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Sammanfattning 
I och med att allt fler blir uppkopplade på internet är risken för säkerhetsbrister stor. Behovet 
av att utbilda olika sorters yrkesgrupper för att de ska kunna hantera känslig information ökar 
därför. I dagsläget finns ett flertal specifika kurser inom informationssäkerhet men det 
behöver också integreras i befintliga yrkesutbildningar där IT och informationshantering 
ingår. Men hur vet man hur ens anställda egentligen beter sig och hur vet man att en 
säkerhetskurs har gett önskat resultat? Den här uppsatsen är en pilotstudie för ett mätverktyg 
som kvantitativt ska kunna mäta människors beteende inom informationssäkerhet. Vi har valt 
att använda Theory of Planned Behavior (TPB) som ramverk för vårt mätverktyg. För att 
bekräfta mätverktygets funktion har vi mätt informationssäkerhetsbeteendet hos 89 studenter 
på Örebro universitet. Vi kan således visa att datorkunskap och informationssäkerhet, som 
ingår i kursen, ger ett bättre informationssäkerhetsbeteende. Resultatet ger en indikation på 
att verktyget fungerar 
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Begreppslista 
 
Dator - syftar till en bärbar dator/laptop eller en stationär dator.  
 
Hoax - Ett sätt att lura mottagaren att lämna ut uppgifter eller utföra en aktivitet som i 
slutändan skadar datorn. 
 
Informationssäkerhet (InfoSäk) - är de åtgärder som vidtas för att hindra att information 
läcker ut. Brukar traditionellt beskrivas som datorsäkerhet, datasäkerhet eller 
nätverkssäkerhet. 
 
InfoSäk-beteende - Informationssäkerhetsbeteende, ett beteende som visar hur säkert man 
hanterar information. 
 
ISBM - Information Security Behavior Measurement. Det mätverktyg som vi tar fram i denna 
studie. 
 
Likert skala - En bedömningsskala mellan exempelvis 1-5 där 1 exempelvis är “mycket 
dåligt” och 5 är “mycket bra”. 
 
Malware - Program och filer som är skapade för att vålla skada i en dator. Malware 
inkluderar virus, maskar och trojaner. 
 
Mätverktyg - En modell som gör det möjligt att mäta något, i denna studie syftar vi på ett 
verktyg som mäter beteende. 
 
Proaktiv medvetenhet - Att vara aktivt förutseende för en framtida (oönskad) situation. 
 
Scam/Phishing/Nätfiske - En olaglig metod som går ut på att försöka lura innehavare av 
t.ex. bankkonton att delge sina kreditkortsnummer, lösenord och annan känslig information. 
 
Subjektiv norm - Från engelska “Subjective norm” är det upplevda sociala trycket att 
engagera eller inte engagera sig i ett beteende. 
 
Surfplatta - En handdator med pekskärm. Kan också kallas padda eller pekplatta. 
 
TPB - Theory of planned behavior. En teori över hur beteendet påverkas av intentionen, 
attityden, de subjektiva normerna och den upplevda beteendekontrollen. 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Information
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1. Inledning 
Informationssäkerhet har fått en stor betydelse i och med att allt fler och fler blir 
uppkopplade. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2014) har 92 % av Sveriges befolkning, i 
åldrarna 16-85, tillgång till en internetuppkoppling i hemmet. Eftersom majoriteten av 
befolkningen är uppkopplade betyder det att risken för att känslig information sprids ökar. 
Det är användaren som är det största hotet mot säkerheten menar Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB, 2015). Ett sätt som gör att användaren kan bli den 
svagaste länken är exempelvis är när användaren klickar på länkar som leder till oseriösa och 
skadliga sidor för att på så sätt omedvetet sprida känslig eller personlig information. Enligt 
MSB (2012) finns det yrkesgrupper som kommer att behöva höja sin kompetens och öka sin 
medvetenhet kring informationssäkerhet. Dessa yrkesgrupper är jurister, systemvetare och 
personal inom vård och omsorg. MSB (2012) menar fortsatt att InfoSäk behöver utforskas 
ytterligare eftersom det är ett brett forskningsområde. Det finns ett antal specifika 
utbildningar inom InfoSäk, Men Kalmelid (2015) anser att det också är viktigt att integrera 
InfoSäk i alla utbildningar där IT ingår. Detta förutsätter att InfoSäk också ingår i 
lärarutbildningarna. En förutsättning för att kunna tydliggöra hur InfoSäk-nivån förändras 
eller behöver förändras är att det finns verktyg som mäter beteendet kring InfoSäk. Det finns 
för tillfället inget enkelt verktyg på svenska för att göra en mätning inom InfoSäk-beteende. 
Denna uppsats är en pilotstudie som syftar till att ta fram ett enkelt mätverktyg som företag 
eller andra organisationer kan använda sig utav för att undersöka studenters eller anställdas 
beteende inom informationssäkerhet.  

1.1 Bakgrund  
Här beskriver vi vad informationssäkerhet är. Vi presenterar även de säkerhetsområden 
(kategorier) inom informationssäkerhet som kommer att ingå i vårt mätverktyg. Vi går 
igenom bakgrunden och några exempel på säkerhetsrisker inom de olika kategorierna. 

1.1.1 Vad är informationssäkerhet (InfoSäk) 
Informationssäkerhet är ett holistiskt perspektiv och innefattar begrepp som dator, användare, 
information, nätverk, programvara och risk men brukar traditionellt beskrivas som 
datorsäkerhet, datasäkerhet och nätverkssäkerhet. På senare år har även psykologisk och 
ekonomisk säkerhet inkluderats i informationssäkerhet (Carlsson & Jacobsson, 2012). 
 
I en rapport från Kaspersky Lab (2015) beskrivs en utredning av mer än 330 
informationssäkerhetsincidenter som drabbat myndigheter och privata företag. Utredningen 
riktade in sig på ryskspråkiga nätbrottslingar och fann att den sammanlagda kostnaden för 
den skada de åsamkat uppgick till mer än 1.7 miljarder dollar varav 500 miljoner av dessa 
drabbade länder utanför Ryssland (Kaspersky Lab, 2015). Information i dagens samhälle har 
alltså ett betydande värde i fel händer. Det finns dessutom stora kostnader runt själva 
säkerhetsarbetet att återställa, reparera och förebygga attacker så den totala kostnaden för 
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cyberattacker globalt anses av McAfee (2014) uppgå till 400 miljarder dollar. Det bör noteras 
att Kaspersky och McAffe är företag som kan ha ett intresse i att visa höga siffror då de säljer 
antivirusprogram. 
 
Säkerhetshotet har således blivit allt mer omfattande för organisationer och företag. Vissa 
universitet har tagit fram egna policys och regler och visar dem tydligt på universitetets 
hemsida. Ett exempel är Boston University i USA som har en hel avdelning för InfoSäk med 
information om aktuella hot samt och hur man skyddar sig på bästa sätt. Företag använder sig 
av ISO-27001 för att certifiera att man använder säkerhetsrutiner (ISO, u.å.). Vi tar här upp 
några av de säkerhetsområden som kan ingå i dessa säkerhetsrutiner. 

1.1.2 Lösenordshantering 
2008 använde en då arbetslös man Skype och ringde ett slumpmässigt nummer, han tryckte 
sedan in koden 123456. Trots att han själv inte förstod just då vad han gjort, hade han gett sig 
själv tillträde till de franska centralbankerna (Keszthelyi, 2013). 
 
2009 postade en anonym användare över 10 000 Windows Live Hotmail konton på en 
websida vid namn PasteBin vilket gjorde att lösenorden låg fritt för vem som helst att 
granska. Av 9843 synliga lösenord fanns det 8931 (90 %) unika lösenord. Några av de 20 
mest vanliga lösenorden var: 123456 (64st), 123456789 (18st), 111111 (10st), 12345678 
(9st), 1234567 (8st), iloveyou (7st), 000000 (7st). Endast 565st (6 %) av lösenorden hade en 
mix av bokstäver, nummer och specialtecken. Exempel: 1Love You$%@  (Calin, 2009). 
 
