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Abstract
The increasing amount of information on the internet entails an increasing need for privacy
protection. Information security is becoming a vital part of everyday lives due to digitization.
There has been relatively little research on information security awareness, especially from a
cultural, age- and knowledge perspective. This study aims to examine and to gain knowledge
about information security awareness of users and their view of privacy online. By replicating
the method of an israeli research paper by Halperin and Dror (2016), a comparison between
Israel and Sweden is possible. Data were collected through surveys and the results show
differences and similarities between Sweden and Israel. In particular when looking at age and
knowledge.
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Sammanfattning
Den ökade mängden information på internet medför ett ökat behov gällande skyddandet av den
personliga integriteten. Digitaliseringen gör att informationssäkerhet blir en vital del av
vardagen. Det finns relativt lite forskning om medvetenheten kring informationssäkerhet, ur ett
kulturellt, ålders- och kunskapsperspektiv. Den här studien har haft som avsikt att undersöka
och få en förståelse för internetanvändares medvetenhet kring informationssäkerhet samt hur
de ser på personlig integritet på internet. Studiens metod bygger på en israelisk undersökning
av Halperin och Dror (2016). Metodiken har replikerats för att möjliggöra en jämförelse mellan
Israel och Sverige. Studiens empiri har samlats in via enkäter. Resultaten visar på att det finns
skillnader och likheter mellan Sverige och Israel, framför allt ålders- och kunskapsmässigt.

Nyckelord: Informationssäkerhet, medvetenhet, personlig integritet, socialt utanförskap
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1. Inledning
Hemdatorerna fick sitt stora genombrott i början på 1990-talet och medförde västvärldens intåg
i informationsåldern. Strax efter millennieskiftet skapades även föregångarna för dagens stora
sociala medieföretag (Gripsrud 2011, ss.41–42, 49, 345). De digitala fotspår som lämnas på
sociala medier och internet kan ha stor betydelse i den privata tillvaron. Vad många inte inser
är att personliga uppgifter som lämnas på sociala medier och internet sparas i databaser för
andra syften som kan utnyttjas för att exempelvis sålla bort kandidater vid en jobbansökan
(Gritzalis, Kandias, Stavrou & Mitrou 2014, s.18). En allt mer utbredd användning av
nätverkssystem och internet gör att förståelsen för och skyddandet av personuppgifter blivit allt
mer kritiskt.
Det här bekräftas även på internationell nivå då det träder i kraft en ny EU lagstiftning i maj
2018. General Data Protection Regulation, förkortat GDPR, kommer ersätta den nuvarande
personuppgiftslagen

(PuL)

samt

delvis

även

patientdatalagen

(PDL).

Den

nya

dataskyddsförordningen (SFS 2016/679) innebär nya direktiv gällande hanteringen av
personuppgifter. Syftet med förordningen är bland annat att skydda fysiska personers
grundläggande rättigheter och friheter. Särskilt fokus ligger på behandlingen av personuppgifter
och skyddandet av dem.

I och med den nya lagen är det högst aktuellt att titta på användares medvetenhet kring
informationssäkerhet. En studie som ligger nära i tid är gjord i Israel 2016 av Halperin och
Dror. Studien (Halperin & Dror 2016, ss.169, 177) jämför skillnader i självutlämnande
beteenden, skydd av personlig integritet, personlig säkerhetskunskap samt egen förmåga
gällande personlig säkerhet mellan åldersgrupper i Israel.

Enligt en rapport från FN:s specialorgan International Telecommunication Union (2017, s.59)
är Sverige och Israel förhållandevis lika när det kommer till deras engagemang för
informationssäkerhet. Sverige kategoriseras som “leading” på plats 17 av 164 deltagande stater.
Israel, som ligger på plats 20 av 164, klassificeras dock som “maturing”. Det innebär att de
satsar

mer

på

utvecklingen

inom

området

genom

att

ta

fram

komplexa

internetsäkerhetsprogram. Det här visar sig även i framväxten av antalet israeliska
informationssäkerhets företag som dubblerades till cirka 300 stycken mellan 2009 och 2014
(UNESCO 2016, s.419).
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Då Sverige har klassificerats som “leading” i sitt engagemang för informationssäkerhet medan
Israel klassificerats som “maturing” är det kompletterande att ta reda på om det är några
skillnader i medvetenheten på individnivå mellan länderna. Eftersom en del av engagemanget
kring informationssäkerhet innefattar medvetenheten (International Telecommunication Union
2017, s.6).

Israels befolkning består av 8 323 248 invånare. Av dem är det 6 640 287, det vill säga 79,8%,
som använder internet (Miniwatts marketing group 2017). I Sverige ligger den siffran på 94%,
det vill säga 9 449 877 invånare (Davidsson & Thoresson 2017, s.12; Statistiska centralbyrån
2017). Baserad på ovanstående fakta kan det vara intressant att utforska användning av internet
och sociala medier i förhållande till bland annat medvetenheten kring informationssäkerhet.

Den här studien kommer att replikera Halperin och Drors (2016) metodik för att möjliggöra
en jämförelse mellan Sverige och Israel samt belysa eventuella skillnader kulturellt, ålders- och
kunskapsmässigt.

1.1 Syfte och frågeställning
Studien syftar till att undersöka och få en förståelse för internetanvändares medvetenhet kring
informationssäkerhet samt hur de ser på personlig integritet på internet. Studiens metod bygger
på en israelisk undersökning av Halperin och Dror (2016). Metodiken replikeras för att kunna
göra en jämförelse mellan Sverige och Israel.
Studien syftar till att besvara följande frågeställning:
•

Hur skiljer sig medvetenheten kring informationssäkerhet; kulturellt, ålders- och
kunskapsmässigt?

1.2 Begreppsdefinition
Informationssäkerhet - Säkerheten över information som behöver skyddas från obehöriga.
Stora mängder av den information som används i vardagen tillämpas på internet. Informationen
kan bestå av exempelvis adresser, personnummer och bilder, det vill säga sådant som kan anses
vara privat.
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Personlig integritet - Är den enskildes rätt att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes
privata information. Även rätten att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och inte
utsättas för kränkande handlingar. Integritet är en inre egenskap som är olika hos olika
individer.
Socialt utanförskap - Socialt utanförskap innebär att inte vara delaktig i det sociala livet.
Exempelvis då fler och fler samhällsbärande funktioner digitaliseras ökar risken för vissa
individer att hamna i ett socialt utanförskap.

2. Bakgrund
I det här avsnittet förklaras bakgrunden om begreppen som används i studien samt om ämnet
informationssäkerhet. Tidigare relevant forskning tas upp för att sätta frågan i en vidare
kontext.

2.1 Informationssäkerhet
Albrechtsen och Hovden (2009, s.476) beskriver att en digital klyfta inom informationssäkerhet
kan ses som bestående av existerande skillnader i färdigheter, kunskap och uppfattningar om
informationssäkerhet. Den digitala klyftan är bland annat en produkt av skillnader i kunskap
och kulturella aspekter. Från ett sociotekniskt perspektiv kan alltså flera digitala klyftor finnas
inom informationssäkerhet. De kan relatera till exempelvis ålder, kön, erfarenhet, kultur,
utbildning och sysselsättning.
Albrechtsen och Hovden (2009, ss.484–486) menar på att användare idag blir överösta med
information från olika håll och att informationssäkerhetsupplysningar är sådant som lätt filtreras
bort.
Albrechtsen (2007, s.277) beskriver hur individuella faktorer som motivation, attityd,
värderingar, kunskap och beteende influerar individers syn på informationssäkerhet. Hur
individer uppfattar risk är även det en del av hur användare ser på informationssäkerhet. Vidare
beskriver Albrechtsen och Hovden (2009, ss.484–486) två dimensioner som normalt definierar
begreppet risk; sannolikheten att en händelse uppstår samt de konsekvenser som medföljer en
sådan händelse. Individer utvärderar risker subjektivt och kan bli influerade av diverse
psykologiska, sociala, institutionella och kulturella faktorer.

