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Sammanfattning 
Syftet med studien var dels att undersöka hur privatpersoner upplever säkerheten i SaaS-
baserade molntjänster, men även att undersöka hur säkerhetsrisker påverkar privat-
personers tillit till molntjänsten och dess leverantör, samt om resultatet i de tidigare nämnda 
frågorna skiljer sig åt beroende på respondentens ålder.  
 
Studiens empiriska material inhämtades med kvantitativ metod, en enkätundersökning 
bestående av 16 frågor. Antalet respondenter var 88 personer, varav 66% var män, 27% 
kvinnor, och 7% angav annat kön eller inget kön. 51% var 17-24 år, 22% var 25-39 år, och 
23% 40-60 år. Den kvantitativa datan analyserades kvalitativt med tidigare forskning på 
närliggande områden. 
 
Resultatet visade att 80% av respondenterna använde någon molntjänst. 30% ansåg att 
molntjänster är säkra, 20% att de ej är säkra. Resterande 50% av respondenterna hade 
ingen åsikt, eller ansåg att det skiljer sig mellan olika molntjänster. Generellt uppfattade de 
äldre respondenterna risken som större än de yngre att molntjänster kan komma att utsättas 
för till exempel en hackerattack. De yngre respondenterna ansåg att faktorer som moln-
tjänsteleverantören har kontroll över, till exempel gränssnitt, att datan krypteras, och support 
är viktigare än vad de äldre ansåg.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De senare åren har vi som författare upplevt en ökning i användandet av molnbaserade 

tjänster bland såväl privatpersoner som företag. Ett exempel på en molntjänst som används 

av privatpersoner är Dropbox. Dropbox hade i juli år 2013, 175 miljoner användare (Houston 

och Ferdowsi, 2013). I mars år 2016 hade tjänsten 500 miljoner användare (Ferdowsi och 

Houston, 2016). Eftersom informationssäkerhet innefattar bland annat att säkerställa den 

data som användare lagrar anser vi därför att säkerhet är en viktig fråga.  Vi kommer senare 

i kapitlet mer ingående beskriva begreppet informationssäkerhet. 

 

National Institute of Standards and Technology i USA, förkortat NIST, definierar moln på 

följande vis: “Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network 

access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, 

storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with 

minimal management effort or service provider interaction” (Chen och Zhao, 2012). 

Molnbaserade lösningar är alltså något som används av privatpersoner som vill lagra och 

komma åt sin data lätt utan att själva behöva starta och ställa in exempelvis en hel server. 

Ett exempel på en sådan molnbaserad tjänst är Dropbox, den tjänst som nämndes i 

föregående stycke, där användare kan lagra sina filer genom en klient som de laddar ner till 

sin dator eller smartphone för att sedan komma åt filerna var som helst (Dropbox Inc, n.d.). 

Tjänster så som Dropbox är av typen SaaS, Software as a Service. Det finns två ytterligare 

definitioner som kan användas för att klassifikation av molntjänster. 

 

NIST, förkortning för National Institute of Standards and Technology, är en organisation som 

drivs av USAs handelsdepartement. NIST definierar tre stycken service-modeller inom 

molnet. Den här studien är fokuserad på tjänster som faller under kategorin SaaS, eftersom 

tjänsterna som kan placeras i de andra kategorierna är mer avancerade. Med avancerade 

menar vi till exempel tjänster som möjliggör för användaren att installera samt starta och 

driva sina egna program eller operativsystem på molnet. Vi anser att tjänster liknande dem i 

föregående mening inte riktar sig mot den användargrupp studien är tänkt att undersöka, 

alltså privatpersoner. Nedan följer en beskrivning av de olika service-modellerna: 

 

● Infrastructure as a Service(IaaS): 

IaaS används bland annat för att köra programvara, så som operativsystem eller 

andra applikationer på virtuella maskiner som tjänsteleverantören driver på sina egna 

servrar. Virtualisering tillåter leverantören att dynamiskt fördela datorresurser till sina 

kunder. På grund av det har dock kunderna inte fullständig kontroll över 

infrastrukturen, men kan vanligtvis ha kontroll över nätverkskomponenter, 

operativssystem, lagringsmedier, och sina applikationer. (Loske, 2015).  
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● Platform as a Service(PaaS): 

PaaS innebär att tjänsteleverantören tillåter distribuering av applikationer som 

användare gjort, på sina egna servrar, ofta med hjälp av ett API(Application 

Programming Interface) som tillhandahålls av leverantören. Detta möjliggör för den 

som utvecklar applikationen att fokusera på utvecklingen och inte behöva hantera 

den underliggande hårdvaran. Användaren skapar sin applikation på 

tjänsteleverantörens plattform och distribuerar den därifrån. (Loske, 2015). 

 

● Software as a Service (SaaS): 

SaaS används där en distribuerad applikation delas av många användare. En SaaS-

lösning innebär att en applikation distribueras och konsumenter delar på användning-

en den. Applikationen i sig är ofta av IaaS eller PaaS typ i grunden men när en sådan 

distribuerad resurs delas mellan flera användare så blir det en SaaS implementation. 

SaaS applikationen går ofta att komma åt med exempelvis en tunn klient som 

användaren installerar på sin enhet så som en dator eller smart telefon, eller via en 

hemsida med hjälp av en webbläsare (Loske, 2015). Utifrån denna definition kan vi 

se att Dropbox som vi tidigare nämnt i texten, tillhör denna kategori av molntjänster. 

 

Att använda en SaaS applikation som sätts upp av ett en tjänsteleverantör och som sedan 

delas mellan ett flertal användare medför en del fördelar. Användare av en sådan applikation 

måste inte hantera eller konfigurera det bakomliggande systemet bakom tjänsten. Tjänsten 

kan även kommas åt från olika plattformar. Infrastrukturen och dess säkerhet hanteras av 

tjänsteleverantören, medan användaren hyr tillgång till en delad version av den (Loske, 

2015). I och med att användaren inte själv hanterar säkerheten i en molntjänst av denna typ 

ställer det krav på att leverantören av tjänsten vet hur de kan hålla dess användares info-

rmation säker. Det finns flera olika säkerhetsaspekter som en tjänsteleverantör behöver ta 

ställning till och den sortens säkerhet som är relevant i denna studie är 

informationssäkerhet. 

 

Informationssäkerhet innebär i helhet att skydda information från att läckas till obehöriga 

personer, se till att den inte förstörs samt att det går att komma åt den vid behov. Det måste 

också vara möjligt att se hur informationen används i kommunikation och hur den hanterats. 

Det är viktigt för organisationer att skydda sin information av flera anledningar. En av dessa 

är att det inger förtroende hos användare och kunder, en annan är att det ökar effektiviteten i 

hanteringen av information. Informationssäkerhet innefattar så väl administrativa rutiner som 

policyer och riktlinjer. Det inkluderar även tekniskt skydd. (MSB, n.d.) 

 

Halaweh och Fidler (2008) menar att det i situationer som involverar risker ofta finns en 

distinkt skillnad mellan det objektiva, vetenskapliga perspektivet och det subjektiva 

perspektivet. Vi relaterar det objektiva perspektivet till informationssäkerhet, hur säkert 

någonting faktiskt är, och det subjektiva perspektivet till tillit, hur säker tjänsten upplevs. 

Tillit i detta sammanhang handlar om att användaren bildar sig en uppfattning av säkerheten 

en molntjänst tillhandahåller till sina användare. Vad detta innebär i ett teknologiskt 



Erik Mårtensson        Kandidatuppsats 

Tom Rosenlund        725G68 

 

 

6 

sammanhang är att även om molntjänstleverantören utför en vetenskaplig analys av den 

säkerhet de tillhandahåller behöver det inte nödvändigtvis betyda att användare anser att 

molntjänsten är säker och att de kan lita på den (Halaweh och Fidler, 2008). Med anledning 

av ovanstående information ansåg vi det både intressant och relevant att grunda vår 

undersökning i relationen mellan användarens uppfattning av säkerhet och den tillit som 

dessa användare lägger till tjänsteleverantören när det kommer till att hålla dennes 

information säker. 

1.2. Problemformulering 

Chen och Zhao (2012) menar att vartefter användningen av molnbaserade tjänster växer 

bland privatpersoner så växer även användarnas krav på tjänsterna. Vidare hävdar för-

fattarna att dessa krav inkluderar behovet av säker hantering och lagring av användares 

information, det vill säga informationssäkerhet. Detta krav utgör idag enligt Chen och Zhao 

(2012) en osäkerhet, och därmed en barriär för att många privatpersoner ska börja använda 

molntjänster. 

 

Men vad är egentligen säkerhet? Säkerhet definieras olika beroende på sammanhang. Den 

sortens säkerhet vi undersökt är framför allt informationssäkerhet och hur privatpersoner ser 

på informationssäkerhet. Vi har inte hittat någon studie som fokuserar på hur privatpersoner 

upplever informationssäkerhet inom just molntjänster även om vi däremot har hittat studier 

där IT platformar så som e-handelssidor undersöks vilket vi även kommer att inkludera 

senare i litteraturdelen av vår studie i kapitel 3.1. Dessa studier är skrivna av Halaweh och 

Fidler (2008) samt Chellappa och Pavlou (2002). Med anledning av att användning av 

molntjänster har ökat fort bland såväl privatpersoner som företag och är ett högaktuellt ämne 

(Qi och Gani, 2012), ansåg vi det vara intressant att basera en studie på hur privatpersoner 

upplever informationssäkerhet i molntjänster. Att vi inte hittat någon tidigare studie som 

berör privatpersoners upplevelse av informationssäkerhet i molntjänster, samt att det redan 

existerar flera undersökningar som behandlar företags upplevelse av informationssäkerhet, 

är även de bidragande faktorer till att vi gjort detta val.  

 

Molntjänster finns numera överallt omkring oss, och det har hänt att privatpersoner drabbats 

av de informationssäkerhetsrisker som uppkommer i molntjänster. Ibland med stora kon-

sekvenser, ett exempel är när Apples molntjänst iCloud utsattes för dataintrång och känsliga 

bilder spreds över Internet (McCormick, 2014). Dessa säkerhetsintrång tror vi kan påverka 

hur privatpersoner upplever informationssäkerhet i molntjänster i helhet inte bara om de 

själva använde molntjänsten som blev utsatt utan även också för att de kan ha hört om 

incidenterna och på så sätt bildat ett nytt perspektiv. Tillit till tjänsteleverantören är 

exempelvis något som dessa människor skulle kunna ifrågasätta efter att de hört talas om 

vad som hänt andra som använt molntjänster.  



Erik Mårtensson        Kandidatuppsats 

Tom Rosenlund        725G68 

 

 

7 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är främst att undersöka hur privatpersoner upplever informationssäkerhet 

i molntjänster, men även att undersöka vilka säkerhetsrisker molntjänster medför och hur 

dessa kan påverka privatpersoners tillit till molntjänster och dess leverantörer. Dessa är de 

två huvudområden vi vill undersöka och har därmed tagit fram tre frågeställningar som är 

menade att undersöka hur privatpersoner upplever informationssäkerhet, hur olika säker-

hetsrisker kan påverka deras tillit till leverantörer samt hur dessa frågor kan skilja sig mellan 

olika åldersgrupper. 

1.4. Frågeställningar 

● Hur upplever privatpersoner informationssäkerheten i SaaS-baserade molntjänster? 

(T.ex. iCloud, Google drive, eller Dropbox) 

 

● Hur påverkar säkerhetsrisker privatpersoners tillit till molntjänster och dess 

leverantörer? 

 

● Hur skiljer sig resultatet mellan olika åldersgrupper i de två ovanstående 

forskningsfrågorna? 

 

De säkerhetsrisker vi kommer använda oss av för att besvara den andra forskningsfrågan 

kommer från en studie av Carroll och Merwe (2011) där de vanligaste informations-

säkerhetsriskerna inom molntjänster tas upp. Vi kommer även att åldersgruppera respon-

denterna i vår undersökning för att kunna se skillnader mellan de svarande och för att kunna 

jämföra dem i analysen.  

1.5. Avgränsningar 

Studien avgränsades till SaaS-baserade molntjänster eftersom vi anser att det främst är den 

typen av molntjänst som har privatpersoner som målgrupp. Istället för att skapa en egen 

definition på säkerhet som senare skulle kunna leda till oklarheter bestämde vi oss för att 

använda informationssäkerhet och säkerhetsrisker i molnbaserade tjänster. Detta möjlig-

gjorde en undersökning med snävare inriktning på specifika risker i molnet.  

 

Vi bestämde oss för att endast undersöka privatpersoners perspektiv. Anledningen till att 

studien avgränsades till privatpersoner är att vi tycker det är en intressant grupp att 

undersöka, en grupp som enligt oss, dessutom har blivit förbisedd i tidigare forskning. 

Privatpersoner inkluderar individer med olika nivåer av kunskap och intresse för IT-

relaterade frågor, vilket möjliggjorde en nyanserad empiri från personer med variation i 

erfarenhet inom IT i allmänhet och molntjänster i synnerhet. Insamlingen av data 

avgränsade vi oss till Facebook då vi kom fram till att, i och med att Facebook är ett av de 

största sociala medierna, den kanalen bör ge oss det antal respondenter vi behöver. En 



Erik Mårtensson        Kandidatuppsats 

Tom Rosenlund        725G68 

 

 

8 

möjlighet hade varit att samla in data via ytterligare kanaler, något som varit intressant då 

skillnader och likheter kunde identifierats mellan svar beroende på vart någonstans de 

hämtats ifrån. Vi ansåg dock att detta skulle bli alltför tidskrävande och valde därför 

avgränsa oss till endast Facebook. Kön var från början en del av vår analys. Vi samlade in 

könen på respondenterna i enkäten men valde sedan bort denna data av flera anledningar. 

En av dessa anledningar var att ett relativt litet antal kvinnor svarade på enkäten vilket 

gjorde det svårt att göra jämförelser mellan kvinnor och män. Detta kombinerat med att 

åldersgrupper gav ett mer än tillräckligt bra och nyanserat underlag för analysen gjorde att vi 

slutligen valde bort denna data. 

1.6. Målgrupp 

Denna studie tror vi kan vara intressant för såväl säkerhetsmedvetna användare som 

tjänsteleverantörer av molntjänster. Tjänsteleverantörer kan ha nytta av studien på så vis att 

de får en inblick i hur deras (potentiella) kunder upplever informationssäkerheten i moln-

tjänster. Användare kan ha nytta av studien för att finna säkerhetsrisker som de tidigare inte 

varit medvetna om, samt se hur andra användare ser på informationssäkerhet i jämförelse 

med deras egna perspektiv.  

1.7. Disposition 

1. Metod: 

Metodkapitlet består av genomgång av den metodik vi använt oss utav under 

studiens gång. vilken forskningsstrategi vi använt, vårt förhållningssätt till teori och 

empiri, hur vi genomfört analysen, metodkritik, och slutligen de etiska överväganden 

vi gjort. 

 

2. Litteraturöversikt: 

Här går vi igenom säkerhetsrisker och hur de relaterar till molntjänster, dessa har 

hämtat från tidigare forskning. 

 

3. Empiri: 

Här presenterar vi den empiri vi samlat in genom vår enkätundersökning. Empirin är 

omgjord från rådata till grafer och tabeller för ökad överskådlighet. Vi har även 

beräknat medelvärden som senare används i analysen 

 

4. Analys: 

I analyskapitlet beskriver vi mönster vi sett ur empirin och kopplar dessa till 

litteraturen. 

 

5. Slutsats 

Här återkopplar vi det viktigaste från analysen tillbaka till problemformuleringarna och 
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syftet. Redovisar vad våra slutsatser, tolkar våra observationer och beskriver vårt 

kunskapsbidrag. 

 

6. Reflektion 

Reflektionskapitlet innefattar lärdomar från studien, beskriver delar av studien vi är 

nöjda med och mindre nöjda med, vad som har gått bra och mindre bra, och vad vi 

kunde gjort annorlunda. Vi tar även upp teman för framtida studier inom samma 

område. 
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2. Metod 

I det här kapitlet beskrivs de metoder vi använt oss av. Vi beskriver hur insamlingen av 

datan gick till såväl som analysen av den. Vi beskriver även den forskningsansats samt 

vilken forskningsstrategi vi arbetat efter. Därefter följer en metodkritisk diskussion samt vilka 

etiska överväganden vi gjort under studieprocessen.  

2.1. Ansats 

Det finns enligt Bryman (2011) två olika forskningsansatser. Interpretativism och positivism. 

Positivismen är enligt Bryman (2011) en naturvetenskapligt inriktad kunskapsteori, som vid 

undersökning av den sociala verkligheten rekommenderar användandet av naturveten-

skapliga metoder. Bryman påpekar dock att, eftersom begreppet används på olika sätt i 

litteraturen, är det svårt att exakt formulera vad positivismen går ut på. En punkt som 

Bryman hävdar att de flesta är överens om är att vetenskapen, enligt positivismen, kan och 

ska vara värderingsfri - alltså objektiv. 

 

Interpretativismen, vilken Bryman (2011) beskriver som en syn som bygger på tolkning och 

förståelse, och som ett alternativ till positivismen, grundar sig i åsikten att en strategi som tar 

hänsyn till att det finns grundläggande skillnader mellan människor naturvetenskapens 

studieobjekt är nödvändig. Bryman menar att forskaren med hjälp av interpretativismen ska 

fånga den subjektiva innebörden av social handling. Vid arbetet med den här studien har vi 

arbetat efter interpretativismen, eftersom även om studieområdet är tekniskt, är det 

människorna som använder tekniken som främst varit studieobjektet. 