Enligt Santerre (2009) bör ett lösenord inte bestå av ord som finns i ordlistor eller som är lätta 
att gissa. Det finns 26^8 möjliga kombinationer av ett lösenord med 8 bokstäver i enbart 
gemener men det finns 94^8 möjliga kombinationer av ett lösenord med 8 bokstäver om man 
använder en mix av gemener och versaler samt siffror och specialtecken. Det innebär över 
6000 biljoner fler kombinationer av ett sådant lösenord. Det är alltså betydligt svårare att 
gissa eller knäcka ett sådant lösenord (Santerre, 2009). 

1.1.3 Säker enhet 
Att lämna sin dator olåst kan få förödande konsekvenser oavsett om du jobbar inom sjukvård, 
juridik, ekonomi eller systemutveckling. Inom sjukvård kan sekretessbelagda patientuppgifter 
stjälas och inom företag kan företagshemligheter offentliggöras eller säljas till andra företag. 
I slutändan kan det enligt Prout (u.å.) innebära att du förlorar ditt jobb, hamnar i rättstvist, 
skadar företagets rykte eller framtidsutsikter. I extrema fall när datorn blir stulen kan det leda 
till att någon sprider virus eller spionprogram på din dator och får det att se ut att komma från 
dig. 
 
Att låsa sin dator är en enkel procedur men kräver att du får det som vana att faktiskt göra det 
varje gång du lämnar den obevakad. Med de flesta operativsystem kan du välja att datorn 
låser sig automatiskt efter en viss tids inaktivitet, vilket är bra som backup de gånger du 
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glömmer att låsa (Prout, u.å.). Att låsa datorn gör det inte omöjligt att komma åt 
informationen på den om den blir stulen, men det blir betydligt svårare. 

1.1.4 Proaktiv medvetenhet 
Oavsett om vi är hög- eller lågutbildade, gamla eller unga så är det lätt att bli lurad av vad 
som brukar kallas Social Engineering. Detta fenomen bygger enligt Carlsson & Jacobsson 
(2012) på att bifoga en länk som inte leder till den plats som den utger sig att göra. Ett 
exempel kan vara ett mail från din bank som meddelar att lösenordet behöver ändras, i själva 
verket leder länken till en sida som avlyssnas för att få lösenordet till din bank (scam, 
phishing). Det finns också mail som varnar användarna för problem eller virus i datorn, 
vidare leder meddelandet användaren att utföra specifika handlingar i tron att man reparerar 
datorn. I själva verket leds användaren att radera viktiga filer eller omedvetet installera virus 
och blir på så vis själv den som orsakar problemen (hoax). Social Engineering kan 
förekomma på sociala medier (Facebook, twitter), mail, sms eller chatprogram. För att 
undvika detta krävs en proaktiv medvetenhet där man kritiskt bedömer om det är trovärdigt 
och vidtar åtgärder för att inte bli lurad. Man kan exempelvis hålla muspekaren över länken 
och se vilken webbadress den leder till. Man kan också kontakta den tänkta avsändaren via 
telefon för att få en verifiering på att meddelandet stämmer. 

1.1.5 Uppdatering 
När Alice i boken Bakom Spegeln (en föregångare till Alice i Underlandet) frågade den röda 
drottningen varför hon hela tiden sprang svarade hon att hon måste springa för att behålla sin 
ursprungliga plats: om hon stannade hamnade hon ohjälpligt efter. Detta utgör den Röda 
drottningens hypotes, i denna blir allt som inte håller samma takt som omgivningen 
utkonkurrerat (Carlsson & Jacobsson, 2012). Då antivirusföretagen hittar nya virus först när 
de finns i omlopp så är det oerhört viktigt att antivirusanvändarna uppdaterar sina 
antivirusdefinitioner så fort dessa släpps. Enligt Symantecs Internet Security Threat Report 
(2015) så är antalet virus i procent med det primära syftet att “stjäla enhetens data” i topp på 
deras lista för 2014 med 36 %. Året innan var denna siffra 17 %. Det är inte bara 
virusprogram som av naturliga skäl är viktiga att uppdatera, det är också viktigt att uppdatera 
övriga programvaror direkt när uppdateringen släpps. Orsaken till detta är hackers som vid 
varje nysläppt patch söker igenom uppdateringsfilen med speciella verktyg för att jämföra 
skillnaden i kod från tidigare och på så vis kunna hitta de säkerhetsluckor som patchen var 
planerad att stänga. Det finns då en tid mellan det att uppdateringen släppts fram till det att 
användarna faktiskt uppdaterar. Under denna tid kan hackern således utnyttja detta 
säkerhetshål (Coppens, et al., 2013). 

1.2 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med denna pilotstudie är att skapa en modell med tillhörande enkätfrågor som ska 
kunna användas som ett mätverktyg för att undersöka människors InfoSäk-beteende.  
Med hjälp av enkätfrågorna kommer vi att ta reda på vad InfoSäk-beteende innebär för olika 
blivande yrkesgrupper som studerar på Örebro Universitet och hur beteendet skiljer sig åt.  
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Målgrupp 
Beteendemätare för informationssäkerhet (InfoSäk) i syfte att mäta ett företags gensvar på en 
säkerhetspolicy eller för att användas i utbildningssyfte som underlag för att skapa en 
anpassad utbildning med InfoSäk. 

1.2.1 Forskningsfråga (FF) 
FF1.  Hur kan vi mäta InfoSäk-beteende? 

Vi vill kunna mäta ett InfoSäk-beteende enbart genom ett egenutvecklat kvantitativt 
mätverktyg och på detta sätt förstå om ett beteende är bra eller dåligt och/eller kan 
förbättras. 

FF2.   Hur kan vi mäta skillnad på grupper eller individers InfoSäk-beteende? 
Vi vill kunna se skillnader i gruppers InfoSäk-beteende för att kunna jämföra om en 
kurs eller policy har varit framgångsrik. 

FF3.  Vilka skillnader kan vi se mellan olika blivande yrkesgruppers InfoSäk-beteende 
bland studenter på Örebro universitet? 

Vi vill se om program med InfoSäk eller datorkunskap har någon påverkan på 
InfoSäk-beteende och om det skiljer sig mellan blivande yrkesgrupper. 

1.3 Avgränsning 
Studien är avgränsad till att undersöka olika blivande yrkesgrupper som studerar vid Örebro 
Universitet. Grupperna är jurister, ekonomer, informatiker, socionomer och vårdpersonal 
(läkare och sjuksköterskor). Detta eftersom vissa av dessa prioriteras i MSB (2012). 
Socionomer och ekonomer inkluderades då de fångades upp i enkäten och troligen kommer 
hantera känslig information i sitt arbetsliv. Endast programstudenter inkluderades för att 
kunna mäta skillnader i de blivande yrkesgrupperna. 

1.4 Uppsatsens upplägg 
Sammanfattningsvis har denna uppsats två huvudsakliga mål. Det första är att ta fram ett 
mätverktyg för att mäta InfoSäk-beteende. Det andra är att testa verktyget genom att göra en 
enkätundersökning med frågor från mätverktyget för att se om studenter vid Örebro 
Universitet har olika beteenden inom InfoSäk. På så sätt ser vi om verktyget fungerar på ett 
bra sätt och även om det finns intressanta skillnader på InfoSäk-beteendet mellan olika 
blivande yrkesgrupper vid Örebro Universitet. Enkäten ingår i mätverktyget och kommer att 
kunna återanvändas om den visar sig fungera som det är tänkt.  Uppsatsen är uppbyggd på så 
sätt att vi börjar med att ta fram ett mätverktyg och sedan pilottestar detta på blivande 
yrkesgrupper vid Örebro Universitet. Mätverktyget och enkätundersökningen följs åt 
parallellt genom hela uppsatsen. I kapitel 2 beskriver vi hur mätverktyget är uppbyggt. Det 
görs genom att utforska befintliga modeller och teorier angående människors beteende. I 
kapitel 3 beskrivs metoden för hur verktyget tas fram och hur det kommer att användas. Där 
beskrivs även hur enkätundersökningen har gått till. I kapitel 4 finns resultatet och analysen 
över både verktyget och enkätundersökningen.  
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2. Teori 
I det här kapitlet beskrivs vilka teorier och ramverk vår studie baseras på. Först beskrivs 
teorin för planerat beteende (Theory of planned behavior), grundteorin vi utgår från. Senare 
beskrivs tidigare forskning inom informationssäkerhetsområdet. Till sist presenteras även 
modellen för vårt egenutvecklade mätverktyg för mätning av InfoSäk-beteende.  