3

Internet och sociala medier gör det möjligt för företag att samla in stora mängder personlig
information om användare. Det har visat sig att användare är mest bekymrade över att personlig
information delas eller säljs vidare till tredje part, hur informationen om dem delas innan de
delar med sig av den och hur datan lagras (Earp, Antón, Aiman-Smith & Stufflebeam 2005,
ss.227, 233).
En studie om ungdomars användande av mobiltelefoner som ett stöd för kommunikation visade
på betydande skillnader mellan demografiska grupper när det kom till ungdomars medvetenhet
kring informationssäkerhet (Barn, Barn & Tan 2014, s.4510). Differensen ligger i hur medvetna
de är om informationssäkerheten på mobiltelefoner, applikationsaktiviteter samt deras ITkunnighet. Den yngre målgruppen har växt upp med teknologin vilket medfört att det dagliga
livet är integrerat med den digitala världen. Det sociala livet sker online vilket medför en större
press på ungdomarna att bibehålla den digitala identiteten för att inte hamna i socialt
utanförskap (Metallo & Agrifoglio 2015, s.877).

2.2 Digital kompetens
Genom kvalitativa data från generationsspecifika fokusgruppsintervjuer kunde Jiang, Tsai,
Cotten, Rifon, LaRose och Alhabash (2016, ss.622, 627–629) urskilja skillnader mellan olika
åldersgrupper i deras uppfattning om informationssäkerhet. De yngre generationerna, som är
mer bekanta med kommunikationsteknologier som exempelvis sociala medier, anser sig vara
mer tekniskt kunniga. Den äldre generationen, personer födda innan 1954, uppfattar internet
som en riskabel plats medan personerna som är födda efter 1977 inte känner sig lika hotade av
den. Den äldre generationen ansågs sig inte heller ha kompetensen, självförtroendet eller
tillräckligt hög kunnighet för att kunna hantera informationssäkerhet på ett adekvat sätt. När
överträdelser i säkerheten sker agerar den yngre generationen genom att söka lösningar medan
den äldre generationen vänder sig till andra människor i sin närhet, experter eller familj, för att
få hjälp med att lösa problemen. Det här kan innebära att det finns generationsskillnader
kunskapsmässigt.

2.3 Säkerhetstänk
Den personliga informationen som lämnas på internet kan användas i olika syften för olika
ändamål. Enligt Insight Intelligence (2016, s.23) bedömer 65% av svenskarna år 2016 att det är
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ok att lämna personlig information för ändamål som att förbättra och utveckla ett företags
tjänster. Dock ska det gynna en större grupp människor eller en själv och inte endast för det
företaget som samlar in informationen.

Taddicken (2013, s.267) genomförde en studie bland tyska internetanvändare där det visade sig
att hypotesen om att yngre personer tenderar att dela med sig av mer personlig information inte
stämmer. Åldern har ingen större betydelse i förhållande till hur mycket personlig information
som lämnas ut. Det är däremot en skillnad i vad personer i olika åldrar uppfattar vara privat
information.
Halperin och Dror (2016, ss.169, 177) har dock hittat skillnader i självutlämnande beteenden
mellan de yngre och äldre åldersgrupperna. Sannolikheten är större att yngre användare är mer
aktiva i sitt skyddande av privat information på internet i jämförelse med äldre användare. De
ser stora skillnader i hur användare uppfattar sin egen förmåga gällande personlig säkerhet. De
yngre åldersgrupperna är mer självsäkra i sin egen förmåga att nyttja verktyg för att skydda
personlig information. Deras resultat gällande personlig säkerhetskunskap visar tecken på
naivitet framför allt bland användarna i åldersgruppen 12–17. Det finns således delade
meningar kring hur ålder påverkar självutlämnande beteende.

2.4 Personlig integritet på internet
Blank, Bolsover och Dubois (2014, ss.15–16, 22, 25) har i en brittisk studie visat att personer
som kollar igenom och ändrar sina sekretessinställningar tenderar att vara yngre. Mellan
åldrarna 14–17 är det nästan 95% som gör det. För de sju åldersgrupper som undersöks finns
det en korrelation mellan ökad ålder och minskade åtgärder för skyddandet av integriteten på
sociala medier. De menar på att användarnas egen rapporterade förmåga att använda internet
överensstämmer även det med minskade åtgärder.
Det framkommer i rapporten av Insight Intelligence (2016, ss.6, 26) att svenska
internetanvändare är frustrerade över bland annat irrelevant samt riktad reklam, så kallad
“retargeting”, som innebär att tidigare sökningar och aktiviteter dyker upp i banners och
flödet på exempelvis Facebook. Känslan av avsaknad kontroll i hur ens personliga
information hanteras utan godkännande är något som svenska användare anser vara
kränkande.
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Smit, Van Noort och Voorveld (2014, s.16) beskriver två beteenden som användare tar till för
att skydda integriteten. Ena beteendet inkluderar åtgärder som att inhämta kunskap i form av
att läsa på villkor och installera diverse skyddsprogram för att eliminera risken för kränkningar
på integriteten. Det andra beteendet handlar om att undvika att hamna i situationer där det
personliga användningsmönstret registreras, exempelvis genom att avinstallera tjänster som
begär för mycket.
Författarna (ibid, s.20) menar att användare som är mest oroliga över integriteten på internet är
äldre med mindre kunskap om internet generellt och att de vidtar mer åtgärder för att skydda
sig på grund av rädsla. Oro är därmed en bidragande faktor till skyddandet av den personliga
integriteten.

2.5 Förtroende
Då den personliga informationen som användare lämnar ifrån sig är känslig för obehöriga, är
det viktigt att kunna känna förtroende till den som informationen lämnas ut till. De faktorer
som användaren tar hänsyn till i förtroendet för olika verksamheter är; kapaciteten - att kunna
förvalta informationen på ett säkert sätt, välviljan - att verksamheten sätter kundens intresse
och välbefinnande i första hand och integriteten - att kunden ska känna en trygghet i att
information som lämnas ut inte hamnar hos obehöriga (Martin 2018, ss.104–105; Flavián &
Guinalíu 2006, s.602). Samtidigt som förtroendet för en verksamhet växer kan oron för
missbruk av personlig information minska (Martin 2018, s.111). Dock baseras förtroendet inte
endast på vad den enskilde användaren anser utan även den samlade trovärdigheten från andra
användare (ibid, s.105). Det här kan då påverka individers åtgärder.

Sammanfattningsvis har mycket av tidigare forskning behandlat ämnet ur ett åldersperspektiv.
Det förekommer även andra infallsvinklar inom området, dock inga jämförelser mellan två
kulturer. Den här studien bidrar därmed till forskningen om informationssäkerhet på internet.

3. Metod
Studiens metod bygger, som nämnt ovan, på Halperin och Drors israeliska undersökning från
2016. Metodiken replikeras för att kunna göra en jämförelse mellan Israel och Sverige. Studien
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utgår således från en kvantitativ undersökningsmetod i form av enkäter (Bilaga 1). Enkäterna
distribuerades både elektroniskt och i pappersformat.
Metodiken skiljer sig såtillvida att urvalet i den här studien inte är lika stort som Halperin och
Drors (2016). I mindre undersökningar som den här påverkas informationsinsamlingen av hur
mycket tid och resurser som är till förfogande (Bell & Waters 2016, s.131).
Urvalet i den här studien utgår från en total svarsfrekvens på 102 stycken, Halperin och Drors
(2016) totala svarsfrekvens ligger på 1 052 stycken.
I enlighet med Halperin och Dror (2016) har ett åldersspann på 12 år och uppåt valts som
målgrupp.

3.1 Enkätundersökning
Undersökningen bestod i huvudsak av elektroniska enkäter på grund av några avgörande
faktorer; kostnad, lagring av data samt flexibilitet. Studien anammade det vanligaste sättet att
genomföra elektroniska enkäter på, det vill säga via en utdelad länk som respondenterna går in
på för att komma åt enkäten. Det möjliggör för respondenterna att svara snabbt och det är också
ett enkelt sätt att få in stora mängder data (Wenemark 2017, ss.45–46). Verktyget som användes
för enkäten var Google formulär. Funktioner som ansågs viktiga var bland annat enkel layout
samt flexibilitet vid utformningen av enkäten, vilket då togs i beaktande innan verktyget valdes
(ibid,

s.168).

Den

elektroniska

enkäten

skickades

ut

i

december

2017

via

Facebook. Svarsperioden varade i en vecka. Distributionen genomfördes genom en länk via
Facebooks inläggsfunktion. Enkäterna distribuerades även ut via privata meddelanden samt i
grupper.

För att öka svarsfrekvensen ytterligare genomfördes även pappersenkäter. Pappersenkäterna
distribuerades på olika platser i Stockholm. Exempelvis utanför en stormarknad, ett sjukhus, en
galleria samt på ett äldreboende.