2.2. Forskningsstrategi 

De två huvudsakliga forskningsstrategierna som enligt Bryman(2011) finns är den kvalitativa 

och den kvantitativa. Att arbeta efter den kvantitativa forskningsstrategin innebär enligt 

Bryman (2011) att den data som samlas in är numerisk - det är på siffror som fokus läggs, 

snarare än ord. För den kvalitativa forskningsstrategin menar Bryman att motsatsen gäller. I 

genomförandet av studien har vi arbetat både kvalitativt och kvantitativt. Kvantitativt 

eftersom den data vi samlat in har varit i form av siffror snarare än ord. Även om datan som 

samlades in var i form av siffror analyserades den kvalitativt genom att jämföra och diskutera 

resultatet med litteraturen, vilken innehåller tidigare forskning på området. Enligt Bryman 

(2011) förekommer det ofta ett problem med kvantitativ forskning, nämligen hur forskaren 

ska förklara samband och förhållanden mellan olika variabler, ett problem vi riskerade att 

möta om vi hade försökt besvara frågan ”Hur upplever privatpersoner informationssäker-

heten i SaaS-baserade molntjänster?” enbart kvantitativt. För att undvika det problemet 

valde vi därför att genomföra analysen kvalitativt istället för kvantitativt. 
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2.2.1. Teori och empiri 

Bryman (2011) hävdar att det finns två olika sorters relationer mellan empiri och teori; 

deduktion och induktion. Det deduktiva angreppsättet går ut på att man skapar hypoteser 

utifrån den kunskap man har om ett område. Hypoteserna ska sedan bekräftas eller 

dementeras med hjälp av empiri. Det induktiva angreppssättet är motsatsen till det 

deduktiva. Där är målet med forskningen att resultatet ska leda fram till en teori, istället för 

att teorin leder fram till resultatet. Det induktiva angreppsättet är det vi har arbetat efter, då 

vårt mål har varit att komma fram till en teori genom att jämföra den data vi samlat in med 

befintlig forskning. Vi har baserat vår analys och slutsats på sådant vi observerat i empirin 

vilket innebär att studien är skriven med ett induktivt förhållandesätt. Vi anser inte att vi har 

arbetat deduktivt då vi inte använt vår insamlade data till att bekräfta eller dementera 

hypoteser.  

2.3. Metod för datainsamling 

Som nämnt i kapitel 2.2 samlades datan in med en kvantitativ metod. Den kvantitativa metod 

som användes var en enkätundersökning. Vi ansåg att en enkätundersökning passade bra 

som metod för datainsamling för vår studie då vi ville nå ut till så många personer som 

möjligt. Vi tror att någon annan insamlingsmetod, som till exempel strukturerade intervjuer 

hade varit allt för tidskrävande för att vara genomförbar, eftersom tiden för att utföra 

intervjuerna sannolikt skulle vara mer tidskrävande än att sprida enkäten. Vi tror även att det 

hade varit problematiskt att få det antal respondenter med intervjuer som skulle behövas för 

att göra undersökningen kvalitativt, även om det inte krävs lika många respondenter i en 

kvalitativ intervjustudie som det krävs i en kvantitativ enkätstudie. Vi tror att det krävs ett 

större engagemang från respondenternas sida i intervjuer, något vi ansåg skulle avskräcka 

många potentiella respondenter från att deltaga. 

2.3.1. Urval 

Om det mest optimala urval är det som kallas för randomiserat urval, där alla respondenter 

är helt slumpmässigt valda ur populationen skulle innebära att det minst optimala är ett 

bekvämlighetsurval, där forskaren själv valt ut vilka som ska få vara med, och inte vara med. 

Bell och Waters (2016) menar att det sannolikt är problematiskt att vid genomförandet av 

mindre projekt få ett helt slumpmässigt urval. Vårt urval är inte helt slumpmässigt men det är 

inte heller ett hundraprocentigt bekvämlighetsurval, utan ligger snarare närmare det som 

Bryman (2011) kallar för snöbollsurval.  

 

Med ett snöbollsurval får forskaren kontakt med en mindre grupp människor som för studien 

är relevanta, via den gruppen får forskaren kontakt med fler människor. Författaren påpekar 

att det finns vissa problem med ett snöbollsurval, ett problem är att det är osannolikt att 

urvalet kommer spegla populationen. Bryman fortsätter med att påpeka att snöbollsurval 

passar bättre vid genomförandet av kvalitativ forskning än kvantitativ, eftersom han menar 
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att vid kvalitativ forskning är möjligheten att generalisera inte är lika framträdande som vid 

kvantitativ forskning. Som framgår i kapitel 2.2 har vi använt båda forskningsstrategierna. 

Vid analysen är det dock den kvalitativa som använts, vilket innebär att generalisering inte 

har varit det essentiella, med detta i åtanke anser vi att snöbollsurvalet passar vår studie. 

Ytterligare en motivering till snöbollsurvalet, förutom att vår analys är kvalitativ, är att 

populationen för molntjänstanvändare hela tiden genomgår förändring. Folk börjar och slutar 

använda molntjänster kontinuerligt, populationen genomgår alltså hela tiden förändring vilket 

gör det svårt att definiera populationen. Av den anledningen påpekar Bryman att detta gör 

snöbollsurvalet det enda som är praktiskt genomförbart. 

2.3.2. Hur många svar behövs? 

Eftersom vi, återigen, analyserade datan kvalitativt, var antalet respondenter inte den mest 

betydelsefulla faktorn. Vi ville dock ändå ha en minimigräns för antalet respondenter. 

Minimigränsen beräknades, och med hjälp av den kunde arbetet planeras bättre och tiden 

disponeras mer effektivt. För att beräkna antalet svar som behövdes samlas in användes 

följande formel: 

 

 
 

Där z är konfidensnivån. Konfidensnivå är ett mått på tillförlitlighet. Konfidensnivån för den 

här undersökningen är satt till 90 %, vilket enligt Körner och Wahlgren (2015) betyder att 

man i 90 fall av 100 får ett resultat som speglar populationen. Z-värdet för 90% är 1,64. 

Enligt Körner och Wahlgren (2015) använder man sig i allmänhet utav konfidensnivån 95%, 

tillförlitligheten är då tillräckligt hög, och intervallen inte är onödigt breda. Vi har i studien nöjt 

oss med en grov uppfattning om problemet och av den anledningen anser vi att en lite lägre 

konfidensnivå kan användas. 

 

E-värdet avser felmarginalen. Vi valde i det här fallet en felmarginal på 10%. En felmarginal 

på 10% är förhållandevis hög. En liten felmarginal betyder att osäkerheten är låg. Det kan 

vara nödvändigt med en låg osäkerhet när något ska studeras på detaljnivå (SCB, 2016). 

Som sagt har vi i den här studien nöjt oss med att få en grov uppfattning om problemet, och 

anser därför att en felmarginal på 10% är tillräcklig.  

 

N avser populationens storlek. Att exakt avgöra populationens storlek är inte helt enkelt; är 

det hela Sveriges befolkning? Eller kanske till och med hela världens? Lyckligtvis spelar det 

faktiskt inte så stor roll vilka siffror vi utgår ifrån här. Enligt Körner och Wahlgren (2015) är 

det en vanlig missuppfattning att det är nödvändigt att undersöka en viss andel av 



Erik Mårtensson        Kandidatuppsats 

Tom Rosenlund        725G68 

 

 

13 

populationen, men det som enligt författarna främst styr felmarginalen är storleken på 

urvalet. Vi förklarade även i kapitel 2.4 att vi inte har någon definierad population, vilket 

medför att det inte går att bestämma storleken på populationen. Vidare förklarar Körner och 

Wahlgren att om stickprovet är mindre än 10 % av populationen är det av liten betydelse hur 

stor populationen är. Vi kommer alltså att kunna generalisera lika bra oavsett om vi utgår 

ifrån att populationen är 100 000 eller 10 000 000. Eftersom det vore något optimistiskt att 

försöka få in svar från 10% av en population på 10 000 000 har vi utgått ifrån att 

populationen är 100 000. 

 

Med p-värdet graderas signifikansnivån på en skala från noll till tre stjärnor. Om p-värdet 

understiger 0.01 är det en trestjärnig signifikans. Är p-värdet mellan 0.01 och 0.1 är den 

tvåstjärnig. P-värdet är enstjärnigt om det ej överstiger 0.5. Överstiger p-värdet 0.5 finns det 

ingen statistisk signifikans. (Körner och Wahlgren, 2016)  

 

 
 

För att klargöra vad vi menar med att det inte spelar så stor roll hur många personer som 

ingår i populationen har vi gjort ytterligare en uträkning, men utgår ifrån att populationen 10 

000000 (tio miljoner).  

 

 
Enligt beräkningarna ovan krävs att minst 67 personer svarar på vår enkät. För att 

kontrollera om 67 personer är tillräckligt provar vi om 𝑛 ∗ 𝑝(1 − 𝑝) > 5. Variabeln n i det här 

fallet är storleken på stickprovet, alltså 67. P är samma som i tidigare beräkningar, alltså 0.5. 

Sätter vi in siffrorna i formeln får vi: 67 ∗ 0.5(1 − 0.5) = 16.75. Vilket ju är större än 5. 67 

personer är alltså tillräckligt många för att resultatet ska vara signifikant. 
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2.3.3. Spridning av enkäten och representativitet.  

Enkäten distribuerades via tjänsten Google forms. Google forms är tjänst som tillhandahålls 

av företaget Google och används för att skapa frågeformulär som sedan kan skickas ut till 

flera personer (Google, n.d.). Google forms har stöd för många olika anpassningsbara 

funktioner så som teman, mallar till frågor, och logotyper (Google, n.d.). Svaren man får in 

via Google forms sparas i en excel-liknande tjänst vid namn Google docs, där man senare 

kan analysera rådatan, skapa grafer och annan grafik, samt konvertera resultatet till ett 

kalkylblad vilken kan användas i externa programvaror för vidare bearbetning (Google, n.d.). 

 

När frågorna till enkäten var färdigställda så spreds en länk till formuläret via Facebook.  

Motiveringen till att vi valde att sprida enkäten där är att Facebook är ett av de största 

sociala medierna, där personer med olika nivåer av IT-kunskap finns. På Facebook spreds 

enkäten genom delningar mellan våra vänner och deras vänner och så vidare. Detta innebär 

att vi fått svar från ett större urval än endast folk vi känner. Enkäten var tillgänglig i tre dagar 

innan den stängdes och svaren började sammanställas. Vi fick in total 88 svar. Ett alternativ, 

vilket vi valde bort, var att dela ut enkäter till personer på campus. Anledningen till att vi inte 

valde “campus-alternativet” var att det främst, möjligtvis enbart, varit studenter som hade 

deltagit i undersökningen. Vi ville att respondenterna skulle vara personer med olika åldrar, 

yrken, och IT-kunskaper, vi ansåg att Facebook skulle vara en bättre plattform för att 

uppfylla det än campus. 

 

Urvalsmetoden är enligt Befring (1994) inte den enda faktorn som påverkar urvalets 

representativitet. Utöver urvalsmetoden påverkar även storleken på urvalet represent-

ativiteten, storleken på urvalet beskrivs i kapitel 2.3.2. En sista faktor som enligt Befring 

påverkar representativiteten är homogeniteten eller heterogeniteten inom populationen, 

vilket avser variationen hos egenskaperna. Inom ramarna för den här studien kan egen-

skaperna vara intresse för teknik. I det här fallet implicerar att om homogeniteten är stor, är 

variationen på intresset för teknik liten. Intresset för teknik inom den grupp av människor vi 

undersökt, privatpersoner, måste enligt oss emellertid antas vara heterogen. Vi anser med 

andra ord att det finns en variation i intresset för teknik inom populationen.  

 

Hur påverkas då urvalets representativitet av homogeniteten eller heterogeniteten? Eftersom 

enkäten spreds via Facebook är det möjligt att personer med lägre tekniskt intresse inte har 

haft möjlighet att svara på enkäten, eftersom personer med lägre tekniskt intresse kanske 

inte använder en tjänst som Facebook. En annan möjlighet är att personer med lågt tekniskt 

intresse har undvikit att svara på enkäten i större utsträckning än personer med större 

tekniskt intresse i och med det faktum att studiens forskningsområde är tekniskt. 

2.3.4. Statistisk undersökning 

Körner och Wahlgren (2015) skriver att statistiska undersökningar kan delas upp i olika 

kategorier beroende på vilket syfte undersökningen har. De kategorierna kallar författarna för 
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beskrivande undersökningar samt analytiska undersökningar. Ytterligare ett sätt att 

kategorisera undersökningen finns. Kategoriseringen sker då efter de metoder som används 

vid insamlingen av data, vilka författarna benämner som experimentella undersökningar 

samt icke-experimentella undersökningar. Nedan beskrivs de två kategorier som är 

relevanta för vår studie: 

 

● Beskrivande undersökning: 

Körner och Wahlgren (2015) använder en partisympatiundersökning som exempel på 

en beskrivande undersökning. Från resultatet av en partisympatiundersökning kan 

man genom en beskrivande undersökning se hur många väljare, och hur stor andel 

av väljarna, som sympatiserar med de olika partierna. Vi tolkar författarnas exempel 

som att syftet med en beskrivande undersökning är att endast beskriva den 

insamlade datan i siffror, inte dra några slutsatser om den. 

  

● Icke-experimentell undersökning 

Möjligheten att utföra experiment finns enligt Körner och Wahlgren (2015) oftast inte i 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Författarna förklarar att anledningen till detta 

är att möjligheten till att kontrollera och manipulera faktorer som orsakar resultatet 

oftast inte finns vid utförandet av samhällsvetenskapliga undersökningar. 

 

Eftersom det är en samhällsvetenskaplig undersökning vi genomfört, genomfördes under-

sökningen som icke-experimentell. Vi anser att en experimentell undersökning inte varit 

möjlig att genomföra i vårt fall. Anledningarna till att vi har den åsikten är eftersom det är 

människor vi genomfört undersökningen med, och därför fanns inte möjligheten att påverka 

hur dessa människor svarade. Även om respondenterna hade kunnat påverkas hade det 

inte varit önskvärt då det i sådana fall motverkat syftet, vilket är att undersöka hur privat-

personer upplever informationssäkerhet i molntjänster. Hade vi påverkat svaren blir det 

istället mer eller mindre våra åsikter som speglas i empirin.  

 

Som tidigare nämnt ingår det alltid ett beskrivande moment i alla statistiska undersökningar. 

Den beskrivande delen i den här undersökning är enkätundersökningen. Enkätunder-

sökningen gav oss den data som behövdes för att kunna konstatera hur privatpersoner 

upplever informationssäkerhet i molntjänster. 

Enkätfrågorna 

Syftet med enkäten var att besvara studiens frågeställningar. Vi anser att frågorna, om de 

ställts precis som de är, inte hade varit möjliga för respondenterna att besvara i en enkät-

undersökning, eftersom att de inte kan besvaras med färdiga svarsalternativ. För att få svar 

på forskningsfrågorna framställde vi därför enkätfrågor som kunde svaras på en rangord-

ningsskala från 1 till 5, där 1 betyder att respondenten inte håller med och 5 respondenten 

håller med fullständigt. Vi framställde även frågor med flersvarsalternativ där respondenterna 

i vissa fall kunde välja flera alternativ, inget alternativ eller bara ett alternativ. I några fall blev 
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respondenten dirigerad till en ny fråga beroende på svaret. Till exempel: om respondenten 

svarade “nej” på en fråga blev denne dirigerad till en annan fråga än om denne svarat “ja”. 

Anledningen till detta var att de frågorna som respondenterna dirigerades till endast blev 

relevanta när ett specifikt tidigare svar framkommit.  

 

Frågorna togs fram med hjälp utav litteraturen som består av tidigare forskning, som 

säkerhetsrisker inom molntjänster. Eftersom syftet med studien är undersöka hur 

privatpersoner upplever informationssäkerhet hos molntjänster var det önskvärt att så 

många som möjligt, oavsett kunskaper om molntjänster kunde svara på frågorna. Därför 

utformades enkäten på ett sådant sätt att ingen tidigare kunskap om tekniken i sig 

behövdes. Respondenterna behövde till exempel inte känna till de olika service-modellerna 

(PaaS, SaaS, IaaS) eller andra tekniska termer förutom molntjänst, som kortfattat 

förklarades i enkäten. Vid risk för missförstånd lades en beskrivning till frågan, och även 

förklarande exempel i vissa fall. 

 

Ett möjligt tillvägagångssätt hade varit att ställa frågan precis som den är och låta 

respondenten svara i fritext. Det enligt oss huvudsakliga problemet med ett sådant 

tillvägagångssätt är att svaren hade varit svåra, om inte omöjliga att kvantifiera, eftersom 

sannolikheten att flera personer ger exakt samma svar enligt oss inte kan bedömas vara 

annan än minimal. Det hade medfört att svaren ej hade kunnat redovisas i grafer, tabeller, 

och diagram, vilket enligt oss hade haft en signifikant negativ inverkan på överblickbarheten. 

 

Andra problem vi ser med ett sådant tillvägagångssätt är risken att respondenten missförstår 

frågan. Missförstås frågan finns det inget vi kan göra för att hjälpa respondenten, vi har inte 

möjlighet att förtydliga då ingen kontakt finns emellan oss och respondenten. Frågor som 

besvaras med fritext passar enligt oss bättre i en kvalitativ intervju, där eventuella miss-

förstånd kan rättas till med en dialog mellan intervjuaren och intervjuobjektet. Respon-

denterna har dock tillåtits svara i fritext som ett komplement till vissa frågor. Det kan tyckas 

vara motsägelsefullt att vi tillåtit svar i fritext med tanke på vårt tidigare resonemang, men 

syftet är inte att ersätta frågorna utan snarare att förse respondenten med möjligheten att ge 

en kortare kommentar för att belysa något som han eller hon tycker är viktigt. Vilket vi anser 

vara intressant för analysen. Tilläggas bör att det var frivilligt att skriva en kommentar i 

fritext. 

 

En sektion i enkäten innehåller frågor som kan anses avvika från våra forskningsfrågor. 

Denna sektion frågar respondenterna hur olika faktorer kan påverka deras syn på hur en 

säker en molntjänst är. Dessa frågor var ämnade att ge nyans till analysen och för att 

möjliggöra djupare diskussion där vi kopplar mönster bland svaren på dessa frågor med 

mönster i svaren på andra mer relevanta frågor. Frågorna var även ämnade att ge mer 

inblick i hur respondenterna tänker när de avgör hur de upplever informationssäkerheten i 

molntjänster.  
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2.3.5. Litteraturöversikt 

   I litteraturöversikten samlade vi den litteratur som använts vid analysen av vår empiri. För att 

skapa en nyanserad analys och för att kunna bygga vidare på tidigare forskning, krävdes det 

att vi sökte efter tidigare studier gjorda inom samma eller liknande områden. Tillväga-

gångssättet som användes vid sökandet efter litteratur till studien bestod av sökningar på 

nyckelord och meningar med hjälp av tjänsterna google och google scholar, google scholar 

är en sökmotor som endast visar vetenskapliga publikationer (“About Google Scholar,” n.d.). 

Förutom de båda tjänsterna från google använde vi även biblioteket på Linköpings 

Universitet. Vi sökte efter, för vår studie, relevanta fraser som exempelvis ”säkerhet i 

molntjänster”. 