2.1 Ramverket “Theory of planned behavior” (TPB) 
TPB gör det möjligt att förklara en människas beteende (Behaviour) genom att ställa 
specifika frågor som reder ut respondentens intention (Intention), som i sin tur påverkas av 
attityd till beteendet (Attitude), påverkan från vänner, chefer eller regler (Subjective norm) 
och möjligheten/kunskapen att kunna utföra beteendet (Perceived behavioral control) (Ajzen, 
1991)(fig 1). Intentionen behöver inte påverkas utav alla tre för att ge ett beteende, utan det 
kan vara så att enbart attityden och subjektiva normer påverkar intentionen. TPB togs fram 
för att kunna förutse, förklara och mäta beteende i olika situationer (Ajzen, 2005).  
 
 

 
fig 1. Theory of planned behavior (TPB), Ajzen 1991. 
 
Intention  
Det tänkta beteendet som påverkas av attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll. 
Ju starkare intentionen är, desto mer ökar sannolikheten för utförande av beteendet (Ajzen, 
1991). 
 
Attitude toward the behavior (Attityd till beteende) 
Attityden är den positiva eller negativa inställningen en individ har till beteendet. En mer 
positiv attityd till beteendet ökar chansen till det beteendet. På samma sätt innebär det att en 
mer negativ inställning till beteendet gör det mindre sannolikt att man utför beteendet (Ajzen, 
1991) 
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Subjective norm (Subjektiv norm) 
Den subjektiva normen handlar om hur människor utifrån påverkar individen (Ngoqo & 
Flowerday, 2015). De människor med störst möjlighet att påverka individen är de som socialt 
och emotionellt är nära individen. Sådana människor har ett betydande subjektivt normvärde 
och har därför en hög möjlighet att påverka individen (Ajzen, 2005). Kan även handla om 
policys, hur regler inom företag påverkar hur man beter sig (Safa et al. 2015). 
 
Perceived behavioral control (Upplevd beteendekontroll) 
Den upplevda beteendekontrollen är i vilken utsträckning individen känner att de har 
möjlighet att utföra beteendet. Detta kan påverkas av icke-motiverande faktorer såsom 
tillgången på resurser, kunskaper och möjligheter (Ajzen, 1991). Det kan också vara så att 
upplevd beteendekontroll påverkar beteendet direkt,  
 
Behavior (Beteende) 
Det faktiska beteendet som styrks eller försvagas av det sammanlagda resultatet av attityd, 
subjektiv norm, upplevd beteendekontroll samt intention. Upplevd beteendekontroll har en 
betydande påverkan då okunskap eller omöjlighet att kunna utföra beteendet sänker 
möjligheten till ett tänkt beteende (Ajzen, 1991). 

2.2 TPB och informationsäkerhet 
TPB är en välanvänd teori inom informationssäkerhetsforskning. I denna studie tar vi upp två 
olika studier, Safa et. al (2015) och Ngoqo och Flowerday (2015), som har använt sig av TPB 
som teoretisk bakgrund. 
 
Safa et al (2015) har gjort en studie om informationssäkerhetsbeteende i verksamheter. De 
vill bland annat visa att en ökad medvetenhet inom informationssäkerhet ändrar attityden hos 
användaren till att bete sig mer informationssäkert. De har tagit fram en modell som visar hur 
medvetet försiktighetsbeteende inom informationssäkerhet (Information security conscious 
care behavior, ISCCB) påverkas av olika faktorer. De använde sig av bland annat TPB, 
(Ajzen, 1991) för att se om deras hypoteser kunde bekräftas. Förutom TPB´s attityd, 
subjektiva normer och upplevd beteendekontroll har de även undersökt om 
informationsäkerhetsmedvetenhet, verksamhetspolicys, erfarenhet och engagemang, 
hotbedömning och självförmåga spelar in i beteendet för informationssäkerhet. Inom varje 
område hade de en hypotes om hur det påverkar beteendet för informationssäkerhet (Safa et 
al, 2015). De tog fram en enkät innehållande frågor som rör dessa områden och frågorna var i 
en Likert-skala mellan 1 och 5. Studien tog plats i Malaysia och respondenterna var främst 
yrkesverksamma experter inom informationssäkerhet. Anledningen till att de valde att fråga 
experter var att det var dem som förstod sig på ämnet och terminologin som användes. 
Experterna var personer som genom bland annat forskning, utbildning och erfarenhet hade 
stor kunskap inom informationssäkerhet. Eftersom de valde att bara ha med experter i sin 
studie blev det ett begränsat urval. De fick in 212 enkätsvar som kunde analyseras.  Resultatet 
visade att medvetenheten påverkar attityden till medvetet försiktighetsbeteende. De såg även 



7 

att den subjektiva normen påverkas av företagspolicys och att erfarenhet och engagemang 
påverkar den upplevda beteendekontrollen. Däremot såg de inte att enbart upplevd 
beteendekontroll påverkar till medvetet försiktighetsbeteende (Safa et. al, 2015). 
 
Ngoqo och Flowerday (2015) har tagit fram ett ramverk för att se sambandet mellan 
medvetenhet och beteende när det gäller informationssäkerhet för studenter i Sydafrika som 
använder mobiltelefoner. Ramverket heter Information Security Behavior Profiling 
Framework, och förkortas som ISBPF (Ngoqo & Flowerday, 2015). Som teoretiskt grund för 
att undersöka beteendet har de valt TPB (Ajzen, 1991). Förutom beteendet tror författarna till 
den här studien att medvetenhet spelar en stor roll i en användares slutgiltiga 
säkerhetsbeteende (Ngoqo & Flowerday, 2015). Den teoretiska bakgrunden för att undersöka 
medvetenhet är modell gjord av Kruger & Kearney (Ngoqo & Flowerday, 2015). ISBPF är 
baserad på TPB för att förstå beteende och Kruger och Kearney´s modell för att kunna mäta 
medvetenhet. För att kunna se sambandet mellan beteende och medvetenhet använder de sig 
av Stanton´s modell (Ngoqo & Flowerday, 2015). Studien tog plats på ett universitet i 
Sydafrika där cirka 90 studenter som läste affärsinformatik fick svara på en enkät i 3 
omgångar. Förutom en enkät gjordes det bland annat en kampanj om medvetenhet i två 
omgångar för att se om resultaten förändrades. Analysen av resultatet gjordes bland annat 
med hjälp av en korrelationsanalys (Ngoqo & Flowerday, 2015). Resultatet visade att det 
finns en relation mellan medvetenhet och beteende. ISBPF visar på så vis att en förändring i 
medvetenhet kan leda till en förändring i beteendet (Ngoqo & Flowerday, 2015). Resultatet 
visar också att inom områden där studenter upplevde högre kunskap, kunde de också visa en 
mer positiv attityd till InfoSäk-beteende.    

