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Abstract  
A study conducted by Abdullahi and Malolepszy (2004, s 32) came to the 
conclusion that Internet banks who use software based security solution are 
more vulnerable for theft of sensitive information than Internet banks with 
other security solutions. By using the software based security solution the 
users have the responsibility of keeping their sensitive information safe 
because this information is stored on the user’s own computers. We wanted 
to investigate if these users’ Internet and computer habits affected their 
computer security in a negative way. Furthermore we wanted to examine if 
the users knowledge of computer security affected their computers’ security 
in a negative way. Studies conducted on the subject suggested that this was 
the case. 
 
This report is confined to the Internet bank users of Handelsbanken who use 
the software based security solution. The users’ habits and knowledge were 
measured with a questionnaire. The users’ answers were graded and the 
users were sorted depending on if their habits were considered to be good or 
bad, and if their knowledge was considered to be high or low. The collected 
data was also summarised and divided by the answers given on each 
question.  
 
This reports validity is affected by Handelsbanken’s way of handling the 
survey. Their roll was to distribute the questionnaire which they did, but the 
number of answers was not sufficient. The authors of this report were not 
able to affect this result because Handelsbanken did not release any 
information about their costumers due to integrity issues. The insufficient 
number of questionnaire answers may have affected this reports conclusion 
in a negative way. We can not guarantee that the result in this report is 
representative for all of Handelsbanken’s costumers. Furthermore is it a 
possibility that the individuals who participated in the survey only 
represented one kind of user due to the lack of returned questionnaires. 
 
We came to the conclusion that most of the users had good habits regarding 
Internet and computer usage, and a high knowledge regarding computer 
security. These users had better habits than the ones who participated in 
other studies on the subject.  
 
The Internet bank users of Handelsbanken had some habits that could be 
considered to be bad but they had more habits that had a positive affect on 
their computer security than habits that had a negative affect.  
 
The Internet bank users of Handelsbanken had a sufficient knowledge about 
computer security. This leads us to believe that these users knowledge don’t 
affect their computers’ security in a negative way. 
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Sammanfattning 
Ett arbete av Abdullahi och Malolepszy (2004, s 32) visade att Internet-
banker som använder en säkerhetslösning som baserar sig på certifikat-
teknologi är mer sårbara för stöld av känslig information än de med andra 
säkerhetslösningar. Att använda certifikatteknologi ställer krav på 
användarna då den känsliga informationen finns på deras egna datorer. Vi 
ville undersöka om dessa användares vanor kring dator- och Internet-
användande påverkade den egna datorns säkerhet negativt. Dessutom ville 
vi undersöka kunskapsnivån, angående datorsäkerhet, hos dessa användare. 
Tidigare arbeten inom ämnet pekade på att användarna hade vanor som 
påverkade den egna datorns säkerhet negativt.  
 
Studien begränsades till privatpersoner som var användare av en Internet-
bank som använder sig av certifikatteknologin, nämligen Handelsbanken. 
Vanorna och kunskapsnivån hos användarna kartlades i en enkätunder-
sökning. De svarande kategoriserades utefter om de ansågs ha bra eller 
dåliga vanor och kunskapsnivån ansågs var hög eller låg. Materialet som 
erhölls i undersökningen sammanställdes dessutom per fråga. 
 
Handelsbankens agerande har påverkat validiteten av denna undersökning. 
Handelsbanken hanterade enkätdistributionen och resultatet blev en låg 
svarsfrekvens. Författarna av denna uppsats hade inte möjlighet att åtgärda 
detta då Handelsbanken värnade om sina kunders anonymitet. 
Konsekvenserna av detta är att de slutsatser som arbetet resulterade i 
eventuellt inte är representativa för populationen. Med en låg svarsfrekvens 
ökar också risken att urvalet inte är slumpmässigt och de individer som 
deltog i undersökningen överrepresenterade en viss grupp av användare. 
 
Vi kom fram till slutsatsen att en klar majoritet av de tillfrågade hade bra 
vanor, kring dator- och Internetanvändande, och en hög kunskapsnivå 
angående datorsäkerhet. Vidare så visade vår undersökning att användare av 
Handelsbankens Internetbank hade bättre vanor, i en del avseenden, än de 
som deltagit i tidigare studier angående datorvanor.  
  
Användarna av Handelsbankens Internetbanktjänst har enstaka vanor som 
påverkar den egna datorns säkerhet negativt. Men en sammanvägning av 
alla svar visar att användarna har fler vanor som är positiva än negativa för 
den egna datorns säkerhet. 
 
Användarna av Handelsbankens Internetbanktjänst har en kunskapsnivå som 
är tillräcklig för att dra slutsatsen att deras kunskapsnivå inte påverkar den 
egna datorns säkerhet negativt.  
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1. Inledning  
Efter att ha läst ett arbete om Internetbanksäkerhet av tidigare studenter på 
HTU (Abdullahi & Malolepszy, 2004) frågade vi oss hur säkerhetslösningen 
påverkades av Internetbankernas användare. Författarna av denna uppsats 
experimenterar kring hur svårt det är att ta sig förbi säkerhetslösningarna för 
olika typer av Internetbanker. De kommer fram till att Internetbanker, som 
bland annat använder en säkerhetslösning som baseras på ett så kallat 
certifikat, är sårbara för stöld av känslig information (Abdullahi & 
Malolepszy, 2004, s 32). Enligt Bjärström1 är ett certifikat något som 
identifierar en användare som önskar att göra sina bankärenden via Internet. 
Denna identifikation görs med hjälp av användarens lösenord och 
certifikatet. Detta certifikat måste finnas på den datorn som användaren 
utför sina bankärenden från. Enligt Abdullahi och Malolepszy (2004, s 43-
52) är det fullt möjligt att stjäla både certifikatet och lösenordet från en 
användare som har en Internetbank som använder denna säkerhetslösning. 
De använde sig av en så kallad trojansk häst i sitt experiment, denna 
trojanska häst gjorde det möjligt att registrera offrets tangentnedtryckningar 
för att komma över lösenordet. De kunde även ladda ner certifikatfilen från 
offrets dator med den trojanska hästen. När en inkräktare har kommit över 
certifikatet och lösenordet kan dessa användas från inkräktarens dator på 
samma sätt som offret som använder Internetbanktjänsten (Abdullahi & 
Malolepszy, 2004, s 52). Således har inkräktaren full tillgång till offrets 
bankkonto och kan överföra pengar om han/hon så önskar. 
 
Enligt Budi Arief och Denis Besnard (2004a, s 8) är den enskilda individens 
inblandning i säkerhetslösningar ofta förbisedd. Vi misstänker att detta är 
fallet i säkerhetslösningen för Internetbanker som använder certifikat-
teknologin. Dessa Internetbanker ställer höga krav på sina kunder. 
Användarna ansvarar själva för att den egna datorns säkerhet är såpass bra 
att den känsliga informationen skyddas från obehöriga.  
 
Vi undrar hur mycket användarna påverkar säkerheten på den egna datorn. 
Har de den kunskap som krävs för att skydda sin dator från intrångsförsök? 
Är deras vanor på Internet riskfyllda ur ett säkerhetsperspektiv? Beter de sig 
på ett säkerhetsmedvetet sätt? Vi misstänker att användarna inte är så 
försiktiga i sitt datoranvändande som de borde vara. Vi tror att många 
användare utför aktiviteter som kan vara skadliga för datorn och att de inte 
riktigt har kunskapen som krävs för att ha ett tillfredställande skydd på sina 
datorer. 
 

                                                 
1 Ralf Bjärström, Internetsamordnare med ansvar för säkerhet på Handelsbanken, intervju 
14 februari, 2005. 
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2. Bakgrund 
Vi har valt att inte bara begränsa litteraturen till Handelsbanken, dess 
Internetbanktjänst och deras kunder. Vi valde istället att hitta information 
om Internetbanker, vanor och kunskap som rörde datorsäkerhet i allmänhet. 
Vi var alltså intresserade av att ta del av undersökningar som rörde 
kunskapsnivån och vanorna hos datoranvändare som påverkar datorns egen 
säkerhet. 
 
2.1. Datoranvändares vanor som påverkar säkerheten. 
Enligt Budi Arief och Denis Besnard (2003b, s 3-4) kan man dela upp det 
som motiverar människors beslut kring säkerhet i ”kostnad” och ”fördelar”. 
Alltså styrs deras vanor av vad man kan få ut av ett visst agerande och vad 
detta agerande kostar i form av t.ex. tid och ansträngning. De kommer fram 
till slutsatsen att människor genomför sina aktiviteter så att resultatet 
hamnar på en acceptabel nivå med minimal mental ansträngning. 
 
Människans nivå för säkerhet anpassas efter hotbilden (Arief & Besnard 
2003b, s 6). Det vill säga att en användares vanor och beteende påverkas av 
kännedomen av de potentiella riskerna. 
 
En undersökning som Statistiska centralbyrån (SCB, 2004) har gjort bland 
nästan 5000 personer, angående säkerheten på den egna datorn, gav följande 
resultat: 
- 21 % hade installerat ett antivirusprogram på sin dator. 
- 17 % hade installerat en brandvägg på sin dator. 
- 40 % av de med antivirusprogram hade uppdaterat detta. 
Detta är liten ökning från samma period 2003, då det var 20 % som 
installerat ett antivirusprogram i sin dator, 13 % som installerat en brand-
vägg och 31 % som uppdaterat sitt virusskydd. Var femte person hade råkat 
ut för något virus som orsakat förlust av data eller tid under första kvartalet 
2004. För de mellan 16 och 24 år svarade var tredje att de hade fått ett virus 
som orsakat förlust av data eller tid. 
 
Säkerhetslösningar som grundar sig i att användare loggar in med ett lösen-
ord är en säkerhetsrisk då användarnas vanor i hantering av lösenord 
påverkar säkerheten (Irakleous, Furnell, Dowland & Papadaki, 2002, s 100). 
De hävdar även att användare ofta skriver ner lösenordet, väljer lösenord 
som är lätta att gissa sig till, använder samma lösenord på flera olika 
applikationer och byter sällan lösenord. I en undersökning som genomfördes 
av Irakleous m.fl. (2002, s 100) visade det sig att av 15000 lösenord gick 
mer än 3000, vilket motsvarar 21 %, att komma på inom en vecka. 
 
Krav på långa och komplicerade lösenord påverkar säkerheten negativt 
enligt Budi Arief och Denis Besnard (2003b, s 4-5). Anledningen till detta 
är att användarna gärna gör det enkelt för sig själv genom att spara 
lösenordet, nedskrivit, i närheten av datorn. Användarna kan också frestas 
att låta operativsystemet automatiskt spara lösenordet. Enligt författarna är 
detta ett exempel på beteende hos användarna som påverkar datorsäkerheten 
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negativt då användarna gör sig sårbara för fysiskt intrång. Om man utför 
sina bankärenden på allmänna datorer ökar risken för fysiskt intrång. När 
det är flera olika personer på samma dator är det svårare att veta vad datorn 
utsatts för, vilka program som installerats och vilka sidor man surfat in på. 
Är man ensam användare har man god kontroll över hur datorn används och 
hur säkerheten är (Mitrović, 2002, s 82-84). I en undersökning av Statistiska 
centralbyrån (SCB, 2004) om allmän datoranvändning visade det sig att 
44 % hade använt datorn på sin arbetsplats, 12 % i skolan och 9 % på annan 
plats än skolan, jobbet och hemmet.  
 
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2004) ägnar sig ungefär var fjärde 
person sig åt fildelning, vilket innebär att man laddar hem musik, spel och 
film till den egna datorn. Många fildelningsprogram kräver att användaren 
delar ut bitar av sin hårddisk. Är inte användaren försiktig kan han/hon dela 
ut för mycket och låta andra få tillgång till sin känsliga information. Enligt 
Folbert, Persson och Svensson (2002, s 3-4) är det vanligt att spyware och 
adware följer med i fildelningsprogrammen. 
 
Individer använder inte den säkerhetsteknik som finns tillgänglig för att 
skydda sin information, exempel på detta är e-post som kan skickas i 
krypterad form (Stanton, Mastrangelo, Stam & Jolton, 2004, s 2). 
Författarna anser att en av de tänkbara orsakerna till detta är att användarna 
inte värdesätter känsligheten i den information de skickar dagligen och gör 
det enkelt för sig själv genom att blunda för den potentiella faran. Enligt 
Statistiska centralbyrån (SCB, 2004) har 6 % av de tillfrågade i en 
undersökning uppgett att de råkat ut för missbruk av konfidentiell 
information som skickats via Internet. 
 
2.2. Datoranvändares kunskap om säkerhet. 
Att förklara och kategorisera kunskap är en komplicerad process då 
begreppen för att klassa och förklara kunskap är många. Vi har valt att 
förklara en del av dessa begrepp för att reda ut vilka olika typer av 
kunskaper undersökningen avser att mäta, detta görs under stycke 5.4 
”Operationalisering”.  
 
