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Abstract 

A generational issue: Behavior and attitudes regarding personal data backup. 

This report presents a comparison of the attitudes and behaviour towards backup of 
private data existing between millennials and the older generations. This is a quantitative 
study which used online surveys to gather data from the two different groups. The study 
aims to establish if there is any difference between the groups when it comes to the 
actual action of backing up private data. Further on it compares what attitudes and earlier 
experiences affects the decision to backup. The conclusion will be based on the analysis 
of the gathered data. The Protection Motivation Theory (PMT) will also be used to analyse 
parts of the data. The results show that there are differences between generations in the 
behavior regarding whether they perform backups.
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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar en jämförelse av beteende kring säkerhetskopiering av 
personlig data mellan millenniegenerationen och äldre generationer. Studien har en 
kvantitativ ansats som använde sig av online-enkäter för datainsamling. Studien jämförde 
vilka attityder och tidigare erfarenheter som påverkar beslutet om att säkerhetskopiera. 
The Protection Motivation Theory (PMT), korrelationer, hypotesprövning och 
signifikansanalys har använts för att analysera insamlad data. Resultatet visar att det finns 
skillnader mellan generationerna i beteende omkring säkerhetskopiering.


Nyckelord: säkerhetskopiering, beteende, Protection Motivation Theory
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Tack till alla som har hjälp oss med denna uppsats. Framför allt vill vi tack vår handledare 
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Inledning 
I en värld där mer och mer information skickas digitalt och där data inte längre alltid är 
något fysiskt som man kan ta på, finns risken att synen på data inte följer med i 
utvecklingen av hur data kan lagras och presenteras. Till exempel så är det lätt att förstå 
varför man behöver ha en hemförsäkring, då man kan se och ta på de ting som finns i 
huset. Med digital data kan det vara svårare att vet hur stor risken är och vad man faktiskt 
kan bli av med. Anledningen till att det är svårare är att det kan vara svårt att veta vad 
man har för data när datat inte är fysiska ting — då det gömmer sig i olika filstrukturer 
(Odom et al, 2012). Den här studien handlar om lagring av data, och hur data 
säkerhetskopieras. Data är ett brett begrepp som har många olika betydelser. I denna 
studie definieras personlig data som personliga datafiler som personer har sparade på 
sina egna digitala enheter och inte har en arbetsrelaterad koppling.


Enligt Goldman Sachs (2016) är millenniegenerationen en beteckning för folk födda 
mellan 1980 och år 2000. Det är den första generationen som växte upp med internet och 
därför kallas de för the first digital natives (Goldman Sachs, 2016). Goldman Sachs (2016) 
hävdar även att millenniegenerationen har det lättare att förstå sig på och använda digital 
teknik, eftersom de växte upp då den digitala teknologin växte fram. Då millennials är 
uppväxta med teknologi kan man tro att de är bättre på att säkerhetskopiera än andra 
generationer, då millennials enligt Goldman Sachs (2016) kan ha det lättare att förstå sig 
på teknik. Därav ansågs det vara relevant att ta reda på om beteende kring 
säkerhetskopiering skiljer sig mellan millenniegeneration och äldre generationer. Utifrån 
detta resonemang kring millennials formulerades en hypotes enligt följande: 
millenniegenerationen är bättre på att säkerhetskopiera än personer från äldre 
generationer. Den första forskningsfrågan för studien formulerades även enligt följande; 
Hur skiljer sig beteendet kring säkerhetskopiering mellan millenniegenerationen och äldre 
generationer?


Statistiska centralbyrån (2015), presenterar årligen en statistikrapport kallad IT bland 
individer. 2015 frågade de hur många som sparar säkerhetskopior av filer från dator på 
någon annan enhet. SCB visar att “mer än 50 procent, eller motsvarande 4,1 miljoner 
personer av befolkningen 16-85 år sparar säkerhetskopior av filer på sin dator till någon 
annan enhet, till exempel en extern hårddisk eller ett internetbaserat 
lagringsutrymme” (SCB, 2015). Denna statistik berättade dock inte hur personer går till 
väga för att säkerhetskopiera eller vilka faktorer som påverkar om personen i fråga 
säkerhetskopierar eller ej. De hade även begränsat sig till att fråga efter 
säkerhetskopiering av den egna datorn. Hur ser det ut med andra digitala enheter? Till 
exempel smartphones och surfplattor? Enligt ICT Data and Statistics Divison fanns det år 
2015, 7 miljarder mobilabonnemang vilket motsvarar 97% av världens befolkning i antal 
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(ICT Data and Statistics Division, 2015). Detta gav en indikation på att andra enheter än 
bara datorn är relevanta att undersöka och se hur det skiljer sig mellan generationerna.


Vidare finns det även en surveyundersökningen från Avast (2015) som har frågat 288 000 
människor världen över om man gör säkerhetskopiering på sina mobila enheter. 
Undersökningen från Avast kom fram till att 36% ansåg att det inte var nödvändigt med 
säkerhetskopiering och 37% sade att de inte säkerhetskopierar alls (Avast, 2015). Detta 
gjorde det relevant att ta reda på vilka bakomliggande anledningar som avgör om en 
person säkerhetskopierar sin personliga data. Enligt studien från Avast (2015) ansåg 24% 
att orsaken till varför de valde att inte göra säkerhetskopieringar på deras mobila enheter 
var lättja. 22% ansåg även att den data som fanns på deras enheter inte var värdefull nog 
för att det skulle motivera säkerhetskopiering. Något som också var anmärkningsvärt med 
resultatet av studien var att 64% av personerna ansåg att de skulle vara mer upprörda 
över att deras data gick förlorad än den fysiska enheten vid förlust av sin mobila enhet 
(Avast, 2015). Avast (2015) menar med andra ord att personer som ingick i studien ansåg 
att deras data var mer värdefull än den fysiska mobila enheten.


Crossler (2010) menar i sin artikel Protection Motivation Theory: Understanding 
Determinants to Backing Up Personal Data, att det finns en teori som går att applicera för 
att komma fram till om en person säkerhetskopierar eller inte. Denna teori, Protection 
Motivation Theory (PMT), behandlar motivationen för en person att skydda sig mot ett hot 
(Crossler, 2010). Crossler (2010) satte denna teori i ett annat kontext, säkerhetskopiering. 

Två av de fem variabler som PMT behandlar var särskilt relevanta till denna studie. Den 
första variabeln är den uppleda allvarlighetsgraden vid förlust av data (Crossler, 2010), 
med andra ord hur viktigt den data är som man blir av med. Andra variabeln är den 
upplevda risken för att man kan bli av med sin data (Crossler, 2010). Då dessa två 
variabler kan vara påverkade av en persons erfarenhet av tidigare dataförlust var det 
relevant att undersöka om personer som säkerhetskopierar har blivit av med data tidigare. 
PMT användes i analysen för denna studie för att undersöka om dessa variabler var 
viktiga.


De bakomliggande anledningarna som togs upp av Avast (2015) och Crossler (2010) 
valdes att ställas i relation till olika relation. Vilket resulterade i den andra 
forskningsfrågan; Vilka faktorer är viktiga för beteendet kring säkerhetskopiering?
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Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att ta reda på hur beteende och attityder kring säkerhetskopiering kan 
skilja sig mellan olika generationer. För att ta reda på detta har två forskningsfrågor 
formulerats.


Forskningsfrågor 
1. Hur skiljer sig beteendet kring säkerhetskopiering mellan millenniegenerationen och 

äldre generationer?

2. Vilka faktorer är viktiga för beteendet kring säkerhetskopiering?


Disposition 
Först presenteras syftet och frågeställningen och därefter avgränsningarna för studien. 
Vidare presenteras bakgrunden och den teori som används för studien samt tidigare 
forskning. Efter det presenteras de metoder som valts för datainsamlingen och hur den 
genomförts. Avsnittet presenterar kritik mot vald metod samt val av metod av analys. 
Vidare kommer resultat och analys presenteras i en tematisk ordning. I den sista delen av 
uppsatsen kommer diskussionen och slutsatsen presenteras samt källor och referenser. 


Avgränsningar 
För att vara så specifik som möjligt och följa syftet med studien har avgränsningar gjorts. 
Dessa är presenterade nedan under olika rubriker.


Endast privata digitala enheter och filer 
För att lättare kunna samla in data avgränsas studien till att endast ta privata enheter som 
användarnas egna mobiltelefoner, datorer och surfplattor i beaktning. Då de möjliga 
respondenterna kan ha enheter som de har blivit tilldelade av sin arbetsgivare finns det en 
möjlighet att arbetsgivaren sköter säkerhetskopieringen. Detta i sin tur kan göra det svårt 
för respondenten att svara på frågor kring sina enheter de själva inte har svar på. Denna 
studie behandlade endast personlig data.