2.3 Framtagning av InfoSäk-kategorierna baserat på SeBIS 
Egelman och Peer (2015) har tagit fram en skala för att mäta användarens avsikt att följa de 
vanligaste säkerhetsråden. Skalan kallas för The Security Behavior Intentions Scale (SeBIS). 
SeBIS togs fram genom att undersöka vilka de vanligaste säkerhetsråden från bland annat 
olika internetleverantörer var. För att komplettera med fler frågor frågade de olika experter 
om vad de ansåg var viktigt att ha med. Vid tre omgångar tillfrågades ca 500 deltagare att 
svara på frågorna. Detta var för att kunna förfina frågorna och på så sätt komma fram till ett 
antal frågor som sedan blev deras mätverktyg. Den första omgången av frågor bestod av 30 
frågor och de var ställda i en Likertskala. De frågor som bland annat var obesvarade av flest 
deltagare togs bort och vid andra omgången var det 24 frågor som skulle besvaras. Genom att 
göra analyser på de kvarvarande frågorna kunde de se vilka frågor som passade bäst som de 
16 utvalda frågor som nu utgjorde den färdiga skalan. Nu kunde Egelman & Peer (2015) se 
fyra tydliga kategorier av frågor uppstå som är centrala för att fånga/mäta InfoSäk-beteende: 

● lösenordshantering  
● säker enhet  
● proaktiv medvetenhet 
● uppdatering 

En sista testomgång genomfördes med de utvalda 16 frågorna i slumpmässig ordning. 
Resultatet visade att det finns ett omvänt samband mellan säkerhetsbeteende och impulsivitet. 
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Det kan betyda att användare som följer säkerhetsråd inte är spontana utan att de har 
framsynthet och tänker till innan de agerar. 

2.4 Vårt egna ramverk/mätverktyg ISBM (Information Security 
Behavior Measurement) 
Genom att använda delar av TPB samt kategorier och frågor från SeBIS har vi utvecklat ett 
eget mätverktyg för att mäta informationssäkerhetsbeteende. Vi kallar det för ISBM, 
Information Security Behavior Measurement (fig 2).  Vi använder InfoSäk-kategorierna från 
SeBIS för att få fyra primära säkerhetsområden att undersöka, för varje kategori ställs fyra 
frågor enligt TPB’s ramverk för att utröna vilket beteende varje kategori ger. 
Exempelvis kategorin Säker enhet har en fråga för Attityd, en för Subjektiv norm, en för 
Upplevd beteendekontroll och en för Intention. Tillsammans visar de på ett Beteende. 
Förutom dessa frågor finns bakgrundsfrågor och erfarenhetsfrågor för att filtrera 
respondenterna. 
 

 
fig 2. Modell över Information Security Behavior Measurement (ISBM) 
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2.4.1 Beskrivning av InfoSäk-kategorierna enligt ISBM 
Nedan beskrivs de olika kategorier som InfoSäk-frågorna är indelade i.  
 
Säker enhet 
Kategori som avser att säkra den egna datorn för att undvika intrång vid stöld eller otillåtet 
användande.  
Exempelfråga: Om min dator blir stulen förväntar jag mig att ingen kan se lagrad känslig 
information. 
 
Proaktiv medvetenhet 
Kategori som avser förebyggande medvetenhet för att undvika att klicka på riskfyllda länkar. 
Exempelfråga: Jag öppnar alltid länkar när någon skickar dem till mig. 
 
Uppdatering 
Kategori som avser att uppdatera sina programvaror och antivirusprogram ofta och omgående 
för att undvika säkerhetshot och virus. 
Exempelfråga: Jag försöker se till att programmen jag använder är uppdaterade 
 
Lösenordshantering 
Kategori som avser att undvika att online-konton drabbas av identitets- eller konto-stöld på 
grund av undermålig lösenordshantering.  
Exempelfråga: Jag ändrar inte lösenord på online-konton om jag inte är tvungen. 
 

2.4.2 Beteendeanalys med hjälp av TPB 
 
 

 
fig 3. Beskrivning av ISBM’s frågefokus inom TPB  
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Intention enligt ISBM 
Beslut taget av respondenten och den primära grunden för att utföra en handling, styrks eller 
försvagas av attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll (fig 3). 
Exempelfråga: Jag försöker se till att programmen jag använder är uppdaterade. 
 
Attityd enligt ISBM 
Respondenternas medvetenhet och attityd i säkerhetsfrågor. 
Exempelfråga: Om jag blir tillfrågad att installera uppdateringar gör jag detta direkt. 
 
Subjektiv norm enligt ISBM 
Påverkan från vänners åsikter och medvetenhet om informationssäkerhet. 
Exempelfråga: Mina vänner anser att man behöver uppdatera programvaror. 
 
Upplevd beteendekontroll enligt ISBM 
Möjligheten att kunna utföra beteendet, om man behöver hjälp från utomstående eller om 
man anser det tekniskt omöjligt att utföra. 
Exempelfråga: Jag måste få hjälp av någon datorkunnig för att kontrollera och utföra 
uppdateringar på min dator. 
 
Beteende enligt ISBM 
Det faktiska InfoSäk-beteendet utifrån resultaten av attityd, subjektiv norm, upplevd 
beteendekontroll och intention (fig3). 
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3. Metod 
I det här kapitlet beskriver vi de avgränsningar vi gjort i våra metoder, hur vi har gått 
tillväga för att genomföra studien och hur vi har tagit fram vårt mätverktyg. Vi beskriver 
också hur och varför vi har valt just dessa respondenter att testa verktyget, hur vi gjort 
litteratursökningen samt vilken analysmetod vi använder. 

3.1 Avgränsning Metod 
Beteende kan mätas genom att observera studenter i deras beteende i specifika scenarion. 
Oates (2006) menar att det är svårt att repetera och mäta resultatet av en sådan observation 
över tid. I just säkerhetsfrågor är det också möjligt att den observerade skärper sig under 
observationen då den vet vad den ska göra just då men inte nödvändigtvis gör detta i normala 
fall, den s.k. “försökskanineffekten” (Bryman & Nilsson, 2002). Frågorna i enkäten skulle 
också kunna göras som en intervju men likt en observation blir den svår att repetera och mäta 
på ett enkelt och snabbt sätt när det är många respondenter och stora grupper. 
 
Vi valde att göra studien genom en kvantitativ studie med frågeformulär då vi behöver:  

● verifiera verktyget vi framställer 
● visa skillnader mellan respondenter eller grupper 
● visa skillnader vid olika tidpunkter (exempelvis före och efter InfoSäk-kurs) 
● analysera resultat från många respondenter 

(Bryman & Nilsson, 2002). 
 
Mätningen sker i en förenklad “direkt” form av mätning där vi bortser från en “indirekt” form 
där man även mäter korrelationen mellan attityd, subjektiv norm och upplevd 
beteendekontroll (Ajzen, 2002, Bryman & Nilsson, 2002). Denna förenkling bortser också 
från de matematiska statistiska uträkningar som rekommenderas av Ajzen (2002) för en 
fulländad TPB-analys då vi anser att detta är utanför vår kunskapsnivå för denna C-uppsats.  

3.2 Litteratursökning  
En litteraturstudie har genomförts genom att söka vetenskapliga artiklar i Summon och 
Google Scholar. Sökord som användes var information, security, behavior, threat, survey, 
TPB och awereness. Exempel på söksträng: 
 
((security) OR (infosec)) ((computer) OR (information)) ((behaviour) OR (behavior) OR 
(awareness)) 
 
För att göra en mer snäv sökning begränsades urvalet till att vara vetenskapligt godkända 
artiklar samt till nyare artiklar, det vill säga från år 2012 och framåt. Ytterligare artiklar har 
hittats via referenser i de förstnämnda artiklarna och är således äldre än de från 2012. 
Sökningar har också gjorts efter säkerhetsrapporter gjorda av MSB, SCB och antivirusföretag 
som exempelvis Symantec för att ta fram statistiska fakta om informationssäkerhet. 
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3.3 Val av respondenter 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nationella handlingsplan 2012 
är vårdpersonal, jurister och systemvetare exempel på yrkesgrupper som kommer att behöva 
ha stor kunskap inom informationssäkerhet. Vi valde således dessa blivande yrkesgrupper på 
Örebro universitet samt de yrkesgrupper där vi fick ett godtyckligt svarsantal (se kap. 4.1) 
och som också kan anses vara känsliga för InfoSäk-brott. Detta för att undersöka hur 
InfoSäk-beteendet för studenterna inom de valda yrkesområdena ser ut och på så vis se om de 
är förberedda för den hantering av känslig information som kan finnas på arbetsplatser. 
Respondenter som inte använder dator på universitetet väljs bort så att analysen endast 
omfattar de som använder dator, surfplatta eller skolans datorer. Detta görs med hjälp av 
fråga 5. 