”Kunskap är uttryck för en persons kompetens, insikt, vetande och lärdomar 
på olika områden” (Rognhaug, 1996, s 33). Kunskapsnivån kan delas upp 
mellan en expertnivå och en novisnivå (Rognhaug, 1996, s 78). Experten 
känner till den bakomliggande fakta till sin kunskap, medan en novis saknar 
denna bakomliggande fakta. Vidare kan kunskapen delas in i deklarativ 
kunskap och procedurell kunskap (Lennerlöf, 1993, s 83). Den deklarativ 
kunskap är sådan som krävs för att lösa problem som inte har en klar och 
tydlig lösning utan kräver en hel del tankeverksamhet. Procedurell kunskap 
är sådan som används för att lösa problem direkt utan närmare eftertanke. 
Markström och Sörensen-Häggman (2004, s10) delar in kunskapsbegreppet 
i fyra delar: Faktakunskap är något som är konstaterat, författarna använder 
regler och information som exempel på denna typ av kunskap.  
Förståelsekunskap är en djupare form av kunskap som man har när man 
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förståelse för ett visst fenomen. Färdighet är när man vet hur exempelvis en 
uppgift ska utföras. Förtrogenhetskunskap är Collste (1993, s 54-56) en 
kunskap som man får genom att ha gjort en typ av handling tidigare, man 
har skaffat sig erfarenhet inom området. Denna kunskap används för att 
avgöra vilken typ av handling som är lämplig i olika situationer. En liknande 
kunskap är tyst kunskap Gustavsson (2002, s 89) beskriver begreppet som 
en sorts kunskap som man inte kan förklara när man utför en invand uppgift  
 
Den kunskap en individ har om datorsäkerhet påverkas av tre saker enligt 
Lindkvist och Gardner (2004, s 22-23). Det man har varit med om tidigare 
har gett individen en erfarenhet vilket leder till kunskap inom ämnet. Det 
som man blir instruerade att göra och vad man har sett andra göra i olika 
situationer bidrar också till vilken kunskap individen har. 
 
Enligt en empirisk undersökning utförd av Eric T. Bradlow, Stephen J. Hoch 
och J. Wesley Hutchinson (2002, s 16) finns det ett samband mellan 
kunskapsnivån hos datoranvändare och hur säkerhetsmedvetna deras 
aktiviteter är. Deras studie visade att en hög kunskapsnivå gör användaren 
mindre misstänksam mot att utföra riskfyllda aktiviteter. I undersökningen 
bestod den riskfyllda aktiviteten av att handla via Internet hos mindre kända 
företag. Författarna ställer sig frågande till om anledningen till detta är 
överförsiktiga användare med låg kunskap eller nonchalans hos användare 
med högre datorkunskap. Kunskapstestet som författarna genomförde kom 
fram till att yngre användare har en högre kunskapsnivå än äldre användare, 
kunskapsnivån ökade ju längre tid som spenderades på Internet varje dag 
samt att de med ett jobb av teknisk karaktär hade en högre kunskapsnivå 
(Bradlow, Hoch & Hutchinson, 2002, s 14-15).  
 
I en undersökning bland finska Internetbankanvändare framgick det att 
endast 0,6 % av de tillfrågade, under 65 år, kände en stark oro för säker-
heten kring Internetbankanvändande (Mattila, Karjaluoto och Pento 2003, 
s 522). Det visade sig att en rad Internetbanker hade brister i sina säkerhets-
lösningar (Abdullahi & Malolepszy, 2004, s 32-33), detta ger en anledning 
att tro att användarna har för hög tilltro till sina Internetbanker.  
 
När vi sökte information om Internetbankanvändarnas vanor och kunskap 
kring säkerhet hittade vi bland annat litteratur om Internetbankers säkerhet, 
litteratur om datorvanor hos användare och generella information om 
kunskap. Den studie som vi ska genomföra kommer att komplettera 
befintlig information kring ämnet. Därför blir syftet med detta arbete är att 
kartlägga vanor och kunskap hos användare av Handelsbankens 
Internetbanktjänster för att ta reda på om de utför aktiviteter som är skadliga 
för den egna datorns säkerhet, och om deras kunskap om datorsäkerhet är 
tillräcklig.  
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3. Avgränsning 
Det finns olika banker på marknaden idag som erbjuder Internet-
banktjänster. Hur säkerhetslösningen för Internetbankerna ser ut varierar 
från bank till bank, men man kan dela upp dem i två olika kategorier. Den 
ena kategorin har en hårdvarubaserad säkerhet där säkerheten ligger i 
apparater som är fysiskt skilda från datorn, exempelvis en lösenordsdosa. 
Den andra kategorin har en mjukvarubaserad säkerhet där all information är 
krypterad i form av filer på datorn (Abdullahi & Malolepszy, 2004, s 19-
21). Figur 1 illustrerar vad som undersökningen avgränsas till och vad som 
avgränsats bort. Vi har valt att bara inrikta oss på banker med 
mjukvarubaserad säkerhet då denna säkerhetslösning medför att användaren 
får ett större ansvar. Exempel på banker som har denna lösning är: 
Handelsbanken, Ikanobanken, Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen 
(Abdullahi & Malolepszy, 2004, s 23). Eftersom Handelsbanken är störst av 
de banker som har mjukvarubaserad säkerhet har vi valt att bara inrikta oss 
på just Handelsbanken (Bankföreningen, 2003). 
 
Vidare kan man dela in Handelsbankens kunder i två kategorier, privat-
personer och företag. Då privatkunderna är många gånger fler än företags-
kunderna utgör de en större målgrupp, än företagskunderna, för illvilliga 
personer som vill göra intrång på datorer. Enligt Ralf Bjärström2 har 
Handelsbanken ca 500 000 privatpersoner som använder deras Internet-
banktjänst, motsvarande siffra för företag är ungefär 125 000. Han 
informerade också om skillnaden i säkerhetslösningarna mellan företag och 
privatpersoner. Företag har ett så kallat fullmaktssystem som låter dem göra 
behörighetsinställningar. Därför har vi valt att inrikta oss på privatpersoner. 
 
Internetbanker 
Mjukvarubaserad säkerhet Hårdvarubaserad säkerhet 
Handelsbanken Ex. Ikanobanken  
Privatpersoner Företag   
Figur 1 Visar en illustration av avgränsningen 

 
 

                                                 
2 Ralf Bjärström, Internetsamordnare med ansvar för säkerhet på Handelsbanken, intervju 
14 februari, 2005. 
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4. Problemformulering 
Tidigare studier har pekat på brister i säkerheten hos Handelsbankens 
Internetbanktjänst (Abdullahi & Malolepszy, 2004 s 26-27). Dessa brister 
finns i att användare av denna Internetbanktjänst inte har förmått att skydda 
väsentlig information på den dator som används vid deras bankärenden. 
 
Vi vill undersöka om användarna av Handelsbankens Internetbanktjänsts 
har vanor kring dator- och Internetanvändande, som gör deras datorer 
sårbara för intrång av illvilliga personer som eftersträvar att komma åt 
känslig information om Internetbankmjukvaran. Vi vill också utvärdera 
deras kunskaper om datorsäkerhet. Det vi ämnar ta reda på är om 
användarna är insatta i vad som krävs för att ha ett tillfredställande skydd på 
sin persondator. Vi vill veta om användarna har kunskap om olika sätt att 
skydda sin dator från intrång av illvilliga personer. 
 
Frågeformuleringen blir således: 
 
Har användarna av Handelsbankens Internetbanktjänst dator- och Internet-
vanor som påverkar den egna datorns säkerhet negativt? 
  
Har användarna av Handelsbankens Internettjänst en datorkunskapsnivå 
som påverkar den egna datorns säkerhet negativt? 
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5. Metod 
Vi har valt att ta kontakt med Handelsbanken för att få tillgång till deras 
kunder. Vi önskade att göra en enkätundersökning bland dem som använder 
Handelsbankens Internetbanktjänst. Handelsbankens roll i samarbetet var att 
distribuera enkäterna till sina berörda kunder, samt att samla in enkäterna 
när undersökningen var genomförd.  
 
Handelsbanken valde först att skicka ut enkäterna till sina Internetbank-
kunder, men det gav en väldigt låg svarsfrekvens. Därför skapades även en 
webbaserad undersökning, som kunderna fick adressen till när de ringde till 
Handelsbankens supportavdelning. Enkätundersökningen innehåller svar 
från både den traditionella brevundersökningen och den elektroniska, 
webbaserade undersökningen. 
 
5.1. Urval 
Populationen i denna undersökning är alla privatpersoner som använder 
Handelsbankens Internetbanktjänst. Därför kommer urvalet att bestå av 
individer ur denna population.  
 
För att hantera bortfall så måste man känna till, alternativt ha möjligheten att 
uppskatta, hur många som valt att inte delta i undersökningen (Körner & 
Wahlgren 2000, s 147-149). Vi har inte möjligheten att få reda på hur 
många som blivit informerade om den elektroniska undersökningen men 
som har valt att inte delta. Detsamma gäller utskicket av pappersenkäten 
som gjordes. Ansvaret för enkätutskicket förmedlades vidare till lokal-
kontoren via mellanhänder, och inte ens Handelsbanken själva kan ta reda 
på hur många utskick som gjordes totalt. Därför kommer bortfallet inte att 
hanteras. 
 
På enkäten finns information om att de som deltar i undersökningen bidrar 
till en ökad säkerhet för alla användare. Syftet med denna information är att 
den ska fungera som en motivationshöjare för de svarande. 
 
De som deltar i undersökning kommer att vara anonyma för författarna och 
för alla som läser denna uppsats eftersom Handelsbanken sköter all 
kommunikation med de svarande. 
 
5.2. Metodval 
”Allt vetenskapligt arbete föds ur frågor” skriver Patel och Tebelius i sin bok 
(1987, s 18). Ett första steg för att bemöta frågan är att välja en ansats. 
 
Vi kommer att bemöta vår frågeställning med en deduktiv ansats, vilket 
innebär att man har en hypotes som man vill bevisa är sann eller falsk (Patel 
& Tebelius, 1987, s 18). En kvantitativ metod är lämplig när man önskar att 
utföra statistiska analyser, och när man vill söka kunskap som ska mäta och 
förklara fenomen som finns i vår verklighet (Patel & Tebelius, 1987, s 43).  
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Vi använder en kvantitativ metod då vårt mål är att utföra statistiska analyser 
på det insamlade materialet, vilket i vårt fall är en enkät som ska besvaras.  
Undersökningsmetoden kommer vara en enkätunderökning, då syftet med en 
enkätundersökning är att skaffa information som man kan analysera och på 
så sätt kunna göra jämförelser. Man gör detta genom att ställa samma frågor 
till ett antal personer som utgör ett urval ur populationen (Bell, 2000, s 19). 
En enkätundersökning ger också en bra möjlighet att samla in information 
från många personer, och även information om varje person (Patel & 
Tebelius, 1987, s 61). Detta passar oss väldigt bra då vi vill både se hur 
säkerheten ser ut i största allmänhet och även kunna dela in de svarande i 
grupper om hög eller låg kunskap och bra eller dåliga vanor.  
 
Det kommer även vara ett inslag av deskriptiv undersökning, som är en 
beskrivande undersökning där man försöker beskriva olika fenomen 
omkring oss eller till och med oss själva. Vid deskriptiva undersökningar 
begränsar man sig till att undersöka några variabler av de fenomen man är 
intresserad av. Vanligtvis följer man inte något speciellt undersöknings-
upplägg, utan man betecknar ofta sin deskriptiva undersökning efter vilken 
metod man använt för informationsinsamlingen, exempelvis enkät-
undersökning (Patel & Tebelius, 1987, s 54-55). Vi vill undersöka 
variablerna kunskap och vanor inom datorsäkerhetsfenomenet. Då vi önskar 
att få information från många användare för att kunna dra slutsatser om hela 
populationen valde vi en enkätundersökning. Frågorna som vi önskar att få 
besvarade är inte av den karaktären att det krävs långa utförliga svar vilket är 
ett måste vid en enkätundersökning. 
 
5.3. Metoddiskussion 
Här listas olika metoder som vi har övervägt att använda, men som inte 
passat in på vår tänkta undersökning. Till att börja med kikade vi på hur vi 
ville angripa problemet, induktivt eller deduktivt. En induktiv ansats passade 
oss inte så bra, eftersom den används när man försöker upptäcka mönster i 
det man undersöker (Patel & Tebelius, 1987, s 19). 
 
Sedan valde vi bort en kvalitativ metod som metod för att samla in den 
information som behövs för undersökningen. En kvalitativ metod är mer 
intressant för att samla in information om hur människor upplever sin värld 
(Bell, 2000, s 13). 
 
Till sist tog vi reda på ett antal olika undersökningsmetoder man kan 
använda sig av. Beroende på vad man eftersträvar att få fram med sin 
undersökning kan man använda sig av olika metoder för att samla in sin 
information (Patel & Tebelius, 1987, s 52). De som föll bort redovisas i 
tabellen på nästa sida. 
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Fallstudier 

I en fallstudie koncentrerar man sig på en händelse eller 
problem och försöker finna de inverkande faktorer (Bell, 
2000, s 18). Vi valde att inte välja denna undersöknings-
metod då denna undersökningsmetod passar bäst i 
kvalitativa sammanhang (Patel & Tebelius, 1987, s 62) 
 

Etnografisk 
metod 

En etnografisk metod innebär att man studerar en grupp 
genom att själv vara en del av den (Bell, 2000, s 18). Ett 
etnografiskt metodval är uteslutet för vår del eftersom 
gruppen som använder sig av Handelsbankens Internet-
tjänst utgörs av en halv miljon personer och befinner sig 
på olika ställen i landet.  
 

Experimentella 
undersökningar 

Detta är en undersökningsmetod som sker under för-
hållanden som ska efterlikna en förenklad verklighet. Ett 
fåtal variabler används och sedan studerar man hur man 
påverkas av dessa variabler (Patel & Tebelius, 1987, 
s 60). En sådan undersökning passar inte oss alls då vi 
inte kan sätta upp en virtuell miljö och få personer att 
nyttja den för att studera vanor och kunskap. 
 