3.2 Urval
Ett proportionellt stratifierat urval har gjorts på enkätsvaren (Figur 1). Den totala
svarsfrekvensen var 102 stycken som delades in i olika strata i åldrarna 12–17 år, 18–34 år, 35–
54 år och 55+ år. Dem här åldersgrupperna kommer härefter att refereras till åldersgrupp A-D,
där A: 12–17 år, B: 18–34 år, C: 35–54 år, D: 55+år. Det baseras på de åldersgrupper som
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Halperin och Dror (2016) använder sig av. Därefter gjordes ett urval som är proportionerligt till
åldersgruppernas population i Sverige.

Figur 1: Illustration av undergrupper i ett proportionellt stratifierat urval.

Uträkningen baserades på den största populationen det vill säga åldersgrupp D som består av 3
120 697 personer. Antalet svar i åldersgrupp D dividerades med den totala befolkningsmängden
i åldersgrupp D. Det här resulterade i en procentsats (0,0000109) som användes för att räkna ut
urvalet för övriga åldersgrupper. Ekvationerna resulterade i strata som användes som det
slutgiltiga urvalet. Åldersgrupp A består av 7 personer, åldersgrupp B av 24 personer,
åldersgrupp C av 28 personer och åldersgrupp D av 34 personer (Tabell 1).

Enheterna i varje stratum valdes sedan slumpmässigt ut från det totala antalet svar med hjälp
utav en slumpgenerator (Slump.nu u.å.). Ett slumpmässigt urval innebär att samtliga individer
som är aktuella för undersökningen har lika stor sannolikhet att bli utvalda (Bell & Waters 2016,
s. 180). Ett exempel, för åldersgrupp B valdes urvalet 24 utifrån uträkningen (Tabell 1). Därefter
valdes nummer mellan 1 och 30 som intervall i slumpgeneratorn för att representera de totalt
30 svar som åldersgrupp B bestod av. De siffror som generatorn producerade användes för att
ta fram urvalet från en Excel-lista.
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Tabell 1: En sammanställning av de jämförbara proportionera av urvalet

Åldersgrupp Totala populationen i Sverige Uträkning (procentsatsen multiplicerat med
(Statistiska centralbyrån u.å.)
totala populationen är lika med urvalet)
A

648 348

0,0000109 * 648 348 ≈ 7

B

2 207 241

0,0000109 * 2 207 241 ≈ 24

C

2 590 808

0,0000109 * 2 590 808 ≈ 28

D

3 120 697

0,0000109 * 3 120 697 ≈ 34

3.2.1 Bortfall
Den elektroniska enkäten skickades ut till totalt 529 personer. Det externa bortfallet var cirka
86% (455 personer). Antalet som svarade på den elektroniska enkäten var 74 personer.
Antalet personer som svarade på pappersenkäterna var 28 stycken. Siffran för bortfallet i
pappersenkäterna går inte att ta fram då det inte fanns någon möjlighet att bevaka det totala
antalet utfrågade.
Bortfallet för samtliga enkäter, totalt 557 personer, blir cirka 82% (455 personer). Antalet som
svarade var 102 stycken.

3.3 Etik
Den här studien har deltagande respondenter som är yngre än 15 år gamla vilket kan anses som
olämpligt utan målsmans tillstånd. Enligt Svenska Marknadsundersökningsföretag (u.å.) finns
det rent juridiskt inga hinder för att genomföra marknads- och opinionsundersökningar med
barn under 15 år utan målsmans tillstånd. Dock finns det sedan länge en informell
branschstandard i Sverige som innebär att det rent etiskt inte bör genomföras undersökningar
med barn under 15 år utan målsmans tillstånd. En noggrann övervägning av den här
formaliteten resulterade i beslutet att utföra undersökningen utan målsmännens tillstånd.
Huvudorsak till det var enkätens ämne samt studiens övergripande syfte och bakgrund.
Samtliga respondenter delgavs det allmänna syftet med studien samt hur den skulle genomföras.
Informerat samtycke såväl som konfidentialitet togs alltså upp med samtliga respondenterna
innan enkätens start för att på så sätt säkerställa en viss etisk ram.
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3.4 T-test
Det har gjorts t-tester (Bilaga 2) för att kontrollera jämförbarheten mellan svenska och israeliska
internetanvändare. P-värdet har räknats ut med hjälp av en statistisk kalkylator (Medcalc 2018;
Altman, Machin, Bryant & Gardner 2000, s.49; Campbell 2007; Richardson 2011). De svar
som är signifikant jämförbara är fetmarkerade i tabell 2–12.

3.5 Metodkritik
Halperin och Dror (2016, s.170) beskriver att de har använt ett proportionellt stratifierat urval.
De beskriver att de har gjort urval ur olika sektorer varav en av dem består av judar, araber och
invandrare som kom till Israel efter 1990. De (ibid, s.170) beskriver dock inte tillvägagångsättet
eller vad dem baserar sektorerna på. Därför är det med största sannolikhet att systematiken för
uppdelningen av strata i den här studien inte fullkomligt stämmer överens med den israeliska
undersökningen.
Enkäten som metod är inte svår att tillämpa på ett mindre urval. Urvalet var i den här
studien 102 stycken. Dock kan resultatet som metoden alstrar anses som mer begränsat i
jämförelse med Halperin och Dror (2016), som hade ett totalurval på 1 052 stycken, då det
generellt är så att undersökningar med större urval möjliggör säkrare utsagor på grund av dess
starkare statistiska kraftfullhet (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke 2016,
s.51). I mindre undersökningar som den här bör målet vara att i så stor utsträckning som möjligt
få urvalet representativt för populationen (Bell & Waters 2016, s.180).
Urvalet i den här studien kan ifrågasättas utifrån valet av insamlingsplatser. Den elektroniska
enkäten skickades enbart ut via Facebook. De som inte använder Facebook har därmed
uteslutits från studien vilket kan vara problematiskt för representativiteten i urvalet.
Insamlingen av enkäterna gjordes delvis under dagtid på olika platser i Stockholm. Att
insamlingen är gjord på dagtid gör att bland annat att personer som jobbar under kontorstid till
viss mån inte har fått möjligheten att svara på enkäten. Att insamlingen endast har genomförts
i Stockholm är även det diskutabelt då undersökningen ämnar utgå från hela Sveriges
population. Urvalet är således inte fullständigt representativt ur den synvinkeln.
Halperin och Dror (2016) har satt samman valda åldersgrupper baserat på tidigare litteratur. Det
här medförde en ojämnhet i urvalets proportioner. Exempelvis i åldersgrupp A beräknas
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befolkningen endast på de 6 årsgrupper som ingår i det spannet, dvs 12 - 17. I åldersgrupp B
beräknas befolkningen på 17 årsgrupper, 18 - 34. Skillnaderna i den totala populationen blir så
stora att det kan ge upphov till fel i frekvensen av personer i olika åldrar. I efterhand visade det
sig att det här skulle bli en av de största utmaningarna med metoden. Ett proportionellt
stratifierat urval utgår från att använda strata förhåller sig till populationen i sin helhet. Det hade
varit mer fördelaktigt att redan från start fokusera på att få in mer svar från den åldersgrupp
med den största totala populationen, vilket i den här studien var åldersgrupp D. Det här blev
problematiskt då åldersgrupp D även var den svåraste gruppen att få in svar från.

Konstruktionen av vissa svarsalternativ kan anses vara problematiskt då det går att ifrågasätta
benämningen på några av dem. Svarsalternativet ˝Håller med delvis˝ är ett sådant exempel. Det
är ett mångtydigt svar (Bell & Waters 2016, s.173) som i sig kan betyda mycket olika för
respondenterna. Svarsalternativet “Gjort det en gång, kommer inte göra det igen” är, i sitt
sammanhang jämförelsevis opassande (Tabell 7). Det hade varit mer konsekvent att använda
svaret “Gjort det en gång” eller att följa samma konstruktion som svarsalternativen i Tabell 6.