Inget fokus på olika tjänster 
Studien kommer inte att ta upp personers attityd och beteende gällande de olika tjänster 
som finns tillgängliga för säkerhetskopiering.
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Bakgrund 
Detta avsnitt kommer att diskutera olika aspekter av människors synsätt på data, och 
olika anledningar till varför folk säkerhetskopierar. Detta för att förtydliga aspekternas 
inflytande. En av de viktiga aspekterna för studien är människors olika synsätt på data, 
samt deras kunskaper inom data, för att bäst förstå personers syn på säkerhetskopiering 
och deras synsätt på data. Uppsatsen kommer även att kort gå igenom olika 
säkerhetskopieringstjänster och sätt att säkerhetskopiera för att ge en bättre bakgrund till 
studien. 


Olika sätt att säkerhetskopiera data på 
Enligt Ruggiero och Heckathorn (2013) finns det två huvudsakliga sätt att 
säkerhetskopiera data, det ena är säkerhetskopiering via molnet och det andra är lokalt. 
Säkerhetskopiering via molnet innebär att användare laddar upp sin data som är lagrade 
på sina enheter till molnet. Detta innebär oftast att den data som finns sig lokalt på 
enheten också finns i molnet, ifall det skulle hända något med den fysiska enheten. Det 
skall dock förtydligas att säkerhetskopiering inte är att jämföra med att lagra data i molnet 
(Lohnash, 2015). Det finns ett flertal fallgropar med att tro att molnlagring är samma sak 
som att säkerhetskopiera till molnet. Att lägga data i molnet som molnlagring betyder inte 
i alla fall att det är säkerhetskopierat, utan även i vissa fall att filerna finns tillgänglig för 
användaren mellan olika enheter, samt att enheter som har begränsat utrymme kan 
avlastas genom att föra över data som används sällan av användaren. Säkerhetskopiering 
till molnet innefattar att hela enheten, eller delar av den säkerhetskopieras till molnet i 
intervaller, eller att användaren väljer specifikt vilka filer som ska säkerhetskopieras. Detta 
innebär att skulle det vara så att något skulle hända enheten så finns det en avbild av 
enheten eller de valda filerna i molnet, som då kan användas för att återskapa data som 
gick förlorad (Blackblaze, 2016). En fördel med säkerhetskopiering till molnet är att dessa 
tjänster ofta körs automatiskt i bakgrunden, och fördelar det stora ansvaret av att utföra 
säkerhetskopiering samt lagringsplatsen av data bort från användaren och istället till 
enheten och tjänsten. En uppenbar nackdel med molnsäkerhetskopiering är att man som 
användare inte alltid har full koll på var data lagras, samt vem som kan komma åt den.


Det andra sättet enligt Ruggiero och Heckathorn (2013)  är att säkerhetskopieringen sker 
lokalt. Detta innebär är att man för över data från en enhet över till ett annat 
lagringsmedia. Det är då till fördel att man kan ha enheterna på olika platser ifall det skulle 
uppstå en olycka på en av platserna, som en brand eller dylikt. Den största skillnaden 
mellan lokal säkerhets-kopiering och säkerhetskopiering till molnet är man med lokal 
säkerhetskopiering kan ha har full kontroll och kontroll över var data befinner sig, samt att 
det inte krävs någon internetuppkoppling för att återskapa data ifall det skulle behövas.  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Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer olika teorier och tidigare forskningsartiklar att presenteras. De 
syftar till att underbygga och fördjupa förståelsen och infallsvinklarna till de olika 
frågeställningarna. De områden som är relevanta till för studien är PMT-teorin, forskningen 
om beteenden kring säkerhetskopiering och hur personer uppfattar och värderar 
immateriella ting så som digital data.


Immateriella ting — digital data 
I “I Saw Images I Didn’t Even Know I Had” Understanding User Perceptions of Cloud 
Storage Privacy av Clarke et al. (2015) diskuterar hur väl medvetna personer är om vad de 
har lagrat för data i molnet. Med över en miljard människor som använder sig av 
molnlagring i dagsläget, kan Clarke et al. konstatera att det blivit väldigt populärt på 
senare tid att använda sig av molnlagring. Clarke et al. (2015) samlade en grupp 
människor för att undersöka om personerna som använde sig av molnlagring var 
medvetna om vad som lagrades i deras moln. Något som de upptäckte var att 
majoriteten av personer som lagrat data via molnet hade dålig koll på vad som faktiskt var 
lagrat där. Enligt Clarke et al. (2015) var det många användare som efter studien valde att 
ta bort mycket av den data som de inte visste fanns lagrat i deras molnlösningar.


Enligt Clarke et al. har personer kan ha svårt att greppa “intangible things”, detta innebär 
att personer kan ha svårt att uppskatta värdet av till exempel data, då det inte är något 
som man kan ta på fysiskt. En anledning till detta kan vara att människor inte har någon 
fysisk koppling till objektet och möjligen inte får samma kognitiva och kommunikativa 
värde när det presenteras på en skärm eller dylikt (Jansen et al., 2015).


Det Jansen et al. kom fram till kan kopplas till studien av Clarke et al. (2015) där de 
märkte att en majoritet av personerna i deras studie hade varken bra koll eller var 
bekväma med den data som de fick reda på var uppladdat i molnet. Ett exempel på detta 
är hur personerna i Clarke et al’s (2015) undersökning valde att permanent ta bort de filer 
som de upptäckte fanns lagrade i molnet utan att de visste om det, då det inte var 
bekväma med att ha den informationen där.


Protection Motivation Theory 
Crosslers artikel Protection Motivation Theory: Understanding Determinants to Backing 
Up Personal Data från 2010 studerar hur motiverade personer är att säkerhetskopiera. 
Enligt Crossler (2010) finns det samband mellan den uppskattade riskerna av dataförlust 
och säkerhetskopiering. Sambandet innefattade fem olika variabler indelade i två olika 
grupper som hade en tydlig korrelation. Inom “Threat Appraisal” pratar Crossler (2010) om 
upplevd allvarlighetsgrad vid förlust av data och upplevd risk att bli av med data. I 
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“Coping Appraisal” är de tre variablerna en persons förtroende att utföra en 
säkerhetskopiering på rekommenderat sätt, personens förtroende för att det 
rekommenderade sättet ska förhindra förlust av data och till sist vad det har för kostnad 
(tid, finansiell, kognitiv ansträngning) att göra en säkerhetskopiering. Dessa fem faktorer 
spelar in om personen i slutändan gör en säkerhetskopiering enligt Crossler (2010).


Crossler (2010) kom fram till att upplevd allvarlighetsgrad vid förlust av data och upplevd 
risk att bli av med data hade en negativ påverkan på personers benägenhet att säkerhets-
kopiera. Crossler (2010) kom också fram till att personer som ansåg att de var kapabla att 
utföra en säkerhetskopiering, samt personer som instämde att säkerhetskopieringar 
förhindrar och bidrar till minskad risk av dataförlust, hade en positiv påverkan till 
personers benägenhet att säkerhetskopiera.


Två artiklar (Odom et al., 2012) och (Clarke et al., 2015) menar på att en person kan ha 
svårt att veta vad de har för data när de inte vet var den finns. Detta går att koppla till 
Crosslers PMT-teori. Eftersom man inte vet vad man har för data, vet man inte hur stor 
allvarlighetsgrad en dataförlust skulle ha.


Virtual Possessions 
Enligt Odom et al. (2011) har personer under senare tiden tillhandahållit mer och mer 
digitala artefakter av värde, något de kallar för Virtual Possessions. Detta kan vara allt från 
musik och filmer, till dokument och annan data som skickas mellan personer. Eftersom 
mer och mer ting förflyttas från att vara materiella ting, såsom DVD-skivor och musik, till 
att bli digitala ting, kan det möjligen finnas en skillnad mellan hur personer värderar denna 
data. Är det möjligen så att personer värderar materiella ting mer då de har möjlighet att 
fysisk ta på dem, och finns det en koppling till hur personer värderar personlig data?