Narrativa 
undersökningar 

Denna metod går ut på att man genomför en intervju där 
man låter den som intervjuas själv berätta om hur denne 
upplever och tycker om en viss sak istället för att styra 
med färdiga frågeställningar (Bell, 2000, s 21-22). Denna 
metod passar inte oss alls då vi vill ha svar på redan 
förutbestämda frågor. 
 

Explorativa 
undersökningar 

En explorativ undersökning används då problemområdet 
inte är tillräckligt känt eller när kunskapen inom området 
är otillräcklig. Man gör ofta en explorativ undersökning 
som en förundersökning till en ytterligare undersökning 
och använder då inte informationen för att jämföra 
urvalsgruppen med populationen (Patel & Tebelius, 1987, 
s 53-54). Eftersom vi vill jämföra urvalsgruppen med 
populationen faller även denna undersökningsmetod bort. 

Tabell 1 Metoder som inte passade för denna undersökning 

 
5.4. Operationalisering  
Syftet med en operationalisering är att förklara abstrakta begrepp till något 
som går att mäta (Bryman, 1997, s 34). Det mätverktyg som används för 
denna uppsats, enkäten, ska mäta kunskapsnivån hos den svarande. Den ska 
också kartlägga om den svarandes vanor vid dator och Internetanvändande 
är sådana att de påverkar datorns säkerhet negativt. Kunskap och vanor är 
båda exempel på abstrakta begrepp. 
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Enligt den kognitiva teorin påverkas individers sätt att bete sig av deras inre. 
Det som styr är deras "Tänkande, kunskap, föreställning och andra 
funktioner som i vid mening har med intellektet att göra" (Anglöw & 
Jonsson, 2000, s 47). Lars Lindkvist och Erik Gardner (2004, s 19-20) 
presenterar en teori där kognition står för individens värderingar över hur 
hon/han ska reagera i en viss situation. Denna kognition är en av fyra delar 
som påverkar vilken attityd en individ har, de övriga tre är: 

- Känslan man känner instinktivt inför situationen 
- Hur man faktiskt beter sig i situationen 
- Hur man tror man ska bete sig i situationen innan den ägt rum 

 
Anglöw och Jonsson (2000, s 170) definierar attityd som något som styr 
individens vilja att handla på ett visst sätt. Om man sammanfogar dessa två 
teorier kan man få fram det som är intressant för denna uppsats, vad det 
faktiska beteendet påverkas av. Figur 2 visar detta. 
 

 
Figur 2 Visar samband mellan kunskap och vana 

Beteendet blir till en vana när beteendet upprepats så många gånger så att 
det tillämpas utan närmare reflektion kring motivationen till beteendet 
(Brante, Andersen & Korsnes, 1998, s 341). 
 
Att mäta kunskap är svårt. Enligt Gellerstedt (1997, s 52) behöver man mät-
bara variabler för att kunna mäta något. Vi utgick från de risker som finns i 
bilaga 3, Risker för användarna, och konstruerade 20 olika påståenden där 
den svarande får ta ställning till hur riskfyllda de är. Svarsskalan för dessa 
20 aktiviteter är en femgradig Likertskala 

1- ”Helt säkert” 
2 - ”Ganska säkert” 
3 - ”Varken säkert eller riskfyllt” 
4 - ”Riskfyllt” 
5 - ”Väldigt riskfyllt” 

 
En Likertskala är en skala som mäter attityden till något eller någon. Till 
varje påstående ska den svarande ange hur starkt han/hon tar ställning till 
påståendet. Varje svar poängsätts och summan anger styrkan i attityden 
(Nationalencyklopedin, 2005). För att inte tvinga de svaranden att ta 

Faktiskt 
beteende 

Attityd 

Förutbestämt 
beteende 

Kognition Instinktiva 
känslan 
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ställning valdes en udda skala från ett till fem, där mittenalternativet är ett 
neutralt alternativ. 
 
Om den svarande anser att det är helt riskfritt att utföra en aktivitet som är 
ansedd som farlig, är detta ett tecken på dålig kunskap. Vad som anses vara 
farligt listas i Bilaga 3, Risker för användarna. Det finns frågor som rör både 
riskfyllda aktiviteter och aktiviteter om inte är riskfyllda. Anledningen till 
detta är att den svarande måste ha kunskap om vad som är farligt och vad 
som är ofarligt, vilket ökar kraven på den svarande för att han eller hon ska 
hamna i kategorin ”hög kunskap”. 
 
För att ta reda på hur de svarandes vanor är, ställs frågor om hur de brukar 
göra i en rad situationer. Dessa situationer är också hämtade ur förstudien 
om risker, bilaga 3, Risker för användarna. Att avgöra om deras vanor är bra 
eller dåliga görs genom att se om deras svar stämmer in på de aktiviteter 
som är riskfyllda eller inte. Dessa situationer är förankrade i litteratur där 
det är konstaterat att vanorna, som vi frågar om, kan påverka säkerheten hos 
den egna datorn. Om den svarande brukar utföra dessa farliga aktiviteter är 
det ett tecken på att användaren har just dåliga vanor. 
 
I bakgrundsdelen redogjorde vi för olika typer av kunskap. Vi anser att det 
räcker om målgruppen som ska mätas har novisnivå på sin kunskap och 
använder sig procedurell kunskap. Om en svarande hamnar i en av de fyra 
kategorierna fakta, förståelse, färdighet eller förtrogenhet så är detta fullt 
tillräckligt. Om en svarande svarar ”fel” på frågorna så har de inte uppfyllt 
vad som krävs för att anses ha kunskap om ämnet som frågan berör. Om 
individen svarar ”rätt” så vet vi inte vilken typ av kunskap den svarande har. 
 
Om vi hade önskat att klassificera kunskapen hos de svarande så krävs det 
en mer omfattande undersökning. Vi hade i så fall varit tvungna att ta reda 
på om en individ har kunskap om ämnet och sedan utreda var denna 
kunskap kommer ifrån. Att göra detta i enkätundersökning är inte lämpligt 
då enkäten hade fått ett antal följdfrågor till varje befintlig fråga om 
kunskap. Vi har därför valt att nöja oss med att utreda huruvida en svarande 
har kunskap om datorsäkerhet eller inte. Målgruppen behöver inte veta vad 
ett virus är eller var det kommer ifrån, det räcker om de vet hur man 
rutinmässigt skyddar sig mot dem. 
 
5.5. Validitet och reliabilitet 
Vi inte har haft möjlighet att tala direkt med bankkontoren så vet vi inte hur 
utskicket har gått till eller vilka bankkontor som är utvalda. Kontakt-
personerna på Handelsbanken kan inte heller svara på dessa frågor då ut-
skicket har skett med flera mellanhänder. Detta medför att vi får sämre 
kontroll över urvalet deltagare, varför vi inte kan säga att urvalet är ett 
slumpmässigt urval eller att urvalet är lika representerat av olika grupper av 
användare. 
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Att mäta användarnas kunskap hade antagligen varit lättare om man hade 
haft en dialog med dem. Enligt Preece, Rogers och Sharp (2002, s 214) är en 
kvalitativ metod lämplig då det är nödvändigt med en dialog mellan den 
intervjuande och respondenten. Eftersom Handelsbanken inte släpper ut 
information om deras kunder har vi inte möjlighet att genomföra en 
kvalitativ undersökning. 
 
När det ska avgöras om, exempelvis, kunskapen är hög eller låg för en 
person undersöker vi var majoriteten av svaren har hamnat. Om man 
använder sig av denna princip är det inte säkert att skillnaden mellan svaren 
som tyder på hög kunskap och svaren som tyder på låg kunskap är 
tillräckligt stor för att det ska vara statistiskt säkerställt. (Körner & 
Wahlgren 2000, s 164) Med få frågor krävs en väldigt stor skillnad för att 
detta mål ska uppfyllas. För att åtgärda detta kunde man ha ett väldigt stort 
antal frågor, men vi ansåg att färre frågor var att föredra då enkäten blir 
lättare för användarna att svara på. 
 
Man kan eventuellt hävda att urvalet påverkas av det faktum att de som 
deltar i den elektroniska undersökningen är personer som uppenbarligen har 
problem med sina datorer då de får kännedom om undersökningen först när 
de ringer Handelsbankens supportavdelning. Men man kan också hävda att 
de som deltar i den vanliga undersökningen kommer att vara över-
representerad av individer som har goda kunskaper och vanor. Anledningen 
till detta är att dessa personer är mer motiverande att delta i en sån här 
undersökning eftersom de kan svaren på de frågor som ställs. Men eftersom 
dessa undersökningar är komplement till varandra utgår vi från att dessa 
olika grupper blir lika representerade. 
 
Att genomföra en webbaserad elektronisk undersökning kan medföra att 
personer som egentligen har avgränsats bort från undersökningen deltar. 
Eftersom Handelsbanken har olika supportnummer (Handelsbanken, 2005b) 
för privatpersoner respektive företagskunder, minimeras risken för att 
företagskunder svarar på enkätfrågorna, eftersom de då ringt fel nummer 
och utgett sig för att vara en privatperson. 
 
5.5.1 Reflektioner 
Ingen undersökning är så bra så att det inte finns några brister i den. I den 
här undersökningen kan man peka på några punkter som brister och som 
kunde ha gjorts annorlunda. Den största bristen ligger i Handelsbankens 
hantering av utskicket av enkäten. Hade vi vetat före vad vi vet nu när 
undersökningen är klar, hade vi valt att inte låta Handelsbanken sköta 
utskicket utan tidigt hittat en alternativ lösning.  
 
Att ha en onlineundersökning som endast personer som ringer support-
avdelningen kan svara på är också en stor brist. Eftersom vi fick tillbaka så 
få pappersenkäter, gick vi med på denna nödlösning. Det allra bästa hade 
varit om alla hade kunnat komma åt undersökningen via en länk på hem-
sidan eller på något sätt. Eftersom denna undersökning riktade sig till de 
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som använder sig av Handelsbankens Internettjänst och således har tillgång 
Internet, hade vi nått ut till hela vår population. 
 
Eftersom vi inte vet hur många som tillfrågades att svara på enkäten kan vi 
inte heller säga hur stort bortfallet var, men vi antar att det var ganska stort. 
Vi inser att människor inte tar sig tid att svara på enkäter utan att få någon 
slags kompensation Hade det varit möjligt skulle vi antingen motiverat de 
svarande med att få något eller vara med och vinna något om de skickade 
tillbaka enkäten. 
 
5.6. Material 
Enkäten vi använder oss av finns i bilaga 1, Enkäten. Här följer en 
beskrivning av enkäten och dess frågor. Först ges en övergripande för-
klaring om vem som utför enkätundersökningen och vad syftet med den är. 
Här står det också tydligt att den som svarar på enkäten kommer att vara 
anonym. Sen kommer en kort presentation av bakgrunden till syftet samt en 
uppmaning om att deras medverkan kommer att öka säkerheten för deras 
banktjänst. Det ska fungera som en motivationshöjare för att vilja delta i 
undersökningen. Efter detta följer en upplysning om att det även medföljer 
en ordlista över ord som kan vara främmande för de svarande. Denna 
ordlista återfinns sist i enkäten. Den elektroniska enkäten är likadan som 
pappersenkäten. Den enda skillnaden är att man inte kan hoppa över någon 
fråga på den elektroniska undersökningen. 
 
Figuren på nästa sida ger en sammanställning över de frågor som är med i 
enkäten. Mittenkolumnen, ”kopplat till”, visar vilken del av problem-
formuleringen frågorna hör till, alltså om frågorna avser att kartlägga 
användarnas vanor eller säkerhetskunskap. 
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 Figur 3 Visar en sammanställning av frågorna i enkäten 

 

Fråga Kopplat till Kommentar 

1,2 --------- 

Frågorna ska ge en behaglig inledning på 
enkäten. Att inleda enkäten med tekniskt 
krävande frågor kan få konsekvensen att de 
svarande upplever enkäten som jobbig och inte 
deltar i undersökningen. 

3 Kunskap 
Fråga som mäter kunskapen genom att ta reda på 
i vilken utsträckning den svarande använder 
datorer. 

4-18 Vana 
Frågorna är skapade på det sättet att den 
svarande får redogöra för hur han eller hon 
brukar göra i de situationer det frågas om. 

19, 20 Kunskap 
Frågor som ämnar att mäta kunskapen hos den 
svarande genom att låta dem svara på frågor om 
vem som bär ansvaret i olika situationer. 

21 --------- 

Attitydfråga som tar reda på om svarande anser 
att han eller hon har ett bra skydd på sin dator. 
Ska undersöka om svarandes åsikt skiljer sig från 
vad vi kommer fram till. 

22 a-t Kunskap 

Frågorna ställs som påstående, som den svarande 
får avgöra om han eller hon anser är riskfyllda. 
Den svarande får ange, på en femgradig skala, 
hur riskfyllda han eller hon anser att de olika 
påståendena är. 
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5.7. Enkätgenomförande 
Skapandet och genomförandet av enkäten, som ligger som underlag för 
undersökningen, kan delas in i sex steg. Här är en beskrivning av de olika 
stegen. 
 
Steg 1 - Samarbetsförankring 
När vi hade kommit fram till vad vi ville skriva om tog vi kontakt med 
Handelsbanken för att höra om de var intresserade av ett samarbete. 
Förslaget vi presenterade tilltalade dem och de beslöt sig för att hjälpa oss 
med vår uppsats. Att ha dem som samarbetspartners var väldigt viktigt då vi 
ville göra enkätutskicket till Internetbankkunder hos Handelsbanken. Utan 
deras medverkan hade vi inte fått tillgång deras kunder då det var väldigt 
viktigt för dem att deras kunder förblev anonyma. 
 