4. Resultat
I det här avsnitt presenteras resultatet från enkätundersökningen. I nedanstående tabeller är de
svenska resultaten presenterade i svarta siffror och Halperin och Drors (2016) resultat från
den israeliska undersökningen presenterade i gråa siffror. Ett t-test har gjorts på resultatet och
de signifikanta siffrorna är fetmarkerade.
Tabell 2 visar ett av svarsalternativen på frågan “Hur ofta använder du internet?”. Den visar att
det i Sverige är en övervägande procentandel totalt sett (64%) som använder internet dagligen,
flera gånger om dagen i varje åldersgrupp. Användandet minskar med högre ålder, med en
skillnad på 33% mellan den yngsta och äldsta åldersgruppen.
Tabell 2: Antal användare som använder internet dagligen, flera gånger om dagen. Svenska resultat i
svart. Israeliska resultat i grått.
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Tabell 3 visar resultaten från enkätundersökningen där frågan som ställdes var: ˝Hur ofta
använder du sociala medier? ˝. Svaren visar att majoriteten (66%) av samtliga åldersgrupper i
Sverige använder sociala medier flera gånger om dagen. En korrelation är synlig mellan ålder
och svarsalternativet ”Dagligen, flera gånger om dagen”. Åldersgrupp A (86%) har flest
användare dagligen. Det går att urskilja en större spridning av användandet i de äldre
åldersgrupperna C och D. Det är endast användare från åldersgrupp D som angett att de inte
använder sociala medier.
Tabell 3: Frekvens av användandet av sociala nätverk över olika åldersgrupper. Svenska resultat i
svart. Israeliska resultat i grått. Signifikanta siffror är fetmarkerade.

Tabell 4 visar svaren från frågan “Brukar du lämna personlig information som t.ex. hemadress,
telefonnummer vid registrering på internettjänster?”. Resultatet visar att det är en jämn
spridning mellan åldersgrupperna (A:43%, B:42%, C:54%, D:41%) i Sverige gällande delning
av personlig information vid registrering på internettjänster. Åldersgrupp C (54%) delar
personlig information mest i Sverige.
Tabell 4: Procentandel som delar med sig av personlig information vid registrering på
internettjänster. Svenska resultat i svart. Israeliska resultat i grått.

Tabell 5 visar vad användarna brukar dela med sig av. Det är flest i åldersgrupp A (100%, 57%
och 100%) som utövar självutlämnande aktiviteter jämfört med Åldersgrupp D (30%, 8%,
20%). Det lika många procent (50%) i åldersgrupperna B och C som delar foton och videoklipp.
I Sverige är det färre som har angett att de taggar sig själva och andra i foton i jämförelse med
de två andra aktiviteterna. Dock skiljer det sig i svaren mellan yngre åldersgrupperna A (57%)

12

och B (32%) mot de äldre åldersgrupperna C (7%) och D (8%), där de yngre är mer aktiva i
taggandet.
Tabell 5: Frekvens i delningen av information på sociala medier. Svenska resultat i svart. Israeliska
resultat i grått. Signifikanta siffror är fetmarkerade.

Tabell 6 visar svaren på frågan “Har du någonsin avinstallerat en applikation på grund av att
den vill ha för mycket personlig information av dig?”. Resultatet visar att det är majoriteten
som har avinstallerat en applikation i åldersgrupperna B (75%), C (54%) och D (64%) i Sverige.
I Sverige utmärker sig åldersgrupp A, där 71% anger att de inte har avinstallerat applikationer
på grund av att den vill har för mycket personlig information. Det är 3% i åldersgrupp D som
angett att de inte har dator/telefon och lika många som angett att de inte laddar ner applikationer.

Tabell 6: Svar för avinstallering av applikation. Svenska resultat i svart. Israeliska resultat i grått.
Signifikanta siffror är fetmarkerade.

Tabell 7 visar hur ofta användare byter lösenord på internettjänster. I Sverige är det flest som
gör det periodvis i samtliga åldersgrupper (A:71%, B:71%, C:86%, D:76%), dock utmärker
sig C med den högsta procentandelen. Sveriges procentfördelning i samtliga åldersgrupper
och samtliga svar är jämn, med undantag för åldersgrupp C.
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Tabell 7: Procentandelar om lösenordsbyte på e-tjänster (internet och sociala medier). Svenska
resultat i svart. Israeliska resultat i grått. Signifikanta siffror är fetmarkerade.

Tabell 8 visar svaren på påståendet “Jag vet vilka verktyg som jag måste använda för att skydda
min privata information vid användning av internettjänster t.ex. Ad-block och virusprogram.”.
Majoriteten totalt i Sverige (61%) håller inte med om att de vet vilka verktyg de ska använda
för att skydda sin privata information på internet. I åldersgrupp A är det flest, det vill säga 29%
som håller med i påståendet. Den siffran är 16% i åldersgrupp B, vilket är den lägsta siffran för
det svarsalternativet. Minoriteten (17%) av svenska användare har angett att de delvis håller
med i påståendet, åldersgrupp B (5%) har lägsta procentandelen i svarsalternativet.
Tabell 8: Svar på påståendet gällande kunskap om skyddsverktyg. Svenska resultat i svart. Israeliska
resultat i grått. Signifikanta siffror är fetmarkerade.

Tabell 9 visar svaren på påståendet “Jag känner mig otrygg i att internetföretag har förmågan
att samla in information om mig.”. Svaren i Tabell 9 visar en korrelation mellan känsla av
otrygghet och ökad ålder i Sverige. Ju äldre åldern är desto fler känner en otrygghet i sociala
mediers förmåga att samla in personlig information (A:29%, B:63%, C:71%, D:76%). Det
skiljer alltså mest mellan åldersgrupp A och D, med en skillnad på 47%. De som känner sig
minst otrygga är åldersgrupp A (71%). Det är endast åldersgrupp C (11%) och D (12%) som
svarat på att de delvis håller med i påståendet.
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Tabell 9: Svar på påståendet gällande otrygghet på grund av informationsinsamling. Svenska resultat i
svart. Israeliska resultat i grått. Signifikanta siffror är fetmarkerade.

Tabell 10 visar svaren på påståendet “Jag vet vilken information som samlas in om mig av
internettjänster, applikationer och webbsidor.”. Majoriteten i åldersgrupperna B (71%), C
(61%) och D (70%) vet inte vilken information som samlas in om dem av internettjänster,
applikationer och webbsidor. Procentdelen för åldersgrupp B och D, i det svaret, är signifikanta.
I Sverige är det 42% i åldersgrupp A som delvis håller med i frågan, resultatet från de andra
åldersgrupperna är B (8%), C (14%) och D (12%). I åldersgrupp D är det minst antal användare
som håller med i påståendet.
Tabell 10: Svar på påståendet gällande informationsinsamling av internettjänster. Svenska resultat i
svart. Israeliska resultat i grått. Signifikanta siffror är fetmarkerade.

Tabell 11 visar svaren på påståendet “Information som jag delar med mig av på internet skickas
aldrig vidare till tredje part om jag inte godkänt det.”. Det går att se ett samband mellan ökad
ålder och tron om att privat information skickas vidare till tredje part. Vilket visar sig i
påståendet ”Håller inte med” där det är 14% i åldersgrupp A jämfört med 41% i åldersgrupp D.
I åldersgrupp A (57%), B (62%) och C (43%) i Sverige är det majoriteten som delvis håller
med i påståendet om att privat information delas med tredje part, dem här siffrorna är
signifikanta i jämförelse med Israels. Det är endast åldersgrupp C (7%) som angett att de inte
har någon åsikt i påståendet.
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Tabell 11: Svar på påståendet gällande delning till tredje part. Svenska resultat i svart. Israeliska
resultat i grått. Signifikanta siffror är fetmarkerade.

Tabell 12 visar svaren på påståendet “Företag dokumenterar mitt användande av internet och
använder informationen i kommersiellt syfte.”. Det är skillnader i svaren mellan åldersgrupp A
och de tre äldre åldersgrupperna i Sverige. För åldersgrupp A har 15% svarat att de håller med
i att företagen dokumenterar deras användande av internettjänster för kommersiellt syfte, medan
det i de äldre åldersgrupperna är minst 32% fler som håller med. Det är 4% i åldersgrupp B som
inte håller med i påståendet vilket är den lägsta procentandelen för svarsalternativet. Endast
åldersgrupp C (10%) har svarat att de inte har någon åsikt i påståendet.
Tabell 12: Svar på påståendet gällande användning av information i kommersiellt syfte. Svenska
resultat i svart, israeliska resultat i grått. Signifikanta siffror är fetmarkerade.

5. Analys
I Sverige är det enligt resultaten (Tabell 2) en större procentandel (64%) totalt sett som
använder internet dagligen i jämförelse med Israel (56%). Dock minskar användandet med
högre ålder i båda länderna.