3.4 Konstruktion av ISBM 
I fig 4 ses vår modell med frågorna (F) i relation till de olika enheterna. Frågorna 6, 7, 8, 9 
hör således till frågor som rör Intention och innehåller en fråga från varje InfoSäk-kategori. 
Hela frågeformuläret finns bifogat i bilaga 1. 
 

 
fig 4. Modellen för mätverktyget ISBM inklusive frågornas nummer och placering i modellen 
 
Fråga 1-5 är bakgrundsfrågor 
F1: Undersöker om respondenten är programstudent, om inte så avslutas enkäten. 
F2: Undersöker vilket kön respondenten har 
F3: Undersöker vilket program som studeras just nu, öppen fråga om program saknas. 
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F4: Undersöker vilken termin som studeras just nu i de fall man vill undersöka detta 
specifikt. 
F5: Undersöker vilken typ av enhet som respondenten använder i skolan. Bärbar dator, 
skolans stationära dator, en surfplatta eller ingen dator. 
 
Fråga 6-21 är Informationssäkerhetsfrågor 
Vi har delat in InfoSäk-frågorna efter de moduler (attityd, subjektiv norm, upplevd 
beteendekontroll och intention) som finns i TPB (Ajzen, 1991) För att frågorna ska passa 
TPB har vi konstruerat dem enligt Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and 
Methodological Considerations (Ajzen, 2002). Huvudfrågorna är utvalda från Egelman och 
Peer (2015) och Ngoqo et. al(2015) och kategoriserade till: lösenordshantering, säker enhet, 
proaktiv medvetenhet och uppdatering. Kategorierna togs fram genom en studie för skalor av 
Egelman och Peer (2015). 
 
Intention 
F6: Undersöker intentionen om datorn blir stulen så förväntar sig respondenten att ingen kan 
se lagrad information. “Stämmer inte alls” anses vara hög InfoSäk då informationen på en 
stulen dator inte anses säker i andra händer oavsett om respondenten anser sig säkrat upp sin 
dator. Kryptering eller lösenordsskydd är ingen garanti för att datorn är säker vid stöld. Med 
tillräckligt mycket tid och kunskap är det möjligt att knäcka dessa skydd och komma åt 
informationen. Tillhör InfoSäk-kategorin “Säker enhet”. 
F7: Undersöker om respondenten alltid öppnar länkar som de blivit tillsända (via mail, chatt, 
Facebook osv.). “Stämmer inte alls” anses vara hög InfoSäk då länkar kan leda till andra 
sidor än de utger sig att vara. Även länkar skickade från bekanta eller vänner kan utgöra en 
fara då deras konton kan vara kidnappade. Tillhör InfoSäk-kategorin “Proaktiv medvetenhet”. 
F8: Undersöker om respondenten försöker se till att programmen de använder är 
uppdaterade. “Stämmer helt” anses vara hög InfoSäk då uppdateringar förhindrar 
säkerhetsluckor och uppdaterar virusdefinitioner hos antivirusprogram. Tillhör InfoSäk- 
kategorin “Uppdatering”.  
F9: Undersöker om respondenten inte ändrar lösenord på online-konton om de inte är tvugna. 
“Stämmer inte alls” anses vara hög InfoSäk då lösenord på online-konton kan bli stulna och 
det anses således bra att byta lösenord med jämna mellanrum. Tillhör InfoSäk-kategorin 
“Lösenordshantering”.  
 
Attityd 
F10: Undersöker om respondenten låser sin dator manuellt då de lämnar den obevakad. 
“Stämmer helt” anses vara hög InfoSäk då personer kan få tillgång till informationen på 
datorn mycket enkelt om datorn är olåst. Tillhör InfoSäk-kategorin “Säker enhet”. 
F11: Undersöker om respondenten håller muspekaren över länkar som skickats till dem för 
att se vart länken leder innan de klickar dem. “Stämmer helt” anses vara hög InfoSäk då man 
kan jämföra adressen som visar vart den leder med den adress som den utger sig att leda till. 
Tillhör InfoSäk-kategorin “Proaktiv medvetenhet”. 
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F12: Undersöker om respondenten installerar uppdateringar direkt då de blir tillfrågade. 
“Stämmer helt” anses vara hög InfoSäk då det är viktigt att uppdatera så snabbt som möjligt 
innan säkerhetshålen blir utnyttjade. Tillhör InfoSäk-kategorin “Uppdatering”.  
F13: Undersöker om respondenten vid skapandet av lösenord inkluderar specialtecken även 
om det inte krävs. “Stämmer helt” anses vara hög InfoSäk då specialtecken ökar svårigheten 
att knäcka lösenordet. Tillhör InfoSäk-kategorin “Lösenordshantering”.  
 
Subjektiv Norm 
F14: Undersöker om respondentens vänner uppmuntrar till att låsa datorn när den lämnas. 
“Stämmer helt” anses vara hög InfoSäk då detta kan påverka beteendet positivt. Tillhör 
InfoSäk-kategorin “Säker enhet”. 
F15: Undersöker om respondentens vänner förväntar sig att denne öppnar alla länkar som de 
skickar. “Stämmer inte alls” anses vara hög InfoSäk då detta kan påverka beteendet negativt. 
Tillhör InfoSäk-kategorin “Proaktiv medvetenhet”. 
F16: Undersöker om respondentens vänner anser att man behöver uppdatera programvaror. 
“Stämmer helt” anses vara hög InfoSäk då detta kan påverka beteendet positivt. Tillhör 
InfoSäk-kategorin “Uppdatering”.  
F17: Undersöker om respondentens vänner anser att det räcker med enkla lösenord när man 
registrerar ett online-konto. “Stämmer inte alls” anses vara hög InfoSäk då detta kan påverka 
beteendet negativt. Tillhör InfoSäk-kategorin “Lösenordshantering”.  
 
Upplevd Beteendekontroll 
F18: Undersöker om respondenten på egen hand vet hur man låser samt ändrar lösenord på 
datorn. “Stämmer helt” anses vara hög InfoSäk då kunskapen möjliggör ett säkert beteende. 
Tillhör InfoSäk-kategorin “Säker enhet”. 
F19: Undersöker om respondenten måste öppna länkar som någon skickar til dem för att få 
veta vart de leder. “Stämmer inte alls” anses vara hög InfoSäk då klick på okända länkar är en 
säkerhetsrisk. Tillhör InfoSäk-kategorin “Proaktiv medvetenhet”. 
F20: Undersöker om respondenten måste få hjälp av någon datorkunnig för att kontrollera 
och utföra uppdateringar på datorn. “Stämmer inte alls” anses vara hög InfoSäk då okunskap 
i detta gör det svårt att utföra uppdateringar kontinuerligt och i god tid. Tillhör InfoSäk- 
kategorin “Uppdatering”.  
F21: Undersöker om respondenten på egen hand vet hur man ändrar lösenord på online-
konton. “Stämmer helt” anses vara hög InfoSäk då kunskapen möjliggör ett säkert beteende. 
Tillhör InfoSäk-kategorin “Lösenordshantering”.  
 