 

Vi hittade inga studier där forskarna undersökte privatpersoners perspektiv på säkerhet i 

molntjänster. Vi använde därför studier utförda på angränsande IT-baserade områden, 

dessa områden delar säkerhetsrisker med molntjänster. Vi kommer här endast beskriva vad 

vi använt studierna till, inte redovisa något specifikt ifrån dem, det återkommer vi till i kapitel 

3. Dessa studier undersöktes för att kunna presentera forskarnas utförande och den process 

som finns bakom. Dessa studier gav oss kunskap om hur en liknande studie kan utföras och 

hur den empiri som samlats in kan analyseras. Studiernas empiri och dess analys har 

använts för att utföra vår analys där vi gjort jämförelser och dragit paralleller mellan deras 

data och empirin i vår studie. Studiernas syfte för vår studie har alltså delvis varit för att 

utföra en sekundäranalys, vi återkommer till det i kapitel 2.4. 

 

De frågor som finns i enkäten som studien är baserad på är i sin tur baserade på en studie 

som berör säkerhetsrisker i molntjänster. Enkätfrågorna behövde fånga upp ett perspektiv 

på informationssäkerhet från respondenterna och för att göra detta användes dessa säker-

hetsrisker som grund för att kunna ställa relevanta frågor i enkäten. Vi hittade en studie där 

författaren listar olika säkerhetsrisker som finns i molntjänster och vad de har för innebörd. 

Vi frågade respondenterna om hur stora eller små de ansåg dessa risker vara. Slutligen har 

litteraturen använts till för att definiera begreppet informationssäkerhet, vilket vi ansåg vara 

viktigt då det, för studien, är ett centralt begrepp vilket vi som författare och du som läsare 

bör ha samma definition för. 

2.4. Analysmetod 

Vid genomförandet av analysen i vår studie jämfördes den insamlade datan med litteraturen.  

Litteraturen har använts för att utföra en så kallad sekundäranalys, som enligt Bell och 

Waters (2016) betyder: “en förnyad analys av surveyinformation eller primärkällor som 

samlats in av andra forskare”. Vi har alltså vid analysen i vår studie utgått från de data vi 

själva samlat in, men även från data andra forskare samlat in och de slutsatser de kommit 

fram till.  
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Enligt Rennstam och Wästerfors (2011) finns det tre olika grundläggande arbetssätt som kan 

användas vid analys i en kvalitativ studie. Dessa tre olika arbetssätt kallas att sortera, 

reducera, och argumentera. Arbetssätten används för att lösa tre olika problem som kan 

uppstå vid skrivandet av en kvalitativ studie (ibid.). Sortering går ut på att man som forskare 

sorterar allt material för att skapa ordning och på så sätt underlätta analysen (ibid.). Vår data 

var representerad i ett kalkylblad med en kolumn för varje fråga och en rad för varje 

respondent vilket gjorde det svårt att få en överblick. För att förbättra överblickbarheten 

utförde vi sortering genom att använda statistikprogrammet. Sorteringen av datan utfördes 

på följande vis: 

 

● Till en början var svaren till alla enkätfrågor i ett och samma dokument, detta 

försvårade överblickbarheten och därför flyttade vi varje fråga till sitt eget dokument. 

 

● Svaren representerades som procent av antal respondenter istället för antal 

respondenter. 

 

● Respondenterna grupperades efter åldrarna 17-24, 25-39, 40-60, samt en grupp för 

de respondenter som ej angivit någon ålder och en grupp för samtliga åldrar. 

 

● Grafer skapades för visuell representation. Värt att notera är att graferna baserades 

på procent av antal och inte antal. 

 

Reducering innebär att man kortar ner på materialet i sin empiri för att filtrera ut data som är 

irrelevant och endast behålla den data som behövs för att göra analysen intressant 

(Rennstam och Wästerfors, 2011). Eftersom frågorna svarades på med färdiga svars-

alternativ, kunde största delen av datan användas vid analysen. Vissa delar reducerades 

dock bort, respondenternas sysselsättning togs bort för att bibehålla deras anonymitet. Vi 

valde också att reducera bort respondenternas kön då vi insåg att det skulle vara för 

tidskrävande att sortera och analysera både respondenternas åldersgrupper och kön, vi 

valde att endast fokusera på åldersgrupper. Sortering och reducering ser vi som två 

nödvändiga steg för att kunna genomföra det slutliga steget argumentering. Argumentera 

gör man med hjälp av sin insamlade empiri samt tidigare forskning i exempelvis litteratur för 

att kunna föra en diskussion och bilda en påbyggande studie som är av vetenskapligt värde 

(Rennstam och Wästerfors, 2011). 

 

Analysen av det insamlade materialet har skett med hjälp av argumentering. Vår första 

forskningsfråga handlar om privatpersoner upplevelse informationssäkerhet i molntjänster. 

Denna upplevelse har fångats upp med hjälp av våra enkätfrågor som utformats med hjälp 

av litteratur. Berdie et.als (1986) bok användes för att utforma frågorna på ett tydligt sätt och 

för att se till att vi fick in användbar information medan Carroll och Merwes (2011) samt 

Loskes (2015) bok använts för att skapa innehållet i frågorna för att fånga upp ett relevant 

perspektiv som går att analysera. Dessa svar har vi sedan diskuterat och relaterat till tidigare 

studier gjorda på närliggande områden för att kunna argumentera och på så sätt bygga 
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vidare på den tidigare forskningen. Den andra forskningsfrågan behandlar istället hur 

informationssäkerhetsrisker kan påverka privatpersoners tillit till molntjänster och leveran-

törer av dessa molntjänster. Denna fråga är nära relaterad till den första frågan när det 

kommer till hur den ska analyseras. Eftersom att enkäten är utformad för att fråga respon-

denterna om de informationssäkerhetsrisker vi hämtat från litteraturen samt den tidigare 

forskning vi hittat som behandlar tillit och säkerhetsrisker i IT-baserade plattformar, innebär 

det att vi kan föra en diskussion som bygger vidare på den tidigare forskningen men med 

molntjänster som fokus. Den tredje forskningsfrågan tar upp hur svaren från respondenterna 

i olika åldersgrupper kan skilja sig eller likna varandra. Åldersgrupper ger en till variabel med 

data som gör att vi istället för att granska respondenterna i empirin på individuell nivå kan 

gruppera dem. Detta innebär att vi kan jämföra grupperna i analysen för att sedan komma 

fram till en slutsats som visar hur tillit till molntjänster och dess leverantörer samt säkerhets-

risker påverkar privatpersoner beroende på deras ålder. 

 

Vi har huvudsakligen använt tidigare studier som utförts på e-handelsplattformar i vår analys 

av empirin. Detta är relevant då e-handelsplattformar är lika molntjänster på det sätt att de 

båda är webbaserade och drivs av en tjänsteleverantör. De studier vi använt oss av är 

Chellappa och Pavlou (2002) samt Halaweh och Fidler (2008). Vi har i analysen jämfört olika 

åldersgrupper av respondenter från vår empiri, men vi har även använt dessa två tidigare 

utförda studier för att kunna jämföra vårt resultat med resultaten från studierna. Förutom att 

använda resultaten har vi även använt oss av metodik från dessa studier. Exempel på sådan 

metodik är Halaweh och Fidlers (2008) definitioner av tangibles och intangibles som 

används för att urskilja påtaglig och immateriell informationssäkerhet. 

 

Något vi vill belysa i vår analys är att även om analysen utförs med kvalitativ metod lägger vi 

även tyngd på de siffror vi samlat in i empirin. Analysen kommer bestå av koppling till teori 

för att kunna resonera kring siffrorna och varför de ser ut som de gör. Vi har till skillnad från 

Chellappa och Pavlous (2002) studie samt Halaweh och Fidlers (2008) studie använt oss av 

åldersgrupper i empirin. Vi frågade respondenterna om deras ålder i enkäten för att kunna 

använda oss av denna data i analysen. Vi har i analysen letat efter mönster som skillnader 

och likheter mellan de olika åldersgrupperna för att kunna relatera dem till varandra.  

2.5. Metodkritik 

Vi har själva inte rört rådatan från enkätsvaren. Datan sparades direkt ifrån respondenten till 

ett kalkylblad som vi sedan importerade till minitab. Det här kan verka banalt, men det har 

eliminerat risken för mänskliga fel. Ett exempel på mänskliga fel i det här sammanhanget är 

enligt Berdie et.al (1986) att den som överför datan från en fil till en annan blandar ihop två 

kolumner. 

  

Själva statistiken är givetvis mycket viktig för studiens trovärdighet. Genom att samla in 

tillräckligt många svar, 67 stycken för den här studien, kan vi vara säkra på att det resultat vi 
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fått från enkätstudien är signifikant. Tilläggas bör dock att även andra variabler som konfi-

densintervall (90%) och felmarginal (10%) är viktiga att ta med i beräkningen. Vi anser att 

konfidensnivån och felmarginalen är tillräckliga för att skapa sig en grov uppfattning, men det 

är upp till läsaren att avgöra. Det vi kan göra för att hjälpa läsaren att avgöra trovärdigheten, 

är att vara tydliga med vart våra siffror kommer ifrån och hur vi använder dem.  

 

Respondenterna har fått svara på en skala mellan ett och fem hur de upplever sannolikheten 

att ett visst scenario ska inträffa, eller hur mycket en viss faktor påverkar dem. En sådan 

skala kallas för likertskala. Vi ser en egenskap hos likertskalan som kan vara en nackdel. 

Nackdelen är siffrornas betydelse är subjektiv och inte objektiv. Det går alltså inte att förklara 

siffrorna i ord mer än att de lägre siffrorna indikerar en lägre risk eller påverkan, och de 

högre en större risk eller påverkan. 

 

Enkäten spreds via Facebook och svarades på av människor i olika åldrar, av olika kön, och 

med olika yrken, men som tidigare nämnt är urvalet inte slumpmässigt, utan ett snöbolls-

urval. Detta innebär att vårt urval med största sannolikhet ej speglar populationen, vilket 

medför problem med att generalisera om populationen. Men som även tidigare nämnt utför 

vi en kvalitativ studie där generalisering inte är lika betonat som vid kvantitativ forskning. 

Återigen kan vi inte dra några slutsatser åt läsaren, men genom att vara transparenta kan vi 

underlätta för läsaren att dra sin egen slutsats. 

 

I och med att enkäten skickades ut på Facebook så innebar det att svaren kan ha påverkats 

av hur våra vänlistor på Facebook såg ut. Eftersom att vi författare båda är unga och till stor 

del är bekanta med andra yngre personer kan svaren ha påverkats av detta. Detta har vi 

dock försökt motverka till viss del genom att uppmana de som svarade på enkäten att sprida 

den vidare till sina vänner, vänners vänner och så vidare. Detta diskuteras vidare i slut-

satsen av vår studie. Det finns, enligt Berdie et.al (1986) en risk att enkätfrågorna formuleras 

på ett sådant sätt att de kan tolkas annorlunda av olika respondenter. För att undvika den 

här risken var vi noga med att utforma frågorna tydligt. För att minska risken för att frågorna 

skulle missförstås delades enkäten ut till tolv personer för att identifiera eventuella brister i 

frågorna. Noteras bör att dessa personer inte valdes ut slumpmässigt utan valet baserades 

på vår subjektiva bedömning om dessa personers kunskaper om molntjänster och IT. 

Testpersonerna har enligt oss olika nivåer av kunskap om molntjänster och IT. Att helt 

eliminera missförstånd anser vi vara svårt, eftersom olika människor tänker annorlunda och 

det är möjligt att någon missförstått någon fråga. 

 

Fidler och Halaweh (2008) utförde sin studie med kvalitativa intervjuer. 15 av dessa 

intervjuer utfördes med kunder till ospecificerade e-handelsplattformar och 12 utfördes med 

business managers och IT-personal. Det som skiljer vår studie från deras är att de samlat in 

kvalitativt material som de sedan analyserat kvalitativt medan vi istället samlat in vår empiri 

kvantitativt. Stora delar av vår empiri består av svar där respondenterna har fått fylla i fler-

valsfrågor i huvudsak, med alternativen att skriva i övriga kommentarer på vissa av frågorna. 

Vad detta innebär i praktiken är att vi har mycket statistik där man som forskare endast kan 
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göra antaganden av vad respondenterna hade för resonemang bakom svaren medan Fidler 

och Halaweh (2008) hade möjlighet att ställa öppna frågor för att få in denna information. På 

en av de frågor vi ställde till våra respondenter fick vi in kommentarer, vilket gör att vi till viss 

del får en inblick i respondenternas resonemang men detta gäller då bara på denna 

specifika fråga. 

2.6. Etiska överväganden 

När enkäten skickades ut till respondenterna via Facebook informerades respondenterna om 

hur deras svar är tänkta att användas. Denna information gavs på så väl det Facebook 

inlägg vi gjorde men även på första bladet av enkäten. Det som uppgavs för respondenterna 

var att svaren kommer att användas i en statistisk undersökning utförd av oss som forskare 

och att enkäten är fullständigt anonym. När alla svar från enkäten sammanställts valde vi 

även att exkludera de sysselsättningar som respondenterna fyllt i för att ytterligare bevara 

deras anonymitet. 
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3. Litteraturöversikt 

Under denna rubrik presenteras den litteratur vi använt oss av i studien. Vi gör utdrag, 

recenserar och reflekterar över innehållet i litteraturen. Det är viktigt för oss att litteraturen 

bidrar till en verifierbar analys och slutsats. Litteraturen vi valt stödjer våra påståenden och 

ligger som grund för hela den analytiska delen i vår studie. 

3.1. Privatpersoners upplevelse av säkerhet och tillit 

Upplevelse av säkerhet samt tillit till molntjänster som privatpersoner använder är tätt bundet 

till frågeställningen och problemformuleringen i studien. Studier som kretsar runt säkerhet 

och tillit inom internetbaserade plattformar har tidigare utförts och ett exempel är en studie 

utförd av Mohanad Halaweh och Christine Fidler (2008) som undersökt hur användares 

upplevelse av säkerhet i e-handelshemsidor ser ut och hur dessa kan skilja sig från tjänste-

leverantören bakom hemsidans upplevelser. Fidler och Halaweh (2008) utförde i sin studie 

totalt 27 stycken kvalitativa intervjuer, varav 15 var med kunder till e-handels-plattformar och 

12 med managers och IT-personal hos tjänsteleverantörer. Halaweh och Fidler (2008) 

skriver att det är viktigt att förstå användares upplevelse av säkerhet för att även om ett 

företag går fullt ut och implementerar de bästa säkerhetsprinciperna som finns att tillgå löper 

det risk att inte spela någon roll om användarna inte är medvetna eller förstår dessa säker-

hetsimplementationer. Halaweh och Fidler (2008) skriver att när det kommer till tidigare 

forskning inom detta område så har många fokusen legat mer på antingen organisationen 

eller användare som separata fenomen. I denna undersökning ligger istället användare och 

organisation som kombinerat fenomen i fokus där faktorer inom säkerhet tas upp från båda 

parternas synvinkel. Chellappa och Pavlou (2002) menar att en huvudsaklig del som fattas 

när det kommer till transaktioner online och den delen är den fysiska kontakt kunden får med 

säljare. Denna komponent i kombination med att internet är så pass globalt och oreglerat 

tycker Chellappa och Pavlou (2002) skapar större ett behov av mekanismer som kan 

användas för att avgöra om tjänster är säkra eller ej. 

 

Halaweh och Fidler (2008) fann i sin studie två olika kategorier när det kommer till hur 

användare bedömer säkerheten på en hemsida. Den ena kategorin involverar säkerhets-

aspekter som användaren själv kan se när denne besöker hemsidan medan den andra 

innefattar säkerhetsaspekter som inte går att se när man besöker sidan men som 

användaren behöver ha vetskap om för att kunna evaluera om den är säker eller ej. Den 

andra kategorin av upplevelse av säkerhet påverkas av flera olika utomstående krafter i 

samhället enligt Halaweh och Fidler (2008). Kommunikation i samhället som användaren 

lever i, var användaren i fråga bor, vad denne hör från andra användare och vilka tidigare 

erfarenheter användaren har reflekterar denna kategori mest i Halaweh och Fidlers (2008) 

studie. De går vidare med att säga att upplevelsen av den senare kategorin byggs upp bland 

användare med hjälp av mun till min kommunikation, d.v.s. kommunikation där användare 

förmedlar åsikter och upplevelser till varandra. De två olika kategorier som Halaweh och 
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Fidler (2008) delar upp de olika upplevelserna i kallar de för tangibles respektive intangibles. 

Dessa kan översättas till påtagliga och immateriella upplevelser.  

 

Bland de användare som Halaweh och Fidler (2008) undersökt så skiljde sig åsikten 

angående de tidigare två nämnda kategorierna. Vissa tyckte att de visuella säkerhetsas-

pekterna var viktigast medan andra tyckte att saker så som sidans rykte och vad de hört från 

andra var viktigare. En del av respondenterna ansåg att detaljer angående websidans 

säkerhet som gick att läsa på sidan ingav en upplevelse av säkerhet, medan vissa tyckte att 

en neutral tredje part som evaluerar säkerheten är viktigt för att deras upplevelse av säker-

heten ska vara bra. Vissa av deltagarna i undersökningen resonerade att om websidan är 

välkänd så måste det även innebära att den är säker. 

 

Chellappa och Pavlou (2002) utförde en liknande studie till Halaweh och Fidlers (2008) 

studie. Det som skiljer deras Chellappa och Pavlous (2002) undersökning från Halaweh och 

Fidlers (2008) är att deras undersökning istället för att vara uppbyggd på kvalitativ insamlad 

empiri från intervjuer istället är gjord med kvantitativt insamlat material från en enkätunder-

sökning. Chellappa och Pavlou (2002) använde sig av litteratur som diskuterar upplevd 

säkerhet som de beskriver som mycket subjektiv, för att sedan skapa hypoteser om hur 

denna upplevda säkerhet kan påverkas av objektiva teknologiska lösningar. De använder sig 

av kvantitativ metod för att ta reda på om dessa hypoteser är sanna eller falska (ibid.). Deras 

första hypotes ifrågasätter om upplevd informationssäkerhet är positivt relaterad till tillit i 

elektronisk handel på internet. Deras andra hypotes är om kryptering är positivt relaterad till 

upplevd informationssäkerhet. Den tredje hypotesen frågar om skydd av kunders personliga 

information är positivt relaterad till upplevd informationssäkerhet. Nummer fyra i hypotes-

ordningen behandlar huruvida verifikation är positivt relaterat till upplevd informations-

säkerhet. När Chellappa och Pavlou (2002) pratar om verifikation så menar de i detta fall att 

kunder lätt kan finna verifikation som visar att den plattform de utför sina transaktioner på 

tillhör den säljare eller företag som de tror den gör. Den femte hypotesen som Chellappa och 

Pavlou (2002) använt sig av berör autentisering och att det är positivt relaterat till upplevd 

informationssäkerhet. Autentisering i denna bemärkelse är enligt Chellappa och Pavlou 

(2002) en onlineförsäljares process för att genom tredje part kunna garantera att de faktiskt 

är vilka de utger sig för att vara. Ett exempel på sådan tjänst är Verisign.com (ibid.). Den 

sjätte och sista hypotesen som som Chellappa och Pavlou (2002) använt sig av handlar om 

konsumenters ansvar i transaktioner mellan säljare och kund. Chellappa och Pavlou (2002) 

säger att om kunden inte har något ekonomiskt ansvar att transaktioner går rätt till och att 

detta ansvar istället läggs på säljaren kan det göra att kunden känner att denne kan lita på 

transaktionen. Hypotesen är alltså att begränsat finansiellt ansvar är positivt relaterat till tillit i 

elektronisk handel (ibid.). 

