig till. Exempel på 

dataintrång i detta sammanhang kan vara att medvetet infektera en dator med spionprogram 

som är avsedd att ta del av data/information. Man genomför alltså dataintrånget på ett 

teknologiskt plan. Vi kommer inte att utgå ifrån en så kallad fysisk dataintrång, vilket innebär 

att man personligen och utan hjälpmedel såsom spionprogram genomför dataintrång. Exempel 

på detta kan vara att man, utan behörighet, söker igenom en dator efter information. 
 

Enligt Brå (2000) kan man skilja en logisk form av dataintrång på två olika sätt: interna och 

externa dataintrång. Interna dataintrång innebär att man på plats letar fram exempelvis 

sekretessbelagda uppgifter i en organisatorisk programvara som man har tillgång till om man 

exempelvis är anställd eller icke-anställd. I den här studien begränsar vi oss till den externa 

formen av dataintrång vilket innebär att en person tar till sig olovlig information, genom att 

exempelvis infektera en dator med trojaner för att på så sätt kunna komma åt informationen 

från en annan plats i världen. Anledningen till varför vi begränsar oss till den externa formen 

är för att vi i denna studie vill sätta tekniken i fokus och även ta reda på hur man kan skydda 

sig mot dessa tekniker. 
 

Det finns självfallet många olika sätt att genomföra ett dataintrång på, precis som det finns 

olika sätt att skydda sig på. Vi begränsar oss därför till de mest vanligaste formerna av 

handlingssätt som exempelvis trojaner, datavirus och spionprogram.  

I relation till dessa tillvägagångssätt ska vi utifrån en litteraturstudie analysera och presentera 

de vanligaste och mest effektivaste sätten att som privatperson kunna skydda sig på mot dessa 

angivna tillvägagångssätt på modern tid. 
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2. SYFTE 
 

Syftet med den här uppsatsen är att identifiera de konsekvenser som dataintrång kan medföra 

för privatpersoner. Vi vill alltså ta reda på vilka skador eller nya tankesätt som kan 

uppkomma i samband med att en individ utsätts för dataintrång. Vi ska även utreda personer 

som inte blivit drabbade för att se hur dataintrång som samhällsproblem formar konsekvenser 

för dessa. Vi kommer att besvara syftet med hjälp av att svara på en del av våra 

frågeställningar. Andra frågeställningar som inte direkt besvarar syftet har vi valt att ta med 

eftersom dessa är relevanta aspekter att ha i åtanke i samband med vårt resultat. 
 

Resultatet vi uppnår genom att besvara vårt syfte kan i framtiden användas för att närmre 

utveckla vilka sätt som fungerar mest praktiskt att skydda sig på i samband med 

privatpersoners erfarenheter kring dataintrång. 
 

 

2.1 Intressenter 

 

Den primära gruppen intressenter i studien är vanliga privatpersoner som erhåller en 

medelmåttig datorvana som kan ta del av studien för att kunna skydda sig. Därför anser vi att 

denna uppsats till största del kan vara användbart för personer som vill kunna lära sig om de 

olika angreppssätten samt att kunna skydda sig mot dataintrång på ett effektivare sätt. 

Förutom privatpersoner, kan de som arbetar med att hantera personuppgifter åt olika sociala 

medier exempelvis som Facebook, Twitter osv. vara intressenter. Eftersom dessa personer 

som arbetar på dessa organisationer har som uppgift att förklara för deras användare vilka 

risker de ska ha i åtanke och hur man kan skydda sig mot detta anser vi att detta är en klar 

grupp intressenter eftersom vår studie behandlar just dessa aspekter. 
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3. VAD ÄR DATAINTRÅNG? 
 

IT-relaterad brottslighet fungerar som en samlingsterm för brott som främst involverar 

datorteknik men termen kan också kopplas till exempelvis telekommunikation eftersom IT 

numera återfinns bland fler enheter än just datorer (Brå, 2000). Dataintrång är en del av denna 

term som kan kopplas till både datorrelaterade tekniker samt inom telekommunikation 

eftersom IT som teknik kan tillämpas i både aspekter. Dataintrång kan enligt Küchler (2000) 

förklaras som “Den som olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk 

databehandling eller olovligen ändrar eller utplånar eller i register för in sådan upptagning gör 

sig skyldig till brottet dataintrång”. (s. 6) 

Dataintrång räknas alltså som ett IT-relaterat brott när en person utan tillstånd har uppsåt till 

att ändra, förstöra, lägga till eller tar del av information som personen ifråga inte har 

behörighet till att utnyttja. 

 

Dataintrång har tidigare oftast varit riktad främst mot stora organisationer, myndigheter eller 

företag. Men dataintrång har på senare tid även börjat riktas mot privatpersoner i allmänhet 

vilket gör att dataintrång som brott ökar men också påverkar privatpersoner i form av oro  

(Videla 2013). 

 

Dataintrång används ofta för att komma åt känsliga uppgifter som, direkt eller indirekt, 

involverar information som kan förknippas med en fysisk person. Denna information omfattas 

av personuppgiftslagen (PUL). Lagen är enligt Datainspektionen (2014) till för att skydda 

människor från att deras integritet ska utsättas för brottsliga överträdelser. Lagen omfattar 

många aspekter för hantering av personlig information, exempelvis insamling, lagring eller 

spridning. Man måste följa regelverket kring PUL för att hantera dessa aspekter när man 

arbetar med människors personuppgifter. Dataintrång är en väg att på ett olagligt sätt komma 

åt dessa uppgifter. Man kan alltså genomföra dataintrång på olika sätt i detta avseende i form 

av exempelvis spionage för att ta del av information eller på ett mer aggressivt sätt förstöra 

eller förändra information. 
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4. METOD 
 

Vi förklarar i den här sektionen de olika tillgängliga tillvägagångssätten att arbeta på och 

förklarar vilket angreppssätt vi valt att arbeta utifrån. Vi motiverar varför vi väljer ett visst 

angreppssätt och bortser från andra. 

 

4.1 Kvalitativ metodansats 
 

I denna studie kommer vi att utgå utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt, detta menas att man 

fokuserar mer på att analysera enheter på ett djupgående sätt (Oates 2006). I vårt fall är dessa 

enheter informanter. Enligt Oates (2006) kan man definiera en kvalitativ metodansats som 

berör omätbara aspekter som exempelvis ord eller bilder. Dessa kan man enligt Oates inte 

mäta utan snarare analysera innebörden av dessa aspekter. Exempel på kvalitativa metoder är 

intervjuer, observationer och analys av dokument. I den kvalitativa ansatsen ska vi utgå ifrån 

intervjuer och på sätt kunna analysera få informanter på ett djupgående sätt. 

 

Vi vill i form av intervjuer kunna ta reda på informanternas egna erfarenheter kring 

dataintrång, exempelvis hur de skyddar sig men även också hur de ser på de risker samt 

skador som dataintrång kan medföra. En eventuell nackdel med vårt arbetssätt som vi märkte 

av var att hitta informanter som besitter den kompetens samt erfarenheter för att kunna 

besvara de frågeställningar som vi utifrån intervjun vill ha svar på. Eftersom vi vill undersöka 

privatpersoners erfarenheter i samband med dataintrång så kommer det bli svårt att få en 

generell uppskattning över den totala populationen för att kunna se generella konsekvenser 

som dataintrång medför. Som Oates (2006) påpekar så behöver man en stor mängd 

informanter för att kunna få en representativ bild över verkligheten. Vi har valt att intervjua 

sammanlagt sju personer, varav fyra har blivit drabbade av dataintrång. 

 

De informanter vi har utgått ifrån besitter en någorlunda IT vana. Anledningen till varför vi 

valde informanter som har en IT vana sedan tidigare är på grund av att vi vill ta reda på hur de 

skyddar sig mot dataintrång. En någorlunda ovan IT-användare kanske inte har den kännedom 

om hur man på en grundläggande nivå kan skydda sig mot dataintrång, och därför är dessa 

personer inte relevant för studien. För att på ett enkelt sätt kunna definiera vad IT vana 

innebär i den här studien menar vi att en IT van person bör ägna tid åt att surfa på internet 

regelbundet under veckorna och att också ha tillgång till egen dator. Vi har därför använt oss 

av informanter som har blivit utsatta för dataintrång, eftersom uppsatsen baseras på de 

konsekvenser som dataintrång medför. Vi har därför även valt att använda oss utav 

informanter som inte har blivit utsatta för dataintrång, eftersom dessa kan uppleva 

konsekvenser på grund av dataintrångets utbredning i samhället. 

 

De informanter vi har använt oss av är i huvudsak privatpersoner, men eftersom studenter vid 

Örebro universitet är mer lättillgängliga för oss så består en del av informanterna av just dessa 

studenter. Vi har valt att publicera ett inlägg på Facebook gruppen De kallar oss studenter 

eftersom det är en grupp som består av många studenter vid Örebro universitet. Genom att i 

inlägget beskriva vad för erfarenheter samt kompetens de behöver besitta blev det enklare för 

oss att hitta informanter som har blivit utsatta för dataintrång som passar vår studie (Mall på 

inlägget återfinns i bilaga 1). För att få ett bredare utbud på informanter utgick vi även ifrån 

våra bekanta som enklare kan öppna upp sig för oss och berätta känsliga upplevelser i 

samband med dataintrång. Totalt sett är tre av våra informanter studenter och fyra bekanta 

med oss sen tidigare. När det kommer till demografin bland informanterna så skiljer det sig åt, 
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vissa är unga som har levt med datorer i hela livet medans en del är äldre och har egna 

familjer. På så sätt kan vi identifiera intressanta skillnader mellan olika grupper bland våra 

informanter. Vi har även valt att intervjua personer som blivit drabbade inom tidsintervallet 

från nutid till 4 år, eftersom den teori som vi presenterar i studien ska vara aktuell för de 

tillvägagångssätt som de intervjuade har blivit drabbade på. Tekniken kan nämligen förändras 

och därför bör dessa kunna vara kompatibla med varandra i denna studie. Men också på grund 

av att teknologin har växt på kort tid och numera har i princip alla tillgång till en dator, vilket 

inte var så vanligt för exempelvis 10 år sedan. Detta gör så att mer privatpersoner är mer 

sårbara för dataintrång idag jämfört med förr eftersom utvecklingen ger mer digitala tjänster 

som vanliga människor kan ta del av. 

 

4.2 Alternativt angreppssätt 
 

Ett alternativt tillvägagångssätt skulle kunna vara att genomföra en s.k. kvantitativ 

undersökning som enligt Oates (2006) fokuserar på att analysera många enheter men inte på 

ett djupgående sätt. Oates (2006) beskriver att man utifrån en kvantitativ metodansats 

analyserar data i form av mätbara siffror. Exempel på hur man kan använda sig av en 

kvantitativ metodansats skulle kunna vara att undersöka en mängd människors åsikter om en 

specifik produkt eller tjänst som erbjuds av en organisation. Genom att kunna undersöka och 

mäta människors åsikter, kan man enligt Oates (2006) använda sig av en enkätundersökning 

som ett urval av människor får besvara. Resultatet utifrån enkätundersökningen kan man 

därefter vidare analysera och identifiera samband mellan exempelvis respondenternas ålder 

och deras åsikter. Fördelar med detta tillvägagångssätt är att man har möjligheten att nå en 

bredare massa i form av respondenter på ett effektivt och billigt sätt men samtidigt få en 

någorlunda korrekt bild över hur den totala populationen i ett visst urval exempelvis har för 

åsikter (Ibid). 

 

I vårt fall är det viktigt att informanterna delger ett brett perspektiv i form av exempelvis 

personliga erfarenheter men också att vi har möjligheten att använda oss av en 

tvåvägskommunikation för att kunna få utvecklade svar och tankar från informanten. Det 

skulle vara svårt att kunna få utvecklade svar i en enkätundersökning eftersom vi där inte har 

möjligheten att ställa motfrågor. Det skulle också vara svårt att analysera och mäta 

privatpersoners erfarenheter i samband med dataintrång med hjälp av ett kvantitativt 

tillvägagångssätt. 

 

4.3 Litteraturstudier 
 

Med hjälp av litteraturstudier i form av vetenskapliga artiklar och annan form av litteratur, har 

vi samlat in relevant data för att analysera det till vårt resultat utifrån de frågeställningar vi 

har. Vi har ävent använt oss av en omfattande litteraturstudie eftersom vi måste ta del av 

befintlig kunskap som kan hjälpa oss att ta reda på vad som gäller faktamässigt för att på sikt 

kunna besvara våra frågeställningar.  

 

Oates (2006) menar att när man söker efter litteraturer måste man först definiera några sökord 

eller nyckelord för att få fram en lista av eventuellt användbara referenser. Man ska även 

fundera på ifall man är intresserad av ett ämne i ett visst perspektiv, exempelvis tekniskt eller 

medicinskt. I vårt fall har vi ett sökord som involverar virus, detta är en term som återfinns i 

både den medicinska och tekniska aspekten, eftersom vi enbart är intresserade av, exempelvis 

virus i ett tekniskt sammanhang, så bortser vi från virus i ett medicinskt sammanhang. 
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Exempel på de relevanta begrepp vi har använt oss utav som nyckelord är följande: 

Dataintrång, Illegal data access, unauthorized data access, Datasäkerhet, IT-security, Virus, 

Anti-virus och Spyware. 

 

Vi har endast inkluderat referenser som är relevant till våra frågeställningar. Vi har även valt 

ut artiklar som berör både den tekniska och mänskliga aspekten. Vi har alltså använt oss av 

litteratur som involverar tekniken och den mänskliga aspekten som samspelar och därav 

påverkar varandra. Ifall vi enbart hade utgått från litteratur som berör den mänskliga aspekten 

hade vi inte kunnat använda detta kombinerat med någon annan litteratur som enbart 

fokuserar på tekniken. Detta eftersom det inte nödvändigtvis är vetenskapligt korrekt att det 

mänskliga sammanhanget i en viss kontext kan förknippas med en teknisk aspekt i ett annat 

sammanhang. 