InfoSäk-frågorna har en femgradig Likert-skala från “stämmer inte alls” till “stämmer helt” 
(fig 5). Den femgradiga skalan valdes då den finkorniga sjugradiga skalan inte ansågs 
nödvändig för att se åt vilket håll respondenten avser att agera. Det ansågs också tillräckligt i 
Egelman och Peer´s (2015) studie. Dessutom ansåg respondenterna i studien av Safa et.al 
(2015) att en femgradig skala kändes mer bekväm att svara på då de ändå undvek att svara 
högsta eller lägsta när den var sjugradig. Vi valde att inte ha med några öppna frågor i 
enkäten eftersom det finns en risk att respondenterna undviker att svara på enkäten om de ser 
att sådana frågor finns med (Bryman & Nilsson, 2002). För att få respondenterna att ta 
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ställning till frågorna finns svarsalternativet “Vet ej” inte med i frågorna som är i Likertskala 
(Oates, 2006). 
InfoSäk-frågorna kan ses i sin helhet i fig 6. 
 

 
fig 5. Exempel på fråga 
 
Fråga 22-25 är erfarenhetsfrågor. 
För att se om respondenterna hade någon tidigare erfarenhet av informationssäkerhet, 
antingen på Örebro Universitet eller på något annat läroverk, valde vi att lägga till tre frågor 
om det. För att kolla hur de själva upplevde sin egen datorkunskap valde vi att lägga till en 
fråga om det.  
F22: Undersöker om respondenten fått lära sig hantera InfoSäk i utbildningen på Örebro 
universitet. 
F23: Undersöker om respondenten gått en specifik utbildning i InfoSäk vid Örebro 
universitet. 
F24: Undersöker om respondenten gått en specifik utbildning i InfoSäk utanför Örebro univ. 
F25: Undersöker vad respondenten anser om sin egen datorkunskap 

3.5 Test av frågor 
Ett test av enkätfrågorna utfördes med ett tiotal vänner och bekanta innan den skickades ut till 
de tänkta respondenterna. Detta gjordes för att kolla att frågorna var rätt ställda och lätta att 
förstå (Bryman & Nilsson, 2002). Respondenterna omfattade varierad datorkunskap och 
akademisk bakgrund. De anmärkningar som belystes var:  

● att “Mina vänner”-frågorna (Subjektiv norm) kändes underliga då man inte kunde 
veta vad ens vänner anser. Ändringar gjordes således i frågeformuläret och ett 
förtydligande skrevs till dessa frågor. Där poängterades att enkäten vill veta vad 
respondenten “tror” att vännerna anser. 

● att “Informationssäkerhetsbeteende” är ett för långt och krångligt ord, ändringar 
gjordes således till “Beteende kring informationssäkerhet” 

● att “stämmer inte alls” i en tidig version av enkäten var placerad på höger sida kändes 
bakvänt, var på detta vändes så att “stämmer helt” istället placerades på höger sida. 

Enkäten ändrades till att överensstämma med de synpunkter som kom upp i frågetestet. 
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3.6 Genomförande av enkätundersökningen 
Enkäten gjordes i Googles webbaserade enkätverktyg Google Formulär. Den valdes att göra 
där för att den enkelt skulle kunna skickas ut till respondenterna. I informationstexten till 
enkäten skrev vi att alla svar behandlas konfidentiellt och att det inte skulle kunna gå att 
koppla svaren till en specifik person. Enkäten skickades först ut på Örebro Universitets 
Facebooksida. För att sedan rikta in oss specifikt på de olika yrkesgrupperna valde vi att 
lägga ut enkäten på olika programsidor på Facebook, till exempel “Sjuksköterskeprogrammet 
vid Örebro Universitet”. Det delades också ut 50 pappersenkäter för att öka respondentantalet 
samt för att fånga upp de som eventuellt inte använder facebook eller inte har sett enkäten på 
facebook. En av dessa enkäter fick strykas på grund av delvis obesvarade frågor och två av 
dessa enkäter förblev obesvarade. Pappersenkäterna bokfördes manuellt i online-enkäten. Vid 
två tillfällen stod vi också i entrén till universitetet och fick programstudenter att fylla i 
online-enkäten via en bärbar dator. 
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3.7 Analysmetod  
Här redovisas metodvalen för hur vi analyserar mätningen 

3.7.1 Samband i mätverktyget 
För att respondenten inte skulle kunna se ett mönster i svaren, att alltid svara “stämmer helt”, 
så lät vi dels utvalda frågor ha ett negativt uttryck (Ex. “Jag ändrar inte...”) enligt Egelman 
och Peer (2015) och dels medvetet få det mest informationssäkra svarsalternativet att vara 
representerat på på både “stämmer inte alls” och “stämmer helt” så att man inte kan se ett 
mönster. I fig 6 illustreras detta med en grön ruta i det svarsalternativ som anses ge mest 
styrka för ett informationssäkert beteende. 

 
fig 6. Frågornas konstruktion och indelning i skalor (Kategori) och ramverkets delar (TPB) 

3.7.2 Metod för analys av svar 
Listan med svar från Googleenkäten fördes över i Excel för att utföra mätning och analys. 
För att mäta beteende tas ett medelvärde av Attityd, Subjektiv norm, Upplevd beteende 
kontroll och Intention. Frågorna i samma kategori viktas således mot varandra för att visa om 
beteendet är troligt. Det högsta värdet hamnar således mot svaret med den gröna rutan i fig 6. 
Vid användandet av skalor i en Googleenkät är det inte möjligt att vända värdena i skalan 
utan de är alltid 1,2,3,4,5 med högsta värdet på höger sida. Det hade varit möjligt att vända på 
svarsalternativen men då hade enkäten blivit förvirrande och skapat osäkerhet för 



18 

respondenten. Frågorna med högsta informationssäkerhet på “Stämmer inte alls” behövde 
således skifta värdeökningen åt motsatt håll. Detta gjordes med en “om”-sats (“if”-sats i 
engelsk version) i Microsoft Excel som skiftar svarssiffrorna enligt följande formel: 
 
=OM(A1=1;5;(nästa om-sats)) 
 
Detta innebär i text: Om ruta A1 är lika med 1, ändra till 5, om inte: nästa om-sats. 
 
Ett exempel som ändrar alla värden i ruta J27 ser ut som följer: 
 
=OM(Originalsvar!J27=1;5;OM(Originalsvar!J27=2;4;OM(Originalsvar!J27=4;2;OM(Ori
ginalsvar!J27=5;1;OM(Originalsvar!J27=3;3;0))))) 
 
Frågorna som reverserades på detta sätt är F6, F7, F9, F15, F17, F19 och F20. 
Genom detta kan nu alla resultat värderas med det högsta värdet som det starkaste värdet för 
informationssäkerhet. 
 
Den nya listan med korrekt reverserade korrigeringar används nu för att skapa en pivottabell 
genom att markera alla svaren och välja “infoga” efterföljt av “pivottabell”. Frågorna från en 
specifik InfoSäk-kategori placeras i rutan för “�värden” och “värdefältsinställningar” för 
respektive fråga ändras till “Medel”. Till radetiketter väljs fråga 3 som grupperar val av 
program. I rutan “rapportfilter” läggs bakgrundsfrågor och erfarenhetsfrågor som används för 
att filtrera bort respondenter som exempelvis inte använder en dator i skolan eller som går en 
viss termin osv. Ett exempel på hur pivotinställningarna kan se ut ses i fig 7. 
 

 
fig 7. Exempel på pivotinställningar 
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Genom att visa ett medelvärde av alla svaren i enkäten blir det tydligt om respondenterna 
avser ett informationssäkert beteende. För att enklare kunna se medelvärdenas nivåer och 
mönster är cellerna färgade efter värdet (fig 8) genom att markera rutorna och välja 
“Villkorsstyrd formatering” > “Färgskalor” > “Fler regler” och göra följande inställningar:  
Grön cell för stark informationssäkerhet (högsta värdet 5), gul cell för mellanvärde (3) och 
röd cell för låg informationssäkerhet (lägsta värdet 1). 
 

 
fig 8. Exempel på analysgrafiken  
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4. Analys och resultat 
I det här kapitlet redovisar vi resultatet av studien, både enkätsvar och analysen av 
mätverktyget ISBM.  