Värderingen av personlig data är något som Odom et al. (2011) har diskuterat i deras 
vetenskapliga artikel Teenagers and their Virtual Possessions: Design Opportunities and 
Issues. Det Odom et al. forskat kring är personers uppfattade värde av virtuella, digitala 
personliga artefakter och jämfört detta med materiella ting. Genom att utföra en studie 
med 21st tonåringar ville de ta reda på den uppfattade skillnaden mellan det digitala och 
det materiella. Vad författarna kom fram till var att vissa fysiska objekt såsom medaljer 
och familjefoton höll fortfarande ett högt värde. För digitala objekt var det även bilder som 
låg i fokus, men även skolarbeten från flera år tillbaka, musik, foton och filmer. En stor 
skillnad mellan det virtuella och det materiella var att forskarna märkte att personerna ofta 
kompenserade för det virtuellas fysiska frånvaro med att till exempel ha mobil och dator 
alltid på och i deras närhet (Odom et al., 2011). 
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Det relevanta med forskningen är kopplingen till Odom et al. (2011) studie, hur ungdomar 
som är en del av millenniegenerationen, ser på deras personliga data — virtual 
possessions. I studien som utförs fokuseras det även på skillnaderna mellan de olika 
generationerna, vilket bygger på det som Odom et al. (2011) utforskat gällande yngre 
generationer. Metod

I detta avsnitt motiveras val av datainsamlingsmetod samt att innebörden av metoden 
och genomförandet av datainsamlingen beskrivs. Avsnittet lyfter även kritik mot vald 
datainsamlingsmetod samt beskriver val av analysmetod och innebörden av den. En 
kvantitativ ansats gjordes och en enkät användes som datainsamlingsmetod. 
Enkätensvaren analyserades genom en statistisk hypotesprövning samt genom PMT-
ramverket.


Val av metod 
Genom att ha en kvantitativ ansats får man ut kvantitativa svar som kan användas till att 
komma fram till generaliserbara slutsatser (Bell, 2015). För att besvara studiens 
forskningsfrågor ansågs det nödvändigt att kunna generalisera resultaten, därav valdes 
en kvantitativ ansats. Studien fokuserade på två grupper av generationer och för att få in 
tillräckligt med data för att kunna generalisera resultaten behöves en större mängd svar 
samlas in. Enkät valdes som datainsamlingsmetod då det är ett bra sätt att nå ut till 
många och få in många svar under en kortare tid (Bell, 2015). För att få ytterligare 
spridning valdes internetbaserade enkäter att användas.


Kvantitativ metod 
Att använda sig av en kvantitativ metod innebär att man fokuserar på att studera det som 
både kan avgränsas men även mätas (Bell, 2015). Enligt Bell (2015) innefattar det även att 
det måste presenteras väl definierade variabler som är relevanta som syften av studien. 
En kvantitativ studie innebär också att data som samlas in är i form av rå data. Jämfört 
med en kvalitativ studie så är en kvantitativ studie mer storskalig (Bell, 2015). 


Beskrivning av datainsamlingsmetod 
När man använder sig utav en enkät som datainsamlingsmetod formulerar man frågor, 
utformar en enkät, gör ett stickprov, skickar ut enkäten och sammanställer den data som 
kommer tillbaka (Bell, 2015). En enkät utformas på så sätt att man formulerar frågor som 
senare ska ge svar på de forskningsfrågor studien ställt. Enligt Bell (2015) finns några 
punkter som är viktiga att tänka på när man utformar en enkät för att få in så objektiv data 
som möjligt. Eftersom frågorna på en enkät inte går att ändra under själva 
undersökningens gång är det viktigt att formulera frågor rätt från början. Detta gör man 
genom att tänka igenom vad man vill ha svar på samt hur man ska analysera svaren i 
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efterhand. Frågorna måste vara tydliga samt ge svar som är mätbara. Det är viktigt att 
tänka på hur frågorna kan uppfattas av olika personer, och hur detta kan påverka svaren. 
För att tillhandahålla så objektiva svar som möjligt är det viktigt att inte skriva ledande 
frågor, undvika laddade frågor, undvika flertydiga frågor, och att det inte förekommer 
några frågor som tyder på att svaret är obetingad (Bell, 2015). Det finns även en något 
som kallas för “order effect”, vilket innebär att ordningen som frågorna ställs på kan ha 
påverkan på hur personer svarar och borde tas hänsyn till (Shaughnessy et al. 2006, se 
Psychology Research And Reference, 2016).


Metodupplägg 
Enkäten utformades med 24 st frågor. De fyra första frågornas syfte var att reda på 
demografisk data med frågar om kön, ålder, utbildning inom IT/Data och intresse för IT/
Data. För att följa de förda resonemanget kring studiens två olika grupper gjordes ett urval 
av fem åldersgrupper, 16-25 år, 26-35 år, 36-45 år, 46-65 år och 65+ år. Tanken med 
dessa olika åldersgrupper var att tydliggöra de olika generationerna, framförallt 
millenniegenerationen, 16-35 år. De åldersgrupper som inte innefattar 
millenniegenerationen kommer att benämnas som äldre generationer i studien. Enkäten 
delades upp i tre delar; först en del som alla kunde svara på med sista frågan som löd 
“Säkerhetskopierar du någon av din enheter?”. Beroende på svaret av denna fråga fick 
respondenten fylla i en del för dem som säkerhetskopierar eller en del för dem som inte 
säkerhetskopierar (se bilaga 2). Den ena delen innehöll frågor kring anledningar till att 
respondenten inte säkerhetskopierar. Den andra delen innehöll frågor som rör beteende 
och attityd för de som säkerhetskopierar.


Enkäten skapades med Google Formulär och skickades ut till olika personer via sociala 
nätverk på internet, allt från vänner och bekanta till kollegor och släkt. Eftersom det gick 
att bevaka resultaten i realtid genom detta verktyg gick det också att se vilka olika 
demografiska grupper som var underrepresenterade. Med informationen kring vilka 
personer som svarat på enkäten i realtid, gick det att skicka ut fler enkäter till den 
specifika demografiska gruppen som var mindre representerad för att få ett jämnare urval.


Bortfallsanalys 
Enkäten delades på ett öppet forum, Facebook. Detta innebar att det inte går att veta hur 
många som valde att inte svara på enkäten, det gick endast att räkna på hur många som 
faktiskt svarade. Då enkäten var elektroniskt och alla frågor sattes till obligatoriska gick 
det inte att lämna in enkäten utan att ha svarat på alla frågor. Därför skedde inget 
svarsbortfall i själva enkäten. Den gick inte här heller att säga om eventuella respondenter 
avbröt att fylla i enkäten.
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Validitet & Reliabilitet 
Validitet klassas som ett av de viktigaste begreppen när det kommer till att bedöma den 
egna utredningen och andras utredningar. För att uppnå hög validitet krävs det att den 
insamlade data mäter det som den data var avsedd att mäta (Bell, 2015). Frågorna som 
skickades ut via enkäten var formulerade för att samla in så mycket data som möjligt som 
var relevant för forskningsfrågorna. 


Reliabilitet innefattar hur bra datainsamlingen har fungerat. Reliabilitet fokuserar på om 
resultatet går att uppnås vid upprepade mätningar. En fråga som saknar reliabilitet saknar 
även validitet (Bell, 2015).


Data från undersökningarna analyserades i Excel. Anledningen till detta var både för att 
Excel har förprogrammerade analysverktyg, men även för att Google Formulär har 
möjlighet att exportera all data i CSV-format. Detta gör även att man kan få fram samma 
resultat vid återupprepade mätningar. 


Metodkritik 
Enkät som metod har brister som kan vara svåra att motverka i förhand, även om man 
tänker igenom hur svaren ska analyseras i efterhand är det väldigt svårt att formulera 
frågor då man inte vet på förhand vad respondenterna kommer att svara (Bell, 2015). 
Detta gör att studien utsätts för en risk att missa viktig data som behövs för att besvara 
de forskningsfrågor som är ställda. Det finns alltid en möjlighet att skicka ut nya, 
kompletterade frågor, men det är inte säkert i detta fall på grund av utsträckningen inom 
ramen för denna studie. Då det är anonymt deltagande i en online-enkät finns det risk för 
att det kommer in oseriösa svar som kan göra att data som samlats in blir missvisande. 
Detta är något som upptäcktes i denna studie då ett av fritextsvaren som kom tillbaka var 
väldigt oseriöst formulerat, vilket resulterade i att svaret klassades som en utstickare, och 
togs bort. Det kan hända att det finns fler svar som är missvisande bland resultaten men 
att de inte går att upptäcka då de tar samma form som ett ärligt svar.