Tabell 3 visar att majoriteten av alla åldersgrupper i Sverige (66%) och Israel (50%) använder
sociala medier flera gånger om dagen. I åldersgrupp D i Israel är det en stor
procentandel (35%) som inte använder sociala medier. Det går även att se en större spridning
av användandet i åldersgrupp C och D för båda länderna. Mellan den dagliga användningen
av sociala medier och ålder syns en korrelation i både Sverige och Israel.

16

Svenska användare är mer självutlämnande än israelerna vad det gäller personlig information
vid registrering på internettjänster (Tabell 4). I Israel är det majoriteten (A:83%, B:73%,
C:68%, D:68%) i samtliga åldersgrupper som inte delar personlig information. Tabell 4 visar
att det är ungefär hälften av de svenska användare i samtliga åldersgrupperna som delar
information och andra hälften som inte gör det.
Det är däremot stora skillnader i andra självutlämnande beteenden mellan åldersgrupperna A
och D för båda länder (Tabell 5), vad det gäller att dela foton, tagga bilder och dela geografisk
position. Den yngsta åldersgruppen i Sverige och Israel har en högre utövning av olika
delningsaktiviteter i förhållande till båda åldersgrupper D.

Tabell 6 visar att det är 61% av svenska användare som har avinstallerat en applikation när den
begärt för mycket personlig information. Det är endast 20% i Israel som har avinstallerat en
applikation. Åldersgrupp A i Sverige och Israel skiljer sig på ett utmärkande sätt i resultatet.
Majoriteten (71%) av de svenska användarna i åldersgrupp A avinstallerar inte applikationer
som efterfrågar för mycket personlig information, däremot är det majoriteten av de israeliska
användarna som gör det (50%) (Tabell 6). Israel har generellt en större spridning i vad
användarna har valt att svara.

Signifikanta skillnader går att urskilja från Tabell 7 där 80% av Sveriges användare byter
lösenord periodvis, i Israel är motsvarande siffra 36%. I Israel är det fler än hälften i samtliga
åldersgrupper som aldrig byter lösenord. Skillnaden är därmed att svenska användare byter
lösenord i perioder medan de israeliska användarna aldrig gör det.

Israeliska användare säger sig ha större vetskap om vilka verktyg de ska använda för att skydda
sin privata information på internet (Tabell 8). Skillnaden till Sverige är markant i samtliga
åldersgrupper, då majoriteten (61%) av svenska användare inte anser sig veta vilka verktyg de
ska använda.

Svaren i Tabell 9 visar att ju högre åldern är desto fler känner en otrygghet i sociala mediers
förmåga att samla in personlig information. I Israel är det nästan hälften (47%) av alla
användare som känner sig otrygga i internetföretagens förmåga att samla in personlig
information om dem. Majoriteten (68%) i Sverige upplever samma otrygghet (Tabell 9). Dock
utmärker sig åldersgrupp A i Sverige där 71% inte håller med om känslan av otrygghet,
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motsvarande siffra i Israel är 36%. Yngre användare känner sig därmed mer trygga i Sverige än
vad de gör i Israel.

I Tabell 10 går det att se en korrelation mellan ökad ålder och minskad kunskap i personlig
informationsinsamling. I både Sverige och Israel är det majoriteten i åldersgrupperna B (71%
och 42%), C (61% och 40%) och D (70% och 44%) som inte anser sig veta vilken information
som samlas in om dem av internettjänster, applikationer och webbsidor. Procentandelarna
skiljer dock markant mellan länderna.
I Sverige är det 42% i åldersgrupp A som delvis håller med i frågan. Det är skillnad mot Israels
åldersgrupp A där det är 12% som delvis håller med.

Majoriteten av svenskarna i åldersgrupp A (57%), B (62%) och C (43%) håller delvis med om
att den personliga informationen skickas vidare till tredje part (Tabell 11), det finns signifikanta
skillnader i jämförelsen med de israeliska resultaten A (9%), B (13%) och C (13%). Tabell 11
visar även att det i båda länderna går att se ett samband mellan ökad ålder och tron om att privat
information skickas vidare till tredje part.
Tabell 12 visar att det är skillnader i svaren mellan åldersgrupp A och de tre äldre
åldersgrupperna i Sverige. För åldersgrupp A har 15% svarat att de håller med i att företagen
dokumenterar deras användande av internettjänster för kommersiellt syfte, medan det i de
äldre åldersgrupperna är minst 32% fler som håller med. Åldersgrupp A utmärker sig i
Sverige då 70% säger att de delvis håller med i påståendet. I Israel ligger motsvarande siffra
på 11%. I Sverige och Israel har majoriteten (48% och 54%) svarat att de håller med i att
företag dokumenterar deras användande av internet, för att kunna använda det i kommersiellt
syfte.
Analysen visar på att det finns skillnader och likheter mellan Sverige och Israel. Dem här
diskuteras vidare under Diskussion.
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6. Diskussion
6.1 Användningsmönster
I Sverige är det enligt resultaten en större procentandel totalt sett som använder internet
dagligen i jämförelse med Israel (Tabell 2). Resultatet är i enlighet med Miniwatts marketing
group (2017) och Davidsson och Thoressons (2017, s.12) procentandelar, som visar på en högre
användning i Sverige. Trots att procentandelarna är baserade på internetanvändning generellt
och inte på det dagliga användandet, som i ovanstående resultat, finns det en koppling mellan
statistiken och resultatet.
Urvalsmängden kan ha haft en inverkan på resultatet då den israeliska undersökningen har
betydligt fler respondenter. Ett större urval av svenska respondenter hade alstrat en säkrare
utsaga med starkare statistisk kraftfullhet (Berntson et al. 2016, s.51).
Det går att urskilja likheter i procentfördelningen mellan länderna trots skillnaderna i
urvalsmängd. En korrelation är synlig mellan daglig användning av sociala medier och ålder i
både Sverige och Israel. I de yngre åldersgrupperna A och B är det fler som använder sociala
medier dagligen (Tabell 3), den siffran minskar ju äldre användarna är. Enligt Jiang et al. (2016,
s.622) är de yngre användarna mer bekanta med kommunikationsteknologier som exempelvis
sociala medier, vilket också skulle tala för det mer utbredda användandet.

6.2 Självutlämnande beteenden
Svenska användare är mer självutlämnande vad det gäller personlig information överlag (Tabell
4). Det stämmer överens med resultat från Insight Intelligence (2016, s.23) där 65% av
svenskarna bedömer att det är ok för företagen att samla personlig information för att utveckla
företagstjänster, om det gynnar en större skara människor.

I Israel finns det enligt Halperin & Dror (2016, s.177) en digital klyfta mellan åldersgrupperna.
Där A och B, det vill säga de yngre åldersgrupperna, är mer restriktiva i utlämnandet av
personlig information vid registrering på internettjänster (Tabell 4). I Sverige finns det däremot
inte en digital klyfta i sådant självutlämnande beteende då samtliga resultat visar på en jämn
procentfördelning. I enlighet med Taddickens (2013, s.267) studie har åldern alltså ingen större
betydelse i förhållande till hur mycket privat information som lämnas ut i Sverige.
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Det är däremot stora skillnader i andra självutlämnande beteenden mellan åldersgrupperna A
och D för båda länder (Tabell 5), vad det gäller att dela foton, tagga bilder och dela geografisk
position. Den yngsta åldersgruppen i Sverige och Israel utmärker sig genom höga procentsatser
på samtliga delningsaktiviteter medan den äldsta inte överstiger 30% i någon av aktiviteterna.
Att åldersgrupp A är mer frekventa i sina delningsaktiviteter kan bero på att unga har integrerat
den digitala världen med det dagliga livet, vilket ökar deras grad av beroende för sociala nätverk
och dess delningsfunktioner (Metallo & Agrifoglio 2015, s.877).

Äldsta

åldersgruppen delar

med

sig

minst

av personlig

information.

Eftersom

delningsaktiviteter minskar med ökad ålder (Tabell 4, Tabell 5) och känslan av otrygghet
(Tabell 9) tilltar kan det finnas ett samband mellan dem båda.