 

Chellappa och Pavlou (2002) utförde sin undersökning via en enkät på internet som de bjöd 

in både icke-examinerade studenter samt examinerade studenter till. 128 av respondenterna 

på deras enkät var examinerade medan 51 stycken fortfarande studerade för att få sin 

examen. I analysen av sin studie presenterar Chellappa och Pavlou (2002) statistiskt sett 
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hur deras hypoteser påverkas av de svar de samlat in från sin enkät. När det kommer till tillit 

fann Chellappa och Pavlou (2002) en signifikant effekt av upplevd säkerhet på tillit även med 

säljares rykte med i kalkyleringen vilket styrker deras första hypotes. Hypotes sex där man 

pratade om relationen mellan ansvar och upplevd säkerhet så fann de inget signifikant stöd 

(ibid.). Chellappa och Pavlou (2002) skriver vidare att skydd och kryptering båda två har en 

signifikant effekt på upplevd säkerhet medan verifikation påverkar upplevd säkerhet men har 

ingen statistik signifikans. Autentisering var enligt Chellappa och Pavlou (2002) marginellt 

signifikant vilket enligt författarna ger ett begränsat stöd för hypotes nummer fem. 

3.2. Informationssäkerhet 

MSB, förkortning för “Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”, är en myndighet i 

Sverige som enligt deras hemsida ger “Stöd för systematiskt arbete med informations-

säkerhet i organisationer” (MSB, n.d.). På sin hemsida skriver MSB att informationssäkerhet 

består av fyra olika delar som alla behöver skyddas: 

 

● Informationen måste finnas när man behöver den (tillgänglighet) 

 

● Man behöver kunna lita på att informationen är korrekt och inte manipulerad eller 

förstörd (riktighet) 

 

● Endast behöriga personer får ha åtkomst till informationen (konfidentialitet) 

 

● Det måste gå att följa informationen för att se hur den har hanterats och hur den har 

kommunicerats (spårbarhet) 

 

Dessa delar kan därmed sammanfattas som tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och 

spårbarhet. Dessa grundpelare är alltså det som utgör informationssäkerhet. Definitionen av 

informationssäkerhet stöds även av Peltier (2001) och Anderson (2003) som även inkluderar 

mer specifikt att dessa fyra delar måste säkerställa på både logisk och fysisk nivå. Logisk 

nivå betyder med andra ord mjukvara så som applikationer och program medan fysisk nivå 

handlar om hårdvara så som servrar och nätverksutrustning. MSB (n.d.) menar att skydd-

andet av informationssäkerhet måste anpassas efter behovet och får inte vara varken för 

“klent eller alltför krångligt och dyrt” (MSB, n.d.).  

 

Med de fyra grundpelarna för informationssäkerhet så medföljer ett antal olika risker som 

alla kan påverka hur pass säker en molntjänst faktiskt är. I och med detta så har vi i följande 

kapitel sökt efter risker som klart och tydligt kan kopplas samman med informations-

säkerhetens olika delar. 
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3.3. Säkerhetsrisker 

Carroll och Merwe (2011) beskriver bland annat i sin artikel om risker, fördelar och kontroll i 

molnet ett antal olika informationssäkerhetsrisker. Som underlag till artikeln utgick författarna 

från litteratur för att sedan intervjua ett antal personer för att verifiera den data de samlat in. 

De kom fram till att informationssäkerhet är den mest omtalade frågan och beskriver vidare i 

sin artikel vilka säkerhetsrisker som finns och hur man kan motverka dem (ibid). 91.7% av 

de personer som författarna intervjuade ansåg att informationssäkerhet är det mest kritiska 

riskområdet för molntjänster (ibid). Förutom intervjuer genomförde Carrol och Merwe även 

en litteraturundersökning, vilken visar att säkerhet är det största bekymret med molntjänster. 

 

Subashini och Kavitha (2011) skriver att i en SaaS-baserad molntjänst är det tjänsteleve-

rantören som är ansvarig för alla användares säkerhet. Detta innebär att det blir svårt för 

tjänstens användare att kontrollera att korrekta säkerhetsåtgärder är implementerad (ibid). 

Subashini och Kavitha (2011) och Carroll och Merwe (2011) beskriver ett flertal olika säker-

hetsrisker i molnet och går in i detalj på hur dessa olika risker kan påverka användaren 

negativt samt hur riskerna kan motverkas.  

 

De definitioner av risker som följer i detta kapitel kopplas samman med den definition av 

informationssäkerhet som används i studien. De delar som inkluderas i informationssäkerhet 

behöver alla skyddas och hanteras på rätt sätt för att uppnå säker lagring av data. Alla de 

risker som gås igenom i det här kapitlet är direkta hot mot informationssäkerhetens grund-

pelare. I de kapitel som följer gås det igenom varför och hur dessa risker kan påverka infor-

mationssäkerhet. Kapitlet tar även upp definitioner av risker som indirekt kan påverka infor-

mationssäkerhetens grundpelare. 

3.3.1. Datasekretess  

Datasekretess i molnet innebär att molntjänstens leverantör måste säkerställa dess 

användares data och införa säkerhetsåtgärder för att se till att säkerheten upprätthålls 

(Subashini och Kavitha, 2011). Denna risk innefattar till stor del konfidentialitet inom infor-

mationssäkerhet, det vill säga att obehöriga inte ska få tillgång till data, vilket man kan läsa 

vidare om i kapitel 3.2. När en användare av molnet flyttar sin verksamhet till molnet så 

innebär detta att denne inte längre har skydd av lokala säkerhetspolicyer och fysiska kon-

trollen (ibid). När datan lagras externt ökar alltid risken för att någon obehörig ska komma åt 

den (Carroll och Merwe, 2011). När datan lagras hos en tjänsteleverantör finns det risk för 

att andra av tjänstens användare eller en av tjänsteleverantörens anställda själv kopierar 

datan och på så sätt stjäl den (Carroll och Merwe, 2011). 

 

Subashini och Kavitha (2011) skriver att användare kanske inte vet var deras data sparas i 

och med att tjänsteleverantören kan lagra användares data på många olika ställen i världen. 

Det finns flera olika sekretessrisker som tillsammans kan bidra till att användares data inte är 

säker hos en molnleverantör. Molnbaserad infrastruktur delas mellan flera användare vilket 
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kan göra det svårt för tjänsteleverantörer att hålla datan säker (Carroll och Merwe, 2011). 

Dataläkage, data som hamna i obehörigas händer, pratar Carroll och Merwe (2011) även om 

i detta sammanhang då säkerhetsrättigheter hos leverantören kan sluta fungera och på så 

sätt möjliggöra för en hacker att komma åt användares datan både när den lagras men även 

när den transporteras fysiskt eller digitalt.  

 

Var datan fysiskt lagras spelar också roll. Det lands lagar och regler som tjänsten är baserad 

i kan påverka hur datan ska lagras (Carroll och Merwe, 2011). Olika länder kan exempelvis 

kräva olika strikt hantering av användares integritetskänsliga uppgifter vilket i sin tur kan 

kräva olika engagemang från tjänsteleverantören (ibid). Subashini och Kavitha (2011) skriver 

att platsens datan lagras på är väldigt viktigt och att exempelvis vissa länder i EU och 

Sydamerika inte tillåter att känslig data överförs över landets gränser till andra länder på 

grund utav den känsliga information som den kan innehålla. 

3.3.2. Datakontroll 

Användarna av en molnbaserad tjänst har ingen direkt fysisk kontroll över den data som 

lagras hos tjänsteleverantören (Carroll och Merwe, 2011). Vilket innebär att det är upp till 

tjänsteleverantören att kontrollera den data som dess användare överfört, för att se till att 

ingen identitetsstöld eller annan brottslig verksamhet så som lagring av illegala data utförs 

(Carroll och Merwe, 2011). Illegala data kan exempelvis vara upphovsrättsskyddat material. 

Datakontroll relaterar till tillgänglighet inom informationssäkerhet eftersom att datan som 

lagras kan bli otillgänglig för användare om den inte kontrolleras på rätt sätt (kapital 3.2.). Ett 

problem när det kommer till kontroll av data är att en användare som utför olaglig verk-

samhet på tjänsten riskerar att få sin hårdvara beslagtagen av någon myndighet vilket i sin 

tur kan leda till att andra användare som delade dennes hårdvara också får sin data 

beslagtagen (Carroll och Merwe, 2011).  

3.3.3. Tillgänglighet till data och tjänst 

Tillgänglighet handlar om säkerhetspolicyer och krisplaner som tillhandahålls av tjänste-

leverantören för att användaren alltid ska komma åt sin data (Carroll och Merwe, 2011) 

(Subashini och Kavitha, 2011). Tillgänglighet är en grundpelare till informationssäkerhet och 

MSB stödjer det förgående uttalandet men säger förutom att säkerhetspolicyer inkluderas så 

innefattas även administrativa rutiner och tekniskt skydd så som brandväggar och kryptering. 

Kryptering förklaras mer ingående i kapitel 3.2. Subashini och Kavitha (2011) skriver att 

tjänsteleverantören är ansvarig för att bygga upp redundanta så väl hårdvaru som mjukvaru-

skydd, samt skydd mot DoS (Denial of Service) attacker för den applikation dess kunder 

använder. DoS förklaras vidare i kapitel 3.3.7. Redundans i detta sammanhang innebär att 

man replikerar en del som för molntjänsten är en svag punkt, detta kan exempelvis vara att 

man installerar en extra strömgenerator där molntjänsten är baserad för att se till att om 

strömmen från el-bolaget slutar fungera så finns det en alternativ strömkälla. Carroll och 

Merwe (2011) skriver att en vital del av en tjänsteleverantörs skyldigheter gentemot sina 
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kunder när det kommer till tillgänglighet är genomtänkta krisplaner. Detta är viktigt för att se 

till att det finns en backup-plan att ta till om en katastrof skulle inträffa (ibid). En sådan 

katastrof skulle exempelvis kunna vara om en viktig backbone-länk (stora kablar som 

förbinder internet mellan länder och kontinenter) för internet skulle sluta fungera och trafik 

måste omdirigeras via andra vägar (Labovitz et al., 1999).  

 

Backuper, eller säkerhetskopiering på svenska, är en viktig process som bör tillhandahållas 

av tjänsteleverantören för att se till att återställning av data kan göras snabbt vid katastrofer 

(Subashini och Kavitha, 2011). Subashini och Kavitha (2011) rekommenderar även stark 

kryptering när backuper görs för att förhindra läckage av känslig data. Författaren skriver inte 

vad som menas med stark kryptering men enligt Carroll och Merwe (2011) kan olika krypte-

ringsalgoritmer uppfylla olika nivåer av säkerhet, beroende på hur pass bra de implemente-

ras. Stark kryptering tolkar vi därmed som väl implementerad kryptografi där tjänsteleveran-

tören förstår sig på tekniken och inför den på rätt sätt. När backuperrutiner ska testas av 

tjänsteleverantören för att säkerställa dess funktion kan det innebära konflikter med vissa 

sekretesslagar och andra närliggande regler (Carroll och Merwe, 2011). Sekretessregler 

gällande den data som man ska testa att göra backup på kan vara svåra att upprätthålla om 

man måste kontrollera datans integritet efter att testet har utförts (Carroll och Merwe, 2011). 

På grund utav sekretessregler och lagar innebär detta också att om en katastrof inträffar så 

finns det risk att vissa kunder till tjänsteleverantören blir prioriterade högre än andra (Carroll 

och Merwe, 2011). En katastrof kan exempelvis innebära att bärande hårdvara så som 

hårddiskar går sönder och stora mängder data måste återställas. Bärande i detta samman-

hang innebär hårdvara som ligger som grund för att infrastrukturen ska fungera. Om en 

kunds data exempelvis kräver annan hantering just på grund utav sekretessregler kanske 

denne prioriteras över andra just för att datan måste hanteras på ett speciellt sätt (Carroll 

och Merwe, 2011).  

 

En tjänsteleverantör som går i konkurs, eller av andra anledningar inte längre kan leverera 

sin molntjänst till sina användare kan resultera i att en eller flera användares data blir låst 

och inte längre kan göras tillgänglig för användaren (Carroll och Merwe, 2011). Ett exempel 

på en liknande incident som resulterade i att många användare fick sin data raderad är fallet 

megaupload. Megaupload var en molntjänst som användes för att lagra personliga data men 

även för att lagra data som sedan kunde delas med andra genom länkar som man skickade 

till varandra. Vid ett tillfälle år 2013 så raderades ett stort antal filer ägda av kunder runtom i 

hela världen efter att ägaren av molntjänsten inte betalade de räkningar och avgifter som 

serverägarna krävde honom på (Brodkin, 2013). Detta resulterade i en enorm dataförlust för 

många användare i Europa medan användare i andra delar av världen kom undan då endast 

de europeiska servrarna raderades (Brodkin, 2013). Eftersom att molntjänster är väldigt 

beroende av fungerande internet så kan problem i molntjänstens uppkoppling till internet 

leda till att vissa användare inte kan komma åt tjänsten på ett optimalt sätt (Carroll och 

Merwe, 2011). 
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3.3.4. Dataintegritet 

Dataintegritet innebär att skydda data för att se till att den är korrekt, inte förstörs och att den 

är tillgänglig för användaren vid behov (MSB, n.d.). Brist på integritetskontroll på datanivå är 

något som kan leda till stora problem (Subashini och Kavitha, 2011). Intergritetskontroll på 

applikationsnivå, exempelvis åtkomst till databaser direkt utan att gå via det medium som 

kontrollerar dataintegritet, kan också det leda till problem med datans integritet (ibid). Om 

man inte använder det medium som kontrollerar integritet så finns det heller inget som 

skyddar datan för att se till att den är korrekt. Förutom databaser så består även molnet av 

ett flertal andra olika delar som delas mellan ett stort antal användare (Carroll och Merwe, 

2011). Dessa delar kan exempelvis inkludera nätverk, applikationer, och andra system (ibid). 

Om en säkerhetsbrist hittas i någon av dessa delar kan det ofta hända att dessa brister inte 

åtgärdas direkt i brist på tid eller andra anledningar, vilket i sin tur lämnar dessa olika delar 

öppna för attacker och säkerhetshål (Carroll och Merwe, 2011). Som tidigare nämnt så finns 

det ett flertal olika integritetsproblem som kan inträffa om någon av ovanstående scenarion 

inträffar. Ett sådant problem är otillåten tillgång till de olika delar som finns i molntjänsten 

(Carroll och Merwe, 2011). Otillåten tillgång till data kan förutom att datan riskeras att stjälas 

även löpa risk att modifieras, förstöras, eller göras otillgänglig för användaren som sparat 

den (Carroll och Merwe, 2011). 

 

Ett problem som kan uppstå hos tjänsteleverantören är att denne inte håller tillräckligt bra 

separation mellan olika användares data på ett gemensamt lagringsmedium (Carroll och 

Merwe, 2011). Så kallad “multi-tenancy” är ett kännetecken för molntjänster som i ett moln-

sammanhang innebär att ett flertal användare kan dela på ett lagringsmedium men samtidigt 

ha helt och hållet separata och personliga lagringsenheter (Subashini och Kavitha, 2011). 

Dessa lagringsmedier är virtuella och separeras med hjälp av mjukvara (Subashini och 

Kavitha, 2011). Eftersom att flera användare delar samma hårdvara och mjukvara finns det 

även risk att en användare “invaderar” andra användares virtuella lagringsenheter genom 

säkerhetshål och hackerangrepp (Subashini och Kavitha, 2011). Det är upp till leverantören 

att tillhandahålla ordentlig separation av så väl hårdvara som mjukvara för att se till att detta 

inte sker (Subashini och Kavitha, 2011). När Subashinis och Kavithas skrev sin artikel år 

2011 så menade de att virtualiseringsteknologier inte erbjuder perfekt isolering av virtuella 

enheter och att det finns många buggar som tillåter användare att rymma från sina virtuella 

miljöer och invadera andras. Eftersom att molnteknologin hela tiden utvecklas så innebär det 

även att vissa nya risker uppstår medan andra blir mindre påtagliga. Även om Subashinis 

och Kavithas menar att virtualiseringsteknologier år 2011 inte erbjöd perfekt isolering kan det 

fortfarande vara så att detta har förbättrats under senare år vartefter utvecklingen av 

teknologin går framåt. 

3.3.5. Datakryptering 

Kryptering innebär att data förvrängs för att inte bli läsligt för någon annan än den som har 

rätt nyckel för att återställa datan (Microsoft, n.d.). Kryptering av data är viktigt för att hålla 
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data säker både från att läckas genom säkerhetshål i molntjänsten. Kryptering är även viktigt 

för att förhindra otillåten åtkomst från exempelvis anställda hos tjänsteleverantören 

(Subashini och Kavitha, 2011). I och med att tjänsteleverantören är den som kontrollerar 

datan så är det också de som ligger högst i hierarkin vilket gör det extra viktigt att skydda 

datan med starka krypteringsalgoritmer när datan lagras (Carroll och Merwe, 2011). När det 

gäller kryptering av lagrad data så är det även som nämnt i kapitel 3.3.3. viktigt att backuper 

krypteras för att återigen förhindra dataläkage, det vill säga att datan läcks till obehöriga. 