 

Då vi sökte litteratur efter befintlig kunskap hade vi ett stort urval att utgå ifrån. Dataintrång 

är trots allt ett brett begrepp och täcker många aspekter av IT-säkerhet. Därför det är viktigt 

att korrekt kunna analysera litteraturers innehåll för att se ifall den på ett bra sätt kan bidra 

med en kunskap som passar till just vår rapport. Därför har vi valt litteratur utifrån att läsa 

tidigare uppsatsers sammanfattning/abstract för att effektivt kunna identifiera användbar 

litteratur. Nedan finns en tabell som illustrerar våra sökord, antalet träffar och antalet litteratur 

vi valde att använda oss av. 

 

Sökord: Antalet träffar: Vald litteratur: Sökplats: 

Dataintrång 435 

10 

293 000 

2 

1 

0 

Summon 

Diva 

Google 

Illegal data access 283 170 

13 

16 500 000 

0 

0 

0 

Summon 

Diva 

Google 

Unauthorized data 

access 

177 254 

24 

3 940 000 

0 

0 

0 

Summon 

Diva 

Google 

Datavirus 449 

240 000 

6 

2 

2 

1 

Summon 

Google 

Diva 

Phishing 483 000 

33 

29 655 

3 

0 

0 

Google 

Diva 

Summon 

Trojan 609 

6 

72 600 000 

1 

2 

2 

Summon 

Diva 

Google 

Computer worm 7 730 000 

14 

1 654 144 

2 

0 

0 

Google 

Diva 

Summon 

Hacking 40 

105 219 

88 700 00 

2 

2 

1 

Diva 

Summon 

Google 

Spyware 767 000 

7 

26 618 

2 

0 

0 

Google 

Diva 

Summon 

Figur 1. Representerar tabell över sökord som använts vid respektive sökplats. 
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4.4 Analys av Intervjufrågor 
 

Det är totalt tre frågor för informanter som inte har blivit drabbade av dataintrång. 

Informanter som har blivit drabbade har fyra frågor som är annorlunda jämfört med de som 

inte har blivit drabbade av dataintrång. Frågorna är till för att kunna ta reda på vad för 

konsekvenser dataintrånget innebär för de utsatta men också för att kunna se varför de som 

inte blivit utsatta är rädda och se om det är en konsekvens för dataintrångets utbredning i 

samhället. 

 

Frågor för de som inte blivit utsatta för dataintrång: 

 

1. Är du rädd för att drabbas av dataintrång? 

 

Först vill vi veta ifall en privatperson faktiskt känner en viss oro inför att bli drabbad av 

dataintrång. Man kan på så sätt även förstå vad personen i fråga har för syn när det 

kommer till dataintrång. 

 

Beroende på svar ställs en av följande följdfrågor: 

a. Varför är du inte rädd? 

b. Varför är du rädd? 

 

När man väl vet huruvida personen i fråga känner en viss oro att drabbas, är det viktigt 

att veta anledningen till detta. Personen i fråga skall här därför motivera och eventuellt 

komma med egna synpunkter och erfarenhet kring ämnet. 

 

 

2. Hur skyddar du dig mot dataintrång? 

 

Hur personen i fråga faktiskt skyddar sig är viktigt för oss att veta eftersom det kan ge 

en bild på hur seriöst personen ser på dataintrång och även hur medveten personen är 

om riskerna. Med denna fråga kan man se ifall det finns ett samband med att bättre 

skydd faktiskt bidrar till mindre risk för dataintrång. 

 

3. Tycker du att skyddet du har är tillräckligt? 

 

Vi vill veta ifall personen i fråga är nöjd med det skydd som denna har och även 

varför. Om personen i fråga eventuellt inte tycker att denna skyddar sig tillräckligt så 

frågas även varför denna person inte skyddar sig bättre. 

 

Frågor för de som blivit utsatta för dataintrång: 

 

1. Hur blev du utsatt för datorintrång? 

 

Vi vill veta hur personen i fråga blev utsatt för dataintrång, i form av exempelvis 

spionprogram, virus eller trojansk häst. Med denna fråga kan vi få fram de vanligaste 

sätten som de utsatta blev drabbade på. 

 

2. Vad fick detta för konsekvenser för dig? 
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Detta är vår viktigaste fråga och även syftet med uppsatsen. Här vill vi veta vilken 

konsekvens detta har inneburit för de drabbade i form av stulen information. Exempel 

på detta kan vara kapade konton eller stulna privatbilder. Denna fråga är till för att se 

vad dataintrång är kapabel till att åstadkomma. 

 

3. Hur har denna erfarenhet påverkat dig mentalt? 

 

Detta är en intressant fråga som egentligen är en del av konsekvensen. Vi vill veta hur 

den drabbade har påverkats mentalt. Kan det vara så att den drabbade är mer 

uppmärksam om de risker som finns samt även sättet de skyddar sig på? Eller är det 

snarare så att den drabbade känner sig osäker på internet och därmed försöker undvika 

det så mycket som möjligt? 

 

4. Har detta bidragit till att du skyddar dig bättre idag? 

 

Frågan är till för att se om personer blir mer benägna att skydda sig bättre efter att ha 

blivit drabbade. Att man skulle börja skydda sig mer effektivare efter ett dataintrång är 

möjligen en direkt konsekvens av detta och bör därför beaktas i relation till syftet med 

uppsatsen. 

 

4.5 Datainsamling 
 

I den här studien använde vi oss av så kallade primärkällor där vi hanterade den kunskap som 

vi själva har resonerat oss fram till utifrån våra egna källor. Vi använde oss även av 

sekundärkällor som innebär mer precist att vi använde oss av befintlig kunskap som någon 

annan har resonerat sig fram till utifrån en egen datainsamling i exempelvis en uppsats. En av 

vår största primärkälla är intervjuerna där vi fått svar utifrån våra ställda frågor till 

informanterna för att besvara specifika frågeställningar. De svar som delgavs spelades in för 

att på ett enklare sätt kunna återkopplas och dokumenteras i sitt rätta sammanhang. Som 

tidigare nämnt har tidigare uppsatser och studier bidrag till en stor grund för denna uppsats i 

form av att delge grundläggande kunskaper om dataintrång utifrån ett allmänt perspektiv. 

Detta bidrar till att vi inte behöver lägga ner en stor tid för att genomföra en omfattande 

forskning med egna källor kring vårt huvudämne dataintrång. 

 

Det bör påpekas att validiteten i studien skulle kunna diskuteras utifrån en yttre validitet. 

Vilket innebär om man i form av vår intervju skulle kunna dra generella slutsatser som 

överensstämmer med verkligheten. Eftersom vi inte kommer att göra en omfattande intervju 

baserad på populationen som en helhet, kan vi därför inte hävda att validiteten är hög. 

 

4.6 Metodanalys 
 

För att kunna sortera och presentera det mest väsentliga resultatet utifrån våra intervjuer har vi 

transkriberat samtliga intervjuer. På så sätt har vi kunnat få fram de svar som mest återspeglar 

våra frågeställningar i form av konsekvenser, istället för att ta med orelevanta och onödiga 

meningar som inte går att diskutera i samband med vårt syfte. Detta underlättades avsevärt då 

vi hade spelat in respektive intervju med våra mobiltelefoner där man efteråt kunde 

återkoppla och lyssna flera gånger för att på så sätt skriva ner den information som ansågs 

svara tillräckligt på respektive fråga. Varje gång vi fann något relevant eller intressant i 
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samband med vår studie, pausade vi inspelningen och skrev ner detta direkt i resultatet för 

respektive informant för att inte riskera att glömma detta. 

 

Förutom att ha analyserat intervjuer, har vi också analyserat vår litteratur i form av böcker och 

artiklar. Där har vi för att hitta relevant teori till vår studie gått igenom innehållsförteckningar 

och register som visar vad artikeln eller boken innehåller. Man kan därför med enkelhet 

navigera och finna relevant teori som behövs i vår egen studie. För att förklara mer konkret 

hur vi fick fram grundläggande fakta om respektive tillvägagångssätt för att genomföra 

dataintrång, läste vi artikeln eller boken grundligt de första sidorna. Detta för att kunna få en 

bra och introducerande bild över vad exempelvis konceptet Hacking, handlar om då man som 

författare oftast förklarar begrepp eller koncept tidigt i en bok eller artikel innan man 

utforskar konceptet ytterligare. 

 

När det kommer till hemsidor krävdes det inte lika mycket analysering som i våra intervjuer 

eller i litteratur i form av exempelvis böcker. Detta eftersom vi använde oss av Googles 

sökmotor för att kunna hitta exempelvis statistik kring anmälda och uppklarare brott 

relaterade till dataintrång. Dock behövde vi läsa igenom respektive hemsida där vi tog 

information ifrån för att kunna validera att informationen är relevant till våra frågeställningar 

innan vi började referera och använda oss utav dess material. 

 

4.7 Etiska aspekter 
 

Vi har vidtagit åtgärder för att främja den etiska aspekten i förhållande till informanterna. Vi 

har garanterat informanternas rätt till anonymitet genom att i studien inte delge namn eller 

information som på något sätt skulle kunna spåras tillbaka till en specifik person som 

medverkat i studien. Enligt Oates (2006) så bör en deltagare i studien ha rättigheten att få veta 

vad informationen kommer att användas till och hur den hanteras. Därför har vi innan 

påbörjad intervju förklarat att informationen kommer användas till att identifiera 

konsekvenser som dataintrång medför och att den information som informanten delger 

kommer anonymt att ingå i studien. Efter diskussion med samtliga deltagare kom vi överens 

om att inspelningarna som innehåller intervjun kommer att raderas efter vi sammanfattat och 

dokumenterat innehållet. Ännu en aspekt som Oates (2006) anser att man bör ta i beaktning är 

att man tydligt informerar informanten om en generell tidsuppskattning som visar hur lång tid 

intervjun beräknas ta. Detta eftersom en informant som frivilligt ställer upp inte bör åsidosätta 

andra privata förpliktelser om tiden inte hade fördefinierats. Genom att i ett tidigt stadie 

förklara tidsuppskattningen anser vi oss att ha hanterat detta och gett informanterna 

möjligheten att kunna planera därefter. 

 

4.8 Källkritik 
 

Vi har tagit information ifrån befintlig kunskap i form av uppsatser men även utifrån litteratur 

i form av böcker där vi har använt oss av information som är oberoende av andra källor. 

Fördelen med att kunna använda sig av befintlig kunskap i form av tidigare uppsatser är att 

informationen som dessa delger oftast är tydligt refererade som man enkelt kan bekräfta eller 

dementera. Litteratur i form av böcker kan man däremot inte vara helt säker ifall det som 

författaren delger kan återspeglas i samband med författarens personliga åsikter eller tankar. 

Därför har vi endast använt material som även kan bekräftas på andra håll för att vara säkra på 

att informationen delvis stämmer. 
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Vi har till stor del använt oss av myndigheters rapporter samt statistik men också vanlig 

information som är tillgängliga på olika myndigheters hemsidor, som exempelvis polisen eller 

brottsförebyggande rådet. Dessa källor anser vi vara pålitliga eftersom dessa hemsidor 

existerar på uppdrag från regeringen med syftet att kunna informera allmänheten i samband 

med exempelvis brottens utbredning, som brottsförebyggande rådet gör. Förutom 

myndigheter har vi använt oss av dagstidningsartiklar från Computer Sweden som existerar 

för att kunna delge nyheter inom IT-världen för de som är intresserade. Vi anser att det är en 

trovärdig artikel eftersom författaren behandlar artikeln utifrån en intervju i samband med 

polisen, vilket ökar kredibiliteten hos författaren som inte kommer med egna påståenden. 

 

För att kunna definiera och tolka de begrepp vi använder oss av mest i studien har vi till 

största del använt Nationalencyklopedin för att kunna hitta väldefinierade beskrivningar om 

respektive begrepp. Vi anser att verksamheten delger informationen på ett sätt som är fritt 

från värderingar och åsikter som inte formar information kring respektive ämne som de 

behandlar, därför valde vi för att använda oss av Nationalencyklopedin för att kunna komma 

med en trovärdig grund i relation till våra centrala begrepp. Förutom denna typ av verksamhet 

har vi också använt oss av Microsofts officiella hemsida som erbjuder information kring olika 

tillvägagångssätt, men också hur man kan skydda sig. Vi betraktar denna typ av organisation 

som pålitlig eftersom vad de ger ut på sin hemsida omfattas av regelverk men även på grund 

av den kunskap som behärskas av de som författar innehållet. 
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5. TEORI 
 

I det här teoretiska avsnittet behandlar vi de frågeställningar som inte kan besvaras utifrån 

intervjuer. Här tar vi upp de olika tillvägagångssätten för att kunna genomföra ett dataintrång 

på en logisk nivå, men också hur man kan skydda sig mot dessa angreppssätt. Vi går in på hur 

dataintrång kan ha blivit ett stort samhällsproblem utifrån tillväxten av IT, men även hur den 

svenska lagen definierar och tolkar dataintrång. Vi kommer också täcka eventuella motiv som 

lagbrytaren kan tänkas ha för att genomföra ett dataintrång. 

 

5.1 Kunskapsläge 
 

Vi har inte funnit tidigare forskning som bedrivit samma typ av utredning som vi gör och kan 

därför hävda att denna studie är unik i sitt slag i form av frågeställningar och syfte. Vi har 

däremot hittat tidigare forskning som besvarar en del av våra frågeställningar, som 

exempelvis olika angreppssätt i samband med dataintrång som vi därför har tagit till oss för 

att kunna besvara detta. Studien utgår därför inte ifrån redan befintliga studier och är helt 

enskild utformad utan koppling till tidigare forskning i form av intervjuer. 

 

5.2 Varför har dataintrång blivit ett stort samhällsproblem? 
 

Då uppsatsens mål är att identifiera vilka konsekvenser dataintrång medför för privatpersoner, 

är denna frågeställning av stort intresse då den visar utvecklingen och uppkomsten av 

dataintrång utifrån ett samhällsperspektiv.  