6.3 Skydd av personlig integritet
Svenskar säger sig veta mindre om vilka verktyg de ska använda för att skydda sin privata
information (Tabell 8), vilket kan ha resulterat i den ökade känslan av otrygghet hos användarna
(Tabell 9). Det kan även ha medfört att svenska användare generellt gör mer än israelerna för
att skydda sin personliga integritet på internet (Tabell 6, Tabell 7). Israelerna vidtar alltså
mindre åtgärder för att skydda sig på internet (Tabell 6, Tabell 7), vilket kan vara en konsekvens
av att de inte lämnar ut lika mycket personlig information (Tabell 4).
Signifikanta skillnader går att urskilja från Tabell 7 där 80% av Sveriges användare byter
lösenord periodvis, i Israel är motsvarande siffra 36%. Skillnaden syns även i Tabell 6 där det
är 61% av svenska användare som har avinstallerat en applikation när den begärt för mycket
personlig information. Som Smit, Van Noort och Voorveld (2014, s.16) beskriver handlar det
här beteendet om att undvika att ens personliga information registreras. Procentandelen som
har avinstallerat en applikation i Israel är 20%.

Enligt Barn, Barn och Tans (2014, s.4510) studie skiljer sig medvetenheten kring
applikationsaktiviteter mellan demografiska grupper, vilket den här studien bekräftar.
Åldersgrupp A i Sverige och Israel skiljer sig i resultatet. Majoriteten av de svenska användarna
i åldersgrupp A avinstallerar inte applikationer som efterfrågar för mycket personlig
information, däremot är det majoriteten av de israeliska användarna som gör det (Tabell 6).
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Enligt Blank, Bolsover och Dubois (2014, ss.15–16, 22, 25) undersökning finns det ett samband
mellan ålder och skyddande av integritet. De bedömer att yngre användare tar till mer åtgärder
för att skydda den personliga integriteten och att åtgärderna minskar ju äldre användarna är.
Resultatet i den här studien stödjer inte deras teori. Åldersgrupp A (Tabell 6, Tabell 7), det vill
säga de yngre användarna i både Sverige och Israel, tar snarare till mindre åtgärder för att
skydda den personliga integriteten. Det går inte heller att se någon korrelation mellan ökad ålder
och minskade åtgärder.

6.4 Egen förmåga gällande personlig säkerhet
Israeliska användare säger sig ha större vetskap om vilka verktyg de ska använda för att skydda
sin privata information på internet (Tabell 8). Skillnaden till Sverige är markant i samtliga
åldersgrupper då svenska användare inte håller med i påståendet. Det kan bero på individuella
faktorer, som exempelvis olika attityder (Albrechtsen 2007, s.277). Utifrån resultatet framstår
det som att israelerna har en mer självsäker attityd till den egna förmågan.

I Israel är det nästan hälften av alla användare som känner sig otrygga i internetföretagens
förmåga att samla in personlig information om dem. Majoriteten i Sverige upplever samma
otrygghet (Tabell 9). Det kan bero på att ett mer utbrett användande av internet och sociala
medier skapar fler möjligheter för företag att samla in detaljerad information om sina användare
(Earp et al. 2005, ss.227, 233). Den personliga informationen som användare lämnar ifrån sig
kan anses som känslig. Därför är det viktigt att kunna känna förtroende till den som
informationen lämnas ut till (Martin 2018, ss.104–105; Flavián & Guinalíu 2006, s.602).
Ovanstående resultat kan peka på bristande förtroende för internetföretagen.

Det finns även en korrelation mellan känsla av otrygghet och ökad ålder (Tabell 9). Det kan
vara en följd av att äldre generationer uppfattar internet som en mer riskabel plats (Jiang et al.
2016, s.629). Det här resultatet är i enlighet med Smit, Van Noort och Voorvelds (2014, ss.16,
20) studie, som menar att äldre användare är mer oroliga över integriteten på internet vilket
medför att dem vidtar mer åtgärder för att skydda sig. Yngre däremot känner sig inte lika
otrygga enligt resultatet ovan, vilket kan bero på att de är uppväxta med den teknologin (Metallo
& Agrifoglio 2015, s.877).
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6.5 Personlig säkerhetskunskap
6.5.1 Kunskap om personlig informationsinsamling av tredje part
Det finns en korrelation mellan minskad ålder och ökad kunskap i personlig
informationsinsamling (Tabell 10). Yngre användare anser sig ha högre teknisk kunnighet
(Jiang et al. 2016, ss.627–629). En följd av det kan vara att de anser att den tekniska kunnigheten
även inbegriper sådant som vilken information internettjänster samlar in om dem.
Det är en större andel användare i Israel än Sverige som anser sig veta vilken information som
samlas in om dem. Det kan bero på att israelerna har blivit influerade av andra kulturella och
sociala faktorer som exempelvis utbildning och umgänge. Som tidigare nämnt kan det även
kopplas till en eventuellt mer självsäker attityd hos israelerna (Albrechtsen 2007, s.277;
Albrechtsen och Hovden 2009, ss.484–486)
Det har visat sig att användare är mycket bekymrade över att personlig information säljs vidare
till tredje part (Earp et al. 2005, s.233). Majoriteten av svenskarna i åldersgrupp A, B och C
håller delvis med om att deras information skickas vidare till tredje part (Tabell 11), det finns
signifikanta skillnader i jämförelse med de israeliska resultaten. Osäkerheten i hur
informationen behandlas kan ha sin grund i att användare idag blir överösta med information
från olika håll. Det leder till att informationssäkerhetsupplysningar, som exempelvis
användarvillkor, lätt kan filtreras bort (Albrechtsen & Hovden 2009, ss.484–486). Orsaken kan
dock ha sin grund i något annat. Enligt dem (ibid, ss.484–486) kan kulturella faktorer spela in
när individer utvärderar risker. Majoriteten av de israeliska användarna tror att informationen
skickas vidare utan deras godkännande. Det kan bero på att de utvärderar risken - att deras
information ska skickas vidare, på ett annat sätt än de svenska användarna.

6.5.2 Medvetenhet om dokumentation i kommersiellt syfte
I Sverige och Israel har majoriteten (48% och 54%) svarat att de håller med i att företag
dokumenterar deras användande av internet, för att kunna använda det i kommersiellt syfte
(Tabell 12). Det kan bero på att den digitala annonseringen numera riktas direkt mot
användarna. Exempelvis kan tidigare sökningar på produkter som användare tittat på dyka upp
i banners på Facebook, genom så kallad “retargeting” (Insight Intelligence 2016, s.6). Det här
ger då en direkt indikation på att användarnas information används i kommersiellt syfte. Dock
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har 70% i åldersgrupp A av de svenska användarna angett att de delvis håller med i påståendet.
Resultatet, som är signifikant jämförbart, kan tyda på okunskap bland yngre i Sverige.

7. Slutsatser
Syftet med studien var att undersöka och få en förståelse för internetanvändares medvetenhet
kring informationssäkerhet samt hur de ser på personlig integritet på internet. Metodiken från
Halperin och Drors (2016) studie replikerades för att kunna göra en jämförelse mellan Israel
och Sverige, då det skiljer sig i användningsstatistik samt att länderna kategoriseras i olika
grupper gällande engagemang för informationssäkerhet (International Telecommunication
Union 2017, s.59).
Studien visar på skillnader kulturellt, ålders- och kunskapsmässigt mellan länderna.
I Sverige finns det inga anmärkningsvärda indikationer på att ålder har en betydelse vid delning
av personlig information vid registrering på internettjänster. Det skiljer sig från Israels resultat,
där det enligt Halperin och Dror (2016) finns en digital klyfta åldersmässigt.

Utifrån jämförelsen med Israel framgår det att svenska användare generellt gör mer för att
skydda sin personliga integritet på internet. De känner sig mer otrygga, är mer självutlämnande
och anser sig ha mindre kunskap om verktygen de ska använda för att skydda sig. Vidare är de
även mer osäkra i huruvida deras personliga information samlas in och skickas vidare till tredje
part. Ovanstående kan vara en bidragande faktor till att svenska användare vidtar fler åtgärder
i skyddandet av den personliga integriteten.

Det finns även likheter mellan länderna. Gemensamt för bägge länderna är känslan av otrygghet
i företagens förmåga att samla in information. En övervägande del av användarna i båda
länderna anser även att deras information dokumenteras av företag och används i kommersiella
syften.

7.1 Framtida forskning
I och med den nya EU lagstiftning (GDPR) som träder i kraft i maj i år är den här studien högst
relevant för forskningsområdet. Det är centralt att undersöka det här ämnet innan GDPR
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legaliseras. Framtida forskning skulle då kunna undersöka förhållandet mellan denna studie,
hur det ser ut idag, mot hur det ser ut efter GDPRs införande. Det skulle även ge en bredare bild
av lagens påverkan och effekt på individer.