Steg2 - Faktainsamling 
Det första vi gjorde, efter att samarbetet var etablerat, var att ta reda på vilka 
hot som fanns mot användare av Handelsbankens Internetbank idag. Vi 
utgick från att en användare hade två kritiska delar som var tvungna att 
skyddas till varje pris, datorcertifikatet och lösenordet. Riskerna låg alltså i 
att obehöriga kom över denna information. De risker vi kom fram till finns 
listade i bilaga 3, Risker för användarna. 
 
Steg3 - Enkätskapande 
Riskerna kopplades till en fråga om vana kring risken, och en fråga där 
kunskapen om risken mättes. När frågorna var skapade gjorde vi en ordlista 
över ord som kunde upplevas som svårförståeliga. Dessa ord markerades 
med en asterisk och ordlistan bifogades i enkäten. På den elektronsiska 
enkäten visades en förklaring som en liten popup-liknande ruta när mus-
pekaren fördes över det ord som förklarades. 
 
Steg4 - Enkätgodkännande  
När enkäten var färdigställd, i samarbete med vår handledare, gjorde vi 
provundersökningar på personer i vår omgivning. De fick kommentera 
enkäten och komma med förslag till förbättringar. Efter att detta var klart 
skickades den till Handelsbanken för godkännande.  
 
Steg 5 – Enkätdistribuering  
Handelsbanken tog hand om själva distribueringen av enkäten. Anledningen 
till detta var att de inte ville lämna ut upplysningar, som exempelvis 
adresser, om sina kunder. Handelsbanken valde att skicka ut enkäten till sju 
regionkontor. Dessa regionkontor distribuerade i sin tur enkäten till sina 
respektive bankkontor. Bankkontoren skickade ut undersökningen till sina 
kunder som var användare av deras Internetbank.  
 
Steg 6 - Enkätinsamling 
Det första enkätutskicket som gjordes genererade inte den mängd svar som 
vi önskade. För att få in enkätsvar snabbt skapade vi en elektronisk under-
sökning. Denna var identisk med enkäten som hade skickats ut. Handels-
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banken ville dock inte lägga ut en länk till undersökningen från sin hemsida 
för att det fanns, enligt dem, för stora likheter med nya tekniker för att stjäla 
information. Istället uppmanade Handelsbankens supportpersonal de som 
ringde att delta i undersökningen, och gav dem adressen till en av våra egna 
domäner där sidan för enkätundersökningen låg. 
 
5.8. Materialbearbetning  
Vi kommer att behandla det insamlade materialet på två olika sätt. Dels 
kommer vi att göra en sammanställning av vad som svarats fråga för fråga. 
Denna sammanställning kommer att presenteras under resultatdelen. Varje 
fråga kommer att redovisas med hur många som angett respektive svars-
alternativ. Vi kommer att använda oss av χ²-metoden (chi-två metoden). 
Detta är enligt Körner och Wahlgren (2000, s 225) en lämplig metod då man 
ska jämföra frekvenser, i vårt fall kommer svaren att vara frekvenserna. 
Vitsen med metoden är att man kan se om skillnaden mellan svaren man har 
fått är en statistiskt säkerställd skillnad. Det finns metoder som ger ett mer 
exakt svar men vi föredrar denna metod då den minimerar risken att man 
väljer fel metod eftersom den är tillämpbar på väldigt många olika typer av 
data. Vi kommer att använda oss av Microsofts Excel för att göra 
beräkningarna av χ²-metoden. Vid dessa beräkningar kommer vi att använda 
en signifikansnivå på 1 %. Detta värde visar risken att man felaktigt 
accepterar det man misstänker vid en undersökning (Körner & Wahlgren 
2000, s 187). Standardvärdet för signifikansnivån inom statistiken är 5 %, 
att om man kan bevisa något till 95 % säkerhet så är det också statistiskt 
bevisat. Ett lägre värde på signifikansnivån ger en högre säkerhetsmarginal, 
men detta kan medföra att faktiska skillnader inte klarar ”ta sig över” den 
höga säkerhetsgränsen. Vi valde värdet 1 % för att vara mer säker på att 
upptäcka en skillnad mellan svaren på respektive fråga på enkäterna. I 
Svante Körner och Lars Wahlgren bok (2000, s 225) behandlas χ²-metoden 
mer ingående. 
 
Den andra delen av vår databehandling kommer att vara att kategorisera 
varje person som svarat. De fyra olika kategorierna kommer att vara typ1, 
typ2, typ3, typ4. 
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Figur 4 Visar tabellen där de svarande förs in 

 
Typ1 är den typ av användare som har dåliga vanor och låg kunskap. Denna 
användare utför aktiviteter som är farliga för den egna datorn och har dålig 
kännedom om vad som är farligt. Användare av denna typ hör till den mest 
utsatta gruppen. Alltså de som löper högst risk för att bli drabbade av t.ex. 
intrång.  
 
Typ2 är den typ av användare som har bra vanor men låg kunskap. Denna 
användare utför sällan aktiviteter som är farliga för den egna datorn, 
antagligen på grund av försiktighet. Användaren har nämligen dålig 
kännedom om vad som egentligen är farligt. Användare av denna typ hör till 
den näst mest utsatta gruppen. Alltså de som löper näst högst risk för att bli 
drabbade av t.ex. intrång. 
 
Typ3 är den typ av användare som har dåliga vanor men hög kunskap. 
Denna användare utför ofta aktiviteter som är farliga för den egna datorn, 
men har bra kännedom om vad som är farligt. Denna typ av användare är 
likgiltiga inför de risker som finns men de har kunskapen att oftast kunna 
ställa saker till rätta om de drabbas av exempelvis ett intrång. 
Användare av denna typ hör till den näst minst utsatta gruppen. Alltså de 
som löper näst lägst risk för att bli drabbade av t.ex. intrång. 
 
Typ4 är den typ av användare som har bra vanor och hög kunskap. De är 
försiktiga och medvetna i sitt dator- och Internetanvändande. De vet vad 
som är farligt och undviker det. Användare av denna typ hör till den minst 
utsatta gruppen Alltså de som löper lägst risk för att bli drabbade av t.ex. 
intrång. 
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För att avgöra vilken kategori den svarande tillhör får vi bryta ner Figur 4 i 
två delar, Figur 5 och Figur 6. Figur 5 där man för in svaren som rör vanor 
och Figur 6 där man för in svaren för kunskap.  
 

Figur 5 Visar tabellen där svaren 
kring vanorna förs in. 

Vanor 

Dåliga Bra 
      

      

      

Figur 6 Visar tabellen där svaren 
kring kunskap förs in. 

Kunskap 

Låg Hög 
      

      

      

 
En del frågor i enkäten kartlägger vanor och andra mäter kunskapsnivån. 
Varje svarsalternativ i enkäten har en gradering som ser ut på följande sätt:  
KH Kunskap - hög 
KL Kunskap - låg 
VB Vanor - bra 
VD Vanor - dåliga 
 
De olika svarens betygssättning kan ses i bilaga 2, Enkätsvarsmall. Ett svar 
kan tyda på bra eller dåliga vanor, alternativt hög eller låg kunskap. Varje 
svarsalternativ markeras i en av de två nedbrutna tabellerna. 
 

Vanor 
Dåliga Bra 

11 14 15 4 5 6 
16 17  7 8 9 

   10 12 13 18
Figur 7 Visar ett exempel där respektive frågor förts in tabellen som rör vanor. 

 
Kunskap 

Låg Hög 
20 g k 19  a b  c d  e 
l m n f  h i  j o  p 
   q  r s  t  

Figur 8 Visar ett exempel där respektive frågor förts in tabellen som rör kunskap. 

 
Dessa svar förs sedan in i fyrfältstabellen som innehåller både vanor och 
kunskap. Detta exempel hamnar i fältet med hög kunskap och bra vanor då 
det var flest svar i med dessa betyg.  
 
  Vanor 
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Figur 9 Sammanställning av vanor och kunskap 

Denna procedur upprepas på samtliga enkäter och deras svar förs in i fyr-
fältstabellen. Man kan sedan utläsa om någon kategori är mer representerad 
än någon annan. 
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6. Resultat 
Vi fick in 57 enkäter och detta antal gav oss en statistiskt tillfredställande 
säkerhetsmarginal. Ett χ2-test utfördes på alla svaren för att se om det fanns 
någon skillnad mellan svarsalternativen på respektive fråga, och resultatet 
visade att alla frågor hade en statistisk säkerställd skillnad (Gellerstedt 1997, 
s 42-46 & 74-76). 28 av dessa enkäter kommer från den elektroniska 
undersökningen och 29 kommer från de utskickade enkäterna. Resultatet 
från de båda undersökningarna presenteras tillsammans.  
 
6.1. Kategorisering av de svarande 
För att kategorisera materialet från enkätundersökningen används modellen 
som beskrivs i materialbearbetningsdelen under metodavsnittet. Modellen 
för hur varje enkät rättades finns i bilaga 2, Enkätsvarsmallen. Varje enkät 
kunde få betyget dåliga vanor och låg kunskap (Typ1), bra vanor och låg 
kunskap (Typ2), dåliga vanor och hög kunskap (Typ3) eller bra vanor och 
hög kunskap (Typ4). Varje enkät symboliseras av en prick i grafen. 
 

 
Figur 10 Visar kategorierna som de svarande hamnade i. 

 
6 av de svarande hamnade i kategorin ”typ 1”, vilket motsvarar dåliga vanor 
och låg kunskap. Denna siffra motsvarar 10,5 % av de svarande 
 
11 av de svarande hamnade i kategorin ”typ 2”, vilket motsvarar bra vanor 
och låg kunskap. Denna siffra motsvarar 19,3 % av de svarande. 
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3 av de svarande hamnade i kategorin ”typ 3”, vilket motsvarar dåliga vanor 
och hög kunskap. Denna siffra motsvarar 5,3 % av de svarande. 
 
37 av de svarande hamnade i kategorin ”typ 4”, vilket motsvarar bra vanor 
och hög kunskap. Denna siffra motsvarar 64,9 % av de svarande. 
 
 
6.2. Datorvanor som påverkar säkerheten 
Svaren på de olika frågorna är uppdelade på vanor inom olika områden.  
 
6.2.1. Vanor som påverkar datorns fysiska säkerhet 
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Figur 11 Fråga nr 5, ansluter den dator, 
du utför dina bankärenden med, trådlöst 
till Internet? 
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Figur 12 Fråga nr 6, varifrån brukar du 
göra dina Internetbankärenden? 

 
Förutom diagrammen ovan svarade 42 personer att de sitter vid en stationär 
dator, mot 15 som använde sig av en bärbar dator. 
 
6.2.2. Vanor kring de svarandes skyddsåtgärder. 
På fråga 8 om hur ofta man uppdaterar sina skyddsprogram litade de flesta 
på programmet och lät det uppdatera sig själv. 33 av de svarande svarade 
detta alternativ, medan 8 svarade att de uppdaterade varje vecka, 6 personer 
svarade att det uppdaterar en gång i månaden och 3 varje halvår. 4 personer 
uppdaterar sällan eller aldrig sina skydd och 3 personer hade ingen aning 
om hur ofta eller hur skyddet uppdaterades. 
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Figur 13 Fråga nr 7, har du något av följande 
skydd på den dator som du uträttar bankärenden 
med? 
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Figur 14 Fråga nr 9, om du har något 
av dessa skydd, hur ofta byter du till en 
nyare version? 

 
6.2.3. Vanor som påverkar lösenordets säkerhet. 
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Figur 15 Fråga nr 11, vilket av nedan-
stående alternativ stämmer bäst in när du 
väljer lösenord? 
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Figur 16 Fråga nr 12, hur förvarar du 
ditt lösenord till Handelsbankens bank-
tjänst? 

 
43 av alla tillfrågade svarade att de aldrig bytte lösenord mer sällan än varje 
år. 9 svarade att de bytte det varje år, medan 5 personer bytte det oftare än 
en gång i halvåret. En klar majoritet svarade nej på frågan om de någon 
gång skickat lösenordet via e-post, 54 av 57 hade inte gjort det. 
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6.2.4. Vanor kring användning av program som påverkar säkerheten. 
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Figur 17 Fråga nr 16, använder du fil-
delningsprogram på den dator som du 
utför dina bankärenden med? 
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Figur 18 Fråga nr 17, brukar du själv eller 
tillåta någon annan att fjärrstyra den dator 
som du utför dina bankärenden med? 

 
6.2.5. Övriga vanor som påverkar säkerheten. 
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Figur 19 Fråga nr 14, läser du e-post 
från okända avsändare? 
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Figur 20 Fråga nr 18, hur ofta brukar du 
ominstallera operativsystemet på den dator 
som du utför dina bankärenden med? 
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6.3. Kunskap om säkerhet 
Svaren på de olika frågorna är uppdelade på kunskap inom olika områden. 
 
6.3.1. Kunskap om e-postsäkerhet 
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Figur 21 Fråga nr 22a, att öppna filer 
som är bifogade i e-post från kända 
avsändare. 
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Figur 22 Fråga nr 22b, att öppna filer som 
är bifogade i e-post från okända avsändare. 

 
Utöver dessa diagram utgjorde även fråga 22c en inställningsfråga om hur 
säkert det är att skicka sitt lösenord för Handelsbanken via e-post till en 
bekant. 35 tyckte att det var väldigt riskfyllt, 9 tyckte att det var riskfyllt, 
medan de övriga 13 inte tyckte att det var riskfyllt alls. 
 