Den begränsade tidsramen för datainsamling för undersökningarna gjorde även att den 
data som kunde tillhandahållas under den tidsperioden är den data som studien har fått 
utgå från. Undersökningens spridning av kön samt ålder, vilket har varit de viktiga 
aspekterna är dock något som studien lyckas täcka väl. Att ställa följdfrågor till de 
frågorna som ställdes i enkäten hade dock kunnat bidragit till bättre förståelse till varför 
personer valde att svara på sättet de gjorde. 
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Metodvalet för datainsamlingen visade sig fungera bra. Något som dock skulle kunnat 
förbättras ytterligare var förberedelserna av enkätfrågorna. Med hjälp av till exempel en 
intervju som förstudie hade gruppen kunnat ha bättre förkunskaper för skapandet av 
enkäten. Svaren som samlades in var tillräckliga för att besvara frågeställningarna. Men i 
vissa fall hade kompletterande data, så som data från semistrukturerade intervjuer, varit 
fördelaktigt för vidare analys och diskussion kring resultatet. En aspekt som skulle vara 
effektiv att ha fått med är följdfrågor till vissa av frågorna som ställdes via enkäten.


Analysmetod 
Hypotesprövning och signifikansanalys 
För att testa olika hypoteser kring enkätundersökningens resultat utförs det en 
hypotesprövning. Hypotesprövningen gick ut på att formulera en nollhypotes som är en 
negation av den formulerade hypotesen. Denna kallas vanligtvis för den alternativa 
hypotesen. Kan man förkasta nollhypotesen kan man visa med en viss sannolikhet att 
den alternativa hypotesen kan stämma (Gunnarson, 2003). Den alternativa hypotesen 
benämns här som H1 och nollhypotesen benämns som H0.


För att testa nollhypotesen har ett t-test utförts på den data som är insamlad för att se om 
det går att förkasta nollhypotesen eller inte. Ett two-sample (unpaired) T-test har valts då 
Gunnarsson (2003) menar att det är en lämplig metod när man gör en jämförelse mellan 
två olika grupper med endast en variabel.


Genom ett T-test får man ut ett P-värde som står för sannolikheten att resultatet av T-
testet stämmer (Gunnarsson, 2013). För att förkasta nollhypotesen ska P-värdet vara 
mindre än en signifikansnivå för att kunna förkasta H0 med viss säkerhet (Pallant, 2005). 
En signifikansnivå på 0,05 har valts då det är det vanligaste värdet (Gunnarson, 2003; 
Pillemer 1991) och ger en 95% säkerhet att förkasta eller inte förkasta en nollhypotes.


När man utför ett T-test kan man antingen göra ett one-tail eller two-tail test. Pillemer 
(1991) förklara att skillnaden ligger i hur man formulerar ens hypotes. När man har ett two-
tail test har man en hypotes och en nollhypotes som är en direkt negation av varandra 
(Pillemer, 1991). Ett one-tail test har en riktning där till ex. där den ena populationen är 
större än den andra och nollhypotesen säger att populationen är mindre eller lika stor 
(Pillemer, 1991).


Gunnarsson (2003) menar att när man utför en hypotesprövning kan det uppstå ett typ I- 
eller typ II-fel. Han säger att första typen av fel uppstår när man förkastar H0 även om H0 

är sann. För att undvika det felet sattes en signifikansnivå på 0,05. Genom att sätta den 
nivån kommer resultatet av testet ha en 95% sannolikhet att vara sant. Typ II-fel är när 
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man inte kan förkasta H0 även om H0 är falsk i verkligheten menar Gunnarsson (2003). 
Orsaken till detta fel kan vara att stickprovet är för litet eller att resultaten har för stor 
varians (Gunnarson, 2003).


Korrelation 
Korrelation är en term för att beskriva om det finns något “statistiskt beroende mellan två 
olika storheter” (Nationalencyklopedin). Detta kommer att användas i studien för att se 
om det finns relevanta samband mellan olika variabler som har med beteende kring 
säkerhetskopiering att göra. Korrelation påvisar dock inte orsakssamband, vilket måste 
tas i beaktning under analys för att göra felaktiga antaganden och därav behålla en hög 
reliabilitet. Det kommer undersökas om det finns några korrelationer mellan resultatet av 
PMT och andra resultat för att komma fram till relevanta slutsatser. När man använder sig 
av korrelation räknar man ut en korrelationskoefficient som talar om hur stark korrelation 
är. Denna siffra kan inta värden mellan 0 och 1 där 1 visar på full korrelation och 0 ingen 
korrelation alls. För att testa signifikansen i korrelationsanalysen användes ett T-test likt i 
hypotesprövningen. Korrelationsanalysen utfördes med hjälp av programmet Excel.


Teoretiskt ramverk för analys 
För att undersöka om det finns ytterligare anledningar huruvida personer säkerhets-
kopierar eller inte, kommer PMT-teorin användas för att analysera insamlad data (se 
avsnitt Tidigare Forskning, sida 9). För att arbetet med modellen inte skulle bli för stort har 
PMT modellen förenklats för detta arbete. Det har valts att arbetas med de två variabler 
under “Threat Appraisal”, upplevd allvarlighetsgrad vid förlust av data och upplevd risk för 
att förlora data. Anledningen till att begränsa modellen till dessa två variabler är att det har 
en stark anknytning till annan teori i studien samt att de är mer relevanta att undersöka än 
de variabler funna i “Coping Appraisal” (Crossler, 2010).


För att kunna jämföra resultaten med de som Crossler (2010) tidigare kom fram till, 
användes samma analysmetod och program — SmartPLS. Partial Least Squares (PLS) 
regression användes och sedan t-statistik för att testa hypoteserna kring de olika 
faktorerna. En skillnad i denna studie är den beroende variabeln och hur 
hypotesprövningen gick till. I Crosslers (2010) fall var den beroende variabeln hur frekvent 
en individ gjorde säkerhetskopieringar. Då hypoteserna var formulerade oftare/mer sällan, 
alltså hade en riktning, använde Crossler ett one-tailed t-test. I denna studie är den 
beroende variabeln om en person utför säkerhetskopiering eller inte, antingen eller, vilket 
gör att ett two-tailed t-test ska användas (Pillemer, 1991).  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Resultat 
I detta avsnitt kommer all data som har samlats in att sammanställas och presenteras. 
Resultaten är uppdelade tematiskt i två delar, första delen tar upp demografisk data och 
andra delen som tar upp data som rör beteende. Enkäten som skickades ut besvarades 
av 201 personer. Dock var ett av svaren en utstickare och räknades därav bort bort. 
Endast 200 svar har tagits i beaktning vid resultat och analys.


Del 1 — Demografisk data 
Alla respondenter av enkäten fyllde i den första delen av enkäten, vilket ger N(total) = 200 
(Respondenter) för dessa frågor. Den första frågan som ställdes frågade efter 
respondentens kön och resultatet visade att könsfördelningen var väldigt jämn mellan 
män (53,5%) och kvinnor (46,5%).


Den andra frågan frågar vilken åldersfördelning respondenten tillhör. Resultatet visar att 
den största åldersgruppen var personer 16 - 25 år (36%) gamla (se figur 1).


Figur—1: Åldersfördelning av enkätrespondenterna.


Åldersgrupperna delades in ytterligare i två mer generella åldersgrupper, 
millenniegenerationen och äldre generationer. Till millenniegenerationen räknades 
åldersgrupperna 16-25 år och 26-35 år. 36-45 år, 46-65 år och 65+ år grupperades som 
äldre generationer. Detta gjordes för att enklare besvara forskningsfrågan vars fokus var 
millenniegenerationen gentemot äldre generationer. Även där var fördelningen jämn 
mellan millenniegenerationen (54,5%) och äldre generationer (45,5%).
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Vidare frågas om utbildning där det visas att 37,6% av millenniegenerationen har en 
“utbildning inom data och IT”, medan 31.9% av äldre generationer har det. 65,0% av 
millenniegenerationen har inte det, respektive 68.1% av äldre generationer. Under frågan 
“har du ett intresse för datorer och IT?” svarade 79,8% av millenniegenerationen, 79,1% 
för äldre generationer, ja. 20,2% respektive 20.9% svarade nej.


Sedan följer tre frågor som respektive handlar om huruvida respondenten äger en 
smartphone, surfplatta eller en persondator. Av de 200 personer som svarade äger 199 st 
(99,1% för millenniegenerationen och 100% för äldre generationer) en smartphone. 
49.5%% av millenniegenerationen och 86,8% av äldre generationer äger en surfplatta 
och 94,5% av millenniegenerationen, respektive 95,6% för äldre generationer, äger en 
egen persondator.


Del 2 — Beteende 
Under denna del av studien kommer resultatet av de beteendeinriktade frågorna 
presenteras. 