 

I den tidiga utveckling av Internet, där spännande, intressanta och trendiga händelser ägde 

rum inom media och kommunikation blev Internet en växande industri för leverantörer 

(Rosenberg, 1997). Internet är ett intressant exempel på hur den teknologiska utvecklingen 

har utvecklats från att vara en enkel lösning på ett kommunikationsmedel till att bli en 

omfattande och full värld av erfarenheter som låg bortom upphovsmännens förväntningar. 

Internet aktiviteten har under tidigare år resulterat i att fler applikationer har utvecklats, samt 

överföring av filer i en eller annan form (Ibid). 

 

På senare tid har utvecklingen av överföringar för datoranvändare över Internet blivit ett mer 

vanligare och förekommande fenomen runtom i världen. Stora mängder av datainformation 

som inkluderar program, bilder, musik, videos, personuppgifter och även bankuppgifter kan 

överföras till en annan enhet med hjälp av Internet. Riskerna för att någon obehörig ska få tag 

på den känsliga informationen är vanligare än vad man tror. Som användare och ägare för 

information som blir stulen är svårt att upptäcka ända fram till dess att ägaren har fått något 

meddelande från sin bank eller från annat håll som pekar på att personuppgifter, 

bankuppgifter eller liknande information har använts av någon obehörig som inte var ämnad 

att kunna läsa innehållet i datapaketen.  
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Utifrån Globalis (2014) figur ovan har utvecklingen för Internetanvändare ökat kraftigt sedan 

Internetanvändningen började mätas året 1990. Idag används Internet av ca: 94 % av Sveriges 

alla hushåll. Internet har därför blivit en samlingsplats för användare som köper, byter, säljer 

eller söker information i alla former. Därför lägger användare ut personuppgifter och tänker 

därför inte på konsekvenserna i lika stor grad som att bli rånad i sitt hem eftersom man känner 

en trygghet i att kunna kommunicera hemifrån med en annan användare som befinner sig på 

flera mils avstånd. Flera användare runtom i världen förlitar sig på att information ska finnas 

tillgänglig när man använder sig utav Internet, men det finns faktiskt en mörk sida med att 

förlita sig på ett globalt nätverk som Internet. Man vet aldrig när en lagbrytare kan få åtkomst 

till känslig information som denne olovligen ändrar, förstör, manipulerar eller stjäl 

informationen. Detta skulle kunna ske genom att exempelvis skicka iväg ett datavirus som 

döljer sig i ett program eller genom att förfalska en websida som ser tillförlitlig ut, att till 

exempel använda sig utav ett redan välkänt varumärke för att samla information som en 

användare skriver in för att försöka ansluta sig till sitt konto. Ett sådant brott kallas för 

dataintrång och enligt svensk lag kan en lagbrytare dömas till böter eller fängelse (Küchler, 

2000). 

 

Utvecklingen av datavirus började redan under Internets uppkomst och har som uppgift att 

förstöra eller samla in information. Med andra ord är ett datavirus ett program som har 

förmågan att infektera filer på en dator, där de sedan kan sprida sig vidare. De första anti-

virusföretagen startades 1989 och skrev anti-virusprogrammen för att identifiera program eller 

filer som kan utgöra ett hot eller beter sig misstänksamt, då den varnar användaren och frågar 

vilka åtgärder som skall vidtas (Andersson, 2008). Då vissa datavirus utvecklades för att 

kringgå att synas på anti-virusprogrammens sökningar har därför dataintrång blivit ett stort 

samhällsproblem eftersom integriteten hos användare riskerar att gå förlorad helt eller delvis 

beroende på vad lagbrytaren lyckas komma åt för information. Men innan 

antivirusprogrammen utvecklades, fanns det en student med namnet Robert Tappan Morris 

som studerade på MIT i Cambridge, USA. Han utvecklade 1988 ett datavirus som kopierade 

Figur 2: Visar internetanvändningen i Sverige 1990-2012 

Hämtat från: http://www.globalis.se/Statistik/Internetanvaendare 

 

http://www.globalis.se/Statistik/Internetanvaendare
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sig själv och spred sig vidare från en dator till en annan. Han satte skräck på Internet 

användare runt om i världen och förändrade Internets historia, Internet var inte längre ett 

säkert nätverk. Ungefär 10 % av alla 60,000 Internet användare vid den tiden blev drabbade 

och kostnaderna för all skada som skedde uppskattades till ca: 100 miljoner dollar (NBC 

News, 2014). Fler liknande händelser har skett och har på vägen förändrat vårt samhälle. 

Miljontals av människor har blivit drabbade och för en del människor har dataintrång fått 

förödande konsekvenser. Privatliv har läckts ut på Internet och det har i värsta fall lett till att 

människor begått självmord av skam eller att äktenskap har brutits då hemligheter inte längre 

är hemligheter. Privatpersoner och likaså företag har fått sina bankkonton tömda och 

personliga konkurser har sett till att människor inte kan betala för sig själva längre. Banker 

kan i vissa fall inte hjälpa till att få pengarna tillbaka. 

 

5.3 Olika tillvägagångssätt 
 

Här går vi in på de mest vanligaste tillvägagångssätten att genomföra ett dataintrång på och 

ger en förklarande bakgrund på vad dessa egentligen innebär. Därefter går vi in på hur man på 

bästa sätt skulle kunna skydda sig mot dessa angreppssätt. 

 

5.3.1 Phishing 

 

Phishing som på svenska översätts till nätfiske, är en form av bedrägeri som aktivt tillämpas 

på internet för att kunna få tag på känslig information från IT-användare genom att själva 

utnämna sig som en trovärdig verksamhet (Jagatic, Johnson, Jakobsson & Menczer, 2007). 

Enligt post- och telestyrelsen (2014) kan man definiera två olika sorter av nätfiske som båda 

syftar till att samla in känslig information. Det första är när förbrytaren genom 

epostmeddelanden använder exempelvis falska hemsidor för att kunna vilseleda användarna 

att hemsidan är en tillförlitlig organisation och på så sätt lura användaren att mata in känsliga 

uppgifter. Ett välkänt exempel på typ av nätfiske är att ett epostmeddelande skickas till IT-

användare där meddelandet utger sig att komma från användarnas bank. I meddelandet blir 

man ofta uppmanad att navigera till en falsk hemsida, som återspeglar samma typ av design 

och funktioner som exempelvis en riktig bank, vilket lurar användaren att tro att uppgifterna 

denne anger är på så sätt säkra och hanteras utefter personuppgiftslagen(PUL). Den andra 

typen av nätfiske enligt post- och telestyrelsen (2014) är att falska hemsidor infekterar 

enheter, särskilt datorer, med spionprogram utan användarens vetskap. Denna typ av 

spionprogram samlar därefter automatiskt in information som exempelvis lösenord men även 

också bankuppgifter för att på så sätt kunna få tillgång till användarens privata ekonomi. 

 

Enligt Karlsson (2008) var dessa fejkade hemsidor i form av design och funktioner i det tidiga 

stadiet av nätfiskets utveckling opassande jämfört med de riktiga verksamheternas hemsidor. 

Han menar att det inte var komplicerat för vana IT-användare att urskilja mellan fejkade och 

riktiga hemsidor i motsats till varandra. Karlsson (2008) påpekar också att numera börjar 

nätfiske bli en avancerad form av IT-brott, eftersom de fejkade hemsidorna är idag ofta 

välgjorda och har liknande funktioner som de riktiga hemsidorna. Detta har enligt Karlsson 

(2008) skett på grund av den omfattande utveckling som skett inom IT och därför ger 

förbrytarna möjligheten att skapa hemsidor på ett avancerat sätt. Dessa sätt kan vara att den 

fejkade hemsidan använder sig av företagets logga och har en lik design överlag, men också 

att lagbrytare inom nätfiske numera kan påverka den lås ikon som enligt Karlsson (2008) 

moderna webbläsare besitter som visar användaren ifall en sida är pålitligt eller inte. Det kan 

alltså för IT-användare anses vara besvärligt att veta vilka hemsidor som är säkra, men med 
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hjälp av en automatiserad och inbyggd säkerhet i moderna webbläsare enligt (Egelman, 

Cranor & Hong, 2008) identifierar användarens webbläsare hemsidor som användaren 

försöker kommer åt och därav varnar användaren innan denne hinner fylla i några uppgifter. 

Detta är ett exempel på en teknisk lösning och därför bör man enligt författarna använda sig 

av webbläsare som uppdateras regelbundet eftersom dessa omfattas av detta skydd medan 

äldre versioner inte kan garantera ett sådant skydd. Enligt Polisen (2014) kan man förhindra 

att drabbas av nätfiske utan att behöva vara kunnig inom tekniska aspekter. Polisen har 

nämligen normativa rekommendationer kring hur IT-användare bör agera gentemot nätfiske, 

exempelvis att som användare vara uppmärksam på hemsidans adress där ofta namnet har en 

annorlunda bokstavskombination än den riktiga verksamhetens namn. En stark 

rekommendation är också enligt Polisen(2014) att använda sig av antivirusprogram för att på 

så sätt förhindra att fejkade hemsidor installerar spionprogram på exempelvis användarens 

dator för att komma åt information som nämnts upp ovan. 

 

5.3.2 Hacking 

 

En Hacker/Cracker är en datorexpert, som olagligt kan ta sig in i välbevakade och 

informationsrika system för att förstöra eller stjäla information (NE, 2014). Hot mot nätverk 

kan uppstå från interna eller externa enheter med obehöriga användare som även kallas för 

hackers. En attack kan inte bara skada en användare genom att bli av med värdefulla 

dokument om jobb eller skolarbete, utan det kan skada en personligt genom att 

personuppgifter och finansiella uppgifter läcker ut. En attack från en hacker går till genom att 

angriparen använder sofistikerade program och tekniker för att ta sig in och öppna upp dörrar 

till offrets dator. 

 

Innan man kan skydda sig mot hackare och inkräktare bör man förstå hur de går tillväga för 

att förstå vilka åtgärder man kan vidta. Dessutom är det bra att vara medveten om 

tillvägagångsättet för att vara extra vaksam om något oväntat skulle ske med datorn eller 

nätverket som man använder sig utav. Ett dataintrång är vanligare än vad många tror och i 

vissa fall använder sig hackare till och med olika offers datorer för att därifrån hacka sig in i 

någon annan eller något större företag eller organisation för att spårningen inte direkt ska leda 

till gärningsmännen. 

 

Enligt McClure et al. (2003) måste en hackare genomföra tre steg för att utföra en attack på 

ett sofistikerat sätt och samla in information för att lyckas med sitt uppdrag. Det första steget 

kallas för kartläggning och handlar om att samla in information om offrets anslutningar till 

internet, fjärråtkomst och intranät/extranät. Hackare kan med hjälp av systematisk 

kartläggning skapa en profil av offrets säkerhet. Med hjälp av verktyg och olika tekniker kan 

en hackare ta sig an okända aspekter och reducera det till bestämda intervaller av 

domännamn, nätverksblock och individuella IP-adresser för datorer som är kopplade till 

Internet (Ibid). Det finns många olika typer av kartläggningstekniker. Men eftersom vi endast 

kommer att begränsa oss till Internet miljön, kommer vi bara att behandla det området. En 

kartläggning är viktig för en hackare och måste utföras noggrant och ordentligt för att inte 

lämna många spår efter sig vid ett eventuellt intrång. Det är nödvändigt för en hackare att 

utföra dessa steg för att systematiskt och metodiskt se till att all information som har med 

offret att göra identifieras. Denna kartläggning görs även vid intrång av större organisationer 

och företag. Hackare tar oftast reda på följande frågor innan de startar sina intrång: 

 

 Registratorfrågor – Visar specifikt registratorinformation och tillhörande servrar 
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 Organisationsfrågor – Visar all information som hör till en speciell organisation 

 

 Domänfrågor – Visar all information som hör till en speciell domän 

 

 Nätverksfrågor – Visar all information som hör till ett speciellt nätverk eller en IP-

adress 

 

 Administrationsfrågor – Visar all information som hör till en bestämd person, 

normalt administratören 

 

Genom att ta fram all information för alla dessa punkter, har hackaren ett försprång och kan 

nu se vem som ansvarar för vad, som exempelvis domännamnet, information om 

administratören och vilka DNS-servrar som man använder sig utav. För att vara medveten om 

riskerna finns mycket av informationen som en inkräktare har tagit fram under sin 

kartläggning tillgängligt för allmänheten(McClure, 2003).  

 

När inkräktaren har letat efter all information som denne behöver går lagbrytaren över till fas 

två som är avsökning. Här knackar lagbrytaren med stängda ögon för att hitta en dörr eller ett 

fönster för att ta sig in igenom. Efter att ha samlat information om IP-adresser, överföringar 

och DNS-servrar kan hackaren nu testa med hjälp av verktyg och tekniker för att ta sig 

igenom portar på datorn som är öppna. Det är viktigt att komma ihåg att alla IP-adresser inte 

kan nås via Internet (Ibid). Med hjälp av pingsvep som hackaren skickar till offrets IP-adress 

får inkräktaren ett svar från adressen som tar reda på huruvida systemet är igång eller inte. 

Här får inkräktaren ett svar hur många datorer som är igång i ett speciellt nätverk i det 

hushållet. Flera olika TCP-pingsökning-verktyg finns att använda och de flesta ger även svar 

på vilken port som är öppen. Oftast har port nummer 80 en öppen väg för all nätverk och 

släpper igenom trafik till den här porten genom routern som man använder. Tar man sig förbi 

det här steget kommer man oftast också igenom brandväggen om man har en sådan installerad 

på datorn. Genom portsökning kan hackaren se vilka tjänster som är igång på ett system och 

är ett viktigt steg för att bestämma vilket operativsystem och vilka program som offret 

använder sig utav.  