4.1 Analys av respondenter 

 
fig 9. De valda programmen och antalet respondenter för varje program samt respondentens 
egenupplevda datorkunskap (medel av 1-5 där 5 är mycket bra) 
 
Studien erhöll totalt 108 enkätsvar varav totalt 16 olika program var representerade. Endast 
de program som hade sju respondenter eller mer blev utvalda att ingå i studien. Resterande 
program hade fyra eller mindre respondenter vilket vi ansåg vara för få att föra statistik på. 
Efter avgränsning och dessa urval återstod 89 respondenter från sju olika program vilka 
representerar de program studien inledningsvis var tänkt att analysera (fig 9). 
 
De tre program som ansåg sig ha högst datorkunskap var sjuksköterskeprogrammet 
(M=3,57), läkarprogrammet (M=3,82) och systemvetenskapliga programmet (M=4,38).4.2 
Analys svarsresultat per InfoSäk-kategori 
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4.2.1 Säker enhet 

 
fig 10. Svaren från kategorin “Säker enhet” där högt medelvärde (av 1-5) innebär hög 
säkerhet. 
 
Följande resultat kan ses i sin helhet i fig 10: 
Fråga 10: Attityden att låsa datorn manuellt är något över medel (M=3,30) men hög hos 
systemvetare (M=3,81) och läkarprogrammet (M=3,82). 
Fråga 14: Vännernas uppmuntran (Subj.Norm) att låsa datorn visade ett lågt resultat 
(M=1,67) vilket innebär att vännerna inte uppmuntrar till att låsa datorn. 
Fråga 18: Den allmänna kunskapen är god för hur man på egen hand låser och uppdaterar 
lösenord i enheten (M=4,61).  
Fråga 6: Intentionen att respondentens stulna dator förväntas dölja känslig information var 
runt medel totalt. Testet visar dock att systemvetare och läkare har ett lågt värde och inte 
anser sig oroliga över informationen på en stulen dator.  
 
Attityden och kunskapen att säkra datorn är så pass hög att det totala InfoSäk-beteendet (i den 
högra kolumnen) hamnar över medel, trots det låga värdet i fråga 14. Juridik, 
Rättsvetenskapliga och Socionomer känner sig inte säkra med en stulen dator (fråga 6) vilket 
är bra och ger ett högre värde än övriga program. 
 
Man kan se ett tydligt samband hos Läkare och Systemvetare då det gäller fråga 6 och 10. 
Attityden att låsa datorn manuellt ger en låg säkerhet intentionen att informationen på en 
stulen dator är säker. 
 
Testet visade dock ett generellt högt värde i kategorin säker enhet om vi bortser från 
subjektiv norm som enligt vår analys kan ses som en felaktigt ställd fråga (Se 4.3 Analys 
ISBM). 
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4.2.2 Proaktiv medvetenhet 
 

 
fig 11. Svaren från kategorin “Proaktiv medvetenhet” där högt medelvärde (av 1-5) innebär 
hög säkerhet. 
 
Följande resultat kan ses i sin helhet i fig 11: 
Fråga 11: Attityden då det gäller att hålla muspekaren över en länk för att se vart den leder, 
är varierad över de olika programmen. Systemvetare visar en utmärkande hög attityd 
(M=4,04). Övriga program ligger strax under medel i attityd förutom läkarprogrammet 
(M=3,18).  
Fråga 15: Respondenterna anser att vännerna delvis förväntar sig att man öppnar länkar som 
skickats från dem, med ett medelvärde strax under medel totalt (M=2,51). Systemvetare har 
anmärkningsvärt det lägsta värdet här (M=2,04). 
Fråga 19: Kunskapen att man inte måste klicka en länk för att se vart den leder är hög 
(M=3,81). 
Fråga 7: Intentionen att inte alltid öppna länkar som skickas till respondenten är hög 
(M=3,90). 
 
Testet visar att läkare och systemvetare har ett högre InfoSäk-beteende än de övriga 
programmen. 
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4.2.3 Uppdatering 
 

 
fig 12. Svaren från kategorin “Uppdatering” där högt medelvärde (av 1-5) innebär hög 
säkerhet. 
 
Följande resultat kan ses i sin helhet i fig 12: 
Fråga 12: Attityden att installera uppdateringar direkt är något under medel (M=2,72).  
Fråga 16: Vännernas påverkan att utföra uppdateringar är något under medel (M=2,76). 
Fråga 20: Den allmänna kunskapen är god för att utföra uppdateringar på egen hand 
(M=4,29).  
Fråga 8: Intentionen att se till att program är uppdaterade är något över medel (M=3,35).  
 
Det totala InfoSäk-beteendet är över medel (M=3,28) men behöver höjas i attityd och 
subjektiv norm. Testet visar också att systemvetenskapliga programmet har ett högre 
InfoSäk-beteende än de övriga programmen. 

4.2.4 Lösenordshantering 
 

 
fig 13. Svaren från kategorin “Lösenordshantering” där högt medelvärde (av 1-5) innebär 
hög säkerhet. 
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Följande resultat kan ses i sin helhet i fig 13: 
Fråga 13: Attityden att inkludera specialtecken generellt är låg (M=2,37).  
Fråga 17: Påverkan från vänner är över medel (M=3,48) och visar att respondenten tror att 
vännerna anser att enkla lösenord inte är bra. 
Fråga 21: Testet visar att kunskapen är god för att ändra lösenord (M=4,71). Hos 
systemvetare har alla respondenter svarat högsta värdet (M=5.00). 
Fråga 9: Intentionen att ändra lösenord på online-konton är låg (M=1,89).  
 
Utan den egna intentionen att faktiskt utföra ett beteende är det osannolikt att det faktiska 
InfoSäk-beteendet ökar genom påverkan från attityd, subjektiv norm och upplevd beteende 
kontroll (Ngoqo & Flowerday, 2015). Exempelvis om respondenten själv inte har intentionen 
att ändra lösenord på ett online-konto så är det svårt att påverka detta beteende. Intention och 
attityd måste alltså ökas för att nå bättre InfoSäk-beteende. 
Testet visar också att systemvetenskapliga programmet har markant högre InfoSäk-beteende 
(M=3,60) än de övriga programmen. 

4.2.5 Totalt beteende 
Attityden är genomgående ganska medelmåttig och varken styrker eller försvagar 
intentionen. Subjektiv norm är likt attityd ganska medelmåttig förutom i kategorin Säker 
enhet där den är mycket låg (Se förklaring på detta i 4.3 Analys av ISBM). Upplevd 
beteendekontroll visar ett genomgående högt resultat vilket innebär att respondenterna ansåg 
sig ha kunskapen och möjligheten att använda säkert beteende. Intention visar genomgående 
ett högt medelvärde förutom i kategorin lösenordshantering. Totala InfoSäk-beteendet är 
något över medel och kan tolkas som att studenterna har ett beteende med potential att 
förbättras genom utbildning och information i ämnet informationssäkerhet. Intentionen är 
alltid viktigast och kan bli styrkt eller försvagad av de övriga tre: attityd, subjektiv norm och 
upplevd beteendekontroll (Ajzen, 1991). 

4.3 Analys av ISBM 
Testet visar att man på ett tydligt sätt kan se skillnad på hur det systemvetenskapliga 
programmets datorkunskap slår igenom positivt på InfoSäk-beteendet jämfört med de andra 
programmen. Detta trots att programmet officiellt inte innehåller någon informationssäkerhet 
i utbildningen, den allmänna datorkunskapen anses dock vara högre vilket möjligtvis skapar 
ett säkrare grundbeteende. Läkarprogrammet håller också en hög nivå generellt vilket kan 
bero på att informationssäkerhet delvis ingår i kursprogrammet samt att respondenterna för 
läkarprogrammet också anser sig ha hög datorkunskap. 
 
Fråga 9 innehåller två negationer vilket inte anses bra enligt Bryman & Nilsson (2002) då det 
kan skapa förvirring hos respondenten. 
 