Har du en uppfattning om vad du har för filer på dina enheter? 
Majoriteten (91,7% av millenniegenerationen och  89,1% av äldre generationer) svarade 
att de har en uppfattning om vad de har för filer på sina enheter, medan 8,3% respektive 
11,0% inte har en uppfattning. Detta är inte att blandas ihop med tidigare forskning som 
påvisade att personer hade dålig koll på vad för filer de hade lagrade i molnet. 


Vilka är de viktigaste filerna du har på dina enheter? 
Frågan ställdes vilka filer som är viktigast för respondenten på dennes enheter (se figur 2).


Figur — 2: Vilka är de viktigaste filerna för enkätrespondenterna?
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Om du blir av med den enhet som du använder oftast, skulle du klara dig utan de 
filer som finns på enheten? 
Tror du att du kan bli av med några av dina personliga filer, som du inte har 
säkerhetskopierat, någon gång i framtiden? 
Dessa två frågor gavs svarsalternativ i ordinalskalor för att kunna använda svaren i en 
analys med hjälp av Protection Motivational Theory. Den första frågan; Om du blir av med 
den enhet som du använder oftast, skulle du klara dig utan de filer som finns på 
enheten?, fick olika väldigt spridda svar. Troligt (44,0% respektive 42,9%) var det svar 
som stack ut mest och var vanligt (se figur 3). Tittar man till den andra frågan; Tror du att 
du kan bli av med några av dina personliga filer, som du inte har säkerhetskopierat, någon 
gång i framtiden?, var svaren snarlika med föregående fråga. Troligt (50,0% respektive 
48,0%) var vanligast i denna fråga (se figur 4).


Figur — 3: Trolighetsgrad att enkätrespondenterna skulle klara sig utan de filerna på 
enheten. 
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Figur — 4: Trolighetsgrad att respondenterna kommer att i framtiden bli av med de filer 
som de inte säkerhetskopierat.


Har du säkerhetskopierat tidigare? 
Säkerhetskopierar du någon av dina enheter? 
Det visar sig att majoriteten (91,7% för millenniegenerationen och 86,8% för äldre 
generationer) har gjort en säkerhetskopiering tidigare. Vidare på frågan om respondenten 
säkerhetskopierar deras enheter var det färre (77,1% respektive 82,4%) som faktiskt 
säkerhetskopierar. Resultatet visar att i millenniegenerationen är det 77.1% mot 22.9% 
som säkerhetskopierar. I äldre generationer är det 82.4% mot 17.6% som 
säkerhetskopierar (se figur 5).


Figur — 5: Andelen av respondenterna som säkerhetskopierar uppdelat efter generation.  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Har du blivit av med filer tidigare då du inte haft någon säkerhetskopiering? 
Följande resultat berör de personer som svarat tidigare i enkäten att de inte 
säkerhetskopierar (se figur 6).


Figur — 6: Andel av respondenter som blivit av med filer tidigare då de inte haft någon 
säkerhetskopiering. 


Vad är anledningen till att du inte säkerhetskopierar? + (Om du har svarat "Annat" 
på föregående fråga så utveckla nedan) 
För de respondenter som inte säkerhetskopierar ställdes frågan av vilken anledning 
personen inte säkerhetskopierar. Eftersom det kan vara flera anledningar kunde 
respondenten välja flera alternativ. Den mest förekommande anledningen för 
millenniegenerationen är att man glömmer bort att göra det (48,0% för 
millenniegenerationen, respektive 37,5% för äldre generationer). Den största anledningen 
till att äldre generationer inte säkerhetskopierade var för att de inte vet hur man gör 
(68,8%). Vidare var den andra mest förekommande anledningen att det är för krångligt 
enligt millenniegenerationen (36,0%), medan de äldre glömmer att göra det (37,5%) (se 
figur 7).
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Figur — 7: Anledningarna till varför de olika generationerna inte säkerhetskopierar.


Resterade resultat som presenteras är från de respondenter som tidigare i enkäten svarat 
att de säkerhetskopierar sin personliga data. I detta fall blir N(total) = 159 (Respondenter). 

Frågan ställdes hur ofta respondenten säkerhetskopierar sina olika typer av enheter. När 
det kommer till mobiltelefoner visar det sig att den största gruppen (46,7% och 42.9%) 
har automatiskt säkerhetskopiering via en molntjänst. Tittar man på dem som 
säkerhetskopierar manuellt, är det marginellt vanligast att göra det en gång i kvartalet 
(19,0% och 8,0%). 6,0% respektive 8,0% gör det aldrig (se figur 8).
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Figur — 8: Säkerhetskopieringsfrekvens av enkätrespondenternas mobiltelefoner.
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Tittar man sedan på hur ofta respondenten säkerhetskopierar sin surfplatta är det 
vanligast hos äldre generationer att man har automatiskt backup via molntjänst (34,7%) 
och vanligast hos millenniegenerationen att man aldrig säkerhetskopierar (22,6%). Det var 
också väldigt vanligt att millenniegenerationen inte ägde en surfplatta (45,2%) (se figur 9).


Figur — 9: Säkerhetskopieringsfrekvens av enkätrespondenternas surfplattor.
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Hur ofta säkerhetskopierar du din persondator (laptop/stationär)? N(total) = 151 
(Respondenter). 
När det kommer till säkerhetskopiering av persondatorer är det mer utspritt och det är 
svårt att säga vilket som är vanligast, men 25,3%, respektive 22,6%, har automatisk 
backup till en molntjänst. 21,3%, respektive 19,0%, säger att de säkerhetskopierar en 
gång i kvartalet eller oftare (se figur 10).

 

Figur — 10: Säkerhetskopieringsfrekvens av enkätrespondenternas persondatorer.
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Vilka filer säkerhetskopierar du? 
Resultatet av från enkäten visar det sig att 96,0%, respektive 94,0%, säkerhetskopierar 
sina bilder och 92,0%, respektive 89.3% säkerhetskopierar sina dokument. Dock är det 
inte lika många som säkerhetskopierar videos (52,0% och 57,1%), program (42,7% och 
31,0%) och musik (26,7% och 16,7%) (se figur 11). 


Figur — 11: Vilka filer som enkätrespondenterna väljer att säkerhetskopiera.


Något som var tydligt i resultatet var att millenniegenerationen och äldre generationer 
båda ansåg att media, framförallt i form av bilder, video och musik, var viktigt att 
säkerhetskopiera. Bilder var det främst som båda gruppenarna säkerhetskopierade. Efter 
bilder ansåg de även att dokument, följt av video, program och musik skulle säkerhets-
kopieras, presenterat i ordningsföljd. När det kommer till vilka filer som personerna 
säkerhetskopierade främst på deras enheter var resultaten väldigt lika, äldre generationer 
säkerhetskopierade dock bilder och dokument aningen mer än vad millenniegenerationen 
gjorde.


Använder du dig av molnlösningar när du säkerhetskopierar? (Så som iCloud, 
Google Account, Google Backup Service mm.) Använder du dig av externa 
hårddiskar när du säkerhetskopierar? 
Frågorna som ställdes var huruvida man använder sig av molnlösningar för 
säkerhetskopiering och om man använder sig utav externa hårddiskar vid 
säkerhetskopiering. 73,3% respektive 79,8% svarade att de använder sig av 
molnlösningar (se figur 12). 82,7% respektive 67,9% svarade att de använder sig utav 
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externa hårddiskar (se figur 13). 53,5% av alla som säkerhetskopierar, svarade att de 
använder sig av både molntjänster och externa hårddiskar.




Figur — 12: Om enkätrespondenterna använder sig av molnlösingar för 
säkerhetskopiering.


Figur — 13: Om enkätrespondenterna använder sig av externa hårddiskar för 
säkerhetskopiering.


Anser du dig ha en uppfattning av vad för filer du har lagrade i din 
säkerhetskopiering? 
89,3% anser att de har en uppfattning om vad de har för personlig data lagrade i sina 
säkerhetskopieringar. Uppdelat bland grupperna var det 91.7% i millenniegenerationen 
och 86.7% för individer i äldre generationer. 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Analys 
Hypotesprövning 
Den första hypotesen som formulerades var följande med tillhörande nollhypotes:


• H0 = Millenniegenerationen är inte bättre på att säkerhetskopiera än personer från äldre 
generationer 

• H1 = Millenniegenerationen är bättre på att säkerhetskopiera än personer från äldre 
generationer 

Då P-värdet var större än ⍺ gick det inte att förkasta H0 (se tabell 1). Detta motsäger den 
alternativa hypotesen och säger att millenniegenerationen inte är bättre på att 
säkerhetskopiera än äldre generationer.