 

När angriparen har lyckats identifiera portar och tjänster som är igång med hjälp av tekniker 

och verktyg som denne använder sig utav, börjar angriparen med fas nummer tre som är 

uppräkning (Ibid). Det är i den här fasen som inkräktaren får all information om 

användarnamn och lösenord, överföring av datapaket som är oskyddade och även ha tillgång 

till de program som körs på datorn för att notera information som kommer tillbaka från det 

programmet. Denna fas ger i många fall förödande konsekvenser och läcker ut information 

om privatliv och hemligstämplad information om organisationer. En fiende kan orsaka 

enorma skador och ödelägga en persons liv (Ibid). 

 

Ett exempel på ett hacking fall som blivit uppklarat finns på Federal Bureau of Investigations 

(FBI) hemsida. Det var en 22 årig man som kandiderade för elevrådet i California University. 

Han hoppades på att garantera sig för den platsen genom att rigga valet genom en cyber attack 

som gjorde att han fick åtkomst åt 750 användarnamn och lösenord från skolans elever. Han 

röstade sedan på sig själv och under den sista timman innan valet skulle avslutas märkte 

skolans nätverksadministratör ovanlig aktivitet vid en enda dator på campus. Administratören 

kontaktade då polisen och såg honom sittandes vid datorn fortfarande. Han lyckades rösta 
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över 600 gånger med hjälp av stulna identiteter innan han blev påkommen. Straffet blev ett 

års fängelse (FBI, 2014). 

Att skydda sig mot hackare är inte något man enkelt kan göra med hjälp av några 

observationer eller knapptryckningar. Eftersom angreppsätten sker systematiskt och metodiskt 

av hackaren, kan man ta fördel av denna studie genom att vara medveten om 

tillvägagångssätten och om att riskerna finns, samt att alltid vara uppdaterad. 

Att skydda sig mot kartläggningen som hackaren gör kan vara en svår uppgift. Anledningen 

är att information om företag och privatpersoner finns ute för allmänheten. Domännamnet 

som en internetleverantör levererar till ett hushåll finns därför tillgängligt att ta reda på. Det 

finns däremot många Internetleverantörer idag vilket gör det svårare för hackaren att hitta 

information. Enligt McClure et al. (2003) kan man ta bort så mycket information om sig själv 

som möjligt för att minimera risken att personligen drabbas. Man skall alltså inte ha allt för 

mycket information registrerade på flera databaser och websidor som gör det enkelt för en 

angripare att hitta. 

Att skydda sig mot avsökningen som angriparen gör efter att ha samlat tillräckligt med 

information är däremot lite enklare. Eftersom hackaren skickar pingsvep till datorn för att 

kontrollera om systemet är igång, kan man systematiskt stänga av datorn när den inte används 

och att kontrollera så att man blockerat pingsvep till datorn. Är man mer teknisk kunnig kan 

man även kontrollera via nätverksbaserade intrångdetekteringssytem som upptäcker pingsvep 

till IP-adressen och man får reda på om man fallit offer eller är på väg att bli attackerad (Ibid). 

Ytterligare motåtgärder för att ta reda på om man är sårbar för en attack är att göra en 

portsökning för att lokalisera vilka TCP och UDP-portar som är fria för öppen nätverkstrafik. 

Detta kan man få reda på med ett så kallat intrångdetekteringssytem. Även brandväggar är ett 

bra alternativ att skydda sig på, de stänger portar som kan medföra stor risk för data – eller 

nätverksintrång. Med hjälp av kontinuerliga uppdateringar på operativsystemet får man även 

alla säkerhetsuppdateringar som hjälper till att skydda datorn och stänger ingångar och 

säkerhetshål för dataintrång. Det försvårar hackarens angrepp avsevärt (Ibid). 

För att skydda sig mot uppräkningen kan man kryptera sina känsliga filer och även stänga av 

tjänster som man inte använder för tillfället, alternativt begränsa åtkomsten till tjänster med 

olika regler (Ibid). Dessutom bör man kryptera nätverksåtkomsten på sin router om man 

använder sig utav trådlös datakommunikation eftersom trådlös kommunikation enkelt kan 

fångas upp av en hackare som befinner sig i närområdet och det kan medföra 

säkerhetsproblem som bland annat dataintrång, oönskad programvara, till exempel datavirus, 

trojaner eller maskar men även överbelastningsattacker som överbelastar systemet (Beckman 

et al. 2001). 

 

5.3.3 Spyware 

 

Spyware, som på svenska kallas för spionprogram, är enligt Piccard (2006) en programvara 

som infekterar datorn i syfte att på något sätt spionera eller samla information om någon för 

att sedan vidarebefordra informationen till förbrytaren. Programmet körs dolt i bakgrunden 

och kan exempelvis övervaka webbsurfing, fånga tangenttryckningar, samla in information 

från hårddisken m.m. Majoriteten av spionprogram är i sig inte avsedd att orsaka direkt skada 

på en person eller deras datorer, utan snarare att övervaka en individs handlingar och 

beteenden på datorn och skicka tillbaka den informationen till någon som på något sätt kan 
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utnyttja detta. Trots detta anses spionprogram vara skadlig och detta är främst eftersom 

programmet installeras på offrets dator utan dennas direkta kännedom eller samtycke. 

 

Enligt Piccard (2006) är installation av programvara från tvivelaktiga källor bland de 

vanligaste sätten att drabbas av spionprogram. Spionprogram kan installera sig själv i 

bakgrunden vilket oftast sker i samband med nedladdning av gratisprogram. Detta sker 

vanligen utan att på något sätt göra användaren medveten att någon installation pågår. 

Filnamnet på den körbara filen som faktiskt kör spionprogrammet är oftast förklädda att 

framstå som om det vore en oskadlig systemfil, till exempel anropa filen svchost32.exe eller 

msexplorer.exe för att härma svchost.exe eller explorer.exe filer som normalt finns på 

Windows operativsystem. Dataexperter kanske kan urskilja vilka filer som är normala och 

vilka som är potentiellt skadliga och förklädda att visas som normala, men för vanliga 

användare är denna typ av förklädnad effektiv för att lura användare. 

 

Enligt Piccard (2006) tar vissa upp information om spionprogram i det juridiska licensavtalet 

men det är få som läser det som helhet. De mer skadliga och dolda spionprogrammen 

meddelar inte användaren överhuvudtaget, utan installerar helt enkelt sig själv på datorn. 

Vissa kan även dra nytta av funktioner eller sårbarheter i vissa operativsystem eller 

webbläsarprogram för att automatiskt installeras när man besöker vissa webbplatser, detta 

kallas för drive-by download. 

 

Spionprogram skiljer sig från ett virus främst med tanke att det inte kopierar och sprider sig 

på egen hand. Enligt Microsoft (u.å) kan några spionprogram läggas upp på datorn på distans 

av hackare. En brandvägg bidrar till att hjälpa till att försvara datorn mot dessa hackare 

eftersom brandväggen blockerar spionprogrammen. Man kan också justera de 

säkerhetsinställningar som återfinns i Internet Explorers webbläsare för att bestämma hur 

mycket eller hur lite information man vill acceptera från en webbplats. Microsoft (u.å) menar 

att det mest effektivaste tillvägagångssättet för att skydda sig mot spionprogram och andra 

oönskade program är att inte ladda ner okända program eller filer förutom material på 

webbplatser man förlitar sig på. Är man osäker kring huruvida man litar på webbplatsen eller 

programmet man laddar ner, kan man med fördel söka om det via en sökmotor för eventuell 

rapport om det innehåller spionprogram. Microsoft (u.å) menar även att man bör läsa alla 

säkerhetsvarningar, licensavtal och sekretess uttalanden i samband med programvaran man 

laddar ner för att kunna bilda sig en uppfattning kring trovärdigheten om program. 

 

5.3.4 Datavirus 

 

Ett datavirus är en sorts skadlig kod för en dator eftersom programmet är konstruerat för att 

infektera filer och kopiera sig självt för att göra skada på datorn och systemet (Andersson, 

2008). Ett datavirus är alltså ett självständigt program som gömmer sig i ett annat program 

och vid exekvering kopierar den sig själv och har som syfte att förstöra, skada eller stjäla 

information som kan vara av stort värde. Precis som ett biologiskt virus, behöver ett datavirus 

en värdcell för att kunna smitta vidare och hålla viruset levande. Det kan alltså inte leva kvar 

på egen hand om inte det finns instruktioner som den kan ge datorn för att tolka (Ibid). På 

vilket sätt ett virus kan skada är baserat på själva konstruktionen av koden som viruset föds 

ifrån. Den största majoriteten av datavirus har konstruerats för operativsystemet Microsoft 

Windows, men operativsystemen UNIX och Mac OS har också blivit drabbade (Wikipedia, 

2014). De farligaste virusen är de som infekterar andra program, vilket även förbättrar oddsen 

för att viruset ska överleva. Sprids viruset för snabbt och okontrollerat, upptäcks det också 
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fortare, vilket medför att viruset enklare går att ta död på. Vad ett virus kan ställa till med är 

egentligen bara viruskonstruktörens fantasi och kunskaper som begränsar (Fåk, 1990, s.45).  

De som tidigare tillverkade datavirus var duktiga programmerare som drog till sig 

uppmärksamhet och testa sina kunskaper för att se hur snabbt deras program spreds runt om i 

världen har förvandlats till organiserade ligor och tillverkar nu andra former av skadliga 

program för att tjäna pengar på virusspridningen (Ibid). Den sortens datavirus som finns idag 

öppnar i samband med infekteringen upp tjänster och portar på en drabbad dator för att 

använda offrets dator som en knutpunkt till en fjärrstyrd datorslav. Det medför dataintrång, 

spionage och attacker på andra personer eller organisationer. Datorslavar, även kallade för 

zombies, vet inte om att deras datorer är infekterade och är uppkopplade mot en centralt 

styrande nod som ger dessa datorer instruktioner som de ska utföra (FoF, Olika typer av farlig 

kod, 2014).  

 

Det finns flera typer av datavirus och kallas för olika saker beroende på vad de har som 

uppgift. Exempel på datavirus är följande: 

 

 Filvirus–Denna form av virus smittar filer som slutar med ändelserna *.COM, *.EXE, 

*.DLL, *.SYS, osv(Andersson, 2008). 

 

 Bootsektorvirus – Ett virus som lägger sig i datorns system sektorer, det lägger sig på 

områden som hårddiskar eller RAM-minnen som innehåller program. Dessa program 

körs igång när datorn startas upp(Ibid). 

 

 Stealthvirus – Själva namnet ”stealth” kommer från den amerikanska militärens 

topphemliga flygplan och har en egenskap att vara osynlig för radar. På samma sätt 

kan ett stealthvirus ta bort sig själv när ett antivirus startas upp och vet när ett antivirus 

är aktivt. Då sänder den ut falska bilder om sig själv för att verka ofarlig(Ibid).  

 

 Makrovirus – Makrobaserade program som Microsoft Word och Excel innehåller 

körbar kod som talar om hur Word ska köras. Denna kod kan då ersättas med en 

skadlig kod som kan ta sig in operativsystemet för att göra sina ändringar som den är 

konstruerad för att göra(FoF, u.å). 

 

Det bästa sättet att skydda sig mot datavirus är att främst ha ett fullständigt, licensierat och 

icke modifierat operativsystem som har laddats ner ifrån Internet. Anledningen till varför man 

inte skall välja ett modifierat operativsystem, är att som person får man inte längre ett säkert 

system samt att inga uppdateringar på säkerhetshål kan täppas igen då det kommer nya 

uppdateringar på buggar som hittas av tillverkarna som exempelvis Microsofts Windows eller 

Apple Mac OS (Symantec, 2013). Det skapas enligt Symantec (2013) nya virus varje dag, 

därför bör man även ha ett fullständigt och ett licensierat antivirusprogram som kan 

uppdateras och ge ny information på datavirus som kan spåras och identifiera eventuella hot 

mot personliga och privata datafiler eller bankuppgifter. Som privatperson vill man inte att sin 

dator med personuppgifter, minnen i form av bilder, text, musik eller bankuppgifter läcker ut 

till människor som kan skada eller sälja dessa uppgifter mot pengar. Därför ska man alltså ha 

ett Antivirus program som är pålitligt och uppdateringsbart (Ibid). Men utöver den tekniska 

supporten, bör man vara medveten om riskerna och ha backup på sina filer som skulle kunna 

vara infekterade eller om något skulle förstöras. Då är det bra att vara förbered när skadan 

skulle dyka upp oförberett. En inbrottstjuv bokar inte tid med sitt offer. 
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5.3.5 Datamask 

 

BBC (2010) menar att en internetmask är ett program som sprider sig över internet genom att 

replikera sig själv på datorer via deras nätverksanslutningar. Som BBC (2010) påpekar är de 

flesta internetmaskar numera skadliga. De använder datorerna som de hamnar på för att sprida 

sig vidare till andra datorer. En internetmask är avsedd att ta kontrollen över datorer, antingen 

för att stjäla sekretessbelagd information eller för att på något sätt göra datorerna fjärrstyrda, 

vilket innebär att en förbrytare tar kontroll över offrets dator. PCtools (u.å) menar att 

skillnaden mellan maskar och virus ligger i hur de sprids. En mask replikerar sig själv och 

sprids över Internet. De utnyttjar sårbarheter automatiskt, det vill säga, de behöver varken 

brottslingars vägledande eller fästa sig på ett annat datorprogram. Som sådan, utgör 

datormaskar ett betydande hot på grund av den stora potentialen skador som de kan orsaka.  

 

BBC (2010) menar att ett bra antivirus program kan skydda till en viss del, dock räcker inte 

det på egen hand eftersom det är svårt att hålla anti-virus programmet uppdaterat. Det kan ta 

mer än en dag att skapa och distribuera en anti-virus uppdatering medan många moderna 

maskar förändras varje timme. Enligt BBC (2010) behöver man även en brandvägg för att 

blockera maskens kommunikation. Man bör även surfa på webben som en ”användare” som 

har begränsade rättigheter snarare än en ”administratör” JavaScript är ett kraftfullt verktyg 

som gör hemsidor interaktiva, och det förlitas alltmer på webbdesigners. Det är även den 

vanligaste ingången som maskar använder för att infektera datorer. Därför menar BBC (2010) 

att det mest effektiva sättet att förhindra maskinfektion är genom att stänga av JavaScript för 

normal webbsurfing. 