Original: Jag ändrar inte lösenord på online-konton om jag inte är tvungen. 
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Uppdatering: Jag ändrar lösenord på online-konton endast om jag är tvungen. 
 
Högsta InfoSäk nås fortfarande genom att svara “Stämmer inte alls” på fråga 9 efter 
ändringen. 
Då fråga nummer 14 under kategorin säker enhet har ett så genomgående lågt resultat anses 
förklaringen vara att frågan är felformulerad. Det är möjligt att misstolka frågan som att 
vännerna muntligt säger till varje gång man går ifrån datorn, vilket troligtvis inte hör till 
vanligheterna. Följande ändring föreslås därför: 
 

Original: Mina vänner uppmuntrar mig att låsa min dator när jag lämnar den. 
Uppdatering: Mina vänner anser att jag bör låsa min dator när jag lämnar den. 

 
Frågan blir då också mer i linje med övriga frågor under subjektiv norm. 
 
Dessa ändringar ger oss således den slutliga versionen av InfoSäk-frågorna enligt fig 14. 
 

 
fig 14. Den slutgiltiga versionen av InfoSäk-frågorna i ISBM. 
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5. Diskussion 
 
I det här kapitlet diskuterar vi hur vi ser på de metoder vi använt samt hur resultaten av 
studien fallit ut. 

5.1 Metoddiskussion 
Ajzen (2002) föreslår i sin TPB att en undersökning ska vara kvantitativ och vi upplevde att 
det fungerade bra för vår undersökning.  
 
Då detta är ett pilotprojekt insåg vi att det kan ha gett ett tydligare resultat om vi även låtit 
experter inom InfoSäk, göra enkäten och inte bara frågat studenter. Detta hade kunnat ge en 
bättre referens till hur ett säkert InfoSäk-beteende ser ut resultatmässigt. Det bör dock 
tilläggas att även experter inte alltid har ett perfekt beteende. Vi fick trots uteblivna experter 
en betydande skillnad mellan programmen vilket vi anser bevisar att metoden fungerar. 
 
Under kategorin Lösenordshantering inser vi att det är två olika kategorier av frågor där F9 
och F21 handlar om att ändra lösenord och där F13 och F17 handlar om hur ett lösenord 
skapas så säkert som möjligt (använda specialtecken). Vi inser att detta möjligtvis skapar två 
olika kategorier av frågor vilket inte är korrekt. Enligt Ajzen’s (2002) guide för att skapa en 
TPB-enkät så skall frågorna korrelera med varandra. Detta kan uppnås genom att mäta dem 
med Cronbach’s coefficient alpha, något som vi inte har gjort i vår begränsade studie. 

5.2 Resultatdiskussion 
Eftersom de artiklar vi har hittat inom ämnet använder sig av avancerade resultatuträkningar 
blir det svårt för oss att jämföra siffror. Det vi istället jämför är att hur bra TPB fungerar som 
teori.  
 
Vår studie visar att det finns ett samband mellan att systemvetare och läkare har högt 
InfoSäk-beteende och att de anser sig vara datorkunniga.  Ett sådant samband, att kunskap ger 
bättre InfoSäk-beteende, kom även Ngoqo och Flowerday (2015) fram till. Något som skiljer 
vårt mätverktyg från den tidigare forskningen (Safa et. al, 2015, Ngoqo och Flowerday, 2015) 
är att vi bara undersöker beteendet och inte medvetenheten inom InfoSäk. Det är därför svårt 
att jämföra deras resultat med vårt. Däremot bekräftar både Safa et al (2015) och Ngogo och 
Floweday (2015) att TPB är ett lämpligt verktyg att mäta beteende med, något vi håller med 
om. Att således kombinera Ajzen’s (2002) TPB med Egelman och Peer´s (2015) SeBIS-
metod för att få fram beteendet hos relevanta kategorier av InfoSäk-frågor anser vi vara ett 
fungerande koncept, men det krävs fler test med de förändringar vi rekommenderat i kapitel 
4.3 “Analys av ISBM”. 
 
Mätverktyget avslöjar att systemvetarna anser att deras dator är säker oavsett om den blir 
stulen och hamnar i någon annans händer. De övriga programmen känner en större oro över 
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informationen på en stulen dator. Detta visar att systemvetare eventuellt känner en övertro på 
sin förmåga att skydda känsliga data. Vi ser också att läkarprogrammet har ett relativt högt 
medelvärde i InfoSäk tillsammans med systemvetare. Läkarprogrammet sägs innehålla 
InfoSäk i utbildningen, vilket kan vara en förklaring till säkrare beteende. Mätverktyget visar 
att respondenterna ofta vet hur man ska göra men ändå inte beter sig utifrån detta, vilket vi 
tror kan bero på att respondenterna inte vet varför de bör göra så, eller vilka konsekvenser det 
kan få. Detta kan möjligtvis vara ett bra koncept att ta med i en InfoSäk-utbildning.  
 
Vi inser att vi kunde använt färgerna ljusgrön(5), orange(3), röd(1) på analysfärgerna för att 
vara tydlig även i svartvit version samt tydligare även för dem som har problem med 
färgseende. 
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6. Slutsats och bidrag 
I det här kapitlet kommer vi fram till studiens slutsats genom att besvara de forskningsfrågor 
som ställdes i kapitel 1. Efter det presenterar vi studiens bidrag och förslag på vidare 
forskning. 

6.1 Slutsats 
För att kunna se hur människors InfoSäk-beteende ser ut har vi i den här studien tagit fram ett 
mätverktyg. 
 
Slutsats på våra forskningsfrågor: 
1.  Hur kan vi mäta InfoSäk-beteende? 

Vi använder oss av en enkät som är utformad enligt Theory of Planned Behaviour 
(Ajzen, 1991) för att mäta beteende. 

2.   Hur kan vi mäta skillnad på grupper eller individers InfoSäk-beteende? 
Vi mäter skillnaden med hjälp av vårt verktyg ISBM som är en kombination av 
Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991) och The Security Behavior Intensions 
Scale (SeBIS) (Egelman & Peer, (2015). 

3.  Vilka skillnader kan vi se mellan olika yrkesgruppers InfoSäk-beteende bland 
studenter på Örebro universitet? 
Vi kan se att datorkunskap och/eller InfoSäk i utbildningen leder till ett säkrare 
InfoSäk-beteende men att det också kan leda till en övertro på att den egna enheten är 
säker även om den blir stulen. 

 
Vår slutsats: Om man anser sig vara datorkunnig och har InfoSäk med i utbildningen är 
möjligheten större att man har ett säkrare InfoSäk-beteende. Vi ser således att man kan mäta 
skillnader i InfoSäk-beteende och att vårt mätverktyg ISBM fungerar bra som mätmetod för 
detta ändamål. 
 

6.2 Bidrag 
Den här studiens bidrag är ett mätverktyg (ISBM) som mäter olika yrkesgruppers InfoSäk- 
beteende. 
 
Nytta: Att mäta InfoSäk-beteende hos studenter eller personal både före och efter införd 
InfoSäk-kunskap, för att se dess nytta. Alternativt mäta om det finns ett behov av utbildning 
inom informationssäkerhet. 
 
Vidare forskning:  

● Att mäta resultaten med “indirekt” mätning vilket inkluderar fler typer av frågor och 
matematiska formler som rekommenderas i Ajzen´s (1991) studier för TPB.  



29 

● Testa mätverktyget ytterligare med ett större urval. Kanske inom företag och 
verksamheter. 

● Fler InfoSäk-kategorier som kan tas fram med Egelman och Peer´s (2015) SeBIS- 
metoder. 

● Att fungera som utgångspunkt för att designa utbildningar i InfoSäk. 
● Att bygga ett online-verktyg som på ett enkelt sätt kan användas för att mäta nyttan 

med en kurs eller mäta brister i informationssäkerhet hos företag eller organisationer. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1. Enkäten som användes i pilotstudien 
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