För att undersöka om det fanns ett signifikant resultat åt andra hållet, formulerades en till 
hypotes som var det omvända av den första hypotesen.


• H0 = Äldre generationer är inte bättre på att säkerhetskopiera än personer från 
millenniegenerationen 

• H1 = Äldre generationer är bättre på att säkerhetskopiera än personer från 
millenniegenerationen 

Det andra t-testet visade inte på ett signifikant resultat då P-värdet var större än ⍺ (se 
tabell 2). Därför gick det inte att förkasta H0 i detta fall heller. 

Tabell — 1: Resultat av T-test för variabel säkerhetskopierar mellan 
millenniegenerationen och äldre generationer

Signifikansnivå (⍺) P-värde

0.050 0.349

Tabell — 2: Resultat av T-test för variabel säkerhetskopierar mellan äldre generationer 
och millenniegenerationen, omvänd hypotesprövning

Signifikansnivå (⍺) P-värde

0.050 0.349
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Protection Motivation Theory (PMT) 
För att se om det finns något samband mellan de olika variablerna och huruvida de 
ställde sig mot tidigare forskning formulerades två hypoteser. Följande hypoteser ställdes 
utifrån de resultat som påvisades i Crosslers (2010) studie, för att testa om de stämmer 
för de olika generationerna. Crossler (2010) kom fram till att en hög uppfattad risk samt en 
hög uppfattad allvarlighetsgrad har en negativ påverkan att man säkerhetskopierar. Med 
andra ord menar Crossler (2010) att om man upplever en större risk att bli av med data är 
man mindre benägen att säkerhetskopiera. Det var samma sak för den uppfattade 
allvarlighetsgraden, hur allvarligt en dataförlust är; desto allvarligare en dataförlust skulle 
vara desto mindre benägen är man att säkerhetskopiera.


• H1 = Att ha en högre uppfattad risk för dataförlust ger en negativ påverkan till att man 
säkerhetskopierar 

• H2 = Att ha en högre uppfattad allvarlighetsgrad vid dataförlust ger en negativ 
påverkan till att man säkerhetskopierar 

Tre olika variabler användes i analysen, två oberoende:


• Uppfattad risk för dataförlust

• Uppfattad allvarlighetsgrad vid dataförlust


och en beroende:


• Om man säkerhetskopierar eller inte


Tabell — 3: Resultat av T-test för resultat av PLS regression för variabeln uppfattad risk 
för dataförlust (millenniegenerationen)

Signifikansnivå (⍺) P-värde Path coefficient

0.050 0.003 -0.250

Tabell — 4: Resultat av T-test för resultat av PLS regression för variabeln uppfattad 
allvarlighetsgrad vid för dataförlust (millenniegenerationen)

Signifikansnivå (⍺) P-värde Path coefficient

0.050 0.815 0.020
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När analysen utfördes i smartPLS kom det ut korrelationskoefficienter för de olika 
variablerna samt resultat av ett T-test (se tabell 3, 4, 5 & 6). Korrelationskoefficienten kan 
inta ett värde mellan -1 och +1 och indikerar hur start ett samband är och i vilken riktning 
— om det är positivt eller negativt. T-testet visar sedan om korrelationen är ett signifikant 
resultat. Genom att se om det kritiska värdet är större än T-värdet samt att P-värdet är 
mindre eller lika med signifkansnivån får man reda på om resultatet är signifikant.


Uppfattad risk för dataförlust visade sig ha en negativ påverkan på om man 
säkerhetskopierar. Det visade sig gälla för både millenniegenerationen och äldre 
generationer. Den negativa påverkan visades på då korrelationskoefficienten var negativ 
med ett värde på -0.250 och -0.239 för millenniegenerationen respektive äldre 
generationer. Då P-värdet var 0.003 och mindre än signifikansnivån kunde man säga att 
H1 stämmer med 99.7% sannolikhet.


Resultatet får allvarlighetsgraden visade sig dock inte ha ett signifikant samband med 
säkerhetskopiering eftersom P-värdet var större än signifikansnivån. Det gällde för både 
millenniegenerationen och äldre generationer. Det gjorde att det inte gick att säga om H2 
stämde eller inte med någon större sannolikhet.


Korrelationsanalys 
För att se om det fanns något samband mellan utbildning och säkerhetskopiering samt 
intresse och säkerhetskopiering gjordes en korrelationsanalys.


Korrelationskoefficient mellan “Har du en utbildning inom data och IT?” och 
“Säkerhetskopierar du någon av dina enheter?” var Rxy(198) = 0.09. Värdet av 
korrelationskoefficienten indikerar ett väldigt svagt värde för korrelationen (Evans 1996, se 
Beldjazia & Alatou 2016, s.26) mellan personer med en utbildning inom IT/data och att de 

Tabell — 5: Resultat av T-test för resultat av PLS regression för variabeln uppfattad risk 
för dataförlust (äldre generationer)

Signifikansnivå (⍺) P-värde Path coefficient

0.050 0.003 -0.239

Tabell — 6: Resultat av T-test för resultat av PLS regression för variabeln uppfattad 
allvarlighetsgrad vid dataförlust (äldre generationer)

Signifikansnivå (⍺) P-värde Path coefficient

0.050 0.424 0.071
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säkerhetskopierar. Det fanns med andra ord ingen stark korrelation. Dessutom visade ett 
T-test för korrelationen att resultatet inte var signifikant då P-värdet var större än 
signifikansnivån (se tabell 7). Det gick inte säga annat än att det inte fanns någon stark 
korrelation mellan dessa två variabler, dock var detta ett anmärkningsvärt resultat.


Mellan svaren för “Har du ett intresse för datorer och IT?” och “Säkerhetskopierar du 
någon av dina enheter?” fanns en korrelationskoefficient på Rxy(198) = 0,36. Den siffran 
pekar på en svag styrka i korrelationen (Evans 1996, se Beldjazia & Alatou 2016, s.26). 
Även om denna korrelation är något starkare är den fortfarande inte stark. Genom ett T-
test visade det sig dock att denna korrelation var ett signifikant resultat, P < 0.05 (se 
tabell 8).


Analys av säkerhetskopieringfrekvenser 
Genom att titta på resultaten är det tydligt att personer säkerhetskopierar deras 
personliga data och att många använder sig av automatisk säkerhetskopiering. Det skiljer 
sig dock på hur ofta personer säkerhetskopierar beroende på vilken enhet det är som 
skall säkerhetskopieras. Enligt denna studien var det tydligt att personer som har förlorat 
data tidigare då de inte säkerhetskopierar väljer nu att säkerhetskopiera. 57% av 
personerna i studien har blivit av med data tidigare då de inte valt att säkerhetskopiera. 


Enligt denna studien säkerhetskopierar personer sin mobiltelefon oftast med automatiska 
säkerhetskopieringar (45%) till molnet. När det kommer till surfplattor sjunker den andelen 
till 25%. Säkerhetskopiering till molnet för persondatorer ligger på en liknande nivå, 24%. 
Något som är intressant med resultatet om personer som äger surfplattor är att 23% 
säkerhetskopierade inte sina surfplattor överhuvudtaget, något som skiljer sig stort från 
säkerhetskopieringen av mobiltelefoner, som endast låg på 7% för de som aldrig 
säkerhetskopierar deras mobiltelefoner. Många surfplattor och mobiltelefoner har 
möjlighet att dela användarkonton, genom att man t.ex. loggar in med samma Google- 
eller Applekonto på sin surfplatta. Detta innebär att de olika enheterna ofta delar på data 

Tabell — 7: Resultat av T-test för korrelationsanalys - utbildning/säkerhetskopiering

Signifikansnivå (⍺) P-värde Korrelationskoefficient

0.050 0.890 0.087

Tabell — 8: Resultat av T-test för korrelationsanalys - intresse/säkerhetskopiering

Signifikansnivå (⍺) P-värde Korrelationskoefficient

0.050 0.000 0.356
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som ligger i molnet. Något som kan påverka varför användare väljer att inte 
säkerhetskopiera deras surfplattor lika ofta som deras mobiltelefoner är att 
användningsområdet för de olika enheterna skiljer sig relativt mycket. 