 

5.3.6 Trojansk häst 

 

Trojanska hästar, som oftast enbart benämns som trojaner, har enligt Harley et al. (2001) en 

distinkt skillnad från datorvirus och maskar i allmänhet. Trojaner kopierar nämligen inte sig 

själva och sprider sig därför inte i systemet som exempelvis virus gör. Trojaner består i själva 

verket av ett enda program och kan enligt Harley et al. (2001) enbart sprida sig med hjälp av 

att en person som med avsikt vill sprida den låter den göra det, eftersom trojaner själva inte är 

programmerade att infektera och förflytta sig mellan system så krävs det att en extern part 

möjliggör trojanens förflyttning. För att en exempelvis IT-användares dator ska bli infekterad 

av en trojan, krävs det därför enligt Andersson (2008) att användaren själv installerar trojanen 

som oftast gömmer sig i bifogade bilagor i e-postmeddelanden. Dessa bilagor användaren 

öppnar ger därmed trojanen ett direkt tillträde till datorns system och installerar sig själv 

oftast utan offrets vetskap. Ett annat sätt för trojaner att installeras på systemet som 

Andersson (2008) påpekar är att en trojan kan gömma sig i andra program eller filer som 

anses vara av intresse för användaren, som exempelvis spel eller bilder. Dessa program eller 

filer där trojanen gömmer sig i fungerar oftast precis som vad de utges för att göra och ger 

därmed inte användaren en orsak till att misstänka att de precis blivit drabbade av en eller 

flera trojaner. Trojaner har dock utöver de funktioner som programmet delger, flera dolda 

funktioner som opererar utan användarens vetskap med syftet att förstöra, ändra eller stjäla 

oftast känslig information (Lilja, 2005). 

 

Trojaner kan förekomma i olika slags former beroende på hur den specifika trojanen uppför 

sig eller hur skaparen av trojanen arbetar för att få tillgång till informationen på den 

infekterade enheten. Ett exempel på en av dessa trojaner är en s.k. backdoor där angriparen, 

eller skaparen av trojanen får åtkomst till hela eller delar av användarens system i form av 

fjärrstyrning. Angriparen kan därför genom en annan dator ta del av det infekterade systemets 
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funktioner och har därför möjligheten att ändra, utplåna eller skicka information genom den 

infekterade enheten (Securelist, 2014). 

 

På grund av att trojanen oftast är verksam utan användarens vetskap och därför kan göra 

allvarlig skada, samt att den måste installeras utav användaren för att kunna få tillgång till 

systemet, finns det saker man som IT-användare bör tänka på för att kunna förhindra att 

exempelvis ens dator blir infekterad. De tillvägagångssätt som trojaner vanligen sprids på är 

som redan förklarat ovan genom e-postmeddelanden men också genom att IT-användare 

själva installerar en trojan i tron om att det är ett användbart dataprogram. Utifrån dessa 

tillvägagångssätt kan man skydda sig genom att aldrig exempelvis ladda ned bifogade 

dokument i e-post där man inte känner igen avsändaren och att ha ett fungerande antivirus 

program eftersom dessa söker igenom systemet och identifierar eventuella hot som därefter 

användaren kan ta ställning till (HowStuffWorks, 2008). 

 

5.4 Svenska lagen gällande dataintrång 

 
I modern tid är åtskilliga brott på något sätt IT-relaterade i form av dataintrång eller 

datorbedrägeri (Polisen, 2012). På så sätt behövs det lagar för att kunna definiera vad ett IT-

brott är och vilken typ av brott det rör sig om. I Sverige kan man definiera och tolka 

dataintrång och dess straff för lagbrytaren utifrån Munck (2014) 4 kap 9 c § enligt följande: 

“Den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad 

behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift 

döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som 

olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en 

sådan uppgift.” (s.1092) 

 

Den svenska modellen relaterad till dataintrång tillämpar alltså fängelse i högst två år men 

även också böter i samband för den eller de personer som olagligt praktiserar något av de 

ovanstående handlingarna. År 2014 har dock en ny lag trätt i kraft av Sveriges riksdag som 

omfattar så kallat grovt dataintrång vilket innebär att brottet dataintrång kan betraktas som ett 

grovt brott. Anledningen till detta tillägg i lagen motiveras enligt Regeringen (2014) på grund 

av den skenande utvecklingen av antalet dataintrång i det moderna samhället. På grund av 

detta kan numera myndigheter tilldela och tillämpa en grövre straffskala för de personer som 

straffas enligt denna lag i form av upp till sex års fängelse. För att dömas enligt denna 

paragraf krävs det att dådet efter beaktande kan tolkas som att det tilldelat en allvarsam typ av 

skada eller om de uppgifter som farit illa kan betraktas som en särskild känslig sort 

(Regeringen 2014). 

 

5.4.1 Antal anmälda och uppklarade brott 

 

I figur 2 nedan finns det tillgänglig statistik för att kunna se antalet anmälda dataintrång samt 

antalet uppklarade fall mellan åren 2010 – 2013 (Brå, 2014). Utifrån figuren kan man tydligt 

se att antalet anmälda fall av dataintrång ständigt har ökat periodvis och därför blivit ett allt 

mer distinkt exempel på att dataintrång numera är ett utbrett brott. Enligt Brå (2012) har 

dataintrång nämligen ökat i genomsnitt med 35 % per år och att det är en trend som troligtvis 

kommer att fortsätta öka i framtiden.  
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I figuren är det också märkbart att de uppklarade fallen minskar i samband med att brotten 

ökar. Lindkvist (2012, 14 februari) skriver i Computer Sweden att statistiken på uppklarade 

fall relaterade till dataintrång är väldigt lågt. Endast 1 av 10 polisanmälda fall klaras upp 

vilket är mindre än riksgenomsnittet för övriga brott. Lindkvist (2012) påpekar att man bör 

inleda mer europeiska och internationella samarbeten i större utsträckning för att kunna bidra 

till effektivare utredningar, detta eftersom dataintrången riktade mot Sverige kan ske utrikes 

och därför är polisens befogenheter begränsade. Lindkvist (2012) beskriver att andra länder 

gärna hjälper till genom att delge information för att kunna utreda fallen, men på grund av 

diverse byråkratiska anledningar tar för lång tid för att kunna gå vidare med ärendet. 

 

 

Hela riket     

År 2010 2011 2012 2013 

Totalt anmälda brott 2346 st. 3597 st. 8646 st. 11010 st. 

Totalt uppklarade fall 1239 st.  1795 st. 3383 st. 2110 st. 

Figur 3. Statistik kring anmälda och uppklarade fall som avser dataintrång. 

 Hämtat från Brå 2014 http://statistik.bra.se/solwebb/action/index. 

 

5.5 Lagbrytarens motiv 
 

Man kan resonera kring många olika motiv till varför personer begår dataintrång, det skulle 

kunna exempelvis bero på ekonomiska faktorer där förbrytaren genom dataintrång vill tjäna 

pengar. Men enligt Dr. K (2011) är det bara en del av alla motiv som finns, istället talar han 

om ett mer grundläggande motiv som innebär att när man genomför ett dataintrång utgår man 

ifrån ett explorativt syfte. Detta innebär att personer har en stor nyfikenhet och vill därför 

kunna utforska diverse datorsystem och datanätverk för att kunna lära sig hur det fungerar 

med hjälp av någon form av dataintrång. Men till skillnad från att enbart utgå ifrån 

exempelvis ett explorativt perspektiv, så genomför personer dataintrång för att det anses vara 

en form av modern underhållning(Ibid). 

De exemplen ovan kan komma att tolkas som grundläggande motiv, där man egentligen inte 

nödvändigtvis har målet att stjäla, förändra eller förstöra information. Istället för dessa 

grundläggande motiv, talar Dr. K (2011) om politiska grupperingar, så kallade hacktivister, 

som har politiska anledningar till att förändra information i syfte med att sprida propaganda. 

Men också att förstöra eller stjäla information från verksamheter som inte håller med om 

deras syn i ett IT-relaterat syfte, exempelvis att information ska vara tillgängligt för alla 

(Ibid). Det primära syftet med dataintrång idag handlar i realiteten inte om politiska budskap 

eller att ta del av kunskap. Det primära syfte för majoriteten av antalet dataintrång handlar 

idag istället om pengar, att genom dataintrång i form av exempelvis virus kunna ta del av 

bankuppgifter (Ibid). Ett vanligt fenomen för att lagbrytaren ska kunna tjäna pengar kan vara 

genom utpressning i form av att exempelvis ta del utav känsliga bilder eller information. På så 

vis kan lagbrytaren utpressa offret på pengar i utbyte mot att inte publicera informationen på 

offentliga sidor på Internet. Enligt Brå (2000) så beror motivet helt på vem lagbrytaren är, 

men rapporten påpekar också att motiven till dataintrång är till största delen penning relaterat 

i form av att stjäla information som hjälper förbrytaren att på ett olagligt sätt beslagta pengar. 

http://statistik.bra.se/solwebb/action/index
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6. RESULTAT 
 

I detta avsnitt återger vi vårt resultat som baseras på intervjuer med personer som både blivit 

drabbade och inte drabbade av dataintrång. Vi delar upp resultatet utifrån de frågor vi ställde 

och återger de svar som informanterna delgav vid respektive fråga. Vi namnger informanterna 

som vi intervjuat till Informant A, B, C, D, E, F och G för att på ett enkelt sätt kunna hänvisa 

till respektive informant i analysavsnittet. 

 

6.1 De icke-drabbade 
 

6.1.1 Är du rädd för att drabbas av dataintrång? 

 

Informant A: Nej… Just nu är jag inte rädd för jag har ingenting i min dator som skulle 

kunna skada mig. Inget privat eller något som skulle kunna läckas ut. Jag har bilder men det 

är inga bilder som jag är rädd att de ska läcka ut till allmänheten. Jag har exempelvis inga 

nakenbilder på mig själv osv. Skulle det vara så att mina nuvarande bilder som jag har läcks 

ut så är det ingen fara. Jag använder mig utav E-legitimation men jag vet om det fungerar som 

en bankuppgift som en hackare skulle ha tillgång till. 

 

Informant B: Jag känner mig faktiskt inte så rädd som jag kanske borde vara med tanke på 

allt man har hört och läst om. Men nej, Jag kan faktiskt inte säga att jag är rädd, eftersom jag 

inte går in på några skumma sidor eller laddar ner något från min dator. Så jag känner inte att 

jag behöver oroa mig. Jag har ändå inte så mycket förutom mina bilder och några dokument. 

Men jag har ändå dokument som tillhör mitt jobb som kan vara känsligt för en utomstående 

att läsa. 

 

Informant C: Ja, det är klart. Mina saker är mina saker och ingen ska få ta del av det. Främst 

är det den ekonomiska biten som gör mig rädd för att drabbas eftersom dataintrång gör det 

möjligt för personer att få tillgång till mina pengar, och det gör mig självklart rädd. Det som 

gör mig mest rädd är egentligen att jag inte vet så mycket om ämnet och att man läser mycket 

om det på media, så man uppfattar det ju som ett hot. 

 

6.1.2 Hur skyddar du dig mot dataintrång? 

 

Informant A: Jag skyddar mig genom att jag har en MacBook. Jag tänker inte så mycket på 

det. Jag har exempelvis inte min brandvägg på, jag har inget antivirusprogram eller liknande 

skydd som blockerar en annan användare från andra sidan som kan ta sig förbi. Jag tror inte 

att någon skulle vara intresserad av att komma åt mina grejer eftersom jag inte är en viktig 

person. 

 

Informant B: Under alla mina år som jag använt mig utav en dator har för den mesta delen 

någon närstående hjälpt till med säkerheten och installerat de nödvändiga program som jag 

behöver. Jag är inte så teknisk av mig när det kommer till datorer. Allt jag vet är att jag har ett 

virus skydd och att min fästman sköter hand om sådana saker som behövs för att jag ska 

känna mig säker. Däremot har jag fått virus en gång förut, men det var länge sedan, då fick 

jag hjälp med att bli av med det. 
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Informant C: Jag har ju ett antivirusprogram men jag tänker även på saker själv i form av att 

jag inte går in på sidor som jag uppfattar som konstiga eller skumma. Jag laddar inte heller 

ner saker som jag inte vet någonting om och som jag tror kommer från säkra källor. Jag har 

aldrig blivit drabbad av virus på ett allvarligt sätt så jag vet faktiskt inte vad mer man skulle 

kunna göra än att bara vara försiktig och lita på mitt antivirusprogram. 

 

6.1.3 Tycker du att skyddet du har är tillräckligt? 

 

Informant A: Ja för tillfället känns det okej, kanske i framtiden skulle man kunna utöka det, 

exempelvis om man blir framgångsrik eller har något viktigt i datorn. Med tanke på vad jag 

använder min dator till så känns det tillräckligt. 

 

Informant B: Som jag känner rent spontant kan jag säga att det är tillräckligt med tanke på att 

jag inte behöver oroa mig. Jag har blivit informerad om vissa saker när det kommer till 

säkerheten och att jag har fått en del program installerade som gör att jag känner mig säker 

när jag är ute på Internet. Jag har även fått information om att inte installera program som jag 

inte känner igen och att jag inte ska gå in på skräp mail när jag fått dessa, utan jag raderar 

dessa omedelbart, alternativt blockerar de. 

 

Informant C: Jag tror att skyddet jag har och mitt säkerhetstänk räcker långt, men jag antar 

att det finns avancerade sätt som man kan bli drabbad på som inte skulle kunna skydda mig 

då. Därför antar jag att skyddet jag har skulle egentligen kunna bli mer bättre än det jag nu har 

men jag vet ärligt talat inte hur jag skulle kunna förbättra det. 