6.3.2. Kunskap om lösenordssäkerhet 
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Figur 23 Fråga nr 22d, att sällan byta 
lösenord för inloggning till sin Internet-
bank. 
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Figur 24 Fråga nr 22e, att ha ett och 
samma lösenord överallt. 
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6.3.3. Kunskap om säkerhetsprogram 
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Figur 25 Fråga nr 22k, att vara upp-
kopplad mot Internet utan spyware-
skydd. 
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Figur 26 Fråga nr 22l, att vara uppkopplad 
mot Internet utan antivirusprogram. 
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Figur 27 Fråga nr 22m, att vara upp-
kopplad mot Internet utan brandvägg. 
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Figur 28 Fråga nr 22o, att sällan uppdatera 
sin brandvägg/antivirusskydd/spyware-
skydd. 

 
På frågan om de tillfrågade ansåg att det var riskfyllt att använda en gratis-
version av en brandvägg eller inte, svarade 24 personer att det var riskfyllt, 
medan 22 tyckte att det var varken eller. 11 personer tyckte att det var 
säkert. 
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6.3.4. Kunskap om hur programvara påverkar säkerheten 
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Figur 29 Fråga nr 22g, att använda sig 
av fildelningsprogram. 
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Figur 30 Fråga nr 22h, att ladda ner 
programvara från välkända hemsidor. 
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Figur 31 Fråga nr 22i, att installera 
gratisprogram som laddats ner från 
Internet. 
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Figur 32 Fråga nr 22f, att använda chat-
program som t.ex. ICQ, MSN och Yahoo. 

 
6.3.5. Kunskap om Internetaktiviteter som påverkar säkerheten 
5 personer svarade att de tyckte att det var riskfyllt att handla och betala 
med kontokort online. 12 tyckte att det var varken eller medan 40 svarade 
att de tyckte att det var säkert. 
 
På frågan om det var riskfyllt eller inte att det sparades cookies på datorn 
när man besökte hemsidor, svarade 44 att de tyckte det var riskfyllt (varav 
34 att det var väldigt riskfyllt). 7 svarade varken eller och 6 personer tyckte 
att det var säkert. 
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6.3.6. Kunskap om övriga aktiviteter påverkar säkerheten 
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Figur 33 Fråga nr 22j, att låta datorn 
vara uppkopplad mot Internet utan att 
man sitter där. 
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Figur 34 Fråga nr 22p, att göra bank-
ärenden på allmänna datorer. 

 
De svarande fick också möjlighet att ange hur riskfyllt det var att sällan 
ominstallera sitt operativsystem. Ingen ansåg att det var väldigt riskfyllt och 
6 personer tyckte att det var riskfyllt. 30 ansåg att det inte spelade någon roll 
medan 21 personer tyckte att det var säkert. 
 
6.3.7. Kunskapen kring ansvarsfrågor 
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Figur 35 Fråga nr 19, vem anser du bär ansvaret om 
din dator blir smittad, av exempelvis ett virus, när du 
är ute på Internet? 
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7. Analys och diskussion 
En empirisk studie av Bradlow, Hoch och Hutchinson (2002, s 16) visade 
att användare med en hög kunskapsnivå är mindre misstänksamma mot att 
utföra riskfyllda aktiviteter. I undersökningen vi genomförde var det 5,3 % 
som fick betyget ”hög kunskap” och ”dålig vana”. Denna kategori var den 
lägst representerade av de fyra möjliga som de svarande kunde hamna i. En 
överväldigande majoritet (64,9 %) hamnade i kategorin ”hög kunskap” och 
”bra vana”. Denna siffra var så hög att vi funderade på om det verkligen 
reflekterade verkligheten. I validitet och reliabilitetsavsnittet under metod-
delen diskuterar vi om urvalet har påverkats av de två olika enkät-
insamlingssätten. Den största risken var att de som deltog i den elektroniska 
undersökningen överrepresenterade personer med dåliga vanor och/eller låg 
kunskap då dessa personer uppenbarligen hade problem med sina datorer då 
de behövde ringa Handelsbankens supportavdelning. Av dem som deltog 
via den elektroniska undersökningen var det 64,3 % som hamnade i 
kategorin ”hög kunskap” och ”bra vana” så detta verkade inte vara ett 
problem. Det som är anmärkningsvärt är att hela 65,5 % av dem som deltog 
i den vanliga undersökningen hamnade i kategorin ”hög kunskap” och ”bra 
vana”. Vi resonerade även kring detta fenomen i validitet och reliabilitets-
avsnittet, det verkar som om de som vet med sig att de har sämre kunskap 
och/eller vanor inte var motiverade nog att delta i undersökningen. Det är 
något som i så fall tyvärr påverkar och försvagar de slutsatser vi kommer 
fram till. 
 
Enligt Mitrović (2002, s 82-84) påverkas datorsäkerheten negativt när det är 
flera personer som använder datorn, ett exempel på detta är en biblioteks-
dator. I undersökningen som vi genomförde visade det sig att de flesta 
svarande utförde sina bankärenden från sin hemdator. Vi tror inte att dessa 
vanor är ett medvetet säkerhetsval utan resultatet vi har fått pekar på det 
vanligaste sättet att utföra sina Internetbankärenden. Anledningen till att vi 
tror detta är att endast var femte svarande upplever det som väldigt riskfyllt 
att utföra sina bankärenden på allmänna datorer. Denna siffra borde vara 
högre om man ska säkerställa att de svarande känner till riskerna med att 
använda allmänna datorer för att utföra ”känsliga” aktiviteter. Att de flesta 
inte ansluter trådlöst till Internet och att de gör sina bankärenden hemifrån 
är fler exempel på frågor där en majoritet av de svarande har fått betyget 
”bra vana”, men vi tror inte resultatet grundar sig i ett medvetet säkerhets-
val.  
 
Statistiska centralbyråns undersökning (SCB, 2004) visade att 21 % av de 
tillfrågade hade installerat ett antivirusprogram och 17 % hade installerat en 
brandvägg på sin dator. De som deltog i vår undersökning hade bättre skydd 
på sina datorer än genomsnittssvensken. I undersökningen som vi genom-
förde var det 94,7 % som hade ett antivirusprogram och 73,7 % som hade en 
brandvägg installerad, dessutom uppdaterades dessa skydd frekvent. Vi 
inser att detta är uppseendeväckande höga siffror, detta är nog tyvärr något 
som stärker teorin om att personer med sämre kunskap och vanor om dator-
säkerhet inte var lika angelägna att delta i undersökningen. 
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Kunskapen om hur riskfyllt det är att vara uppkopplad mot Internet utan 
antivirusprogram och brandvägg visade sig också vara hög. Endast ett fåtal 
av de svarande ansåg att det inte var riskfyllt eller väldigt riskfyllt att utföra 
denna aktivitet. Skillnaden i resultatet mellan SCB:s och vår undersökning 
gör att man kan spekulera om huruvida användare av Internetbanker är mer 
säkerhetsmedvetna än övriga datoranvändare. Vi tror att Internetbank-
användare har bättre kunskaper om vad som krävs för att skydda den egna 
datorn för att de är medvetna om att den känsliga informationen de har på 
sin dator måste skyddas. 
 
Enligt författarna Irakleous, Furnell, Dowland och Papadaki (2002, s 100) 
skriver användare ofta ner sina lösenord. De väljer även lösenord som är 
lätta att gissa sig till, använder samma lösenord på flera olika applikationer 
och byter sällan lösenord. Vår undersökning visade att delar av detta 
påstående kunde tillämpas på Internetbankanvändare. De flesta valde att inte 
skriva ner lösenordet utan väljer att komma ihåg det istället och detta är 
givetvis den säkraste metoden. Men valet av lösenord visade att de flesta 
användarna väljer bekvämlighet framför säkerhet, de föredrar alltså att välja 
ett lösenord som är kopplat till någon eller något i sin omgivning. Vidare så 
är det en klar majoritet som inte byter sitt lösenord frekvent. De ansåg inte 
heller det vara en riskfylld aktivitet att ha samma lösenord över en längre 
tidsperiod. Användarna visade dock upp bra kunskaper om hur riskfyllt det 
är att ha samma lösenord på flera olika applikationer. Eftersom lösenordet 
utgör ena halvan av säkerhetslösningen för Handelsbankens Internetbank-
tjänst kan man fundera på varför användarna inte är medvetna om vikten av 
ett lösenord som är svårt att gissa. Som vi konstaterade i bilaga 3, Risker för 
användarna, underlättar det för personer som försöker gissa sig till någons 
lösenord om det är av sådan karaktär att det har någon koppling till lösen-
ordets ”ägare”. Vi tror inte det är allmänt känt vad dessa lösenordsknäckare 
kan prestera. 
 
Som det konstaterades i bilaga 3, Risker för användarna, innebär det en risk 
att sällan formatera om sitt operativsystem (McClure, Scanbray & Kurtz 
2002, s 659). I vår undersökning svarade 50,9 % att de brukade ominstallera 
sitt operativsystem mer sällan än en gång per år, dessutom svarade 17,5 % 
att de aldrig utförde denna aktivitet. Detta kan vara ytterligare ett exempel 
på att bekvämlighet går före säkerhet. Men det troligaste är att de inte 
känner till de riskerna som finns i att inte ominstallera operativsystemet så 
ofta. Detta bekräftas av kunskapsfrågan i ämnet, där ingen ansåg att det var 
en väldigt riskfylld aktivitet. 
 
Stanton, Mastrangelo, Stam och Jolton (2004, s 2) hävdar i ett arbete att 
användarna inte värdesätter känsligheten i informationen som skickas via 
e-post. Vår undersökning visade att Internetbankanvändare inte följde detta 
mönster. E-post var något som uppfattades som väldigt osäkert ur ett 
säkerhetsperspektiv. Att skicka känslig information via e-post var det många 
(61,4 %) som ansåg det vara en väldigt riskfylld aktivitet och gjorde därför 
detta sällan. Dessutom var det en klar majoritet av de svarande som ansåg 
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att det var riskfyllt att läsa bilagor i e-post från okända avsändare. De virus 
som har fått stor uppmärksamhet i massmedia den senaste tiden har i många 
fall spridits via e-post, detta konstaterades också i bilaga 3, Risker för 
användarna. Vi tror att detta har gjort användarna medvetna om riskerna 
med att läsa e-post från okända avsändare. Men resultatet pekar även på en 
viss okunskap inom ämnet då 22,8 % av de svarande anser det vara helt 
riskfritt att läsa öppna bilagor som kommer från kända avsändare via e-post. 
Dessa virus som spridits har i somliga fall kopierat en infekterad dators 
adressbok och skickat vidare sig själv till dessa e-postadresser och då i 
många fall med en, för mottagaren, känd avsändare. 
 
7.1 Vidare forskning 
Detta arbete har begränsats till att redogöra för om de svarande har vanor 
och kunskaper som påverkar säkerheten på datorn som de använder för att 
uträtta Internetbankärenden. Det har inte kartlagts huruvida de svarande 
faktiskt har varit med om datorintrång. Denna information hade varit 
intressant för att komplettera detta arbete då man kan redogöra för hur 
användarnas vanor och kunskap om säkerhet hänger ihop med faktiska 
datorintrång. Vidare skulle det vara intressant att ta reda på om dessa intrång 
har lett till stöld av mjukvaran som används för att logga in till Internet-
bankerna. Det hade alltså varit intressant att veta hur stor den faktiska risken 
är för att drabbas av stöld av känslig datorinformation på grund av dåliga 
vanor och kunskap om den egna datorns säkerhet.  
 
En annan aspekt som hade varit intressant att forska vidare inom är om det 
finns en skillnad i vanor och kunskap mellan användare av olika Internet-
banker. De banker som har en säkerhetslösning som är fysiskt skilda från 
den egna datorn, exempelvis en inloggningsdosa, har en bättre säkerhet än 
de som använder sig av mjukvara på användarens dator enligt Abdullahi och 
Malolepszy (2004, s 32). Vi ställer oss frågande till om valet av Internet-
bank görs med dess olika säkerhetslösningar i åtanke. Det hade varit 
intressant att veta om de som väljer en Internetbank med bättre säkerhets-
lösning gör detta medvetet för att de har bättre kunskap inom datorsäkerhet. 
Vi är medvetna om att andra faktorer antagligen har större inverkan på val 
av Internetbank, men det hade vart intressant att veta om Internetbanker 
med den bättre säkerhetslösningen lockar till sig de användarna med bäst 
kunskap om säkerhet. 
 
Som det tidigare nämndes i analys och diskussionen pekar undersökningen 
på att användare av Handelsbankens Internetbanktjänst har en bättre 
säkerhetslösning på sin personliga dator än vad övriga Internetanvändare 
har. En jämförelse mellan dessa två grupper hade varit intressant för att av-
göra om Internetbankanvändare är mer säkerhetsmedvetna. 
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8. Slutsats 
Handelsbankens agerande har påverkat validiteten av denna undersökning. 
Handelsbanken hanterade enkätdistributionen och resultatet blev en låg 
svarsfrekvens. Författarna av denna uppsats hade inte möjlighet att åtgärda 
detta då Handelsbanken värnade om sina kunders anonymitet. 
Konsekvenserna av detta är att de slutsatser som arbetet resulterade i 
eventuellt inte är representativa för populationen. Med en låg svarsfrekvens 
ökar också risken att urvalet inte är slumpmässigt och de individer som 
deltog i undersökningen överrepresenterade en viss grupp av användare. 
 
Här följer en sammanställning av kategoriseringen av de svarande. 