Den här studien skulle kunna genomföras på ett större urval för att alstra starkare statistisk
kraftfullhet. För att få ett mer jämnt urval kan även åldersgrupperna bearbetas om, för att det i
framtida forskning ska vara mer representativt för populationen.

Framtida forskning skulle även kunna genomföras på andra länder för att få en djupare och mer
utökad jämförelse mellan olika kulturer. Det skulle det vara kompletterade att ta reda på
användarnas utbildning och sysselsättning eftersom dem här faktorerna kan ha inverkan på
resultatet.
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9. Bilagor
9.1 Bilaga 1 - Enkätundersökning

Informationssäkerhet på internet
Det här är en enkätundersökning som handlar om kunskap inom informationssäkerhet på internet.
Svaren kommer att behandlas ANONYMT och användas i resultatdelen på en C-uppsats. Den tar inte
mer än fem minuter att genomföra. Tack för ditt svar!
*Obligatorisk

1. Hur gammal är du? *

2. Kön *
Markera endast en oval.
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Kvinna
Man
Annat
3. Hur ofta använder du internet? * Markera endast en oval.
Dagligen, flera gånger om dagen
Minst en gång i veckan
En gång i månaden eller mindre
Använder inte internet
4. Hur ofta använder du sociala medier? * Markera endast en oval.
Dagligen, flera gånger om dagen
Dagligen, en gång om dagen
Nästan varje dag
En eller två gånger i veckan
En eller flera gånger i månaden
Varannan månad eller mindre
Använder inte sociala medier
5. Brukar du lämna personlig information som t.ex. hemadress, telefonnummer vid
registrering på internettjänster? * Markera endast en oval.
Nej
Ja
Har gjort det en gång, men kommer inte göra det igen

6. Brukar du: * Markera alla som gäller.
Dela med dig av privata foton och videoklipp på sociala medier
Tagga privata foton
Dela din platsinfo på olika appar som t.ex. Facebook eller Twitter
Inget av ovanstående
7. Har du någonsin avinstallerat en applikation på grund av att den vill ha för
mycket personlig information av dig? * Markera endast en oval.
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Laddar inte ner applikationer
Gjort det flera gånger
Gjort det en gång
Nej
Har ingen dator/telefon
Vill ej svara
8. Hur ofta byter du lösenord på e-tjänster (internet, sociala medier)? * Markera
endast en oval.
Aldrig
Gör det periodvis
Har gjort det en gång, men kommer inte göra det
igen Vill ej svara
9. Jag vet vilka verktyg som jag måste använda för att skydda min privata
information vid användning av internettjänster t.ex. Ad-block och virusprogram.
* Markera endast en oval.
Håller med
Håller ej med
Håller med delvis
Ingen åsikt

10. Jag känner mig otrygg i att internetföretag har förmågan att samla in
information om mig. * Markera endast en oval.
Håller med
Håller ej med
Håller med delvis
Ingen åsikt

11. Jag vet vilken information som samlas in om mig av internettjänster,
applikationer och webbsidor. *
Markera endast en oval.
Håller med
Håller ej med
Håller med delvis
Ingen åsikt
12. Information som jag delar med mig av på internet skickas aldrig vidare till tredje
part om jag inte godkänt det. * Markera endast en oval.

29

Håller med
Håller ej med
Håller med delvis
Ingen åsikt
13. Företag dokumenterar mitt användande av internet och använder informationen
i kommersiellt syfte. * Markera endast en oval.
Håller med
Håller inte med
Håller med delvis
Ingen åsikt

Tillhandahålls av

30

9.2 Bilaga 2 – Resultat från t-test

P-värde är markerat med grått
Antal användare som använder
internet dagligen, flera gånger
om dagen

Sverige

86% (6)

Ålder (i antal år)
B: 18 - 34 C: 35 – 54 D: 55+
Procent (antal)
83% (20) 61% (17) 53% (18)

Israel

65% (93)

67% (249) 52% (155) 40% (95)

A: 12 - 17

A: 12 - 17
0,2941

Frekvens av användandet av sociala nätverk över olika åldersgrupper.
Ålder (i antal år)
A: 12 - 17 B: 18 - 34 C: 35 – 54 D: 55+

A: 12 - 17

Ålder (i antal år)
B: 18 - 34 C: 35 – 54 D: 55+
0,1401

0,4816

0,3078

Ålder (i antal år)
B: 18 - 34 C: 35 – 54 D: 55+

Sverige
Dagligen, flera gånger om dagen
Dagligen, en gång om dagen
Nästan varje dag
En eller två gånger i veckan
En eller flera gånger i månaden
Varannan månad eller mindre
Använder inte sociala medier
TOTAL

86% (6)
0% (0)
14% (1)
0% (0)
0% (0)
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Procent (antal)
84% (20) 61% (17)
8% (2)
18% (5)
8% (2)
10% (3)
0% (0)
0% (0)
0% (0)
7% (2)
0% (0)
4% (1)
0% (0)
0% (0)
100% (24) 100% (28)

A: 12 - 17

Ålder (i antal år)
B: 18 - 34 C: 35 – 54 D: 55+

63% (83)
14% (18)
10% (13)
4% (6)
1% (1)
0% (0)
8% (10)
100% (131)

Procent (antal)
60% (195) 43% (102)
14% (46) 11% (26)
8% (26)
7% (16)
5%(17)
7% (17)
0%(0)
3% (7)
0%(0)
1% (2)
13% (41) 28% (68)
100% (325) 100% (238)

52% (18)
0% (0)
12% (4)
9% (3)
6% (2)
6% (2)
15% (5)
100% (34)

0,2581

0,0354
0,8114

0,1695
0,6658
0,8599
0,8078
0,8864

0,0151
0,7142
0,9565
0,912
0,8143
0,3678

Israel
Dagligen, flera gånger om dagen
Dagligen, en gång om dagen
Nästan varje dag
En eller två gånger i veckan
En eller flera gånger i månaden
Varannan månad eller mindre
Använder inte sociala medier
TOTAL

28% (46)
17% (28)
6% (10)
8% (12)
4% (6)
2% (4)
35% (55)
100% (161)

Procentandel som delar med sig av personlig information vid registrering av internettjänster.
Ålder (i antal år)
Ålder (i antal år)
A: 12 - 17 B: 18 - 34 C: 35 – 54 D: 55+
A: 12 - 17 B: 18 - 34 C: 35 – 54 D: 55+
Sverige
43% (3)

Procent (antal)
42% (10) 54% (15)

41% (14)

17% (22)

27% (88)

32% (51)

0,3019

0,322

0,1054

0,5319

Israel
32% (77)

Frekvens i utlämning av information på sociala medier
Ålder (i antal år)
A: 12 - 17 B: 18 - 34 C: 35 – 54 D: 55+

A: 12 - 17

Ålder (i antal år)
B: 18 - 34 C: 35 – 54 D: 55+

Sverige
Procent (antal)
Jag delar foton
och videoklipp

100% (7)

50% (12)

50% (14)

30% (10)

0,0492

0,6876

0,8905

0,9051

Jag taggar mig själv och andra
på foton

57% (4)

32% (11)

7% (2)

8% (3)

0,8421

0,2788

0,4289

0,6988

Jag tillåter applikationer att veta
min geografiska position

100% (7)

33% (8)

62% (15)

20% (7)

0,0273

0,2475

0,1062

0,7468

Israel
Jag delar foton
och videoklipp

63% (76)

56% (159) 48% (82)

28% (29)

Jag taggar mig själv och andra
på foton

62% (75)

49% (139) 34% (58)

17% (18)

Jag tillåter applikationer att veta
min geografiska position

57% (69)

54% (153) 39% (67)

26% (27)

Svar för avinstallering av applikation
A: 12 - 17

Ålder (i antal år)
B: 18 - 34 C: 35 – 54 D: 55+

0% (0)
0% (0)
29% (2)

Procent (antal)
0% (0)
0% (0)
54% (13) 29% (8)
21% (5)
25% (7)

A: 12 - 17

Ålder (i antal år)
B: 18 - 34 C: 35 – 54 D: 55+

Sverige
Laddar inte ner applikationer
Gjort det flera gånger
Gjort det en gång

3% (1)
44% (15)
20% (7)

0,7373

31

0,06
0,8793

0,8573
0,4765

0,4872
0,1021
0,5626

Nej
71% (5)
Har ingen dator/telefon
0% (0)
Vill ej svara
0% (0)
TOTAL
100% (7)

25% (6)
0% (0)
0% (0)
100% (24)