 

6.2 De drabbade 

6.2.1 Hur blev du utsatt för dataintrång? 

 

Informant D: Jag blev utsatt för dataintrång väldigt nyligen. Exakt vad jag drabbades av har 

jag inte ännu inte fått reda på. Allt jag märkte var att olika sidor på Internet helt plötsligt 

förändrades och efteråt ändrades min startsida och när jag försökte starta datorn igen efter att 

ha startat om den så blev det obehagligt eftersom datorn inte startades normalt som den 

brukade göra. När jag sedan försökte göra en virus sökning genom mitt inbyggda via 

Microsoft Windows 8 så var den helt plötsligt avstängd. Min dator måste ha blivit infekterat 

efter att någon av mina familjemedlemmar använt min dator och ladda ner något program och 

accepterat säkerhets varning som Windows informerade utan att tänka efter. När jag kollade 

min brandvägg så hade den också blivit avstängd. Det måste ha varit väldigt duktiga personer 

som lyckats stänga av tjänster och program på min dator utan min vetskap. 

 

Informant E: När jag var hemma och lekte på min dator så kommer jag ihåg att jag 

installerade ett spel från Piratebay som jag ville ha. När jag installerade spelet så krävdes det 

en speciell nyckel som endast fanns på ett så kallat KeyGen, det är en nyckel generator som 

hittar en nyckel till spelet så att jag inte behöver betala för det. Men jag kommer ihåg då att 

det hittades en trojan i antivirusprogrammet. Men jag bortsåg från det och installerade det i 

alla fall och spelade utan att märka av något. Efteråt så tänkte jag inte mer på det. Men efter 

en månad ungefär så märkte jag att jag hade en hög med fakturor från okända företag som 

krävde sina pengar för produkter som jag inte hade beställt. 
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Informant F: Det hela är en pinsam och vårdslös handling från både mig och bedragarna. Jag 

vet fortfarande inte vem det är som har utfört dataintrång på mig, eftersom jag aldrig anmälde 

händelsen. Jag satt framför datorn en sen kväll och sedan gick jag och la mig. Inget 

märkvärdigt hände, förutom att det gamla vanliga, man fick pop-up rutor, man råkar klicka på 

dessa, man stänger av sidorna som kommer upp och tror att det är över osv. Men dagen efter 

satte skräck på mig. Jag startar datorn och det enda jag ser är en polis logga och allt är låst på 

datorn. Inga funktioner gick att utföra ifrån min egen dator. Någon hade alltså tagit sig in i 

min dator utan min vetskap, tagit en bild på mig via min webbkamera när jag sitter framför 

min dator. De utgav sig för att vara Polismyndigheten. De hotade med att döma mig för ett 

antal punkter och skulle låsa upp min dator igen om de fick 1000 SEK. Jag betalade självklart 

ingenting och fick ta hjälp av mina vänner. De hittade en trojan som har letat sig igenom i min 

dator och snokat på en del filer. Jag blev av med trojanen men jag blev även av med allt som 

fanns på min hårddisk 

 

Min IP-adress stod med fet text så att jag skulle bli skrämd. De krävde pengarna inom 48 

timmar kommer jag ihåg. Om inte jag betalade så skulle min dator beslagtas och jag skulle 

dömas i domstol. Jag kontaktade först min vän, eftersom jag förstod att dessa personer är 

kriminella människor som bedriver utpressning. De hade kontrollerat igenom hela min dator 

och försökte ta allt som hade av värde. Men som tur är sparade jag inga bankuppgifter. 

 

Informant G: Jag laddade ner ett användbart verktyg till min dator som sägs förbättra datorns 

prestanda genom att stänga av onödiga program i bakgrunden som gör att datorn fungerar 

sämre i form av hastighet. Jag laddade ner detta för att jag skulle få en bättre spelupplevelse 

eftersom min dator inte är av den mest moderna typen. När jag installerade programmet så 

antar jag att det också installerades en keylogger eftersom jag inte märkte att jag blivit 

drabbad och jag har hört att en keylogger arbetar utan att man själv märker det. Jag loggade in 

på min internetbank med hjälp av mitt personnummer och min personliga kod en vanlig dag 

precis som jag alltid brukar göra för att kolla mitt saldo. Jag antar att det var då som 

keyloggern registrerade min inmatning i datorn och på så sätt fick tag i mina 

inloggningsuppgifter. 

 

6.2.2 Vad fick detta för konsekvenser för dig? 

 

Informant D: Jag blev faktiskt av med väldigt mycket information så som bilder och 

dokument som jag inte hade någon backup på. Det tog å andra sidan väldigt lång tid att 

formatera om datorn och inte nog med det, direkt efter formateringen hade det fortfarande inte 

blivit bättre. Då fick jag ta hjälp av någon specialist som hjälpte mig att bli av med 

infekteringen, vilket löste sig till slut. Men det har satt sina spår på mig, eftersom jag inte kan 

lita på Internet och dessutom kan jag inte vara säker med att lämna ut min dator till 

familjemedlemmar utan att ha gjort en backup på mina filer. Allt arbete som jag har lagt ner 

på min dator är totalt försvunnet och det finns ingenting som kan få det att komma tillbaka. 

 

Informant E: Jag blev av med bankuppgifter och personuppgifter. Det som var mest 

skrämmande av allt var att jag blev av med privata bilder på mig och min hustru från vår 

smekmånad och även andra känsliga filer. Även mina jobbrelaterade filer blev offer för dessa 

bedragare. Jag kan inte lita på någon på Internet längre, inte heller polisen kunde hjälpa mig 

eftersom de inte hade information nog som kunde leda till ett brott eller någon som kunde 

gripas, enligt polisen. Det enda de sa var att jag fick ta kontakt med företagen som fakturerat 

mig och förklara för dessa att jag blivit drabbad av ett dataintrång och blivit ID kapad, så 

skulle de säkert förstå. Men det var en process att sitta och ringa upp alla dessa företag. Vissa 
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var samarbetsvilliga och hjälpte mig att bli av med produkterna på mitt namn. Andra företag 

var mindre samarbetsvilliga då de krävde intyg från polisen osv. 

 

Informant F: Det var inte direkt någon trevlig händelse man upplevde. Jag har blivit drabbad 

av virus många gånger, men faktiskt var det här det mest unika. De kriminella tar alltså en 

bild på mig när jag sitter och använder min dator, sedan spärrar de datorn från mig och kräver 

en lösensumma för att öppna upp den igen. Det var unikt, i alla fall för mig som inte sett 

något sådant tidigare. Jag blev rekommenderad att sluta besöka nakensidor som kan skada 

mig. De flesta webbsidor har en del virus undangömt som ligger och lurar. Jag har varit med 

om det tidigare. 

 

Informant G: Jag skulle betala med kort i affären när jag handlade och då stod det på  

kortläsaren att köpet medges ej. Jag trodde att jag råkade skriva in fel PIN-kod så jag försökte 

igen men den visade samma felmeddelande. Jag loggade då in på min bank med min 

mobiltelefon och såg då att till min förvåning att jag inte hade några pengar alls på kontot. Jag 

insåg då att jag blivit bestulen på pengar och ringde direkt banken för en förklaring. Banken 

kunde inte hjälpa mig så mycket men radade upp min överföringshistorik som jag kände inte 

stämde. De hjälpte mig också att låsa mitt konto tillsvidare så mer pengar inte kunde 

försvinna i framtiden när jag får min lön. På grund av detta så kunde jag inte betala räkningar 

i tid utan var tvungen att ringa företag och förklara hur det ligger till och bad om att få en 

förlängd tid att kunna betala tills jag fick min nästa löning. 

 

6.2.3 Hur har denna erfarenhet påverkat dig mentalt? 

 

Informant D: Jag känner mig fortfarande obekväm efter det som hände eftersom det var 

ganska färskt. Men jag har ändå tagit det bra med tanke på vad jag blev av med. Jag blev av 

med känsliga bilder och information som jag blev ledsen över. Jag behövde lägga ner väldigt 

mycket tid och pengar på att försöka återställa allt till rätta igen och det har påverkat mig 

mentalt. Jag blir ibland paranoid när jag besöker websidor nu för tiden eftersom annonssidor 

är oftast de sidor som ger upphov till att man hänvisas till sidor som är infekterade med virus 

eller andra spionprogram. Jag försöker att endast ladda ner programvara som jag förlitar mig 

på och som Windows inte ger varning för. Minsta varning som tyder på att programmet är 

osäkert, oavsett vilket program det än är, nekar jag till att installera. 

 

Informant E: Under en period var jag tvungen att söka terapi eftersom jag mådde så himla 

dåligt och jag kunde inte sova på flera nätter då jag låg uppe och tänkte på om det fortfarande 

kunde pågå. Jag fick stöd från både familj och vänner, så det gick över för mig. Processen att 

behöva ringa upp alla företag och förklara helt själv var nog det jobbigaste. Det var nog det 

som fick mig att söka mig till en psykoterapeut. Jag blev även rädd för att det kunde drabba 

min hustru eller någon av mina familjemedlemmar. Jag kände ändå att jag var mer teknisk 

kunnig och kunde handskas med det här eftersom jag ändå förstår språket och reglerna bättre. 

Men om det skulle ske att någon annan som ändå inte har samma kunskap som jag, hur skulle 

det sluta för dessa stackars människor undrar man. Jag har i alla fall lärt mig att det inte lönar 

sig att söka hjälp från polis eller myndigheter. 

 

Informant F: Om jag tänker på det just nu, kan det vara lite hemskt att jag har blivit 

utpressad på pengar i utbyte mot att få använda min egen dator. Dessutom var det jobbigt att 

få veta att någon annan person där ute spionerat på mig medan jag sitter hemma och tror att 

jag är säker. Det som var så oroande var att någon hade tagit en bild genom min inbyggda 

webkamera och lagt till den på sidan som de hotat med. Det är sådana personer som förstör 
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för alla andra. De kunde leka svensk polis genom att kopiera lagen för de överträdelser de 

anser att jag har gjort. De hade den svenska polisloggan och jag vet att svenska polisen inte 

skulle göra något liknande. Det här är alltså en kriminell organisation som utpressar 

människor på pengar. Men jag kommer definitivt inte kunna känna mig lite säker längre. 

Vissa anser att jag är för paranoid, men jag har faktiskt tejpat för min webkamera nu. Då syns 

jag inte på bild om det skulle ske igen. 

 

Informant G: Jag blev helt chockad efter händelsen. Jag har aldrig blivit utsatt för liknande 

tidigare. Efter denna händelse har jag svårt för att kunna surfa på internet utan att behöva 

ständigt bli påmind över detta men också att hela tiden behöva känna oro för att drabbas av 

något liknande igen. Jag tycker det är tragiskt att detta skulle hända just mig och jag tror att 

jag hade en extrem otur. Att bli drabbad på det här sättet känns ju så extremt onödigt. Jag 

kunde ju ha undvikigt att bli drabbad om jag bara tog säkerheten mer på allvar. 

 

6.2.4 Har detta bidragit till att du skyddar dig bättre idag? 

 

Informant D: Jag kontrollerar att jag alltid har mitt antivirusprogram aktivt och uppdaterat 

och att min brandvägg alltid är igång. Jag har inget externt antivirusprogram som Norton eller 

McAfee men jag vill inte betala för något sådant eftersom jag känner att Microsoft Windows 

Essentials har fungerat ganska bra hittills. Däremot vet jag inte om Microsofts Essentials 

täcker för Internet Security. Jag försöker att endast ladda ner programvara som jag förlitar 

mig på och som Windows inte ger varning för. Minsta varning som tyder på att programmet 

är osäkert, oavsett vilket program det än är, nekar jag till att installera. 

 

Informant E: Idag kan jag säga att jag har samlat på mig en del information om säkerhet samt 

om hur de olika tillvägagångssätt för dataintrång kan genomföras. Denna information har jag 

fått ifrån vänner och bekanta som har hjälpt mig men även från Internet. Detta på grund av att 

kunna skydda mig mot dessa skurkar. Jag har exempelvis brandväggen på, jag har köpt mig 

en ny dator, en MacBook Pro med ett helt nytt operativsystem istället för Microsoft Windows, 

eftersom de flesta skurkar kan komma åt Windows operativsystem mycket enklare, enligt 

mina vänner. Utöver detta har jag en backup på alla mina filer genom en säkerhetskopiering 

som jag skickar till en extern hårddisk. Mer än det tror jag inte att jag kan skydda mig, 

förutom att jag definitivt inte ska ladda ner något från Piratebay eller andra skumma sidor. Jag 

läser heller inte E-post från personer eller organisationer som jag inte känner igen. Dessutom 

registrerar jag inte mig på sidor som kan stjäla min information för att sen sälja vidare det till 

tredjeparts. 

 

Informant F: Med handen på hjärtat är jag en person som inte har så mycket tid över till att 

göra något åt säkerheten. Jag har två barn och en krävande fru. När jag får tid över till att vara 

ensam så läser jag sportbladet eller betalar räkningarna på Internetbanken. Jag brukar gå över 

till min vän som hjälper mig med att installera allt som jag behöver och känner inte något 

behov av att ha något avancerat system hemma, jag har faktiskt inte råd med det. Jag har 

däremot slutat besöka snuskiga sidor och inget mer virus har dykt upp. Jag har blivit 

rekommenderad att uppdatera säkerhetsinställningar på Windows och även att jag någon gång 

uppdaterar virusprogrammet också. Men det kan hända att jag missar det under en längre 

period. Jag vet att det är mitt fel om jag skulle bli drabbad igen. Men det finns i dagsläget 

inget intresse att skydda mig ytterligare tyvärr. 
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Informant G: Ja, det har det verkligen gjort. Jag söker numera datorn efter virus och 

spionprogram ganska regelbundet vilket jag inte gjorde innan. Om jag ska vara ärlig så gjorde 

jag inte det alls innan. Jag undviker också nu att ladda ner program på okända sidor, men 

också de program som jag inte känner till sen innan som jag själv tycker att jag kan lita på. 