- 10,5 % av de svarande har dåliga vanor och låg kunskap. 
- 19,3 % av de svarande har bra vanor och låg kunskap. 
- 5,3 % av de svarande har dåliga vanor och hög kunskap.  
- 64,9 % av de svarande har bra vanor och hög kunskap.  

 
8.1. Vanor 
Första delen av problemformuleringen som skulle besvaras var: 
Har användarna av Handelsbankens Internetbanktjänst dator- och Internet-
vanor som påverkar den egna datorns säkerhet negativt? 
 
Det övergripande svaret på denna fråga är att användarnas vanor får ses som 
bra då 84,2 % av de svarande hamnade i kategorin ”Bra vanor”. Alltså hade 
en majoritet av de tillfrågade fler svar som tydde på vanor som var positiva 
för datorsäkerheten än svar som pekade på en negativ inverkan på säker-
heten. Det fanns vanor som påverkade säkerheten som är värda att nämna då 
en statistisk säkerställd skillnad finns mellan de svar vi erhöll.  
 
Bra vanor 

- Majoriteten använder en stationär dator i hemmet som inte ansluter 
trådlöst till Internet. 

- De allra flesta har minst en brandvägg och ett antivirusprogram på 
sin dator. Dessa uppdateras frekvent och många byter så ofta som 
möjligt till en nyare version av programmet. 

- En klar majoritet väljer att komma ihåg lösenord framför att ha det 
nedskrivet. 

- Nästan alla använder inte e-post för att skicka känslig information 
och de flesta väljer att inte läsa e-post från okända avsändare. 

- De som använde sin bankdator till att använda fildelningsprogram 
och lät denna dator fjärrstyras var i minoritet. 

 
Dåliga vanor 

- En majoritet av de tillfrågade svarade att de bytte lösenord till sin 
banktjänst mer sällan än en gång om året. De valde även ett lösenord 
om hade anknytning till något eller någon i deras omgivning. 

- De flesta av de svarande ominstallerar sitt operativsystem mer sällan 
än en gång per år.  
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8.2. Kunskap 
Andra delen av problemformuleringen som skulle besvaras var:  
Har användarna av Handelsbankens Internettjänst en datorkunskapsnivå 
som påverkar den egna datorns säkerhet negativt? 
 
Det övergripande svaret på denna fråga är att användarnas kunskap får ses 
som bra då 70,2 % av de svarande hamnade i kategorin ”Hög kunskap”. 
Alltså hade en majoritet av de tillfrågade fler svar som tydde på en kunskap 
som var positiva för datorsäkerheten än svar som pekade på en negativ 
inverkan på säkerheten. Det fanns kunskap som påverkade säkerheten som 
är värda att nämna då en statistisk säkerställd skillnad finns mellan de svar 
vi fick. 
 
Hög kunskap 

- De flesta kände till att det var de själva som bar ansvaret om deras 
dator smittades av ett virus. 

- En klar majoritet kände till riskerna med att öppna filer i e-post från 
okända avsändare och att man inte bör skicka känslig information 
via e-post. 

- De svarande visste att man inte bör ha samma lösenord på flera olika 
applikationer. 

- Majoriteten kände till riskerna med att inte använda säkerhets-
program och risken med att inte uppdatera dessa regelbundet. 

 
 
Låg kunskap 

- Många underskattade risken med att öppna filer som kommer med 
e-post från kända avsändare. 

- Få ansåg att det var riskfyllt att byta sitt lösenord till sin Internet-
banktjänst sällan. 

- En klar majoritet underskattade risken med att sällan ominstallera 
sitt operativsystem. 

- Riskerna med att använda en gratisbrandvägg överskattade av de 
flesta svarande. 
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Bilaga 1 Enkäten 
Denna enkätundersökning utförs av två studenter som kartlägger kunskap 
och vanor kring datasäkerhet. Undersökningen görs i samarbete med 
Handelsbanken. Fullständig anonymitet garanteras.  
 
Bakgrund: 
Idag är datasäkerhet ett aktuellt ämne. Syftet med enkäten är att undersöka hur 
datorsäkerheten ser ut hos användarna av Handelsbankens Internettjänster. Din 
medverkan i undersökningen bidrar till en ökad säkerhet för oss alla.  
 
Bifogad ordlista förklarar avancerade ord. Dessa ord markeras med en asterisk (*)  
 
1) Hur länge har du använt Handelsbankens Internettjänst? 
 Mindre än ett år 
 Mellan ett och tre år 
 Mer än tre år 
 
2) Vad har du för utbildning? 
     (ange ett eller flera alternativ) 
 Högstadiet 
 Gymnasium 
 Högskola/Universitet 
 Annan _______________________________________________________ 
 
3) Hur mycket tid använder du en dator per dag i snitt?  
 <30 minuter 
 30 minuter – 2 timmar 
 2 timmar – 5 timmar 
 5 timmar – 12 timmar 
 >12 timmar 
 Vet ej 
 
4) På vilken sorts dator utför du dina bankärenden? 
 Stationär dator (t.ex. vanlig PC)  
 Bärbar dator 
 Annat_____________________________________________________ 
 
5) Ansluter den dator, du utför dina bankärenden med, trådlöst* till Internet? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 
 
6) Varifrån brukar du göra dina Internetbankärenden? 
    (ange ett eller flera alternativ)? 
 Hemma 
 Jobbet 
 Offentliga datorer (t.ex. bibliotek eller Internet-café) 
 Andra ställen ________________________________________________ 



 

 

7) Har du något av följande skydd på den dator som du uträttar bankärenden 
med? (ange ett eller flera alternativ) 
 Brandvägg* 
 Antivirusprogram* 
 Spywareskydd* 
 Vet ej 
 Annat skydd___________________________________________________ 
 
8) Om du har något av dessa skydd, hur ofta uppdaterar* du dessa? 
 En gång i veckan 
 En gång i månaden 
 En gång per halvår 
 Mer sällan/Aldrig 
 Programmet sköter det själv 
 Vet inte 
 
9) Om du har något av dessa skydd, hur ofta byter du till en nyare version*? 
 Så ofta som möjligt 
 En gång per år 
 En gång vartannat år 
 Mer sällan än vartannat år  
 Vet ej 
 
10) Hur ofta byter du ditt lösenord till Handelsbankens banktjänst 
      (ange endast ett alternativ)? 
 En gång i veckan 
 En gång i månaden 
 En gång per halvår 
 En gång per år 
 Mer sällan/Aldrig 
 
11) Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in när du väljer lösenord? 
 Du väljer ett lösenord som är kopplat till något eller någon i din omgivning. 

Du väljer ett lösenord som är ett ord utan koppling till någon eller något i din 
omgivning. 

 Du väljer ett lösenord som är en slumpmässig kombination av tecken. 
 Annat alternativ______________________________________________ 
 
12) Hur förvarar du ditt lösenord till Handelsbankens banktjänst? 
 Kommer ihåg det. 
 Nedskrivet i närheten av datorn. 
 I ett dokument på datorn. 
 På något annat ställe____________________________________________ 
 
13) Har du skickat det lösenord du använder för Handelsbankens banktjänst via 
e-post någon gång? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 



 

 

14) Läser du e-post från okända avsändare på den dator som du utför dina 
bankärenden med? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 
15) Hur länge brukar den dator som du utför dina bankärenden med, vara 
uppkopplad mot Internet per dag? 
 <30 minuter 
 30 minuter – 2 timmar 
 2 timmar – 5 timmar 
 5 timmar – 12 timmar 
 >12 timmar 
 Vet ej 
 
16) Använder du fildelningsprogram*(t.ex. DC och Kaaza) på den dator som du 
utför dina bankärenden med? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 
17) Brukar du tillåta någon annan eller brukar du själv fjärrstyra* den dator som 
du utför dina bankärenden med? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 
18) Hur ofta brukar du ominstallera operativsystemet* på den dator som du utför 
dina bankärenden med? 
 Ett par gånger per år 
 En gång per år 
 Mer sällan 
 Aldrig 
 Vet ej 
 
19) Vem anser du bär ansvaret om din dator blir smittad, av exempelvis ett virus*, 
när du är ute på Internet? 
 Antivirusprogramtillverkaren 
  Internetleverantören  
 Den enskilde personen 
 Vet ej / Ingen åsikt 
 Någon annan:_________________________________________________ 
 
20) Vem anser du bär ansvaret för att nyttjandet av Handelsbankens 
Internettjänst är så säker som möjligt? 
 Handelsbanken 
 Internetleverantören   
 Den enskilde personen 
 Vet ej / Ingen åsikt 
 Någon annan:_________________________________________________ 



 

 

21) Anser du att din dator har ett tillräckligt bra skydd mot intrång från 
obehöriga? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 
22) I vilken utsträckning skulle du anse det vara riskfyllt att utföra följande 
aktiviteter på den dator som du utför dina bankärenden med? 
1=Helt säkert 
2=Ganska säkert 
3=Varken säkert eller riskfyllt 
4=Riskfyllt 
5=Väldigt riskfyllt 
 1 2  3 4 5 
 

a) Att öppna filer som är bifogade i e-post från kända avsändare. 
b) Att öppna filer som är bifogade i e-post från okända avsändare. 
c) Att skicka ditt Handelsbankenlösenord med e-post till en bekant. 
d) Att sällan byta lösenord för inloggning till sin Internetbank. 
e) Att ha ett och samma lösenord överallt (exempelvis  
 E-postprogram och inloggning till Handelsbankens Internetbank) 
 
f) Att använda chatprogram* som t.ex. ICQ, MSN och Yahoo. 
g) Att använda sig av fildelningsprogram. 
h) Att ladda ner programvara från välkända hemsidor. 
i) Att installera gratisprogram som laddats ner från Internet. 
j) Att låta datorn vara uppkopplad mot Internet utan att man sitter där. 
 
k) Att vara uppkopplad mot Internet utan spywareskydd. 
l) Att vara uppkopplad mot Internet utan antivirusprogram. 
m) Att vara uppkopplad mot Internet utan brandvägg. 
n) Att ha en gratisversion av någon brandvägg installerad. 
o) Att sällan uppdatera sin brandvägg/antivirusskydd/spywareskydd. 
 
p) Att göra bankärenden på allmänna datorer. 
q) Att spela spel på Internet. 
r) Att sällan ominstallera sitt operativsystem. 
s) Att handla och betala med kontokort via Internet. 
t) Att det sparas s.k. cookies* på datorn när man är på Internet. 
 
 
 
 
 
 
 

Vi vill tacka för din medverkan 
 



 

 

Ordlista: 
Antivirusprogram Program på datorn som kontrollerar inkommande filer, filer på datorn 

och e-postmeddelanden ifall de matchar något av de virus den känner 
igen. 

 
Brandvägg Ett program eller någon apparat som kontrollerar in- och utgående trafik 

till datorn och blockerar den trafik som inte följer de satta reglerna. Kan 
finnas i form av ett program på datorn, en extern apparat eller inbyggd i 
operativsystemet.  

 
Fildelningsprogram Program som gör det möjligt att koppla upp sig mot andra datorer och 

samtidigt låta andra koppla upp sig mot sin egen. Man kan ladda hem 
filer som finns på andras datorer och de kan ladda hem ens egna filer. 
Exempel på fildelningsprogram är Kazaa, Direct Connect (DC), 
BitTorrent och FTP (File Transport Protocol). 

 
Fjärrstyra Det finns möjlighet att sitta på en helt annan plats och sköta sin 

hemdator nästan precis som om man satt hemma. Om hemdatorn står på 
och är uppkopplad mot Internet, kan man från en annan dator koppla upp 
sig och logga in och därmed få tillgång till hemdatorns program, filer 
mm. Detta kallas att fjärrstyra sin dator. 

 
Operativsystem Utan ett operativsystem kan en dator idag inte fungera. Varje dator 

måste ha någon sorts program som sköter datorn och dess interna 
kommunikation. Exempel på operativsystem är Windows (95, 98, 2000, 
Me, NT, XP) Unix, Linux, MacOS. 

 
Spywareskydd Spyware är program som har till uppgift att spionera på din dator och 

sedan redovisa dina surfvanor mm till sin uppdragsgivare. För att 
förhindra att dessa program installeras och för att ta bort ev. redan 
installerade spyware, finns Spywareskydd att tillgå. 

 
Trådlöst Ett trådlöst nätverk har inga sladdar mellan nätverkets olika delar. 

Datorn har en antenn och kommunicerar med en mottagare en bit bort 
som i sin tur är ansluten till Internet. 

 
Version Hela tiden görs programmen bättre och bättre, och varje program får ett 

unikt versionsnummer. Detta versionsnummer ökar desto nyare 
programmet är.  

 
Uppdatera Antivirusprogram, brandväggar och spywareskydd följer angivna regler 

för att skydda datorn så bra som möjligt. Dessa regler ändras ofta och 
nya saker läggs till. Att uppdatera innebär då att man låter programmen 
kontakta en hemsida på Internet och hämta hem de senaste reglerna. 

 
Cookies  Cookies är ett litet textdokument som sparas på användarnas datorer då 

de besöker vissa sidor på Internet. Detta lilla dokument hjälper till att 
spara information som t.ex. olika inställningar just för den sidan så man 
slipper ändra varje gång man besöker den, och vem man är så man ska 
slippa logga in vid varje besök mm. 

 
Chatprogram Olika program som gör det möjligt att skicka skrivna meddelanden till 

andra personer som använder sig av samma program. Detta är ett 
populärt och enkelt sätt att föra en konversation mellan två eller flera 
personer som är uppkopplade på Internet samtidigt. 