Kryptering är dock inte endast viktigt i lagringen av data. Det är även viktigt att kryptera data 

med en stark krypteringsalgoritm när den överförs mellan olika platser via internet och lokala 

nätverk för att se till att ingen kan avlyssna och stjäla datan på vägen (Subashini och 

Kavitha, 2011). Innebörden av stark kryptering har tidigare förklarats i kapitel 3.3.3. Carroll 

och Merwe (2011) menar att starka krypteringsalgoritmer som implementeras på fel sätt kan 

gå från att vara mycket starka och säkra till att bli svaga och osäkra. Det är därmed viktigt att 

tjänsteleverantören förstår sig på kryptografi när de implementerar olika algoritmer just för att 

undvika detta problem. 

3.3.6. Administrering 

När man bedriver en molntjänst så kan det som tjänsteleverantör finnas anledning att vilja 

administrera tjänsten över Internet om man inte har lokal tillgång till administrativa verktyg på 

plats. Detta medför risker eftersom att administrationen skrev över just internet och dessa 

risker inkluderar väldigt många tidigare nämnda säkerhetshål samt säkerhetsrisker. 

Information som lösenord använda för inloggning eller annan känslig data riskerar att stjälas 

vid överföring om inte korrekt och stark kryptografi används (Carroll och Merwe, 2011). Om 

administrationen hade skett lokalt så hade denna risk inte uppstått då tjänsten exponeras på 

ett helt annat sätt när den administreras över internet (ibid). Det medför exempelvis alla de 

risker som tidigare nämnts vid överföring av data via internet i kapitel 3.3.5. 

 

När användare vill administrera sina konton hos en molntjänst så innebär detta också 

liknande risker som tjänsteleverantören möts av när de vill administrera sitt system. Utöver 

de tidigare nämna riskerna så inkluderas även här svaga autentiseringsmekaniker (Carroll 

och Merwe, 2011). Svaga autentiseringsmekaniker kan exempelvis inkludera svaga 

lösenord satta av användare själva vilket i kombination med svaga standarder för lösenords-

komplexitet hos tjänsteleverantören leder till större risk för obehörig åtkomst till data (Carroll 

och Merwe, 2011). Autentiseringslösningar på en plattform där väldigt många användare 

delar hårdvara och mjukvara kan vara svåra att utveckla och göra bra (Carroll och Merwe, 

2011). 

 

Vanligtvis när flera användare ska komma åt en och samma tilldelade lagringsresurs lokalt 

så kan man använda sig av lösningar så som active directory (Subashini och Kavitha, 2011). 

Active directory kan användas för att dela ut rättigheter till resurser och användare i ett 

nätverk och på så sätt kontrollera vem som får komma åt vad (Microsoft, n.d.). När man 

däremot använder sig av en molntjänst så lagras användaruppgifter hos tjänsteleverantören, 
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ofta på en databas (Subashini och Kavitha, 2011). Det kan på grund utav detta bli väldigt 

mycket jobb för exempelvis organisationer som hyr en tjänst då de måste ändra sina 

användarrättigheter så väl lokalt i sitt nätverk som i molntjänsten (ibid).  

3.3.7. Nätverkssäkerhet 

När data transporteras mellan en användare och en molntjänst så måste datan som skickas 

skyddas för att se till att inget läckage av känslig data sker vid överföringen (Subashini och 

Kavitha, 2011). Som tidigare nämnts i kapitel 3.3.5. så är stark krypteringen ett bra sätt att 

skydda data vid överföring. Subashini och Kavitha (2011) säger att två exempel på krypte-

ringstekniker vid överföring av data är SSL (Secure Socket Layer) och TLS (Transport Layer 

Security). SSL och TLS används båda för att kryptera data och autentisera användare och 

servrar när data transporteras (Microsoft, n.d.). 

 

En annan risk uppkommer när användaren loggar in på molntjänsten, exempelvis för att 

göra en fjärranslutning och för att administrera sin molntjänst (Carroll och Merwe, 2011). En 

hacker skulle vid detta tillfälle kunna injicera kod om molntjänsten inte hanterar användarens 

inmatningar på ett säkert sätt och på så sätt lyckas ta sig in i systemet och komma åt data 

(ibid). Så kallade man-in-the-middle attacker är också en risk, där den data som överförs 

mellan användaren och molntjänsten riskerar att avlyssnas och stjälas på vägen om 

kryptering inte finns implementerad (ibid). DoS (Denial of Service) är en attack där väldigt 

mycket data skickas för att överbelasta en internetbaserad tjänst (Stephan, 2002). Därmed 

blir DoS även en risk för molntjänster. Detta kräver att tjänsteleverantören implementerar 

något slags skydd för att mitigera attacken innan den hinner överbelasta deras nätverk 

(Stephan, 2002). 

 

I en molnbaserad tjänst så försvinner det skydd som en användare har lokalt, så som 

brandväggar, och användaren blir istället tvungen att förlita sig på säkerheten hos tjänste-

leverantören (Carroll och Merwe, 2011). Detta innebär att det läggs stora krav på att 

tjänsteleverantören kan erbjuda lika mycket eller mer säkerhet gentemot internet som 

användaren själv har lokalt (Carroll och Merwe, 2011). 

 

Dessa säkerhetsrisker är en representation av vilka svagheter och orosmoment som finns i 

dagens molnbaserade tjänster. Enligt Carroll och Merwe (2011) behöver man beakta dessa 

risker för att se till att kompletthet, integritet och tillgänglighet av applikationer och data 

upprätthålls i molnet. Carroll och Merwes beskrivning av de olika informationssäkerhet-

sriskerna innehåller inte konkreta beskrivningar av hur angrepp kan genomföras av en 

hacker som vill komma åt molnanvändares data. Därför har vi tagit hjälp av Krutz och Vines 

(2010) bok som diskuterar hur angreppen utförs och vad de kan leda till. 
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4. Empiri 

I detta kapitel som kommer vi presentera all den empiri vi samlat in från respondenterna som 

svarat på vår enkät. Empirin kommer att presenteras i text i form av siffror, och grafer som 

läsaren kan stödja sig på för att få en mer visuell bild av de olika datasamlingarna som 

presenteras i kapitlet.  

4.1. Kön och åldersfördelning 

I början av enkäten så frågade vi respondenterna om deras ålder och kön. Datan användes 

senare i analysen och för att kunna generalisera beroende på exempelvis åldersgrupper. 

Det var valfritt att fylla i båda dessa svar vilket vi framförde klart och tydligt i informationen. 

 

Av de 88 som svarade på enkäten så identifierade sig 27% som kvinnor, 66% som män, och 

7% som något annat eller valde att inte svara. Den åldersgrupp med flest respondenter var 

åldersgruppen 17-24 år med 51% av det totala antalet respondenter. De övriga åldersgrupp-

erna, 25-39 år och 40-60 år, hade 22% respektive 23% av det totala antalet respondenter. 

Slutligen valde 4 % att inte fylla i någon ålder alls. Det vanligaste förekommande könet var 

alltså män och den största åldersgruppen var personer mellan 17 och 24 år. Den yngsta 

respondenten var 17 år och den äldsta var 60 år. Följande graf illustrerar åldersfördelningen 

mellan alla respondenter samt deras kön: 

 
Figur 1: Redovisning av kön och åldersfördelning över respondenter 
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Figur 1 visar att den största delen av alla respondenter är män i åldersgruppen 17-24. 

Den näst största gruppen var män mellan 40-60 år, den tredje största var kvinnor mellan 25-

39 år, och den fjärde största var män mellan 25-39 år.  

4.2. Användning av molntjänster 

Vi ställde frågor till respondenterna angående deras användning av molntjänster till exempel 

om de använder molntjänster överhuvudtaget, och i så fall vilken eller vilka molntjänster. 

 

På frågan “Använder du någon molntjänst?” gavs följande svarsalternativ “Ja”, “Nej”, 

“Nej men jag har använt”, och “Vet ej”. Det gick även att fylla i ett “Övrigt”-fält om ingen av de 

tidigare svaren passade in på det respondenterna ville svara. Av de 88 som svarade på 

enkäten var det 80% som svarade “ja” på att de använder molntjänster, 4.5% som svarade 

“nej” på att de använder molntjänster, 12.5% som svarade “nej men jag har använt moln-

tjänster”, och 3% som svarade ”vet ej”. Denna graf illustrerar resultatet på denna fråga: 

 
Figur 2: Redovisning av hur många procent av respondenterna som använder molntjänster 
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Figur 3: Redovisning av hur många procent av respondenterna som använder molntjänster. 

Respondenterna är indelade i åldersgrupper. 

 

Figur 3 reflekterar det tidigare påstående och det går att se tydligt att svaret “Ja” är 

överrepresenterat inom alla olika åldersgrupper. I åldersgrupperna 17-24 och 25-39 kan man 

se ungefär samma distribuering av svar med skillnaden att antalet som svarat nej är lite 

högre i 25-39. Åldersgruppen 40-60 skiljer sig något där respondenter som svara “Nej men 

jag har använt” är lägre och antalet som svara endast nej är näst högst. De respondenter 

som inte angett någon ålder har uteslutande svarat “Vet ej” eller ja på frågan. Den ålders-

grupp som använder molntjänster mest är 17-24, där efter kommer 25-39 och 40-60. Sist 

kommer de som inte angivit någon ålder. 

 

På frågan “Använder du någon av följande molntjänster?” kunde respondenterna svara med 

ett, flera eller inget svarsalternativ. Svarsalternativen var “iCloud”, “Dropbox”, “Google drive”, 

“Owncloud”, och övrigt. Denna fråga fick respondenterna svara på oavsett vad de valt i 

föregående fråga där de fick svara på om de använder några molntjänster. Frågan var valfri 

och det var totalt 74 stycken av 88 som svarade på den. Av dessa 74 som svarade på 

frågan är fördelningen följande: 72% som svarade att de använde Dropbox, 65% svarade att 

de använde Google drive, 2% svarade att hen använde Amazon S3, 2% svarade att hen 

använde Cloudfront, 5% svarade att de använde Microsoft OneDrive, 5% svarade att de 

använde Owncloud, och slutligen en som svarade vet ej. Observera att procentsumman 

överstiger 100 då vissa respondenter svarade att de använder fler än en molntjänst. 
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Figur 4: Redovisning av användning av olika molntjänster. 

 

Åldersfördelningen på denna fråga är ganska jämn. Man kan på figur 4 se att de tre mest 

använda molntjänsterna är i fallande ordning: Dropbox, Google drive och iCloud. Amazon 

S3, Cloudfront och “vet ej” svarades av 2% vardera. 

 

De respondenter som på frågan “Använder du någon molntjänst?” svarade “Nej” eller “Nej 

men jag har använt” dirigerades i vår enkät till frågan “Vilken är den största anledningen till 

att du inte använder molnlagring?”. Denna fråga kunde endast de som valt att de inte 

använder någon molntjänst svara på. Av de 88 som svarade på enkäten var det 17% som 

dirigerades vidare till denna och svarade på den. De som valde “Nej” eller “Nej men jag har 

använt” på frågan “Använder du någon molntjänst?” men fortfarande valde en molntjänst på 

frågan “Använder du någon av följande molntjänster?” skickades fortfarande vidare till denna 

fråga. 
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Figur 5: Redovisning av anledningar till varför respondenterna ej använder någon molntjänst 

 

Figur 5 visar att alla som svarat på denna fråga har fyllt i sin ålder i början av enkäten. Den 

största anledningen till att åldersgruppen 17-24 inte använder någon molntjänst är att de inte 

har någon användning för den. Åldersgruppen 25-39 svarade samma sak. Åldersgruppen 

40-60 år svar var fördelade mellan att föredra att spara filer lokalt, att inte veta hur man 

använder molntjänster, och att molnet inte är säkert nog. Ingen från åldersgruppen 25-39 år 

svarade att de föredrog att spara filer lokalt, detsamma gällde för åldersgruppen 40-60 år 

fast på frågan jag har ingen användning av det. I åldersgrupperna 17-24 år samt 25-39 år 

svarade ingen att de inte visste hur man använder molntjänster och inte heller att molnet inte 

är säkert nog.  

4.3. Viktiga faktorer för att molntjänster ska vara säkra 

I enkäten frågade vi respondenterna om de ansåg att molntjänster är säkra eller ej. I nästa 

kapitel följde vi upp med specifika frågor angående detta för att få mer detaljerade svar. 

Dessa frågor bestod av skalor mellan ett till fem där respondenterna kunde välja ett högre 

nummer om faktorn spelar stor roll i deras bedömning av en molntjänst säkerhet eller ett 

lägre nummer om det inte spelar stor roll. Dessa frågor var alla valfria och respondenterna 

kunde välja att inte fylla i något nummer vilket då gav ett blankt svar. 

 

På frågan “Anser du att molntjänster är säkra eller osäkra”, som var obligatorisk, gavs 

följande svarsalternativ “Jag tycker att de är säkra”, “Jag tycker inte att de är säkra”, “Det 
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beror på vilken molntjänst”, och “Ingen åsikt”. 88 av 88 respondenter svarade på denna 

fråga totalt.  31% svarade “Jag tycker att de är säkra”, 18% svarade “Jag tycker inte att de är 

säkra”, 25% svarade “Det beror på vilken molntjänst”, och slutligen svarade 26% stycken att 

de inte hade någon åsikt.  

 

I följd med denna fråga hade vi också ett fält där respondenterna kunde fylla i övriga 

kommentarer de kunde tänkas ha i relation till den tidigare frågan. Frågan i detta fält löd 

“Övriga kommentarer (valfritt)” och var av typen fri text. I andra sektioner av vår enkät där vi 

också hade detta fält för övriga kommentarer fick vi inte lika många svar som i detta i just 

detta kapitel. Det var totalt 15% av de 88 respondenterna som svarade på denna fråga. 

Följande tabell visar alla de kommentarer vi fick samt åldersgrupp och sysselsättning för den 

svarande. Vi valde att ta bort fältet yrke från denna tabell för att bevara anonymiteten hos 

respondenterna. 

 

Tabell 1: Övriga kommentarer (fritext) som respondenterna kunde svara på i samband med 

frågan ”Anser du att molntjänster är säkra eller osäkra" 

Kommentar Åldersgrupp Sysselsättning 

De upplevs säkra, 
men är svårt att veta 
egentligen. 

17-24 Student 

Egentligen skulle jag 
vilja svara "Jag vet 
inte om de är säkra 
eller inte". 
Molntjänster, framför 
allt iCloud som jag 
använder, är väldigt 
svår att få överblick 
över tycker jag. 

40-60 Arbetar 

förvarar ej känslig 
data i moln 

25-39 Student 

Har ingen aning. 
Beror på vad som 
menas med säker. 
Att mina filer alltid 
ska finnas kvar och 
vara tillgängliga. 
Eller att mina filer 
inte ska läcka till 
någon annan. 

17-24 Arbetar 

Jag använder ej 17-24 Student 
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moln för att spara 
viktig information 

Jag använder inte 
molntjänster till 
privata saker 

17-24 Student 

Jag hoppas de är 
säkra är egentligen 
mitt svar. 

17-24 Arbetar 

Jag vet inte mycket 
om molntjänster, 
men jag upplever 
dem som säkra. 

17-24 Arbetslös 

Om vet riskerna 
med dem. 

17-24 Arbetar 

Owncloud och 
Google Drive funkar 
ju braaaa 

17-24 Student 

säkra för sitt 
ändamål. skulle 
kanske inte spara 
rikets hemligheter 
på en molntjänst 

17-24 Arbetar 

Vet egentligen inte 
hur det fungerar 
men det är smidigt 

25-39 Arbetar 

Public cloud känns 
aldrig säkert, men 
så länge ingen kan 
ha en stor nytta utav 
information som jag 
laddar upp så känns 
det lugnt. 

25-39 Student 

 

23% av de som svarade på den här frågan har i kommentarerna uttryckt att de inte, sparar 

så som de benämner det; “privata saker”, ”viktig information”, och “känslig data” i moln-

tjänster. 46% av de som svarade på frågan känner sig osäkra och skrev på olika sätt att de 

inte riktigt vet om molntjänster är säkra eller ej.  
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Figur 6: Redovisning av vad privatpersoner anser om molntjänsters säkerhet. 

 

I figur 6 kan man se vad folk svarade på frågan “Tycker du att molntjänster är säkra?” 

uppdelat i åldersgrupper. Man kan i figuren se att svarsresultatet var ganska jämt mellan de 

olika åldersgrupperna med ett undantag av åldersgruppen 40-60 som en stor del valde att 

svara ingen åsikt. Det svarsalternativ som flest valde var “Jag tycker att de är säkra”. Det 

näst mest valda alternativet var “Ingen åsikt”, därefter kommer “Det beror på vilken 

molntjänst”, och sist kom “Jag tycker inte att de är säkra”. 

 

Respondenterna fick välja på en skala mellan ett och fem hur mycket “Molntjänstens 

leverantörs rykte” spelar roll när de avgör om molntjänster är säkra där fem representerar 

stor inverkan medan ett representerar låg inverkan. Denna fråga var valfri. Av de 88 

personer som svarade på enkäten svarade 95% på den här frågan. Svarsfördelningen visas 

i tabellen och grafen nedan. 

 

Tabell 2: Svarsfördelningen från respondenterna på frågan om hur mycket molntjänstens 

leverantörs rykte påverkar när de avgör om en molntjänst är säker eller ej. 

1 2 3 4 5 

7% 5% 19% 34.5% 34.5% 

Tabellen visar svarsfördelningen för kategorin “Alla åldersgrupper”. Observera att procenten 

är avrundade till närmsta heltal.  
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Figur 7: Redovisning av hur viktig molntjänstens leverantörs rykte är för respondenterna. 

 

Det vanligaste svaret på den här frågan var i åldersgruppen 17-24 år svarsalternativ fyra. 

I åldersgruppen 25-39 år svarsalternativ fem och i åldersgruppen 40-60 år svarsalternativ 

fyra. Av de som inte angav någon ålder alls var fördelningen nästan helt jämn med 

undantaget att ingen angav svarsalternativ ett. Grafen visar att de Bland alla åldersgrupper 

kan man se att fördelningen mellan de olika svarsalternativen är lika med undantaget för 

svarsalternativ fem i åldersgruppen 40-60 år som är lägre än de övriga och svarsalternativ 

fyra som istället var högre. 

 

Respondenterna fick välja på en skala mellan ett och fem hur mycket “Att molntjänstens 

leverantör tillhandahåller information om hur det du sparar i tjänsten hanteras” spelar roll när 

de avgör om molntjänster är säkra där fem representerar stor inverkan medan ett represen-

terar låg inverkan. Denna fråga var valfri. 95% av totalt 88 respondenter svarade på den här 

frågan.  