Enligt Sarah Etter på Monetate, ett mjukvaruföretag som delvis jobbar med analys av 
data, är de största skillnaderna att surfplattor används mer hemma, och delas även 
mellan personer, och används även mest för mediakonsumption. Detta skiljer sig mot 
mobiltelefoner som klassas som högst personliga, och är enheten som man oftare tar 
med sig (Etter, 2016). Detta innebär att personer anser möjligen inte att enheter som inte 
lämnar hemmet lika ofta, behövs säkerhetskopieras med samma frekvens. Tittar man 
även vidare på hur ofta persondatorer säkerhetskopieras så är det endast 20% som 
säkerhetskopierar en gång i kvartalet eller oftare. Detta är något som inte kan anses som 
ofta med tanke på att 69% av enkätrespondenterna ansåg att det var antingen troligt eller 
mycket troligt att de i framtiden kommer att bli av med personliga filer som de inte 
säkerhetskopierat. Av personer som tror att de kommer bli av med personliga filer i 
framtiden som de inte säkerhetskopierat var det 32% (45 av 139) som svarade att det var 
ej troligt eller lite troligt att de skulle klara sig utan dessa filer. Detta innebär att det är 
nästan en tredjedel som inte skulle klara sig utan sina filer om de försvann för att de inte 
säkerhetskopierade dem. Av dessa 45 personer var det 11 personer som inte 
säkerhetskopierade några av sina enheter överhuvudtaget.


Analys av anledningar till varför personer inte 
säkerhetskopierar 
De tillhandahållna svaren från enkäten visar tydliga skillnader mellan varför de olika 
generationerna ej säkerhetskopierar. För äldre generationer var det tydligt att största 
anledningen till att man inte säkerhetskopierar var att man inte vet hur man gör. Hos 
millenniegenerationen, till skillnad från äldre generationerna, svarade bara en fjärdedel 
(24% mot 69%) att de inte säkerhetskopierade för att de inte visste hur man gör. Tittar 
man vidare på en av de största anledningarna till varför millenniegenerationen inte 
säkerhetskopierar, vilket är på grund av lättja, är det dock tydligt att detta inte är något 
som är en lika dominant anledning hos äldre generationer. Hos millenniegenerationen är 
det nästan 40% som svarat att det var på grund av lättja som de inte säkerhetskopierade, 
jämfört med endast 19% för äldre generationer. Vidare var det också en stor andel som 
inte säkerhetskopierade för att de glömde bort att göra det. Tillskillnad från tidigare 
anledningar var det väldigt jämt mellan millenniegenerationen och äldre generationer när 
det kommer till att glömska är en bidragande faktor. Andelen som svarade att glömska 
var orsaken var 38%, respektive 48%, för äldre generationer och millenniegenerationen. 
Något som dock är tydligt är att det finns vissa aspekter av säkerhetskopiering som äldre 
generationer inte ansåg var en bidragande faktor till att de inte säkerhetskopierar. Att det 
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var för krångligt, tar för lång tid, att det kostar för mycket och att det gör enheten långsam 
var alla anledningar till varför millenniegenerationen valde att inte säkerhetskopiera. Dessa 
anledningar var dock inte alls en bidragande faktor till varför äldre generationerna valde 
att inte säkerhetskopiera. Det var intressant att se att vissa anledningar, som att det är för 
krångligt, var en stor anledning (38%) för millenniegenerationen, men inte en anledning 
alls för äldre generationer, där ingen angav det som en anledning (0%). Vidare är det 
också intressant att titta på de personer som tidigare har förlorat data då det inte 
säkerhetskopierade jämfört med de som inte har förlorat data tidigare. Det var nästan 
ingen skillnad alls i benägenheten att säkerhetskopiera mellan de två grupperna, 81% 
respektive 83%. Därav kan inte detta vara en viktigt faktor till om man säkerhetskopierar 
eller inte.


Diskusion 
Syftet med denna uppsats var att besvara två frågor som ställdes i början av uppsatsen:


• Hur skiljer sig beteendet kring säkerhetskopiering mellan millenniegenerationen och 
äldre generationer? 

• Vilka faktorer är viktiga för beteendet kring säkerhetskopiering? 

Hypotesprövning kring vilka som var bättre på att säkerhetskopiera gav inget signifikativt 
resultat i något av fallen. Detta gör att det inte går att säga med någon hög sannolikhet att 
någon av de två grupperna är bättre på att säkerhetskopiera än den andra gruppen. Det 
går inte heller säga att beteendet skiljer sig mellan grupperna i just denna fråga. 


Tittar man till säkerhetskopieringsfrekvensen av mobiltelefoner är det tydligt att äldre 
generationer säkerhetskopierar sina mobiltelefoner oftare. Majoriteten av 
millenniegenerationen säkerhetskopierar en gång i kvartalet eller oftare, medan en 
majoritet av äldre generationer säkerhetskopierar en gång i månaden eller oftare. Av 
mobiltelefoner, surfplattor och persondatorer säkerhetskopierar äldre generationer oftare 
än millenniegenerationen.


Resultatet kring bakomliggande faktorer i denna studie skiljde sig mot vad Avast (2015) 
kom fram till i deras studie. Enligt Avast (2015) var det 24% som ansåg att lättja var 
orsaken till varför de inte säkerhetskopierade. Detta skiljde sig från den här studiens 
resultat som visade att 40% av millenniegenerationen ansåg att de inte 
säkerhetskopierade på grund av lättja. Dock ansåg endast 19% av äldre generationer att 
lättja var en bidragande faktor. Ett annat resultat av undersökningen av Avast (2015) var 
att 37% svarade att de inte säkerhetskopierade sina mobila enheter överhuvudtaget. Den 
här studien påvisade att det var endast 28,6% av millenniegenerationen (N = 84), 
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respektive 32% av äldre generationer (N = 75), som svarade att de aldrig 
säkerhetskopierar sina mobila enheter. 


En annan skillnad i beteende mellan generationerna är på vilket sätt de säkerhetskopierar 
sin personliga data. Det visade sig vara vanligare i äldre generationer att använda sig utav 
externa hårddiskar än i millenniegenerationen. När det kommer till säkerhetskopiering 
med molntjänster var det marginellt (5%) vanligare för personer i millenniegenerationen att 
använda dessa jämfört med äldre generationer.


Överlag är det inte så stor skillnad mellan generationerna när det kommer till beteende 
kring säkerhetskopiering. Eftersom grupperna kommer direkt efter varandra i ålder kan 
det vara så att det inte är så stor skillnad på de personer som är nära gränsen i ålder 
mellan millenniegenerationen och äldre generationer. Detta skulle kunna vara en orsak till 
att det inte är så stor skillnad mellan grupperna. I framtida forskning skulle man kunna 
göra denna gruppindelning mer distinkt genom att fokusera på millenniegenerationen och 
endast en viss äldre generation för att få en större skillnad i åldrarna. 


När det kommer till bakomliggande faktorer för beteendet kring säkerhetskopiering var de 
viktigaste faktorerna: att man inte vet hur man gör, man glömmer bort och lättja. Tittar 
man på det utifrån de två olika grupperna visar det dock olika. För äldre generationer var 
de mest förekommande anledningarna, i följande ordning; man vet inte hur man gör, man 
glömmer bort samt lättja. För millenniegenerationen var det i följande ordning: man 
glömmer bort att göra det, lättja och att man tycker att det är krångligt.


Ett resultat av analysen visade att det inte fanns något starkt samband mellan utbildning 
inom data/IT och att säkerhetskopiera. Även om den korrelationsanalysen inte tog 
åldersindelningen i beaktning var det fortfarande ett relevant resultat. Dock gick det tyvärr 
inte säga mycket om denna svaga korrelation då T-testet visade att korrelationen inte var 
signifikant. Hade ett större urval gjorts hade den eventuellt gått att få ett signifikant 
resultat och säga mer om utbildningens roll som bakomliggande faktor. Den något 
starkare korrelationen mellan intresse för data/IT och säkerhetskopiering visade sig vara 
ett statistiskt signifikant resultat. Även om detta var en svag korrelation kunde det sägas 
att intresse för data/IT kan eventuellt vara en bakomliggande faktor till att man 
säkerhetskopierar.