46% (13)
0% (0)
0% (0)
100% (28)

30% (10)
3% (1)
0% (0)
100% (34)

Israel
Laddar inte ner applikationer
24% (32)
Gjort det flera gånger
31% (40)
Gjort det en gång
19% (25)
Nej
20% (26)
Har ingen dator/telefon
5% (7)
Vill ej svara
1% (1)
TOTAL
100% (131)

27% (88)
28% (90)
24% (79)
17% (54)
2% (7)
2% (5)
100% (323)

32% (76)
26% (61)
14% (33)
20% (47)
5% (11)
3% (8)
100% (142)

37% (59)
21% (34)
11% (18)
16% (26)
11% (17)
4% (7)
100% (78)

Procentandelar om lösenordsbyte på e-tjänster
Ålder (i antal år)
A: 12 - 17
B: 18 - 34
C: 35 – 54

D: 55+

0,0225

A: 12 - 17

0,6298

0,0595
0,9227

Ålder (i antal år)
B: 18 - 34
C: 35 – 54

0,3527
0,8058

D: 55+

Sverige
Aldrig
29% (2)
Gör det periodvis
71% (5)

Procent (antal)
29% (7)
14% (4)
71% (17)
86% (24)

24% (8)
76% (26)

Har gjort det en gång, men
kommer inte göra
0%det
(0)igen
Vill ej svara
0% (0)
TOTAL
100% (4)

0% (0)
0% (0)
100% (14)

0% (0)
0% (0)
100% (20)

0% (0)
0% (0)
100% (17)

A: 12 - 17

Ålder (i antal år)
B: 18 - 34
C: 35 – 54

D: 55+

Aldrig
56% (73)
Gör det periodvis
36% (47)

Procent (antal)
52% (169)
53% (125)
36% (116)
34% (81)

52% (85)
39% (63)

Har gjort det en gång, men
kommer inte göra
4%det
(5)igen
Vill ej svara
4% (5)
TOTAL
100% (127)

9% (28)
3% (12)
100% (313)

5% (8)
4% (6)
100% (156)

0,4517
0,1315

Procent (antal)
0,2342
0,0062

0,1259
<0,0001

0,5373

0,5361

0,1188
0,0016

Israel

7% (17)
6% (14)
100% (224)

Svar på påståendet gällande kunskap om skyddsverktyg
Ålder (i antal år)
A: 12 - 17
B: 18 - 34
C: 35 – 54

D: 55+

A: 12 - 17

Ålder (i antal år)
B: 18 - 34
C: 35 – 54

D: 55+

Sverige
Håller med
29% (2)
Håller inte med 42% (3)
Håller delvis med
29% (2)
Ingen åsikt
0% (0)
TOTAL
100% (7)

Procent (antal)
16% (4)
79% (19)
5% (1)
0% (0)
100% (24)

25% (7)
54% (15)
21% (6)
0% (0)
100% (28)

20% (7)
59% (20)
20% (7)
0% (0)
100% (34)

Israel
Håller med
73% (95)
Håller inte med 12% (16)
Håller delvis med
10% (13)
Ingen åsikt
5% (7)
TOTAL
100% (131)

73% (202)
27% (73)
14% (44)
2% (5)
100% (324)

50% (120)
29% (69)
15% (37)
6% (14)
100% (240)

42% (68)
33% (52)
13% (21)
12% (19)
100% (160)

Procent (antal)
0,172
0,0122
0,2138
<0,0001
0,4655
0,7986

Svar på påståndet gällande otrygghet på grund av informationsinsamling
Ålder (i antal år)
A: 12 - 17
B: 18 - 34
C: 35 – 54
D: 55+
A: 12 - 17

0,2001
0,0645
0,7121

Ålder (i antal år)
B: 18 - 34
C: 35 – 54

0,261
0,0454
0,6569

D: 55+

Sverige
Håller med
29% (2)
Håller inte med 71% (5)
Håller med delvis
0% (0)
Ingen åsikt
0% (0)
TOTAL
100% (7)

Procent (antal)
63% (15)
37% (9)
0% (0)
0% (0)
100% (24)

71% (20)
18% (5)
11% (3)
0% (0)
100% (28)

76% (26)
12% (4)
12% (4)
0% (0)
100% (34)

Israel
Håller med
44% (58)
Håller inte med 36% (48)
Håller med delvis
14% (18)
Ingen åsikt
6% (8)
TOTAL
100% (132)

44% (142)
39% (125)
14% (46)
3% (11)
100% (324)

52% (125)
29% (69)
13% (30)
6% (15)
100%(239)

50% (81)
28% (45)
12% (19)
10% (16)
100% (161)

0,6765
0,1309
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0,1615
0,9057

0,1143
0,6003
0,9225

0,0206
0,4926
1

Svar på påståendet gällande informationsinsamling av internettjänster
Ålder (i antal år)
A: 12 - 17
B: 18 - 34
C: 35 – 54
D: 55+

A: 12 - 17

Ålder (i antal år)
B: 18 - 34
C: 35 – 54

D: 55+

Sverige
Håller med
29% (2)
Håller inte med 29% (2)
Håller delvis med
42% (3)
Ingen åsikt
0% (0)
TOTAL
100% (7)

Procent (antal)
21% (5)
71% (17)
8% (2)
0% (0)
100% (14)

25% (7)
61% (17)
14% (4)
0% (0)
100% (17)

18% (6)
70% (24)
12% (4)
0% (0)
100% (20)

Israel
Håller med
48% (63)
Håller inte med 31% (41)
Håller delvis med
12% (16)
Ingen åsikt
9% (11)
TOTAL
100% (131)

41% (133)
42% (136)
13% (42)
4% (14)
100% (325)

37% (88)
40% (94)
16% (38)
7% (18)
100% (238)

31% (50)
44% (71)
11% (17)
14% (23)
100% (161)

Svar på påståendet gällande delning till tredje part
Ålder (i antal år)
A: 12 - 17
B: 18 - 34
C: 35 – 54

D: 55+

0,5991
0,9529
0,2138

A: 12 - 17

0,3724
0,024
0,8379

0,5269
0,1093
0,9179

Ålder (i antal år)
B: 18 - 34
C: 35 – 54

0,5136
0,0285
0,9556

D: 55+

Sverige
Håller med
29% (2)
Håller inte med 14% (1)
Håller delvis med
57% (4)
Ingen åsikt
0% (0)
TOTAL
100% (7)

Procent (antal)
17% (4)
21% (5)
62% (15)
0% (0)
100% (24)

21% (6)
29% (8)
43% (12)
7% (2)
100% (28)

35% (12)
41% (14)
24% (8)
0% (0)
100% (34)

Israel
Håller med
47% (61)
Håller inte med 36% (47)
Håller delvis med
9% (12)
Ingen åsikt
8% (11)
TOTAL
100% (131)

36% (116)
48% (157)
13% (41)
3% (11)
100% (325)

34% (80)
48% (115)
13% (30)
5% (13)
100% (238)

26% (42)
55% (89)
8% (13)
11% (17)
100% (161)

0,6183
0,6527
0,0481

Svar på påståendet gällande användning av information i kommersiellt syfte
Ålder (i antal år)
A: 12 - 17
B: 18 - 34
C: 35 – 54
D: 55+
A: 12 - 17

0,4365
0,2353
0,0002

0,5164
0,2996
0,0349
0,9093

Ålder (i antal år)
B: 18 - 34
C: 35 – 54

0,5441
0,3316
0,318

D: 55+

Sverige
Håller med
15% (1)
Håller inte med 15% (1)
Håller delvis med
70% (5)
Ingen åsikt
0% (0)
TOTAL
100% (4)

Procent (antal)
63% (15)
4% (1)
33% (8)
0% (0)
100% (14)

47% (13)
18% (5)
25% (7)
10% (3)
100% (17)

47% (16)
21% (7)
32% (11)
0% (0)
100% (20)

Israel
Håller med
44% (58)
Håller inte med 37% (49)
Håller delvis med
11% (15)
Ingen åsikt
8% (10)
TOTAL
100% (122)

58% (187)
25% (81)
13% (41)
4% (15)
100% (309)

55% (131)
29% (69)
11% (25)
5% (13)
100% (225)

51% (82)
27% (43)
11% (17)
11% (18)
100% (142)
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0,5653
0,6544
0,0109

0,7061
0,6307
0,1652

0,5821
0,6003
0,354

0,7709
0,7402
0,1765