 
Virus Ett program som har till uppgift att kopiera sig själv och sprida sig till 

andra filer på samma dator eller även andra datorer. Dessa program har i 
grund och botten till uppgift att förstöra, även om det kan finnas ”snälla” 
virus. Virus kan också kallas maskar eller trojaner. 
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Bilaga 2 Enkätsvarsmall 
 
3) Hur mycket tid använder du en dator per dag? 
Detta är en fråga som mäter kunskap. Det är rimligt att anta att de flesta som 
använder en dator ofta har hög datorkunskap. Vi har bara betygsatt 
extremvärdet för hög datoranvändning. Detta för att gradera oss mot de 
individer som använder datorn mycket i exempelvis sitt yrke men utför 
monotona sysslor som inte bidrar till en ökad kunskap.  
<30 minuter --- 
30 minuter – 2 timmar ---  
2 timmar – 5 timmar --- 
5 timmar – 12 timmar --- 
>12 timmar KH 
Vet ej   
 
4) På vilken sorts dator utför du dina bankärenden? 
Enligt Mitrović (2002, s 90-91) är det en större risk att använda sig av 
bärbara datorer och denna fråga kommer att visa hur många av Handels-
bankens användare som använder sig av bärbara respektive stationära 
datorer. Alltså är det en sämre vana att använda sig av bärbara datorer. 
Stationär dator VB 
Bärbar dator VD 
Annat  Bedöms individuellt 
 
5) Ansluter den dator, du utför dina bankärenden med, trådlöst till 
Internet? 
Denna fråga gäller vanor, den kommer att visa hur vanligt det är med 
trådlösa nätverk. Mitrović (2002, s 136-138) skriver i sin bok att det är 
lättare att avlyssna ett trådlöst nätverk än ett nätverk som ansluter via 
nätverkskabel. Kunskapen påverkas endast om man inte vet om man har ett 
trådlöst nätverk eller ej. 
Ja VD 
Nej VB 
Vet ej KL 
 
6) Varifrån brukar du göra dina Internetbankärenden?  
Det certifikatet man måste ha för att göra bankärenden med Handelsbankens 
Internetbanktjänst måste ligga på datorn, därför är det en sämre vana att 
göra sina bankärenden på en publik dator, som exempelvis en dator på ett 
Internetcafé, då dessa datorer kan innehålla svårupptäckt spionprogramvara 
(Mitnick, 2002, s 256). Att ha certifikatet installerat på sin jobbdator får 
generellt sett, ses som osäkrare att ha det installerat på sin hemdator.  
Hemma VB 
Jobbet VD 
Offentliga datorer VD & KL 
Andra ställen Bedöms individuellt 
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7) Har du något av följande skydd på den dator som du uträttar 
bankärenden med? 
Att använda program eller hårdvara som skyddar ens dator är ett måste idag. 
Man bör i alla fall ha både en brandvägg och ett antivirusprogram (Post & 
Telestyrelsen, 2005, s 2-4). Eftersom det finns möjlighet att ange flera 
alternativ på denna fråga så använder vi ett lite annorlunda sätt för att 
bedöma vanan. Kunskap påverkas endast om man inte vet vilka skydd man 
har på sin dator. 
Brandvägg + Antivirusprogram VB 
Antivirusprogram + Spywareskydd VB 
Brandvägg + Spywareskydd VB 
Endast Brandvägg VB 
Endast Antivirusprogram VD 
Endast Spywareskydd VD 
Vet ej KL 
Annat skydd Bedöms individuellt 
 
8) Om du har något av dessa skydd, hur ofta uppdaterar du dessa? 
Att ha program eller hårdvara som skyddar datorn är som vi nämnde väldigt 
viktigt, men om man inte uppdaterar dessa regelbundet så försämras 
säkerheten på datorn (Post & Telestyrelsen, 2005, s 2-4). Att uppdatera 
dessa sällan är en dålig vana. Kunskapen påverkas endast om man inte vet 
hur ofta skydden uppdateras. 
En gång i veckan VB 
En gång i månaden VB 
En gång per halvår VD 
Mer sällan/Aldrig VD & KL 
Programmet sköter det själv VB 
Vet inte KL 
 
9) Om du har något av dessa skydd, hur ofta byter du till en nyare 
version? 
Om man har dessa skydd på sin dator och uppdaterar dem regelbundet är det 
positivt för säkerheten. Men om man väldigt sällan byter till nyare versioner 
av sitt säkerhetsprogram så blir det en säkerhetsrisk (Irakleous, Furnell, 
Dowland, Papadaki, 2002, s 104).  
Så ofta som möjligt VB 
En gång per år VB 
En gång vartannat år VD 
Mer sällan än vartannat år VD 
Vet ej KL 
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10) Hur ofta byter du ditt lösenord till Handelsbankens banktjänst 
Man ska ofta byta lösenord till tjänster man använder för att göra det svårare 
för eventuella tjuvar att ta reda på det (Irakleous, Furnell, Dowland, 
Papadaki, 2002, s 104-106). Om man gör detta sällan så är det en dålig 
vana. 
En gång i veckan VB 
En gång i månaden VB 
En gång per halvår VB 
En gång per år VD 
Mer sällan/Aldrig VD 
 
11) Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in när du väljer 
lösenord? 
Det är vanligt att man väljer ett lösenord som är kopplat till något eller 
någon i sin omgivning (Geary, 1994, s 29-31). Att göra det är en stor 
säkerhetsrisk då man underlättar arbetet för någon som vill ta reda på ens 
lösenord. Att välja ett ord som inte är kopplat till något eller någon i sin 
omgivning är bättre, men det bästa är att ha en slumpmässig kombination av 
tecken. 
Kopplat till något eller någon. VD 
Ord men inte kopplat något. VB 
Slumpmässig kombination av tecken. VB & KH 
Annat alternativ Bedöms individuellt 
 
12) Hur förvarar du ditt lösenord till Handelsbankens banktjänst? 
Att ha sitt lösenord förvarat på en lapp i närheten av datorn medför risken 
att man kan utsättas för fysisk stöld. Om man förvarar det som ett dokument 
i datorn så är det ännu mer riskabelt då någon som gör intrång på datorn får 
lösenordet serverat på silverbricka. Det bästa är om man kan memorera sitt 
lösenord.  
Kommer ihåg det. VB 
Nedskrivet i närheten av datorn. VD 
I ett dokument på datorn. VD 
På något annat ställe Bedöms individuellt 
 
13) Har du skickat det lösenord du använder för Handelsbankens 
banktjänst via e-post någon gång? 
Det som man skickar via E-post ska man vara väldigt försiktig med, då det 
säkerhetsmässigt jämställs med ett vykort (Parker, 1999, s 258). Alltså är 
det en dålig vana att skicka känslig information på detta sätt. Svarar man 
”vet ej” så tyder det på att man inte kommer ihåg, därför betygssätts detta 
inte. 
Ja VD 
Nej VB 
Vet ej --- 
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14) Läser du e-post från okända avsändare på den dator som du utför 
dina bankärenden med? 
Enligt Mitnick (2002, s 125) så finns det en viss risk att bifogade filer i 
e-post innehåller skadliga program, exempelvis trojaner. Om e-post-
meddelandet är från någon man inte känner så ökar risken för att få dessa 
skadliga program på sin dator. 
Ja VD 
Nej VB 
Vet ej --- 
 
15) Hur länge brukar den dator som du utför dina bankärenden med, 
vara uppkopplad mot Internet per dag? 
Desto längre tid man är uppkopplad mot Internet, desto större är risken att 
ens dator kan bli utsatt för intrångsförsök (Post & Telestyrelsen, 2005, 
s 2-4). Någon som svarar ”vet ej” kan vi inte säga något om. Vi har endast 
betygsatt extremvärdena. 
<30 minuter VB 
30 minuter – 2 timmar --- 
2 timmar – 5 timmar --- 
5timmar – 12 timmar VD 
>12 timmar VD 
Vet ej --- 
 
16) Använder du fildelningsprogram på den dator som du utför dina 
bankärenden med? 
Om man använder ett fildelningsprogram riskerar man att ladda hem skadlig 
programvara (Folbert, Persson & Svensson, 2004, s 3-4). Är man inte 
tillräckligt kunnig så kan man ge andra tillgång till att ladda hem känslig 
information från ens egen dator, exempelvis ens certifikat. Svara man ”vet 
ej” tyder det på att man har dålig kontroll över vad som sker på ens dator.  
Ja VD 
Nej VB 
Vet ej KL 
 
17) Brukar du tillåta någon annan eller brukar du själv fjärrstyra den 
dator som du utför dina bankärenden med? 
Enligt McClure, Scanbray och Kurtz (2002, s 666) ökar risken för intrång 
när man använder sig av fjärrstyrningstekniken. Vet man inte om man 
använder denna teknik så tyder det på dålig kunskap. 
Ja VD 
Nej VB 
Vet ej KL 
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18) Hur ofta brukar du ominstallera operativsystemet* på den dator 
som du utför dina bankärenden med? 
Om någon har gjort intrång på ens dator så har den personen möjlighet att 
skapa bakdörrar så han eller hon åter kan komma in i systemet. Enligt 
McClure, Scanbray och Kurtz (2002, s 659) så kan man bara få bort dessa 
bakdörrar genom att ominstallera sitt operativsystem. Vet man inte hur ofta 
detta sker så tyder det på dålig kunskap. 
Ett par gånger per år VB 
En gång per år VB 
Mer sällan VD 
Aldrig VD 
Vet ej KL 
 
19) Vem anser du bär ansvaret om din dator blir smittad via Internet? 
Denna fråga mäter kunskapen hos den tillfrågade. Det rätta svaret är 
naturligtvis att den enskilda personen ansvaret för den egna datorn. Har man 
ingen åsikt så kan inte detta svar bedömas. 
Antivirusprogramtillverkaren KL 
Internetleverantören  KL 
Den enskilde personen KH 
Vet ej / Ingen åsikt --- 
Någon annan Bedöms individuellt 
 
20) Vem anser du bär ansvaret för att nyttjandet av Handelsbankens 
Internettjänst är så säker som möjligt? 
Enligt Handelsbankens representant, Lars Wikström, är den enskilda 
personen den som är den ytterst ansvarige för säkerheten. När svaren kom in 
så märkte vi att frågan missuppfattats av de svarande, de ansåg antagligen 
att frågan undersökte framtagandet av säkerhetslösningen för Internetbank-
tjänsten. Vi har därför valt att stryka denna fråga. 
Handelsbanken --- 
Internetleverantören  --- 
Den enskilde personen --- 
Vet ej / Ingen åsikt --- 
Någon annan --- 
 
21) Anser du att din dator har ett tillräckligt bra skydd mot intrång 
från obehöriga? 
Denna fråga är en attitydsfråga som ska ta reda på vad den svarande har för 
helhetsbild av säkerheten på sin dator. Det kan bli intressant om vi kommer 
fram till att den svarande har låg kunskap och dåliga vanor men personen 
anser sig ha ett tillräckligt skydd på sin dator. 
 
 
Avslutningsvis ställer vi 20 påståenden som användaren får ta ställning om 
de anser om påståendet är helt säkert, ganska säkert, varken säkert eller 
riskfyllt, riskfyllt eller väldigt riskfyllt. De olika svaren bedömer vi som 
tidigare om de tyder på hög kunskap eller låg kunskap. 
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21) I vilken utsträckning skulle du anse det vara riskfyllt att utföra 
följande aktiviteter på den dator som du utför dina bankärenden med? 
1=Helt säkert 
2=Ganska säkert 
3=Varken säkert eller riskfyllt 
4=Riskfyllt 
5=Väldigt riskfyllt 
 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 
 
a) Att öppna filer som är bifogade i e-post från kända avsändare. KL KH KH KH KL 
E-post som kommer från avsändare man känner igen är oftast inte 
smittade av virus, så att öppna bifogade filer från kända avsändare 
betraktas som ganska säkert. Det kan dock vara osäkert då man inte vet 
vad för bilaga det är, därför kan det vara lite riskfyllt. (Post & 
Telestyrelsen, 2005, s 2-4) 
 
b) Att öppna filer som är bifogade i e-post från okända avsändare. KL KL KL KH KH 
Kommer det däremot e-post med bifogade filer från okända avsändare är 
det rimligt att misstänka att det inte är helt säkert. Risken för att få något 
oönskat program är stor. (Mitnick, 2002 s 125) Öppnar man det ändå har 
man inte något bra säkerhetstänkande när det gäller e-posthantering. 
 
c) Att skicka ditt Handelsbankenlösenord med e-post till en bekant. KL KL --- KH KH 
”Att skicka e-post är lika säkert som att skicka ett vykort (Parker, 1999, 
258) Med det i tankarna bör man aldrig skicka några som helst känsliga 
uppgifter via e-post till någon. 
 
d) Att sällan byta lösenord för inloggning till sin Internetbank. KL KL KL KH KH 
Man ska ofta byta lösenord till de tjänster man använder för att göra det 
svårare för de som försöker att ta reda på lösenordet för att missbruka det 
(Geary 1994, s 29-31) Om man inte vet om detta har man ingen bra 
kunskap. 
 
e) Att ha ett och samma lösenord överallt (exempelvis  KL KL KL KH KH 
 E-postprogram och inloggning till Handelsbankens Internetbank) 
Att ha samma lösenord överallt för att det är lättare att komma ihåg, är en 
mycket dålig idé och det tyder på en låg kunskap om man tycker detta är 
säkert. (Irakleous, Furnell, Dowland, Papadaki, 2002, s 104) 
 
f) Att använda chatprogram som t.ex. ICQ, MSN och Yahoo. KH KH KH KL KL 
Enligt ICQ:s hemsida (www.icq.com, 2005) så är den ända risken med att 
använda chatprogram att man kan ta emot filer som kan innehålla virus av 
olika slag. Aktiviteten får ses som relativt säker då användaren har 
möjlighet att neka att ta emot filen. 
 