 

Tabell 3: Svarsfördelningen från respondenterna på frågan om hur mycket att molntjänstens 

leverantör tillhandahåller information om hur det du sparar i tjänsten hanteras påverkar när 

de avgör om en molntjänst är säker eller ej. 
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1 2 3 4 5 

7% 5% 20% 32% 36% 

Tabellen visar svarsfördelningen för kategorin “Alla åldersgrupper”. Observera att procenten 

är avrundade till närmsta heltal. 

 

 
Figur 8: Redovisning av hur viktigt det är för respondenterna att molntjänstens leverantör 

tillhandahåller information om hur lagrad data hanteras i tjänsten. 

 

Det mest valda svaret som man kan se i figur 8 var svarsalternativ fem, det näst vanligaste 

var fyra, det tredje vanligaste var tre, det fjärde vanligaste var ett, och det minst förekomm-

ande svaret var två. I åldersgruppen 17-24 var det vanligaste svaret svarsalternativ 4. I 

åldersgruppen 25-39 var det vanligaste svarsalternativet fem. I åldersgruppen 40-60 angav 

flest svarsalternativ tre, ingen angav svarsalternativ två. Av de som inte angav någon ålder 

alls var fördelningen helt jämn med undantaget att ingen angav alternativ tre. 

 

Respondenterna fick välja på en skala mellan ett och fem hur mycket “Molntjänstens 

användargränssnitt (Utseende på menyer, formgivning, användarvänlighet)” inverkar när de 

avgör om molntjänster är säkra där fem representerar stor inverkan medan ett representerar 

låg inverkan. Denna fråga var valfri. 99% av de 88 som svarade på enkäten svarade på den 

här frågan.  
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Tabell 4: Svarsfördelningen från respondenterna på frågan om hur mycket molntjänstens 

användargränssnitt (Utseende på menyer, formgivning, användarvänlighet) påverkar när de 

avgör om en molntjänst är säker eller ej. 

1 2 3 4 5 

11% 22% 28% 22% 17% 

Tabellen visar svarsfördelningen för kategorin “Alla åldersgrupper”. Observera att procenten 

är avrundade till närmsta heltal. 

 

 
Figur 9: Redovisning av hur viktig molntjänstens användargränssnitt är för respondenterna. 

 

Det mest vanliga svaret som man kan se i figur 9 var svarsalternativ tre, det näst vanligaste 

var delat mellan svarsalternativ fyra och två, följt av svarsalternativ fem, det minst vanliga 

var ett. I åldersgruppen 17-24 år angav flest svarsalternativ två. I åldersgruppen 25-39 år 

angav flest svarsalternativ tre. Även I åldersgruppen 40-60 år angav flest svarsalternativ tre. 

Av de som inte angav någon ålder alls var det mest svarade alternativet fem. 

 

Respondenterna fick välja på en skala mellan ett och fem hur mycket “Molntjänstens 

support” inverkar vid avgörandet om molntjänster är säkra där fem representerar stor 

inverkan medan ett representerar låg inverkan. Denna fråga var valfri. 95% av de 88 som 

svarade på enkäten svarade på den här frågan. 
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Tabell 5: Svarsfördelningen från respondenterna på frågan om hur mycket molntjänstens 

support påverkar när de avgör om en molntjänst är säker eller ej. 

1 2 3 4 5 

10% 7% 24% 33% 26% 

Tabellen visar svarsfördelningen för kategorin “Alla åldersgrupper”. Observera att procenten 

är avrundade till närmsta heltal. 

 

 
Figur 10: Redovisning av hur viktig molntjänstens support är för respondenterna. 

 

Det vanligaste svaret som man kan se i figur 10 var svarsalternativ fyra, det andra var 

svarsalternativ fem, det tredje var svarsalternativ tre, det fjärde var svarsalternativ ett, och 

det minst vanliga var svarsalternativ två. I åldersgruppen 17-24 år angav flest svarsalternativ 

fyra. I åldersgruppen 25-39 var de vanligaste svaren fyra och fem, vilka lika många svarade. 

I åldersgruppen 40-60 var det vanligaste svaret fyra. Av de som inte angav någon ålder var 

det vanligaste svaret fem.  

 

Respondenterna fick välja på en skala mellan ett och fem hur mycket “Att det som sparas i 

molntjänsten krypteras” spelar roll när de avgör om molntjänster är säkra där fem represen-

terar stor inverkan medan ett representerar låg inverkan. Denna fråga var valfri. 84% av de 

88 som svarade på enkäten svarade på den här frågan. 
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Tabell 6: Svarsfördelningen från respondenterna på frågan om hur mycket att det som 

sparas i molntjänsten krypteras påverkar när de avgör om en molntjänst är säker eller ej. 

1 2 3 4 5 

3% 1% 16% 20% 60% 

Tabellen visar svarsfördelningen för kategorin “Alla åldersgrupper”. Observera att procenten 

är avrundade till närmsta heltal. 

 

 
Figur 11: Redovisning av hur viktigt respondenterna anser det vara att det som lagras i 

molntjänsten krypteras. 

 

Det mest valda svaret som man kan se i figur 11 var svarsalternativ fem, följt av svars-

alternativ fyra, det tredje vanligaste var svarsalternativ tre, det fjärde vanligaste svars-

alternativet var ett, och det minst vanliga var svarsalternativ två. Inom alla åldersgrupper 

svarade majoriteten alternativet fem. Av de som inte angav någon ålder alls var det mest 

förekommande svarsalternativet fem.  
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4.4. Vilka risker som kommer med användning av molntjänster 

och gradering av dessa risker 

I den här delen av enkäten bad vi respondenterna gradera scenarion efter hur stor risk de 

ansåg att stor risk att scenariot inträffade. Skalan som respondenterna svarade i var från ett 

till fem, där ett står för “ingen risk”, och fem för “hög risk”. 

 

Respondenterna fick bedöma på en skala från ett till fem hur stor risk de upplever det är “Att 

en hacker stjäl det du lagrar i en molntjänst?”. Ett innebär låg risk medan fem innebär hög 

risk. Denna fråga var valfri. 95% av de 88 som svarade på enkäten svarade på den här 

frågan.  

 

Tabell 7: Svarsfördelningen från respondenterna på frågan om hur stor risk de anser det är 

att en hacker stjäl det de lagrar i en molntjänst. 

1 2 3 4 5 

5% 37% 35% 16% 7% 

Tabellen visar svarsfördelningen för kategorin “Alla åldersgrupper”. Observera att procenten 

är avrundade till närmsta heltal. 

 

 
Figur 12: Redovisning av hur stor risk respondenterna anser det vara att en hacker stjäl det 

som lagrats i en molntjänst. 
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På frågan om risken att en hacker stjäl det som lagrats i en molntjänst var det vanligaste 

svarsalternativet två tätt följt av svarsalternativ tre. Vilket 77% av totalt 84 respondenter 

svarade. Det finns dock skillnader mellan åldersgrupperna. Respondenterna i åldersgruppen 

17-24 år svarade till stor del med alternativ två, 51% av alla i den åldersgruppen valde det 

svarsalternativet. Det var få av respondenterna i varje åldersgrupp som svarade med 

svarsalternativ fem med undantag för respondenterna i åldersgruppen 40-60 år där 21% 

angav det svarsalternativet. 

 

Tabell 8: Medelvärden för frågan om hur stor risken är att en hacker stjäl det som lagrats i 
en molntjänst. 

Alla åldersgrupper 2,8 

Åldersgruppen 17-24 2,6 

Åldersgruppen 25-39 2,9 

Åldersgruppen 40-60 3,3 

Åldersgruppen ålder ej angiven 2,8 

 

Respondenterna fick bedöma på en skala från ett till fem hur stor risk de upplever det är “Att 

en anställd hos en molntjänsts leverantör stjäl det som du lagrat i molntjänsten?”. Ett innebär 

låg risk medan fem innebär hög risk. Denna fråga var valfri. 93 % av de 88 som svarade på 

enkäten svarade på den här frågan. 

 

Tabell 9: Svarsfördelningen från respondenterna på frågan om hur stor risk de anser det är 

att en anställd hos en molntjänsts leverantör stjäl det som de lagrat i molntjänsten. 

1 2 3 4 5 

12% 39% 24% 20% 5% 

Tabellen visar svarsfördelningen för kategorin “Alla åldersgrupper”. Observera att procenten 

är avrundade till närmsta heltal. 
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Figur 13: Redovisning av hur stor risk respondenterna anser det vara att en anställd hos 

molntjänstens leverantör stjäl det som lagrats i en molntjänst. 

 

Risken att en anställd hos en molntjänstleverantör stjäl det som sparats i molntjänsten 

ansågs generellt som låg, då de lägre siffrorna var vanligast. Av dem 93% av totalt 88 

respondenter som svarade på frågan, ansåg cirka 39% att risken är låg. Bland respon-

denterna i åldersgruppen 40-60 år ansåg dock flest personer att risken var högre än de 

övriga åldersgrupperna. Vilket 47%, inom den åldersgruppen svarade. Det vanligaste valet i 

alla åldersgrupper var svarsalternativ två. 

 
Tabell 10: Medelvärden för frågan om hur stor risken är att en anställd hos molntjänstens 

leverantör stjäl det som lagrats i en molntjänst. 

Alla åldersgrupper 2,6 

Åldersgruppen 17-24 2,5 

Åldersgruppen 25-39 2,3 

Åldersgruppen 40-60 3,5 

Åldersgruppen ålder ej angiven 2,5 
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Respondenterna fick bedöma på en skala från ett till fem hur stor risk de upplever det är “Att 

en obehörig person stjäl det du lagrar i en molntjänst när det överförs mellan dig och moln-

tjänsten?”. Ett innebär låg risk medan fem innebär hög risk. Denna fråga var valfri. 97% av 

de 88 som svarade på enkäten svarade på den här frågan.  

 

Tabell 11: Svarsfördelningen från respondenterna på frågan om hur stor risk de anser det är 

att en obehörig person stjäl det de lagrar i en molntjänst när det överförs mellan dem och 

molntjänsten. 

1 2 3 4 5 

9% 39% 29% 18% 5% 

Tabellen visar svarsfördelningen för kategorin “Alla åldersgrupper”. Observera att procenten 

är avrundade till närmsta heltal. 

 

 
Figur 14: Redovisning av hur stor risk respondenterna anser det vara att en obehörig 

person stjäl det som lagrats i en molntjänst när det överförs mellan användaren och 

molntjänsten. 

 

Det vanligaste svaret på den här frågan, om man ser till alla åldersgrupper, var svars-

alternativ två, vilket cirka 39% respondenter svarade. I åldersgruppen 25-39 år svarade över 

hälften av respondenterna, 61%, med svarsalternativ två. I samma åldersgrupp så svarade 



Erik Mårtensson        Kandidatuppsats 

Tom Rosenlund        725G68 

 

 

48 

inte någon respondent varken alternativ ett eller fem. Respondenterna i åldersgruppen 17-24 

år svarade också till stor del alternativ två men hade fler svar på alternativ ett samt 5. 

 

Tabell 12: Medelvärden för frågan om hur stor risken är att en obehörig person stjäl det som 
lagrats i en molntjänst när det överförs mellan användaren och molntjänsten. 

Alla åldersgrupper 2,7 

Åldersgruppen 17-24 2,6 

Åldersgruppen 25-39 2,6 

Åldersgruppen 40-60 3,1 

Åldersgruppen ålder ej angiven 2,3 

 

Respondenterna fick bedöma på en skala från ett till fem hur stor risk de upplever det är “Att 

någon obehörig får tag på de personliga uppgifter du sparat i en molntjänst?”. ett innebär låg 

risk medan fem innebär hög risk. Denna fråga var valfri. 97% av de 88 som svarade på 

enkäten svarade på den här frågan.  

 

Tabell 13: Svarsfördelningen från respondenterna på frågan om hur stor risk de anser det är 

att någon obehörig får tag på de personliga uppgifter de sparat i en molntjänst. 

1 2 3 4 5 

5% 25% 43% 23% 4% 

Tabellen visar svarsfördelningen för kategorin “Alla åldersgrupper”. Observera att procenten 

är avrundade till närmsta heltal. 
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Figur 15: Redovisning av hur stor risk respondenterna anser det vara att en obehörig får tag 

på personliga uppgifter som lagrats i en molntjänst. 

 

Det vanligaste svaret på den här frågan var svarsalternativ tre, vilket cirka 43% respondenter 
svarade. Respondenterna i åldersgrupperna 17-24 år och 25-39 svarade med störst andelar 
på svarsalternativ tre. Respondenterna i åldersgruppen 40-60 år svarade istället mest på 
svarsalternativ fyra och hade färre svar på alternativ två än de andra två grupperna. 
 
Tabell 14: Medelvärden för frågan om hur stor risken är att en obehörig får tag på personliga 

uppgifter som lagrats i en molntjänst. 

Alla åldersgrupper 3 

Åldersgruppen 17-24 2,8 

Åldersgruppen 25-39 2,6 

Åldersgruppen 40-60 3,5 

Åldersgruppen ålder ej angiven 3,3 

 

Respondenterna fick bedöma på en skala från ett till fem hur stor risk de upplever det är “Att 

lagar och regler i det land som en molntjänst är baserad i påverkar det du sparar i moln-

tjänsten?”. ett innebär låg risk medan fem innebär hög risk. Denna fråga var valfri. 95% av 

de 88 som svarade på enkäten svarade på den här frågan.  



Erik Mårtensson        Kandidatuppsats 

Tom Rosenlund        725G68 

 

 

50 

 

Tabell 15: Svarsfördelningen från respondenterna på frågan om hur stor risk de anser det är 

att lagar och regler i det land som en molntjänst är baserad i påverkar det de sparar i 

molntjänsten. 

1 2 3 4 5 

8.5% 14.5% 32% 25% 20% 

Tabellen visar svarsfördelningen för kategorin “Alla åldersgrupper”. Observera att procenten 

är avrundade till närmsta heltal. 

 

 
Figur 16: Redovisning av hur stor risk respondenterna anser det vara att lagar och regler i 

det land som molntjänsten är baserad i påverkar det som lagrats i molntjänsten. 

 

Det vanligaste svaret på den här frågan var att risken upplevs som medel cirka 32% 

svarade. Fördelningen av svar i denna fråga skiljer sig relativt kraftigt mellan de olika 

respondenternas åldersgrupper. Majoriteten av båda åldersgrupperna 40-60 år och 17-24 år 

valde svarsalternativ tre. Det vanligaste svaret i åldersgruppen 25-39 år var svarsalternativ 

fyra med 41%. 

 

Tabell 16: Medelvärden för frågan om hur stor risken är att lagar och regler i det land som 

molntjänsten är baserad i påverkar det som lagrats i molntjänsten. 

Alla åldersgrupper 3,3 
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Åldersgruppen 17-24 3,2 

Åldersgruppen 25-39 3,2 

Åldersgruppen 40-60 3,6 

Åldersgruppen ålder ej angiven 4,5 

 

Respondenterna fick bedöma på en skala från ett till fem hur stor risk de upplever det är “Att 

tjänsteleverantören inte hanterar det du sparar i en molntjänst på ett säkert sätt?”. Ett 

innebär låg risk medan fem innebär hög risk. Denna fråga var valfri. 97% av de 88 som 

svarade på enkäten på den här frågan.  

 

Tabell 17: Svarsfördelningen från respondenterna på frågan om hur stor risk de anser det är 

att lagar och regler i det land som en molntjänst är baserad i påverkar det de sparar i 

molntjänsten. 

1 2 3 4 5 

2% 33% 28% 22% 15% 

Tabellen visar svarsfördelningen för kategorin “Alla åldersgrupper”. Observera att procenten 

är avrundade till närmsta heltal. 
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Figur 17: Redovisning av hur stor risk respondenterna anser det vara att tjänsteleverantören 

inte hanterar det som lagras i molntjänsten på ett säkert sätt. 

 

Det vanligaste svaret på den här frågan var att risken upplevs som låg vilket cirka 33% av 

respondenterna svarade. Det finns dock stora skillnader mellan åldersgrupperna. I ålders-

gruppen 40-60 ansåg 33% av respondenterna att risken var hög. Respondenterna i ålders-

gruppen 17-24 år valde inte svarsalternativ ett alls men 45% valde svarsalternativ två. 

 

Tabell 18: Medelvärden för frågan om hur stor risken är att tjänsteleverantören inte hanterar 

det som lagras i molntjänsten på ett säkert sätt. 

Alla åldersgrupper 3,2 

Åldersgruppen 17-24 3 

Åldersgruppen 25-39 3 

Åldersgruppen 40-60 3,8 

Åldersgruppen ålder ej angiven 3,3 

 

Respondenterna fick bedöma på en skala från 1 till 5 hur stor risk de upplever det är “Att en 

molntjänst blir tillfälligt otillgänglig för dig?”. 1 innebär låg risk medan 5 innebär hög risk. 

Denna fråga var valfri. Av de 88 som svarade på enkäten svarade 97% på denna fråga. 7% 

angav svarsalternativ ett, 25% angav svarsalternativ två, 28% angav svarsalternativ tre, 27% 

angav svarsalternativ fyra, och 13% angav svarsalternativ fem.  

 

Tabell 19: Svarsfördelningen från respondenterna på frågan om hur stor risk de anser det är 

att allt eller delar av det de sparat på en molntjänst blir tillfälligt otillgängligt för dem. 

1 2 3 4 5 

7% 25% 28% 27% 13% 
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Figur 18: Redovisning av hur stor risk respondenterna anser det vara att en molntjänst blir 

tillfälligt otillgänglig. 

 

Det vanligaste svaret på den här frågan var att risken är medel (3:a på skalan), vilket 24 av 

85 (cirka 28%) respondenter svarade, det var dock nästan lika många som svarade att 

risken är låg (2:a på skalan) och att risken är medelhög (4:a på skalan), 21 av 85 (cirka 25%) 

respektive 23 av 85 (27%). I åldersgruppen 40-60 år så svarade ingen av respondenterna 

alternativ 1 och majoriteten svarade 4 vilket även var den största delen som svarade ett 

alternativ inom alla åldersgrupper med 40%. 

 

Tabell 20: Medelvärden för frågan om hur stor risken är att en molntjänst blir tillfälligt 
otillgänglig. 

Alla åldersgrupper 3,1 

Åldersgruppen 17-24 2,8 

Åldersgruppen 25-39 3 

Åldersgruppen 40-60 3,9 

Åldersgruppen ålder ej angiven 3,5 

 

Respondenterna fick bedöma på en skala från ett till fem hur stor risk de upplever det är “Att 

allt eller delar av det du sparat på en molntjänst blir permanent otillgängligt för dig?”. Ett 
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innebär låg risk medan fem innebär hög risk. Denna fråga var valfri. 97% av de 88 som 

svarade på enkäten svarade på den här frågan.  