Tittar man till PMT kom Crossler (2010) fram i sin studie till att båda faktorerna, risk och 
allvarlighetsgrad, hade en negativ påverkan på om man säkerhetskopierar. Alltså desto 
större upplevd risk eller större upplevd allvarlighetsgrad var man mindre benägen att 
säkerhetskopiera. Crossler (2010) kom fram till korrelationskoefficienterna -0.259 och 
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-0.160 för respektive variabel. I denna studie visade det sig att den upplevda risken för 
dataförlust hade en negativ påverkan på benägenheten att säkerhetskopiera likt resultatet 
i studien av Crossler (2010). Det resultatet skiljde sig inte heller mellan generationerna i 
denna studie. Eftersom det visade sig vara ett signifikant resultat kan man säga att det 
finns en viktigt relation mellan den upplevda risken och benägenheten att 
säkerhetskopiera. När det kommer till den upplevda allvarlighetsgraden vid dataförlust 
visade resultaten för den här studien en skillnad mot resultatet från studien av Crossler 
(2010). Denna studie påvisade ett svagt samband och resultatet var dessutom inte 
signifikant. Därav kunde man inte säga i denna studie att den upplevda 
allvarlighetsgraden att förlora data har någon relation med benägenheten att 
säkerhetskopiera. Detta skiljde sig från resultatet från studien av Crossler (2010) då han 
fick ett signifikativt resultat som visade på att allvarlighetsgraden hade en negativ 
påverkan. Enligt denna studie hade den upplevda allvarlighetsgraden inte någon relation 
till benägenheten att säkerhetskopiera.


Slutsats 
Studien kom fram till att det finns skillnader mellan generationerna när det kommer till 

beteende kring säkerhetskopiering, dock går det inte att säga vilken generation som 
säkerhetskopierar i störst utsträckning. Skillnaderna upptäcktes i det sätt man 
säkerhetskopierar på och hur ofta man säkerhetskopierar.


De vanligaste anledningarna till att personer i millenniegenerationen inte 
säkerhetskopierar var glömska, lättja och att det är för krångligt. Medan i äldre 
generationer var det att man inte vet hur man gör, att man glömmer och till sist lättja.


Studien kom delvis fram till samma resultat som Crossler (2010) visade på i sin forskning. 
Dock visade det sig i denna undersökning att den oberoende variabel, uppfattad 
allvarlighetsgrad vid dataförlust, inte hade någon signifikant påverkan om en individ 
säkerhetskopierar eller inte.


�  av �35 42



Referenser 

Publicerade källor 

Bell, J. (2015). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.


Beldjazia, A., Alatou, D. (2016). Precipitation variability on the massif Forest of Mahouna 
(North Eastern-Algeria) from 1986 to 2010. International Journal of Management Sciences 
and Business Research. 3(5), s. 21-28.


Clarke W., Snyder P., McCoy D., Kanich C., (2015). “I Saw Images I Didn’t Even Know I 
Had”: Understanding User Perceptions of Cloud Storage Privacy. CHI '15 Proceedings of 
the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, (1), s. 
1641-1644.


Crossler, R. E. (2010). Protection Motivation Theory: Understanding Determinants to 
Backing Up Personal Data. Proceedings of the 43rd Hawaii International Conference on 
System Sciences (HICSS). (1).


Odom, W., Sellen, A., Harper, R., Thereska, E. (2012). Lost in Translation: Understanding 
the Possession of Digital Things in the Cloud. CHI '12 Proceedings of the SIGCHI 
Conference on Human Factors in Computing Systems. (1), s. 781-790. 

Odom, W., Zimmerman, J., Forlizzi, J. (2011). Teenagers and their Virtual Possessions: 
Design Opportunities and Issues. CHI '11 Proceedings of the SIGCHI Conference on 
Human Factors in Computing Systems, (1), s. 1491-1500. 

Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using 
SPSS. Australia: Allen & Unwin Pty., Limited. 


Pillemer, D. B. (1991). One- Versus Two-Tailed Hypothesis Tests in Contemporary 
Educational Research. Educational Researcher. 9(20), s. 13-17.  

�  av �36 42



Övriga källor 

Avast. (2015). Reasons why people don't backup their mobile phones and other facts.

<https://blog.avast.com/2015/03/31/reasons-why-people-dont-back-up-their-
mobilephones-and-other-facts/>

Hämtad: 2016-11-27 

Demographic Partitions. (2014). The Science of Population – what determines a 
population change!. <https://web.archive.org/web/20150814023915/http://
demographicpartitions.org/science-population-determines-population-change/>

Hämtad: 2016-12-06


Etter, S. (2016). Smartphones vs. Tablets: Forrester Reveals the Differences.

<http://www.monetate.com/blog/smartphones-vs-tablets-forrester-reveals-the-
differences/>

Hämtad: 2016-12-11


Goldman Sachs. Millennials: coming of age.

<http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/millennials/>

Hämtat: 2016-11-27


Gunnarsson, R. (2003). Översikt över signifikansanalys. [Dept of Prim Health Care 
Göteborg University - Research methodology web site].

<http://infovoice.se/fou/bok/10000015.shtml>

Hämtad: 2017-01-03


Lohnash, M. (2015). Online Backup vs Cloud Storage: What’s the Difference?

<http://www.backupreview.com/online-backup-vs-cloud-storage/>

Hämtad: 2016-12-03


Nationalencyklopedin. Korrelation.

<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/korrelation> 

Hämtad: 2017-01-03


Ruggiero, P., Heckathorn, A. M. (2013). Data Backup Options.


SCB. (2015). IT bland individer. 
<http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/
Levnadsforhallanden/IT-bland-individer/15269/15276/Behallare-for-Press/396127/> 
Hämtad: 2016-12-06


�  av �37 42

https://blog.avast.com/2015/03/31/reasons-why-people-dont-back-up-their-mobilephones-and-other-facts/
https://blog.avast.com/2015/03/31/reasons-why-people-dont-back-up-their-mobilephones-and-other-facts/
https://blog.avast.com/2015/03/31/reasons-why-people-dont-back-up-their-mobilephones-and-other-facts/
https://web.archive.org/web/20150814023915/http://demographicpartitions.org/science-population-determines-population-change/
https://web.archive.org/web/20150814023915/http://demographicpartitions.org/science-population-determines-population-change/
http://www.monetate.com/blog/smartphones-vs-tablets-forrester-reveals-the-differences/
http://www.monetate.com/blog/smartphones-vs-tablets-forrester-reveals-the-differences/
http://www.monetate.com/blog/smartphones-vs-tablets-forrester-reveals-the-differences/
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/millennials/
http://infovoice.se/fou/bok/10000015.shtml
http://www.backupreview.com/online-backup-vs-cloud-storage/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/korrelation
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/IT-bland-individer/15269/15276/Behallare-for-Press/396127/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/IT-bland-individer/15269/15276/Behallare-for-Press/396127/


TechTarget. (2016). Cloud storage.
<http://searchcloudstorage.techtarget.com/definition/cloud-storage>
Hämtad: 2016-12-11


Psychology Research And Reference. (2016). Order Effects.
<http://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-psychology-research-methods/order-
effects/> Hämtad: 2016-11-23

ICT Data and Statistics Division. (2016). ICT Facts & Figures.

<https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf>

Hämtad: 2016-12-26


�  av �38 42

http://searchcloudstorage.techtarget.com/definition/cloud-storage
http://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-psychology-research-methods/order-effects/
http://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-psychology-research-methods/order-effects/
http://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-psychology-research-methods/order-effects/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf


Bilagor  

Bilaga 1: Begreppsdefinition / ordlista 

För att bäst ta del av informationen i uppsatsen så finns det en andel begrepp som är 
viktiga för läsaren att greppa. Flera av dessa begrepp kan klassificeras som vardagliga 
har därav beskrivits utifrån vad författarna av denna uppsats uppfattar och beskriver 
begreppen som. I annat fall kommer begreppens information refereras till hängivna källor. 


Demografi/Demografisk data 
Demografi och demografisk data anser vetenskaplig forskning kring människor och 
befolkning (Demographic Partitions, 2014). Demografisk data innefattar då data som 
handlar om befolkningen. Detta betyder att man även kan göra demografiska 
avgränsningar inför studier för att avgränsa studien till en viss befolkning. 


Molntjänster/Molnlösningar 
Molntjänster och molnlösningar är tjänster där datahantering och lagring inte sker lokalt, 
utan i molnet. Med molnet menas det att det inte sparas lokalt hos användaren utan 
sparas på olika platser runtom i världen, beroende på var företaget befinner sig och väljer 
att spara användardata (TechTarget, 2016).


Säkerhetskopiering 
Säkerhetskopiering innefattar att man förflyttar och kopierar ens personliga data, 
alternativt hela systemets data från en enhet till en annan. Det kan även innefatta att man 
placerar sin data på en extern lagringsenhet för att ha kopior av ens data som annars 
bara existerar på ens primära system eller artefakt.
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Bilaga 2: Enkätundersökningen 
Enkät för alla 
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Del 2 av enkät för de som ej säkerhetskopierar 
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Del 2 av enkät för de som säkerhetskopierar
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