Det finns ju sidor som jag känner till och ofta laddar ner saker ifrån men som jag vet ofta kan 

vara infekterade med spionprogram, ändå valde jag att ladda ner härifrån. Men efter denna 

händelse har jag valt att sluta ladda ner från dessa sidor för jag känner att jag verkligen inte 

vill bli drabbad igen. Om jag nu vill ha ett visst speciellt program så väljer jag hellre att köpa 

ett liknande från ett företag. Det känns faktiskt mycket säkrare. Men när det kommer till 

gratisprogram och sådant så laddar jag inte ner dessa program från andra sidor än från de 

officiella hemsidorna som erbjuder dessa. Det känns ju ganska otroligt och långsökt att 

skaparna till stora och ansedda gratisprogram inkluderar virus i dessa. 
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7. DISKUSSION/ANALYS 
 

Vi börjar med att analysera de svar vi fick på respektive fråga och diskuterar dessa. Därefter 

diskuterar vi våra andra frågeställningar som inte är kopplad till intervjuerna. Vi börjar först 

med att analysera de svar från de icke– drabbade, därefter går vi vidare och analyserar svaren 

från de drabbade informanterna. 

 

7.1 Rädslan att drabbas 
 

Två av de tillfrågade bland de icke-drabbade, anser sig inte vara rädda för att drabbas av 

dataintrång. Dessa informanter motiverar detta på olika sätt då exempelvis informant A säger 

sig inte vara orolig eftersom denne inte bevarar känslig information på sin dator i form av 

bilder. Den andra personen, informant B, hävdar samma sak men tillägger att denne inte är 

orolig att drabbas eftersom personen undviker hemsidor och nedladdningar som personen 

anser vara tvivelaktig i form av dess äkthet. Den tredje informanten som ensamt säger sig vara 

rädd för att bli drabbad förklarar att den ekonomiska aspekten är den främsta anledningen till 

rädslans ursprung eftersom en annan person får tillgång till dennes pengar. En liknelse mellan 

de två informanterna A och C är att de både förklarar att de saknar kunskap om ämnet. 

Informant A menar att denne inte förstår hur exempelvis en hackare skulle gå tillväga för att 

få tillgång till dennes bankuppgifter medan informant C hävdar att denne inte har en stor 

kunskap inom ämnet som helhet. 

Vi trodde att resultatet skulle bli tvärtom, att den större delen av de tillfrågade skulle vara 

rädda och en minoritet inte skulle uppleva rädsla. Dock är det svårt att fastställa en allmän 

bedömning av alla privatpersoner eftersom de tillfrågade i den här frågan endast utgör tre 

personer och därför inte kan representera hela befolkningen. 

 

I samband med vår litteraturstudie kom vi fram till att det största motivet bakom dataintrång 

oftast är relaterad till ekonomi. Lagbrytaren genomför alltså brottet med syftet att tjäna 

pengar. Detta kan kopplas till informant C som förklarar att sin rädsla beror på att förlora 

pengar vilket kan förknippas med just detta motiv. Förutom motiven har vi dessutom forskat 

kring olika tillvägagångssätt där vi sett att exempelvis hacking är ett avancerat 

tillvägagångssätt som kräver en djup kunskap inom IT som vanliga privatpersoner har svårt 

att sätta sig in i oavsett om man är en erfaren IT-användare. Risken att Informant A blir 

drabbad anser vi vara i större utsträckning än vad personen tror, med anledning av att 

informanten saknar kunskap och förståelse av vad dataintrång kan medföra för konsekvenser. 

Detta kan anses vara ett problem eftersom personen kan i framtiden välja att lagra känslig 

information och då aktivera ett antivirusprogram. Problemet är då att datorn riskerar att redan 

vara infektera utan personens vetskap. 

 

 

7.2 Skydd mot dataintrång 
 

Utifrån de tre informanter som vi intervjuade på frågan om hur de skyddar sig mot eventuella 

dataintrång kan vi se att informant B och C skyddar sig med hjälp av ett antivirusskydd samt 

att de har en viss medvetenhet om riskerna av att drabbas. Informant A verkar däremot veta 

innebörden av vad ett antivirusprogram finns till för men väljer på egen hand att inte använda 

sig av ett. Anledningen till detta motiverar personen genom sitt val av dator och 

operativsystem, då denne enligt egen utsago äger en MacBook som personen anser är nog 

med skydd. Utöver att inget antivirusprogram finns installerat på informantens dator, har 

personen även valt att stänga av datorns inbyggda brandvägg. Vi kan även se en liknelse 
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mellan informant B och C att de båda har blivit infekterade av någon form av en potentiell 

skadlig programvara, men inte på ett sådant omfattande sätt som leder till vad som definieras 

som dataintrång, exempelvis att en lagbrytare tagit del av känslig information vilket gör att 

dessa personer inte betecknas som drabbade i studiens sammanhang. 

 

Vi anser att orsaken till varför personerna använder sig utav antivirusprogram är på grund av 

att det är en direkt konsekvens i form av deras egna värderingar och erfarenheter. Dessa två 

informanter har möjligen varit nära på att bli drabbade av lagens definition av dataintrång och 

har därför själva kommit till insikt att de behöver använda sig av något skydd. Informant A 

däremot som varken använder sig av en brandvägg eller ett antivirusprogram har möjligtvis 

inte blivit drabbad i den bemärkelsen och har därför inte själv insett att någon form av skydd 

är nödvändig. Informanten anser sig heller inte vara någon viktig person för att vara en 

måltavla för en lagbrytare, eftersom personen delger i föregående fråga att denne inte inser sig 

lagra känslig information på sin dator. Detta kan möjligtvis vara ytterligare en anledning till 

varför personen inte väljer att skydda sig. 
 

7.3 Är skyddet tillräckligt 
 

Samtliga informanter anser sig ha tillräckligt skydd för att förhindra ett dataintrång 

åtminstone i en lägre skala. Informant B och C förklarar exempelvis att de anser sig ha ett 

grundläggande skydd och säkerhetstänk men att informant C anser att skyddet inte är 

tillräckligt för att kunna förhindra storskaliga angreppssätt. Därför anser informanten att 

skyddet skulle kunna bli bättre men vet inte hur de skulle kunna förbättra det. Likheter kan 

kopplas till Informant A som även hävdar att sättet att skydda sig på skulle kunna utökas i 

framtiden om denne eventuellt blir framgångsrik eller har något som personen känner är extra 

viktigt att skydda. Det som förhindrar informant B att drabbas av ett eventuellt intrång är sin 

medvetenhet om vart riskerna befinner sig. Informanten blockerar och raderar exempelvis 

skräppost och undviker installationer av program som informanten inte känner igen och som 

kan utsätta datorn för en säkerhetsrisk. 

 

Informant C belyser att det finns avancerade tillvägagångssätt för att genomföra dataintrång 

på och anser därför inte att skyddet är tillräckligt. Detta innebär i praktiken att informanten är 

medveten om att det finns olika sätt att bli drabbad på där vissa är mindre allvarliga och där 

andra är mer allvarligare. Utifrån detta kan vi konstatera att resonemanget som informanten 

delger har sin grund i att dataintrång är ett utbrett och välkänt samhällsproblem även i 

allmänna sammanhang och att detta som konsekvens utgör att privatpersoner blir 

säkerhetsmedvetna och utför därför handlingar som baseras på individens egna bedömningar 

angående risker. 

 

Utifrån vår litteraturstudie har vi även kartlagt de sätt man kan skydda sig på beroende på 

vilket angreppssätt man vill kunna förhindra, ett exempel är phishing. Åtgärder inom detta 

område som användaren själv kan ansvara över för att skydda sig är att inte ladda ner 

bifogade bilagor i E-postmeddelanden där man inte känner igen avsändaren. Detta kan 

relateras till informant B som är medveten om dessa risker genom att radera eller blockera 

avsändaren utan att öppna meddelandet. 
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7.4 Hur informanterna blev drabbade 
 

Informanterna drabbades av dataintrång på olika sätt men enbart informant E var medveten 

om dess exakta tillvägagångssätt och beskriver att det var en trojan som i förklädnad utgav sig 

för att vara en s.k. key generator som används för att generera unika produktnycklar till 

exempelvis spel eller program. Informantens antivirusprogram identifierade en trojan i 

programmet men personen valde ändå att bortse från detta och fortsatte sin installation. De 

resterande informanterna är inte säkra på hur exakt de blev drabbade, men informant F 

förklarar att vänner hjälpte till att söka efter svar och hittade då en trojan. Vidare förklarar 

informanterna i detalj hur deras datorer påverkades av dataintrånget. En utmärkande 

indikation på att ha blivit drabbad som informant D beskriver är att olika webbsidor på 

Internet blev annorlunda jämfört hur de såg ut innan, samt att personens startsida blev ombytt. 

Utöver detta hade antivirusprogrammet och brandväggen på datorn blivit avstängda. Som 

informant F beskriver sin händelse, var det en trojan som lyckades kontrollera datorn och 

även ta en bild på personen genom datorns inbyggda webbkamera. Personen blev utpressad på 

en summa pengar och uppmanades att betala pengarna såvida ingen domstolsförhandling 

skulle inledas. Lagbrytarna angav sig för att vara Polismyndigheten och hotade med ett antal 

överträdelser i lagen som skrämde informanten. Informant G är inte helt säker på hur denne 

blev drabbad men antar sig blivit infekterad av en keylogger som skedde i samband med att 

en annan programvara exekverades. Keyloggern antas ha registrerat informantens 

inloggningsuppgifter utan personens vetskap i samband med inloggning till internetbanken. 

 

I vår teori har vi betraktat trojaner som ett möjligt tillvägagångssätt och kan kopplas till den 

händelse som påverkade informant E och F. Vår litteraturstudie bekräftar att trojaner ofta 

gömmer sig i andra program med syftet att samla information. Detta kan förklara varför det 

dröjde drygt en månad innan informant E insåg att denne blivit drabbad eftersom det tar tid att 

samla och sammanställa informationen om offret. Det tar även tid för en faktura att nå 

faktureringsadressen. I samband med att informant F förklarar sin händelse kan vi koppla det 

till det fakta vi har tagit fram utifrån vår forskning kring trojaner. Som tidigare nämnt gömmer 

sig trojaner i program, men har oftast även dolda funktioner som kan påverka datorns sätt att 

funktionera som i det här fallet kan relateras till låsningen av datorn. 

 

Informant D som beskriver att både antivirusprogram och brandväggen stängdes av kan 

kopplas till litteraturstudien som vi har gjort om hacking, då någon kontrollerar och fjärrstyr 

datorn från en annan enhet. Vi kan även se en direkt koppling till en infektering av skadlig 

kod då personen upplever att startsidan och andra funktioner förändrats. 

 

Utifrån den information som informant G delger så kan det kopplas till teorin om spyware. 

Spyware har i syfte att spionera efter känslig information och detta kan tillämpas med hjälp av 

en keylogger. Spionprogram såsom keylogger kan installera sig själva i bakgrunden i 

samband med att användaren installerar andra gratisprogram som informant G gjorde. 

Spionprogram kan köras i bakgrunden utan att användaren märker detta. Detta kan även 

kopplas till informant G som inte märkte att datorn blev infekterad och bekräftar att det 

möjligen rör sig om en keylogger.   
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7.5 Dataintrångets konsekvenser 
 

Gemensamt för informanterna D och E är att de efter dataintrånget har haft svårt med sin tillit 

gentemot internet. Men denna tillit visar sig även brista i andra aspekter när det kommer till 

exempelvis familjemedlemmar som informant D förklarar. Personen litar inte längre på att 

låna ut sin dator till familjen utan att ha backup på dennes filer eftersom rädslan för att bli av 

med information en gång till är stor. Informant E däremot uttrycker sin misstro till polisen för 

att de inte kunde hjälpa informanten att starta en utredning baserat på den information som 

fanns tillgänglig. Ännu en konsekvens som berör båda dessa informanter är att både blev av 

med information. De blev av med känslig information i form av bilder och viktiga dokument. 

Informant E blev även ID-kapad via sin dator och en ytterligare konsekvens av detta är att 

lagbrytaren beställde produkter i den drabbades namn. Informanten behövde därför ringa upp 

respektive företag som utfärdat fakturor till den drabbade och förklara situationen repeterande 

gånger för varje enskilt företag. En annan konsekvens som informant F upplevde i samband 

med dataintrånget var att personen var tvungen att offra all information på datorns hårddisk 

för att på så sätt kunna ta bort trojanen. Informant G blev av med sina pengar på sitt 

bankkonto. Detta gjorde att informanten inte kunde betala räkningar i tid och därmed var 

tvungen att ringa upp företag och förklara situationen. Informanten var även tvungen att låsa 

sitt konto för att förhindra att ytterligare pengar ska försvinna.  

 

När det gäller uppklarade brott i vår teoretiska del så framkom det att polisen inte har nog 

med resurser för att kunna hantera enskilda dataintrång som sker i mindre skalor. Den misstro 

som informant E känner för polisen kan därför relateras till detta. När vi undersökte varför 

dataintrång blir uppfattat som ett samhällsproblem kom vi fram till att integriteten hos IT-

användarna är sårbara under användning av Internet och att man här kan förlora den helt eller 

delvis. Detta kan relateras till varför två av informanterna har svårt för att visa tillit till 

användandet av Internet eftersom det kan anses svårt att lita på något som tidigare visat sig 

vara bristfällig. 

 

Eftersom informant F blev av med allt på datorn, kan vi konstatera att informanten inte visste 

i vilket program som trojanen befann sig i och kunde därför inte riskera att spara filer på 

datorn. Personen var alltså tvungen att ta bort allt för att på så sätt kunna bli av med trojanen. 

Enligt den teoretiska delen är ett stort motiv till dataintrång just att tjäna pengar vilket också 

blev en konsekvens för informant G som förlorade sina pengar. 

 

7.6 Dataintrångets mentala påverkan 
 

Gemensamt för alla våra informanter som besvarat frågan är att de inte längre känner sig 

säkra på internet. Samtliga personer upplevde även psykiska konsekvenser efter dataintrånget. 