 

Tabell 21: Svarsfördelningen från respondenterna på frågan om hur stor risk de anser det är 

att allt eller delar av det de sparat på en molntjänst blir permanent otillgängligt för dem. 

1 2 3 4 5 

14% 31% 25% 16% 14% 

Tabellen visar svarsfördelningen för kategorin “Alla åldersgrupper”. Observera att procenten 

är avrundade till närmsta heltal. 

 
Figur 19: Redovisning av hur stor risk respondenterna anser det vara att en molntjänst blir 

permanent otillgänglig. 

 

Det vanligaste svaret på den här frågan var svarsalternativ två vilket cirka 30% av 

respondenterna svarade. I åldersgruppen 40-60 år svarade 53% av respondenterna 

svarsalternativ tre. Ingen i samma åldersgrupp svarade med svarsalternativ ett. Inom 

åldersgruppen 17-24 år var det vanligaste svarsalternativet två. 

 

Tabell 22: Medelvärden för frågan om hur stor risken är att en molntjänst blir permanent 
otillgänglig: 

Alla åldersgrupper 2,9 
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Åldersgruppen 17-24 2,6 

Åldersgruppen 25-39 2,6 

Åldersgruppen 40-60 3,6 

Åldersgruppen ålder ej angiven 3,5 
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5. Analys 

I det här kapitlet utgår vi ifrån den empiri vi presenterat i kapitel fyra. Till skillnad från kapitel 

fyra, där resultatet endast presenterades, beskrivs här mönster vi uppmärksammat och 

andra observationer vi gjort vid analysen av det empiriska materialet. 

5.1. Användning av molntjänster 

Det vi kunde se i empirin är att en stor del av respondenterna inom såväl de yngre som de 

äldre åldersgrupperna använder molntjänster ganska flitigt. I åldersgruppen 40-60 år 

svarade 80% av respondenterna att de använder en eller flera molntjänster och 5% av 

respondenterna att de tidigare använt sig av molntjänster, men inte använder någon 

molntjänst längre. 78% av respondenter i åldersgruppen 17-24 år att de använder sig av 

molntjänster och 16% att de använt molntjänster tidigare. Liknande siffror återfinns i 

åldersgruppen 25-39 år där 80% använder molntjänster. Mönstret som går att urskilja är att 

användning av molntjänster är utbrett inom alla olika åldersgrupper bland våra respondenter. 

Majoriteten av respondenterna inom alla åldersgrupper använder någon molntjänst. 

Eftersom att enkäten spreds på Facebook till våra respondenter förväntade vi oss att dessa 

siffror skulle vara ganska höga då Facebook i sig kan klassas som en typ av molntjänst. 

Detta i kombination med att majoriteten av våra respondenter som fyllt i att de använder 

molntjänster, använder fler än en molntjänst, gör att dessa siffror inte kommer som en 

överraskning. 

 

Vi kan se att många av de som svarade på vår enkät använder sig av molntjänster. Vi valde 

som följdfråga att undersöka vilken eller vilka molntjänster våra respondenter använder sig 

av. Det vi lade märke till var att av dem molntjänster vi valt att fylla i som förbestämda val var 

Dropbox den mest använda molntjänsten. Tätt inpå kom molntjänsten Google drive som var 

den näst mest använda tjänsten. En intressant observation i svaren på denna fråga är att i 

åldersgruppen 17-24 år så användes Dropbox och Google drive väldigt mycket i jämförelse 

med de andra molntjänsterna men detta stämmer inte in på åldersgruppen 40-60 år. I 

åldersgruppen 40-60 år var istället iCloud den mest använda molntjänsten, vilket 44% av 

respondenterna inom åldersgruppen 40-60 år uppgav att de använde. Detta kan jämföras 

med åldersgruppen 17-24 år där Dropbox istället var den mest använda molntjänsten och 

totalt 62% av respondenterna i åldersgruppen svarade att de använder den. Anledningen till 

att de 17% av respondenterna som inte använder någon molntjänst varierar. Majoriteten 

uppgav att den största anledningen var att de inte har någon användning av molntjänster. I 

empirin går det att se att vartefter åldrarna stiger så sjunker också det totala användandet av 

molntjänster bland respondenterna. Anledningen till att vår statistik ser ut så och att 

majoriteten av de som inte använder molntjänster befinner sig i den lägsta åldersgruppen är 

att de äldre åldersgrupperna innehåller färre respondenter vilket då påverkar det totala 

användandet. Även om vissa molntjänster används mer än andra inom olika åldersgrupper, 

är det fortfarande den yngre generationen som använder molntjänster mest av alla våra 

respondenter. 
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5.2. Är molntjänster säkra? 

Vi ville undersöka hur våra respondenter ställde sig i frågan om de upplever molntjänster 

som säkra eller osäkra. Det är många i åldersgrupp 17-24 år som upplever att huruvida en 

molntjänst är säker eller ej skiljer sig beroende på vilken molntjänst man talar om. De flesta i 

åldersgruppen 40-60 år hade ingen åsikt i denna fråga, och svaren från respondenterna i 

åldersgruppen 25-39 år skiljer sig från åldersgruppen 17-24 år. Svaren från respondenterna i 

åldersgruppen 25-39 år var väldigt jämnt fördelade mellan alla svarsalternativen förutom att 

det berodde på vilken molntjänst man talar om. Denna fråga följdes av fler övriga komm-

entarer än någon annan fråga vi ställt i enkäten. Vi kan klart se flera gemensamma åsikter i 

dessa kommentarer. Tre av respondenterna skrev i kommentarsfältet att de inte sparar 

någon viktig information i molnet. Fem respondenter uttryckte i kommentarerna att de inte 

riktigt vet hur pass säkra molntjänster är. Dessa kommentarer var utspridda mellan alla 

åldersgrupper. En av de respondenter som svarade att denne inte vet om molntjänster är 

säkra eller ej skrev också att det är svårt att få överblick över molntjänster, i synnerhet 

iCloud som denna respondent själv använder. Fidler och Halaweh (2008) frågade dem som 

de intervjuade om hur viktiga synliga indikationer på säkerhet är viktiga för dem när de avgör 

om elektronisk handelsplats är säker eller ej. De fick här olika svar där en av respondenterna 

sa att han hört om en synlig indikation på hemsidor ska betyda att den är säker och att han 

till viss del litade på denna medan han också stödde sig på vad andra människor säger om 

handelsplatsen (ibid.). Denna synliga indikation som den intervjuade talar om tillsammans 

med rykte kan kopplas samman med vår respondents svar angående överskådlighet. Man 

kan anta att vår respondent syftar på såväl synlig överskådlighet som kringliggande faktorer 

exempelvis rykte när denne svarar att det är svårt att få en bra överblick på molntjänsters 

säkerhet.  

 

I alla enskilda åldersgrupper svarade mellan 75-80% av respondenterna att de använder 

molntjänster. På frågan om molntjänster är säkra eller ej kan man även se att det är få av 

respondenterna som direkt svarade att de inte tycker molntjänster är säkra. Detta anser vi 

vara en ganska logisk sammankoppling eftersom vi inte tror att så många skulle använda 

molntjänster om de inte upplever att de är säkra. 25% av respondenterna svarade även att 

om en molntjänst är säker eller ej beror på vilken molntjänst det är man talar om. 

 

5.2.1. Avgörande faktorer 

Vi var intresserade av att undersöka vilka olika faktorer som spelar roll när våra respon-

denter avgör om de anser att en molntjänst är säker eller ej. Vi ställde därför några olika 

frågor ämnade att fånga upp dessa åsikter på en skala mellan ett till fem där ett repre-

senterar låg inverkan och fem representerar hög inverkan.  

 

Faktorer som påverkar användares upplevelse av säkerhet är något Fidler och Halaweh 

(2008) lägger fokus på i sina intervjufrågor och som de undersökt noggrant. Fidler och 

Halaweh (2008) har kategoriserat faktorerna i två olika kategorier, vilka de kallar för 
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tangibles respektive intangibles. Tangibles kan översättas till påtagliga faktorer, och 

intangibles kan översättas till immateriella faktorer. Påtagliga faktorer är faktorer som är 

tekniska säkerhetsfunktioner vilka användaren själv kan kontrollera, till exempel säkerhets-

certifikat. Immateriella faktorer är faktorer som inte kan ses men som användaren ändå 

behöver ha kännedom om. Sådana faktorer påverkas till exempel av tjänstens rykte och 

upplevelsen av immateriella (ibid.). Vi har i enkäten ställt frågor ur båda kategorierna.  

 

Tabell 23: Denna tabell visar en sammanställning av vilken kategori varje avgörande faktor 

tillhör. 

Faktor Typ 

Molntjänstens leverantörs rykte Immateriell 

Att molntjänstens leverantör tillhandahåller 
information om hur det du sparar i tjänsten hanteras 

Påtaglig 

Molntjänstens användargränssnitt (utseende på 
menyer, formgivning, användarvänlighet) 

Påtaglig 

Molntjänstens support Påtaglig 

Att det som sparas i molntjänsten krypteras Påtaglig 

 

Ur empirin kan man urskilja att majoriteten av våra respondenter anser att molntjänste-

leverantörens rykte är en viktig faktor när de avgör om en tjänst är säker eller ej. Det 

vanligaste svaret inom åldersgruppen 17-24 år var fyra, och det näst vanligaste svaret var 

fem. Svarsalternativen var på en skala mellan ett till fem där siffran på står för hur viktig 

respondenten anser hur ryktet är. Svaren från respondenterna i åldersgruppen 25-39 år var 

lik svaren från åldersgruppen 17-24 år, med skillnaden att fem var det vanligaste svaret och 

fyra det näst vanligaste svaret. I åldersgruppen 40-60 år var fyra det vanligaste svaret och 

tre var det näst vanligaste. Ser man till alla åldersgrupper sammantaget var fyra och fem de 

vanligaste svaren, vi kan därför konstatera att molntjänstleverantörens rykte är en viktig 

faktor vid avgörandet om tjänsten de tillhandahåller är säker eller ej. 

 

Rykte är en faktor som är återkommande i Fidler och Halawehs (2008) samt Chellappa och 

Pavlous (2002) studier. Respondenterna i Chellappa och Pavlous (2002) studie svarade att 

en elektronisk handelsplats rykte har en signifikant inverkan på konsumenternas tillit till han-

delsplatsen. Med vår empiri som underlag hävdar vi att rykte är viktigt även vid bedömandet 

av molntjänsters säkerhet.  

 

Det är molntjänsteleverantörens uppgift att informera sina kunder om hur deras molntjänst 

fungerar och hur de hanterar säkerhet (Subashini och Kavitha, 2011). Vi frågade 

respondenterna om hur transparens, alltså insyn i hur deras data hanteras av moln-

tjänstelverantören är viktigt för dem vid avgörandet om en tjänst är säker eller ej. 
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Transparens relaterar till en av informationssäkerhetens grundpelare, spårbarhet (MSB, 

n.d.). Vi kan återigen se att de vanligaste svaren inom alla åldersgrupper är svars-

alternativen fyra och fem, vilket indikerar att respondenterna ansåg att transparens är en 

viktig faktor för hur de upplever molntjänsters säkerhet. Jämför vi åldersgrupperna med 

varandra finns det ett liknande mönster som för frågan om frågan om hur stor inverkan 

molntjänstleverantörens rykte har. Alternativ fyra var vanligast och fem var näst vanligast för 

åldersgruppen 17-24 år. För åldersgruppen 25-39 år var alternativ fem vanligast och 

alternativ fyra näst vanligast. För åldersgruppen 40-60 år var alternativ tre vanligast och 

alternativ fem näst vanligast. 

 

Jämför vi svarsfördelningen i frågan om transparens med frågan om molntjänstleverantörens 

rykte ser vi att de nästan är identiska. Skillnaden är att i frågan om transparens var svars-

alternativ fem mer förekommande än fyra. Differensen var dock endast några procent-

enheter. I frågan om molntjänstleverantörens var svarsalternativ fyra och fem lika före-

kommande. Vi kan alltså se att respondenterna bedömer molntjänstleverantörens rykte och 

den insyn i hur tjänstens användares information hanteras som ungefär lika viktigt. 

Transparens i denna benämning är något en av de intervjuade i Fidler och Halawehs (2008) 

studie har valt att tala om. Den intervjuade i fråga är inte en konsument utan en anställd hos 

en leverantör av en elektronisk handelsplats. Den personens erfarenhet är att konsumenter 

inte litar på på tjänsteleverantörer och att ingen transparens finns mellan leverantör och 

konsument. Vad den intervjuade i detta fall upplever är att konsumenter i hans erfarenhet 

har en negativ attityd mot elektroniska handelsplatser (ibid.). Transparens har utifrån våra 

respondenters svar visat sig vara viktigt när de avgör om en molntjänst är säker eller ej. Vi 

tolkar att det som den intervjuade personen i Fidler och Halawehs (2008) studie uppgav 

bekräftar det våra respondenter uppgav. Om transparens funnits mellan handelsplatserna 

och konsumenterna hade konsumenterna, i alla fall inte av den anledningen, varit negativt 

inställda till handelsplatserna. Vi ser detta som en implikation till att transparens är viktigt för 

användarna. 

 

Vi ville undersöka om molntjänstens utseende, det vill säga hur molntjänstens användar-

gränssnitt ser ut, är en faktor som inverkar på säkerhetsupplevelsen. Ser man till alla 

åldersgrupper sammanslagna var det vanligaste svaret tre, svarsalternativ två och fyra var 

lika vanliga och alternativ fem hade endast sex procentenheter mer än alternativ ett.  

Respondenterna i åldersgruppen 17-24 år var delad i frågan och hade nästan lika många 

svar över hela skalan med undantag för svarsalternativ ett som hade något färre svar.  

För åldersgruppen 25-39 år var det vanligaste svarsalternativet tre, vilket det även var för 

åldersgruppen 40-60. Även om svaren skiljer sig något mellan åldersgrupperna kan vi se att 

respondenterna inte anser att molntjänstens utseende är lika viktig som molntjänstleveran-

törens rykte eller transparensen. Det är däremot viktigare för de intervjuade i Fidler och 

Halawehs (2008) studie. En anledning till att det skiljer sig mellan vår studie och deras kan 

vara att när det handlar om elektronisk handel så har användarna inte en lika lång kontakt 

med tjänsten som de annars skulle ha om de använde en molntjänst. Vad detta betyder är 

att om en kund ska köpa något på en elektronisk handelsplats går det ofta fort och när köpet 
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är genomfört så lämnar kunden sidan. Detta skiljer sig från molntjänster där användaren 

istället använder tjänsten kontinuerligt eller i alla fall vid fler tillfällen än en handelsplats och 

har på så sätt längre tid på sig att bilda en uppfattning baserad på bland annat tjänstens 

funktionalitet över tid. 

 

På frågan om support från tjänsteleverantören är en faktor i respondenternas resonemang 

vid deras avgörande om en molntjänst är säker i jämförelse med de tidigare faktorerna, kan 

vi återigen se mönstret att svarsalternativ fyra och fem är mest förekommande, med samma 

avvikelse att i åldersgruppen 40-60 år är det istället svarsalternativ tre och fyra som är mest 

förekommande. Den enda frågan som inte följer det här mönstret är på frågan om respon-

denterna tycker att molntjänstens användargränssnitt är viktigt. En av de intervjuade från ett 

företag i Fidler och Halawehs (2008) studie uppgav i intervjun att hennes företags fokus 

ligger på kundsupport. Enligt henne är feedback från kunder viktigt för hennes företag och 

de har ett servicecenter som hanterar alla frågor och problem som hennes företags kunder 

kan tänkas ha. Det vi tolkar som att det finns en medvetenhet från leverantörens sida om att 

användarna anser att support är viktigt. 

 

Kryptering används för att göra data oläslig för dem som inte har en nyckel att låsa upp 

datan med (Microsoft, n.d.) Det var också den faktor som flest respondenter angav svars-

alternativ fem på, med hela 60% som angav det alternativet, få respondenter angav svars-

alternativ ett och två. Det är värt att notera att andelen respondenter som svarade på frågan 

om kryptering är en viktig faktor var lägst av alla frågor om de olika faktorernas inverkan på 

säkerhetsupplevelse. Endast 84% av de totalt 88 respondenterna svarade på den frågan. Vi 

tror att anledningen till detta är att kryptering är den mest tekniska av alla faktorer vi 

undersökt. Vi lade därför till en kort förklaring till vad kryptering innebär under frågan. Den 

statistiska undersökning som Chellappa och Pavlou (2002) utfört visar att kryptering är, på 

en hög statistisk signifikant nivå, en faktor som påverkar upplevd säkerhet, vilket vi anser 

stämma bra överens med den data vi samlat in.  

5.3. Risker i molntjänster 

Grunden i vår studie som inkluderar våra forskningsfrågor och syfte är baserad på olika 

säkerhetsrisker som finns i molntjänster. Definitioner av olika säkerhetsrisker har tagits fram 

och presenterats i litteraturgenomgången se kapitel 3.3. för vidare information. Sannolik-

heten att dessa risker inträffar har respondenterna fått gradera på en skala mellan ett till 

fem, där ett står för låg sannolikhet, och en fem står för hög sannolikhet. 

 

Subashini och Kavitha (2011) skriver att det är molntjänstelverantörers ansvar att säkerställa 

dess användares data. Detta innebär att någon som använder molntjänster är beroende av 

att molntjänstelevernatören håller dennes data säker och ser till att endast behöriga får till-

gång till den. Konfidentialitet är begreppet som innefattar denna risk men även riktighet för 

att datan vid otillåten åtkomst kan komma att manipuleras eller förstöras (MSB, n.d.). Carroll 

och Merwe (2011) menar att det finns en risk att den obehörige som får tillgång till en 
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användares data gör detta genom ett “hacking”-angrepp, med andra ord dataintrång. 