g) Att använda sig av fildelningsprogram. KL KL KL KH KH 
Här är det större risk eftersom här går man aktivt ut för att hämta filer från 
andra användare av dessa fildelningsprogram. Filerna är inte alltid vad 
man väntar sig. Många fildelningsprogram vill också att delar ut bitar av 
sin hårddisk, och är man inte försiktig så kan man dela ut för mycket. Det 
följer ofta med spyware och adware i fildelningsprogrammen (Folbert, 
Persson & Svensson, 2004, s 3-4). 
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h) Att ladda ner programvara från välkända hemsidor. KH KH KH KL KL 
Sidor som handhar program som man kan hämta hem brukar bli välkända 
om man kan lita på det man hämtar hem t.ex. tucows.com. Uppdateringar 
till program kommer oftast från programmakarnas egna hemsidor t.ex. 
adobe.com, och dessa kan anses mycket säkra. (Post & Telestyrelsen, 
2005, s 2-4) 
 
i) Att installera gratisprogram som laddats ner från Internet. KL KL KH KH KH 
Många program som är gratis sponsras på något sätt med tilläggsprogram 
som spyware eller adware. (Folbert, Persson & Svensson, 2004, s 3) Att 
installera sådana program medför en risk Att anse att gratisprogram är 
säkra program är låg kunskap inom området. 
 
j) Att ha datorn uppkopplad mot Internet utan att man sitter där. KH KH KH KL KL 
Detta är egentligen säkrare än att datorn är uppkopplad mot Internet när 
man själv sitter där. Att anta att detta är riskfyllt medför låg kunskap (Post 
& Telestyrelsen, 2005, s 2-4). 
 
k) Att vara uppkopplad mot Internet utan spywareskydd. KL KL KL KH KH 
Spyware kommer mer och mer och har allt smartare metoder för att 
komma in i våra datorer. Man bör ha något spywareskydd likväl som man 
bör ha antivirus och brandvägg. Förbiser man spyware har man inte så 
god kunskap om säkerhet och risker (Post & Telestyrelsen, 2005, s 2-4). 
 
l) Att vara uppkopplad mot Internet utan antivirusprogram. KL KL KL KL KH 
Det vimlar om illvillig kod på Internet. Det kan räcka att bara besöka en 
viss hemsida så kan man få ett virus in på datorn, så att surfa utan ett 
aktivt antivirusprogram är en väldigt stor risk (Post & Telestyrelsen, 
2005, s 2-4). 
 
m) Att vara uppkopplad mot Internet utan brandvägg. KL KL KL KL KH 
Om man saknar en brandvägg när man vistas på Internet så är man 
vidöppen för attacker av personer som vill göra intrång i ens dator. 
Känner man inte till detta så har man väldigt låg säkerhetskunskap (Post 
& Telestyrelsen, 2005, s 2-4). 
 
n) Att ha en gratisversion av någon brandvägg installerad. KH KH KL KL KL 
Detta är ett helt fullgott skydd för en vanlig privatperson och har 
ingenting med ökad risk jämfört med att ha en brandvägg som man 
betalar för. Vet man om detta är man inläst på hur en brandvägg fungerar 
(Zone Labs, 2005). 
 
o) Att sällan uppdatera sin 
brandvägg/antivirusskydd/spywareskydd. KL KL KL KH KH 
Det kommer dagligen nya virus, nya spyware och ny sätt att försöka 
komma igenom brandväggen, så att inte uppdatera dessa skydd och se till 
att man är har de senaste skydden är man inte säkerhetsmedveten. Känner 
man inte till detta så är kunskapen låg (Post & Telestyrelsen, 2005, s 2-4). 
  
p) Att göra bankärenden på allmänna datorer. KL KL KL KH KH 
Det certifikatet man måste ha för att göra bankärenden med 
Handelsbankens Internetbanktjänst måste ligga på datorn, att anse att det 
är säkert att sköta sina bankärenden via en allmän dator tyder på en låg 
kunskap om säkerheten med certifikatet och riskerna med att använda 
detta tillsammans med sitt lösenord på sådana ställen (Mitnick, 2002, s 
256). 
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q) Att spela spel på Internet. -- -- -- -- -- 
Frågan avsåg att undersöka om de svarande ansåg att det var säkert att 
spela spel som fanns på välkända hemsidor, vilket är säkert. Eftersom 
detta inte framgår i frågan så vet inte de svarande om spelen är av 
ovannämnd karaktär eller av den farligare typen (man måste ladda hem 
programvara till sin dator). Därför har vi valt att stryka denna fråga.  
 
r) Att sällan ominstallera sitt operativsystem. KL KL KH KH KH 
2 av 3 datorer är smittade av något slags spyware/adware enligt (Post & 
Telestyrelsen, 2005, s 2-4). En del av dessa spyware kan värderas lika 
farligt som trojaner och andra virus, och kan vara allt från svåra till nästan 
omöjliga att ta bort från datorn. Då är kan en ominstallation vara enda 
utvägen (McClure, Scanbray & Kurtz; 2002, s 659). 
 
s) Att handla och betala med kontokort via Internet. KH KH KH KL KL 
I en undersökning av SCB svarade endast 1 % att de råkat ut för bedrägeri 
vid betalning med konto eller kreditkort (SCB 2004). Är man fortfarande 
väldigt rädd för att betala med kontokort så får det ses som en dålig 
kunskap. 
 
t) Att det sparas s.k. cookies* på datorn när man är på Internet. KH KH KH KL KL 
Cookies är en textfil som sparas på sin egen dator från olika sidor när man 
surfar. Detta för att göra det enklare för inloggning och inställningar för 
varje användare på dessa sidor. Dessa cookies är för det mesta harmlösa 
och gör ingen skada. (Handelsbanken, 2005a) 
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Bilaga 3 Risker för användarna 
 
Vi tänkte i detta stycke lista de faror och risker som finns för privatpersoner 
som använder sig av Handelsbankens Internetbank. Alla som använder 
Internet är sårbara för intrång som utförs av illvilliga personer. Handels-
bankens Internetbankanvändare är extra sårbara då de lagrar känslig 
information om sina bankkonton på sina datorer. Handelsbanken använder 
sig nämligen av ett s.k. certifikat som finns lagrat på användarens dator. 
Detta certifikat används, tillsammans med ett lösenord, för att användare ska 
kunna logga in och utföra sina banktjänster på Handelsbankens hemsida. 
Om certifikatet och lösenordet skulle hamna i fel händer så kan de få full 
tillgång till just den användarens Internettjänster. Det finns många risker 
med att använda Internet, som t.ex. ett virus som förstör datorn, men vi 
kommer enbart att fokusera på de risker där certifikatet och lösenordet kan 
stjälas. Den vanligaste metoden för att stjäla information som denna är att 
skicka in en trojan i offrets dator. Tjuven kan då ladda hem certifikatet från 
offret samt registrera offrets tangenttryckningar och på så sätt få lösenordet 
(Abdullahi & Malolepszy, 2004 s 26-27). Anledningen till att vi listar alla 
dessa risker är att vi måste känna till dem för att veta vad vi ska fråga när vi 
utför enkätundersökningen. Vi måste alltså känna till riskerna för att kunna 
utvärdera om användarna är sårbara för dessa risker. 
 
Fildelningsprogram  
Idag är det väldigt populärt att ladda hem musik, film och program från 
andra användare. Exempel på program av denna sorten är Kazaa och Direct 
Connect (DC). Risken med dessa program är att andra kan ladda från ens 
egen hårddisk. Om man av misstag, eller av bristande kunskap, delar ut fel 
mappar, kan andra användare ladda hem ens certifikat. En annan risk är att 
det man laddar hem från andra kan innehålla trojaner.  
 
E-post 
De senaste åren har det kommit virus som kan skicka vidare sig själv till de 
adresser som finns i ens adressbok via e-post. När de personer får e-post-
meddelandet, med viruset, så står en själv som avsändare (Infoplease 2005).  
 
E-postmeddelande, med virus, som sprider sig själv på detta sätt har oftast 
en bifogad fil som man ska ladda hem till sin dator. Om man inte är 
försiktig så finns det en stor möjlighet att man får in en trojan i sin dator 
(Mitnick, 2002, s 125). 
 
E-post ska betraktas som vykort (Parker, 1999, s 258), det man skickar kan 
lätt läsas av andra. Om man inte har kryptering så är det inte lämpligt att 
skicka känslig information, exempelvis lösenord, via e-post. 
 
Bärbara datorer 
En bärbar dator är lätt att tas med lite överallt man går. Den får plats i en 
ryggsäck, den väger runt 3 kilo och tack vare batteridriften så kan man 
använda den nästan vart som helst. Detta innebär också en risk då man kan 
antingen glömma datorn någonstans, eller att den blir stulen. Eftersom den 
är portabel och lättare än en stationär dator, så är det också lättare för en tjuv 



 

 2 

att stjäla den (Mitrović, 2002, s 90-91). Tjuven skulle då få tillgång till 
certifikatet, förutsatt att det var installerat på datorn som stals. 
 
Lösenord 
Om någon obehörig har kommit över någons bankcertifikat så krävs det 
bara ett lösenord för att få tillgång till Internetbanktjänsten. För en kunnig 
hacker är inte detta ett bekymmer. Om en användare får välja sitt eget 
lösenord är risken stor att han eller hon tar ett lösenord som är lätt att 
komma ihåg. Exempel på detta är husdjurens namn, bilregistreringsnummer 
eller välkända lösenord som qwerty (de sex tangenter som ligger längst upp 
till vänster på tangentbordet). Om denna metod inte skulle fungera finns det 
program som automatiskt provar alla tänkbara kombinationer (Gollman, 
1999, s 21). 
 
Fjärrstyrning 
Att kunna fjärrstyra sin hemdator från t.ex. jobbet är något som fler och fler 
sysslar med sedan tekniken blivit en ordinarie del av Windows XP. Men 
med denna teknik ökar också riskerna. Som vi nämnde innan så kan en 
duktig hacker ta sig förbi ett användarnamn och ett lösenord. Om hackern 
skulle lyckas med detta så skulle han eller hon få full tillgång till datorn 
(McClure, Scanbray & Kurtz, 2002, s 666). 
 
Trådlöst 
I dagens samhälle strävar allt fler att slippa sladdarna till datorn, det är inte 
bara tangentbort och musen som är sladdlös, utan även nätverket. Har man 
inte en krypterad nätverkstrafik kan utomstående enkelt lyssna av trafiken 
och stjäla den information som de kan tänkas ha nytta av, som t.ex. lösenord 
(Mitrović 2002, s 136-138). 
 
Flera användare på datorn 
Ju fler användare en dator har, desto större är risken att säkerheten ställs åt 
sidan. Olika program installeras för att tillgodogöra varje enskild användare, 
och eftersom det är flera olika personer på samma dator så är det svårare att 
ha koll på vad datorn utsatts för, vilka program som installerats, vilka sidor 
man surfat in på osv. Är man ensam användare har man god kontroll över 
hur datorn används och hur säkerheten är (Mitrović 2002, s 82-84). 
 
Att ha sitt certifikat installerat på en dator som har flera användare medför 
att andra lätt kan kopiera det. De kan använda sig av spionprogramvara för 
att registrera tangentnedtryckningar för att få reda på lösenordet. 
Antivirusskydd larmar inte för spionprogramvara för att dessa program kan 
användas i icke-skadliga syften (Mitnick, 2002 s 256). Ett annat sätt att 
komma åt lösenordet är att använda sig av spoofing. Bedragaren skapar en 
falsk inloggningssida, som offret använder. Inloggningssida registrerar 
offrets lösenord (Gollman, 1999, s 23). 
 
Plats för bankaffärerna 
Allt fler ärenden som man har med banken kan göras online. När man 
kopplar upp sig mot bankens system är platsen för detta avgörande om det 
kan innebära en risk eller inte. Hemmet är den vanligaste platsen och också 
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den säkraste. Går man hemifrån låser man dörren, ofta stänger man av datorn 
när man är klar osv. Många väljer även att göra sina bankaffärer på jobbet. 
Detta kan innebära en större risk beroende på datorns placering och arbetets 
säkerhetspolicy. Datorn står ofta på dygnet runt, alltså även när man är 
hemma, är på rast, är på sammanträden, kundbesök, ja, det finns många an-
ledningar till att man lämnar sin dator obevakad (Mitrović, 2002, s 81-84). 
 
Bakdörrar  
Om en inkräktare har lyckats ta sig in på en dator kan han eller hon skapa en 
bakdörr i systemet så datorn kan utnyttjas vid fler tillfällen. Inkräktaren kan 
då komma och gå obemärkt. Enligt McClure, Scanbray och Kurtz (2002, 
s 659) så är det ända sättet att bli av med dessa bakdörrar genom att 
formatera om sitt operativsystem. 
 
Säkerhetsprogram  
Säkerhetsprogram är egentligen ingen risk, utan mer en säkerhetsåtgärd. 
Exempel på sådana program är brandväggar, antivirusskydd och spy-
wareskydd. Risken ligger i att man litar blint på att dessa program ska göra 
sitt jobb felfritt och bara släppa igenom trafik som inte är skadlig. Som 
användare får man se till att alltid ha den senaste versionen av programmen 
och se till att de uppdateras kontinuerligt. Man bör ha i åtanke att dessa 
program nästan alltid ligger ett steg efter dem som skapar virus och trojaner. 