Informant D säger sig efter att ha blivit drabbad paranoid över att besöka hemsidor, detta 

motiverar personen genom att annonser och reklam som är vanligt på internet ofta leder till 

sidor där man riskerar att bli infekterad med diverse virus. Informanten säger också att vid 

installation av diverse programvaror så förlitar sig personen enbart på sådant som inte ger 

upphov till säkerhetsvarningar. Ifall systemet ger en säkerhetsvarning så installerar inte den 

intervjuade programvaran. Informant E beskriver hur terapi var en nödvändighet för att kunna 

gå vidare från upplevelsen och att det krävdes stöd från familj och vänner. Den intervjuade 

kände en stor osäkerhet kring upplevelsen efteråt och var orolig över att det fortfarande 

pågick vilket ledde till sömnproblem. Informanten säger också att det efteråt fanns en 

bestående rädsla av att informantens familjemedlemmar skulle drabbas. Eftersom den 
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intervjuade anser sig vara mer teknisk kunnig och därför kunde ta kontroll över situationen är 

personen orolig över andra som denne inte menar har den tekniska kunskapen att kunna 

hantera en liknande situation, som sina familjemedlemmar. 

Informant G blir påmind av händelsen när denne surfar på internet men precis som resterande 

informanter känner denna informant också en viss oro för att bli drabbad igen. Informanten 

känner också en stor ånger eftersom personen anser sig lätt ha undvika situationen genom att 

vara mer medveten om säkerhet.  

 

Informant F menar att det var hemskt att bli utpressad på pengar i utbyte mot att använda sin 

egen dator för att ta bort det lås som förhindrade användaren att använda sig av datorn. Den 

intervjuade säger också att det var påfrestande att någon har spionerat på denne genom en 

webbkamera. Dessutom säger personen att det var oroande att bli krävd på pengar samtidigt 

som någon hade laddat upp en bild på informanten i samband med detta. Denna händelse har 

även lett till att den intervjuade känner sig paranoid och har därför resulterat i att personen har 

tejpat för sin webbkamera, för att inte längre synas. 

 

Man kan hävda att den mentala påfrestningen är den allra största konsekvensen för 

dataintrång. Detta eftersom det skiljer sig på hur mycket en privatperson bryr sig om sina 

privatuppgifter och även tanken kring konsekvensen att få det läckt. Vissa personer är väldigt 

rädda om sina privatuppgifter i form av bilder, filmklipp och meddelanden.  

Det finns däremot även personer som inte bryr sig om sina privatuppgifter på samma sätt. För 

dessa personer skulle det möjligtvis inte innebära någon särskild mental påfrestning vid 

tanken att få sina privatuppgifter läckta jämfört med de som anser sig ha viktig lagrad 

information i exempelvis datorn. Människor som är rädda om sina privatuppgifter tenderar 

oftast att skydda sina uppgifter i högre utsträckning än de som inte riktigt känner att de 

behöver skydda något viktigt. Detta baserar vi på intervjun med informant A som inte ansåg 

sig lagra känslig information. 

 

 

7.7 Effektivare skydd efter drabbning 
 

Efter att en privatperson blivit drabbad kan det vara svårt att komma in i nya rutiner och bilda 

en uppfattning om vad som måste göras för att undvika att hamna i samma situation en gång 

till. Men som vi kan analysera oss fram till i förhållande till om skyddet mot dataintrång blivit 

effektivare efter att ha blivit drabbad sedan tidigare, kan vi konstatera att de flesta av våra 

informanter valt att vidta åtgärder mot hotet om att drabbas av dataintrång på ett allvarligt 

sätt. Informant D som blivit av med känslig information och privata bilder har valt att 

exempelvis inte installera licensierade program eller annan mjukvara från nedladdnings sidor 

som kan verka osäkra. Denna aspekt delar även informant E och vi kan på detta vis se en 

liknelse att båda informanterna redan tänkt utifrån ett säkerhetsperspektiv. Däremot har 

Informant F valt att ta en mer bekvämare roll och inte se det som ett stort hot, personen får 

istället hjälp från vänner eller närmare anhörig att installera antivirusprogram eller liknande 

skydd som motverkar en del av ett eventuellt intrång. Informant E har även valt att utöka 

ytterligare på säkerhetsfronten genom att lägga ner både tid och pengar. Personen har alltså 

valt att lära sig mer om ämnet dataintrång och tillvägagångssätt om hur det skulle kunna ske 

för att själv ta fördel av dessa brister. Dessutom har personen även valt att byta ut sitt 

operativsystem genom att köpa en ny dator, en MacBook Pro i det här fallet. 
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Denna händelse har bidragit till att informant G skyddar sig bättre i form av att i tätare 

intervaller genomsöka datorn efter virus och spionprogram. Informanten besöker heller inte 

obekanta hemsidor för att på så sätt kunna skydda sig effektivare. Personen har även valt att i 

framtiden köpa program istället för att ladda ner och därmed riskera att bli drabbad ännu en 

gång. I studien har vi kommit fram till att genom att visa en medvetenhet om risker vid 

användandet av IT kan man som användare minimera risken att bli drabbad. Detta eftersom 

man med hjälp av eget förnuft kan undvika webbsidor som upplevs som exempelvis oseriösa.   

 

Som nämnt tidigare kommer denna studie att beröra privatpersoner, därför kommer även 

intressenterna att vara privatpersoner. Utifrån det tror vi att så som informant E förklarar sitt 

handlande om vilka åtgärder som vidtagits för att på ett säkert sätt kan komma undan att bli 

drabbad ännu en gång, kan även andra personer som riskerar att bli drabbade eller vill ha 

information om vilka tillvägagångsätt som finns att beakta läsa denna studie. Vi kan även se 

att personen valt att byta sitt operativsystem och säkerhetskopiera filer till en backup hårddisk 

i extern form, vilket är ett sätt att bevara minnen och information på ett säkert plan i 

jämförelse till molntjänster exempelvis. Som informanterna D och E förklarar att de valt att 

inte utföra någon nedladdning från nätet kan vi konstatera att det är en bra start för de 

medvetna, såvida man begränsar sig från de otillförlitliga källorna. Att ladda ner mjukvara på 

Internet är mer oundvikligt eftersom en majoritet av all mjukvara har övergått från CD skiva 

till exekverbara filer på Internet eller andra nätverk. Därför är ett antivirusprogram en lösning 

för att identifiera eventuella hot, samt att brandväggen ska vara på för att ytterligare skydda 

sig. Informant F har en lösning på sin säkerhet men inte till lika stor grad som Informant D 

och E, eftersom informant F väljer att skydda sig med hjälp utav kunskapen som sina vänner 

innehar. Dessa vänner hjälper personen att installera och vägleda till att skydda sig bättre mot 

eventuella hot. Däremot finns vänner inte alltid tillgängliga vid användning utav Internet eller 

säkerhetsåtgärder. Vi kan därför inte direkt antyda att det är ett effektivt sätt att skydda sig på 

eftersom vi anser att det är viktigt att ha den kunskapen själv. 
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7.8 Samhällsproblem i samband med brott och motiv 
 
I det teoretiska avsnittet har vi behandlat frågan kring hur dataintrång blivit ett 

samhällsproblem. Där kom vi fram till att användningen av internet i Sverige ständigt har ökat 

sen internets uppkomst. Jämförelsevis använde sig ungefär 50 % av Sveriges hushåll internet 

2001 och under 2012 hade denna siffra stigit till 94 %. På grund av denna utveckling kan man 

dra paralleller med dataintrångets motiv ur en lagbrytares perspektiv. Enligt det teoretiska 

fakta vi kommit fram till är det största enskilda motivet bakom dataintrång för lagbrytaren att 

på något sätt tjäna pengar. Brottslighet överlag handlar ofta att på ett olagligt sätt tjäna pengar 

genom exempelvis rån eller bedrägeri. 

 

Här kan vi tydligt se att med ökningen av IT-användningen i samhället har det öppnat upp nya 

vägar för brottslingar att tjäna pengar med hjälp av IT. Exempel på sådant är att lagbrytaren 

genom teknik kan manipulera en personlig dator som används för att begära ut pengar. Detta 

kan även kopplas ihop med vårt resultat där de flesta intervjuade som hade blivit drabbade 

hade utsätts för dataintrång som hade syftet att lura eller tjäna pengar på de drabbades 

bekostnad. 

 

Med hjälp av faktainsamling har vi också kunnat se hur IT-relaterade brott i form av 

dataintrång har utvecklats hur ett historiskt perspektiv. Man kan tydligt se att de anmälda 

brotten ökar för varje år och att relationen mellan de anmälda och uppklarade brotten minskar 

i takt med åren. Exempelvis så anmäldes 2 346 dataintrång under året 2010 men under samma 

år blev 1 239 av dessa fall uppklarade. Detta kan jämföras med året 2013 där över 11 010 

dataintrång anmäldes men enbart 2 110 av dessa blev uppklarade. Man kan därför tydligt se 

att de uppklarade brotten minskar procentuellt i samband med att de anmälda brotten ökar. 

Anledningen till att gapet mellan dessa ökar tror vi beror på att myndigheterna inte kan hålla 

en jämn takt med utvecklingen. Eftersom IT blir större blir de tillvägagångssätt som används i 

samband med dataintrång fler men även mer utvecklade och kan därför i större utsträckning ta 

sig runt olika skydd. 
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8. SLUTSATS  
 
Syftet med denna studie var att identifiera de konsekvenser som dataintrång medför för 

privatpersoner. Med andra ord så ska vi här presentera hur dataintrång påverkar både de som 

blivit drabbade men även personer som inte har blivit drabbade. Till att börja med kan det 

konstateras att samtliga fyra informanter blev drabbade på olika sätt, förutom informant E och 

G som båda blev drabbade av trojaner. Den största enskilda konsekvensen för våra drabbade 

informanter kan alltså kopplas till ekonomi, där lagförbrytaren försöker få tillgång till den 

drabbades pengar, vilket är den största enskilda motivet bakom dataintrång. Utifrån resultatet 

har vi förutom en ekonomisk förlust kommit fram till att ett av konsekvenserna i samband 

med dataintrång är att man ofta även blir av med personlig data. Denna data kan likväl ta form 

på olika sätt, i form av personliga filer såsom bilder vilket definierar den specifika 

konsekvensen mer precist beroende på vad för data som är aktuell i sammanhanget. En annan 

konsekvens är den mentala aspekten i samband med dataintrång som påvisar att personer som 

besitter erfarenheter kring dataintrång ur ett offerperspektiv, utvecklar en mer försiktig 

inställning under deras användning av IT. Dessa personer har även i större utsträckning 

jämfört med icke-drabbade svårare att känna sig säkra på diverse hemsidor. Med andra ord 

kan man hävda att psykiska påföljder är en vanlig konsekvens för våra drabbade informanter 

som visar sig i form av rädsla men också paranoia. 

Drabbade personer väljer också att utveckla sitt skydd efter ett dataintrång i form av att 

exempelvis genomsöka datorn mer frekvent, men även också genom att undvika ladda ner 

okända programfiler i lika stor utsträckning som tidigare vilket kan argumenteras är en direkt 

konsekvens av att ha blivit drabbad. Man kan därför hävda att en mer praktisk och positiv 

konsekvens av att bli drabbad av dataintrång är att individer tar ett större ansvar kring sin 

dators säkerhet för att undvika att bli drabbad ännu en gång i framtiden. 

Andra slutsatser vi kommit fram till som kan baseras på intervjuerna är att kunskapen hos de 

icke-drabbade är tämligen begränsad. Denna kunskap avser både vad dataintrång i samband 

med IT innebär men även också kunskapen om hur man kan skydda sig mot detta. 

Exempelvis så förlitar sig informant B på att bekanta kan hjälpa till med dennes säkerhet och 

vet inte riktigt själv hur personen i realiteten ska skydda sig. Informant A däremot visar 

exempelvis tydligt att denne saknar den grundläggande kunskap angående dataintrång och hur 

allvarligt det egentligen är. Resterande icke-drabbade informanter tar ändå dataintrång på 

allvar och väljer att skydda sig utifrån deras egna förmåga. 

De informanter som däremot blivit drabbade visar till skillnad från de icke-drabbade istället 

en större förståelse för hur man kan skydda sig. Baserat på detta har vi kommit fram till att 

privatpersoner inte har en tillräcklig kunskap när det kommer till att kunna skydda sig förrän 

de har blivit drabbade. Detta innebär att man bildar sig en större medvetenhet kring riskerna 

att använda sig av IT och utvecklar därför sitt säkerhetstänk efter att man har blivit drabbad. 

En annan intressant slutsats baserat på intervjuerna är att de drabbade visar en större rädsla för 

att drabbas av dataintrång ännu en gång jämfört med de icke-drabbade där de flesta inte anser 

sig vara rädda för att bli drabbad. Detta kan hänvisas till att de flesta av de drabbade inte 

längre känner sig säkra när de använder sig av internet. Detta kan förklaras till att de drabbade 

har upplevt de olika konsekvenser som dataintrång medför vilket har presenterats i denna 

studie. Medans de icke-drabbade inte har erfarenheter kring dessa konsekvenser är det 

möjligtvis mer naturligt för dessa att inte frukta något som de själva inte har upplevt.  
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10. Bilaga 1 
 
Detta är en bilaga som visar den text vi publicerade på Facebook för att få tag på informanter. 

 

”Hej,  

 

vi är tre studenter som studerar på det systemvetenskapliga programmet och skriver en 

uppsats angående hur dataintrång påverkar och formar konsekvenser för privatpersoner. För 

att kunna uppfylla vårt syfte har vi valt att genomföra intervjuer med personer som känner sig 

intresserade av att delta. Krav för att kunna delta är att du äger en dator och surfar på internet 

flera gånger i veckan. Det vi vill ha reda på är bl.a. hur du skyddar dig och dina attityder kring 

dataintrång. Vi är också intresserade av att intervjua personer som blivit drabbade av 

dataintrång på ett teknologiskt plan, alltså genom exempelvis din dator.  

Vi beräknar att intervjun kommer ta runt 5 min och samtalet kommer spelas in med ditt 

godkännande. Intervjun kommer att raderas efter vi har transkriberat samtalet och du har 

självklart rätt till anonymitet. 

 

Hör gärna av dig ifall du vill delta! ” 