Respondenterna fick i enkäten svara på hur stor risk de anser det är att en hacker skulle 

begå dataintrång och stjäla den data de lagrar i en molntjänst. Utbrett över alla ålders-

grupper kan man se att de vanligaste svaren var två tätt följt av tre med endast några färre 

procentenheter. Genom dessa procentantal ser vi att majoriteten av respondenterna hamnar 

på den lägre delen av skalan. 15% angav svarsalternativ fyra och 7% angav svarsalternativ 

fem. En intressant observation är att i åldersgruppen 17-24 år angav över hälften av respon-

denterna svarsalternativ två, cirka en tredjedel av respondenterna i åldersgruppen 25-39, 

och cirka en tiondel av respondenterna i åldersgruppen 40-60 år. Svarsalternativen fyra och 

fem var mer förekommande i åldersgruppen 40-60 år än i åldersgruppen 25-39 år, som i sin 

tur hade högre andel av svarsalternativ fyra och fem än i åldersgruppen 17-24 år. Utifrån 

svaren kan vi alltså se ett samband, högre ålder tycks indikera på en större upplevd risk att 

utsättas för ett hackerangrepp.  

 

Dataintrång från en hacker är som tidigare nämnt en risk som användare måste beakta när 

de använder eller planerar att använda en molntjänst (Subashini och Kavitha, 2011). 

Förutom att en hacker kommer åt den data en privatperson lagrar i en molntjänst finns det 

även en risk att någon annan obehörig kommer åt datan. En sådan obehörig kan exempelvis 

vara en anställd hos tjänsteleverantören (Carroll och Merwe, 2011). Eftersom det finns en 

risk att någon annan än en hacker kommer åt datan ville vi även se hur stor risk responden-

terna upplever det är att en anställd stjäl deras data. Vi fick på denna fråga liknande svar 

som i frågan angående hur stor risk det är att en hacker stjäl den data en användare lagrar i 

en molntjänst. Precis som i föregående fråga delades majoriteten av svaren mellan svars-

alternativ två och tre med skillnaden att en större del än tidigare svarade fyra och fem. 

Föregående fråga svarade 15% av respondenterna utbrett över alla åldersgrupper svars-

alternativ fyra medan det nu istället var 19%. Samtidigt kan man se en minskning i antalet 

respondenter som svarade med svarsalternativ fem. 

 

Det finns olika risker involverade när det kommer till lagring av data i molntjänster. Vi har vid 

genomgången av litteraturen hittat ännu en risk relaterad till just lagringen av data i moln-

tjänster. Denna risk skiljer sig från de tidigare riskerna på så sätt att den behandlar infor-

mationssäkerhetsrisker som kan uppkomma när data transporteras mellan olika platser, 

snarare än när den lagras på en fast plats. Det finns en risk att en molntjänstanvändares filer 

blir stulna när de transporteras mellan antingen användaren själv och molntjänsten, eller 

mellan molntjänstens egna servrar lokaliserade på avskilda platser (Carroll och Merwe, 

2011). Datan måste skyddas av molntjänsteleverantören när den transporteras på detta sätt 

(Subashini och Kavitha, 2011). Av alla respondenter som valde att svara på denna fråga 

svarade 39% alternativ två på riskskalan, vilket var det vanligaste svaret. 26% av respon-

denterna i åldersgruppen 40-60 år svarade fyra, vilket är en större andel än de andra ålders-

grupperna. Man kan med dessa siffror se att åldersgruppen 40-60 år svarat med en högre 

riskfaktor än de andra åldersgrupperna.  
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Risken att en obehörig person till exempel en hacker eller en anställd hos molntjänste-

leverantören stjäl data från en molntjänst finns, och är något såväl molntjänsteleverantör 

som användare måste tänka på. När vi talar om data menar vi de filer som sparas av 

användare i molntjänsten. Utöver risken att användare får sina sparade filer stulna finns 

även risken att deras personliga uppgifter som personnummer och adress blir stulna av en 

obehörig person (Carroll och Merwe, 2011). Det är ungefär lika många respondenter på 

denna fråga som ansåg att det var såväl hög som låg risk att detta scenario inträffade. 

Utbrett över alla åldersgrupper var det fortfarande det vanligaste svaret svarsalternativ tre, 

med nära hälften av alla respondenter, vilket därmed betyder att den vanligaste åsikten är 

att det är en medelstor risk att någon obehörig får tag på de personliga uppgifter som 

sparats i molntjänsten. Respondenterna i åldersgruppen 40-60 år ansåg att risken är högre i 

jämförelse med de andra åldersgrupperna. Vi har här börjat urskilja ett mönster om man 

jämför med de andra frågorna då respondenterna i åldersgruppen 40-60 år generellt har 

svarat med en högre riskfaktor på samtliga frågor. Denna åldersgrupp verkar därmed 

uppleva att det är större risk att dessa scenarion inträffar än de övriga åldersgrupperna. 

 

Att hålla lagrad data säker i en molntjänst innefattar mer än att endast säkerställa den från 

att obehöriga personer får tillgång till den. I och med att data, även om den är digital, måste 

lagras på ett fysiskt medium någonstans i världen kan det även medföra problem med lagar 

rörande integritet i det land där datan förvaras. (Carroll och Merwe, 2011; Subashini och 

Kavitha, 2011). Vissa länder i exempelvis Sydamerika tillåter inte att känslig data trans-

porteras över landets gränser via Internet. Var datan lagras är därmed en risk vi ville fånga 

respondenternas perspektiv på. Man kan i de insamlade svaren från respondenterna se att 

fler respondenter ansåg att detta var en hög risk än låg om man jämför med de andra 

frågorna. 41% av respondenterna i åldersgrupp 25-39 år upplevde att riskfaktorn för denna 

risk var fyra. Samma åldersgrupp hade även en mindre del svar på alternativ fem än de 

andra åldersgrupperna. Policyer och åtgärder från molntjänsteleverantörens sida för att 

hantera lagrad data på ett säkert sätt är något som kan medföra risker (Subashini och 

Kavitha, 2011). Säkerhetspolicyer rörande tillgång till data och separation mellan olika 

användares lagringsmedium är två av flera faktorer som molntjänstelevernatören har till 

uppgift att hantera på ett säkert sätt (Subashini och Kavitha, 2011) (Carroll och Merwe, 

2011). Även om denna risk kan anses vara lik de tidigare riskerna som hanterar obehörig 

åtkomst till data är det ändå en enskild faktor och något respondenterna fått ta ställning till. 

Om man i denna fråga studerar figur 17 kan man se en tydlig definierad trappa när det gäller 

alla åldersgrupper. Antalet svar sjunker ju högre upp i riskfaktorerna man kommer. Det 

undantag som finns är för svarsalternativ ett som inte stämmer överens med denna 

iakttagelse och har endast 1% av de totala antal svaranden. Även här stöds det tidigare 

mönster vi uppfattat, vilket är att respondenterna i åldersgruppen 40-60 år verkar anse att 

samtliga risker har en högre riskfaktor i jämförelse med andra åldersgrupper. Något 

intressant att nämna bland respondenterna i åldersgruppen 17-24 år är att ingen respon-

dent angav svarsalternativ ett för den här frågan, men 45% hade svarat alternativ två. En 

liknande fördelning kan ses inom de andra åldersgrupperna där få svarat den lägsta 

riskfaktorn. 
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Vi har nu behandlat flera risker som berör otillåten åtkomst till molntjänstanvändares data. 

Otillåten åtkomst till data kan manifestera sig i flera olika risker precis som vi nämnt i 

ovanstående stycken men något vi inte berört är tillgänglighet vilket är en av grundpelarna i 

informationssäkerhet (MSB, n.d.). Tillgänglighet involverar åtkomst till molntjänsten och 

därmed även datan som finns lagrad där (MSB, n.d.). Det finns två risker involverade här 

och dessa två är väldigt lika. Dessa risker reflekterar molntjänstelevernatörens ansvar att 

hålla molntjänsten tillgänglig för dess användare och se till att datan går att komma åt 

(Subashini och Kavitha, 2011) (Carroll och Merwe, 2011). En av dessa risker är att filer som 

användare sparar i molntjänster blir otillgängliga tillfälligt och den andra är att de blir per-

manent otillgängliga. Det upplevs av våra respondenter att det är större risk att deras filer 

lagrade på molntjänsten blir tillfälligt otillgängliga än att de blir det permanent. Man kan även 

se en tydlig skillnad mellan de olika respondenternas åldersgrupper. De äldre tycker här 

precis som i en del av de andra frågorna att det är stor risk att båda dessa scenarion 

inträffar. Skillnaden syns tydligast i svaren på frågan om en användares data blir tillfälligt 

otillgänglig än i frågan om datan blir permanent otillgänglig. Ingen av respondenterna i 

åldersgruppen 40-60 år angav svarsalternativ ett på någon dessa frågor medan i ålders-

gruppen 17-24 år angav strax under en tiondel svarsalternativ ett på tillfälligt otillgänglig och 

nära dubbelt så många angav svarsalternativ ett på permanent otillgänglig. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel resonerar vi kring de forskningsfrågor vi valt i början av studien och besvarar 

dem med hjälp av den analys vi utfört på vår insamlade empiri. Här drar vi slutsatser som 

kan kopplas till den litteratur vi använt och bygger vidare på tidigare utförd forskning. 

Intressanta observationer som eventuellt inte kan kopplas direkt till forskningsfrågorna men 

som ändå är värda att nämna för läsarens intresse tas också upp.  

 

Det är svårt att ge något konkret svar på om privatpersoner upplever informationssäkerhet 

som säkra eller inte. Hela 80% av respondenterna uppgav att de använder någon moln-

tjänst. Men en relativt liten andel av, cirka 30% uppgav uttryckligen att molntjänster är säkra, 

cirka 20% uppgav att de inte är säkra. Resterande 50% av svaren fördelades jämt över 

svaren “ingen åsikt”, och “det beror på vilken molntjänst”. Jämför man de olika åldersgrupp-

erna med varandra ser vi att det skiljer sig mellan dem. Den åldersgrupp som sticker ut mest 

är åldersgruppen 40-60 år där nära 60% inte hade någon åsikt om huruvida molntjänster är 

säkra eller ej. Många av dem som fyllde i ett svar i fritext uttrycker samma sak: 

 

●  Att de inte vet, eller att det är svårt att veta om molntjänster är säkra. 

 

●  Att de inte använder molntjänster för att spara viktig, eller känslig information. 

 

Det går att se att dessa faktorer är viktiga för användarna vid deras avgörande om de anser 

att molntjänster är säkra: 

 

● Att det som sparas i molntjänsten krypteras. 

 

● Den insyn som erbjuds i hur information lagras i molntjänsten. 

 

● Den support som tillhandahålls. 

 

● Molntjänstens användargränssnitt. 

 

● Tjänsteleverantörens rykte (den här faktorn är det dock möjligt att tjänsteleverantören 

ej har full kontroll över). 

 

Detta tolkar vi som att användarna anser att tjänsteleverantören till stor del är ansvariga för 

den information användarna lagrar i molntjänsten. Även Subashini och Kavitha (2011) anser 

att det är tjänsteleverantören som är ansvarig för alla sina användares säkerhet. Jämför man 

åldersgrupperna med varandra ser vi att resultaten skiljer sig åt mellan dem. Vi ser att ju 

yngre respondenterna är, ju viktigare uppfattar de att dessa faktorer är. Vi har dock inte 

undersökt vad detta beror på.  
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Som kontrast till att respondenterna anser att de faktorer molntjänstleverantören har kontroll 

inte har stor sannolikhet att inträffa, kan vi se att de faktorer som molntjänstleverantören inte 

har kontroll över inte anses som sannolika att inträffa. Detta gäller alltså frågorna: Hur stor 

risk anser du generellt sett det är… 

 

● Att en hacker stjäl det du lagrar i en molntjänst? 

 

● Att en anställd hos en molntjänsts leverantör stjäl det som du lagrat i molntjänsten? 

 

● Att en obehörig person stjäl det du lagrar i en molntjänst när det överförs mellan dig 

och molntjänsten? 

 

● Att någon obehörig får tag på de personliga uppgifter du sparat i en molntjänst? 

 

● Att lagar och regler i det land som en molntjänst är baserad i påverkar det du sparar i 

molntjänsten? 

 

Svaren för dessa frågor är i princip spegelvända mot svaren för frågorna om hur de olika 

faktorerna påverkar respondenternas avgörande om de anser att molntjänster är säkra eller 

ej. Generellt svarade äldre respondenterna att sannolikheten för att dessa scenarion skulle 

inträffa är högre än vad de yngre respondenterna svarade. Detta fenomen kan observeras 

genom att studera medelvärdet av svaren till frågorna om scenarierna. Desto äldre respon-

denterna är, desto högre är medelvärdet. Eftersom medelvärdet är högre i de äldre ålders-

grupperna tolkar vi det som att de äldre generellt har lägre tillit till att molntjänstleverantören 

har kontroll över informationssäkerheten än vad de yngre har. Detta tillsammans med det 

faktum att de äldre åldersgrupperna tycks påverkas i mindre utsträckning än de yngre av de 

faktorer som kan avgöra om de anser att molntjänster är säkra. Vi har återigen inte 

undersökt några bakomliggande orsaker till varför det finns sådana skillnader mellan 

åldersgrupperna. 

 

Det finns flera faktorer som kan ha påverkat vårt resultat. En viktig faktor är urvalet, även om 

vi inte har lagt något fokus på respondenternas kön vid analysen vill vi belysa att män var i 

majoritet i vårt urval och att det är möjligt att detta har påverkat resultatet. Ålder var däremot 

något vi fokuserat på genomgående i studien, och vi kunde konstatera att resultaten skiljer 

sig åt mellan åldersgrupperna. Eftersom åldersgruppen 17-24 år var den största, med 

ungefär lika många respondenter som åldersgruppen 25-39 år och 40-60 år sammanlagt har 

detta påverkat resultatet, åldersgruppen 17-24 år har alltså haft störst enskild påverkan i den 

åldersgrupp vi i empirin kallat för “Alla åldersgrupper”.  

 

Det finns både likheter och skillnader med vårt resultat och resultatet från de tidigare studier 

vi jämfört vårt resultat med. En likhet mellan resultatet i vår studie och andra studier är att 

hantering av användares information och redovisning av hur detta görs, alltså transparens, 

är viktigt för majoriteten av respondenterna i vår studie och även viktigt för respondenter i de 
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andra studierna. Något som däremot skiljer sig är hur respondenterna ser på säkerheten i 

transporten av deras information mellan olika punkter. Detta var inte lika viktigt för våra 

respondenter som det var för respondenterna i de tidigare studierna. Detta kan bero på flera 

olika faktorer, en faktor vi tror är viktig är att även om studiernas forskningsområde är IT, så 

undersöks inte samma delområden. Vår studie undersöker molntjänster, medan en av de 

andra studierna undersöker e-handelsplatser. En stor skillnad här är det ekonomiska. Med 

e-handelsplatser sker monetära transaktioner, medan vid användandet av molntjänster är 

det data som utgör innehållet i transaktionerna. Vi tror även att urvalet kan påverka, vårt 

urval bestod av privatpersoner i olika åldrar, kön, och olika yrken. Det vi vet om urvalet i de 

andra studierna är från vilken grupp deras respondenter kom ifrån, vilket i ett av fallen var 

studenter och i det andra kunder i elektroniska handelsplatser samt anställda vid sådana 

tjänsters leverantör.  

 

I denna studie anser vi att vi har bidragit till några olika kunskapsområden. Det har tidigare 

gjorts en del studier som berör privatpersoners upplevelser i e-handelssystem och deras tillit 

till leverantörer av sådana tjänster. Vi har i vår studie använt oss av flera sådana forsknings-

artiklar för att kunna relatera vår forskning till. Det vår studie tillbringar till detta område är 

hur privatpersoner ställer sig i motsvarande frågor fast när det istället gäller molntjänster. 

Tjänster som e-handelsföretag tillhandahåller kan likställas med molntjänster till den grad att 

de delar många informationssäkerhetsrisker och faktorer som spelar roll när användare 

bedömer om de anser att tjänsterna är säkra eller ej. Vår studie vidgar därmed forsknings-

området till att inkludera molntjänster i användares upplevelser av säkerhet inom olika IT-

baserade plattformar. Om man skulle vilja utforska detta område i vidare studier kan man 

exempelvis undersöka vad det kan finnas för bakomliggande anledningar till privat-

personers åsikter om informationssäkerhet i molntjänster. Man skulle även kunna göra 

samma undersökning fast med en annan grupp av respondenter för att se om resultatet 

skiljer sig. Vi valde i studien att exkludera kön och sysselsättning i analysen. Dessa två 

parametrar går att fördjupa sig inom för att uppnå ytterligare nyans i studien. 
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7. Reflektion 

Arbetet med studien har varit prövande och tidvis även frustrerande. I och med att det här, 

med stor marginal, är det största självständiga arbetet vi genomfört hade vi i början svårt att 

uppskatta hur mycket tid och arbete som skulle krävas av oss. Vi underskattade till exempel 

vikten av en välformulerad frågeställning, vilket medförde att flera justeringar behövdes 

innan vi blev nöjda. Även andra kapitel har justerats under studiens gång. Med andra ord har 

vi lärt oss att uppsatsskrivande är en levande process som kräver att de olika delarna 

anpassas till varandra kontinuerligt. Bra planering i ett tidigt stadie tror vi hade minskat 

behovet av alla justeringar, en lärdom vi kommer ha användning av i framtiden. 

 

Begränsningar av olika grad finns med stor sannolikhet i alla studier, även i vår. Den 
mest uppenbara begränsningen vi ser med vår studie är urvalet. Ett urval ska i idealfallet 
vara helt slumpmässigt, alla ska ha samma chans att komma med. Vårt urval är inte ett 
idealfall - ålder och könsfördelningen är ojämn och eftersom vi spred enkäten via Facebook 
vore det naivt att tro att alla har haft samma chans att svara på den, vilket vi skrev om i 
kapitel 2.5. Vi tror dock ändå att studien kan vara värdefull då urvalet ändå var relativt stort, 
stort nog att uppnå signifikans. Dessutom, i och med att vi antog en tolkande ansats, är det 
inte lika viktigt att urvalet är slumpmässigt som det hade varit om vi antagit en positivistisk 
ansats. Vi tror även att empirin från vår studie kan användas som komplement till exempel-
vis undersökningar med samma, eller liknande, frågeställningar som i vår undersökning, 
men med en positivistisk ansats eller en undersökning med interpretativistisk ansats men 
med kvalitativ empiri. Vi kunde se skillnader i resultatet mellan åldersgrupperna, men vi har 
inte undersökt vad dessa skillnader beror på. Något vi anser vara intressant för framtida 
forskning är att undersöka just detta, alltså att försöka hitta svar på vad skillnaderna beror 
på. Det skulle enligt oss också vara intressant med en renodlad kvantitativ ansats med ett 
slumpmässigt urval för att bekräfta eller dementera att det verkligen finns skillnader mellan 
åldersgrupperna, eftersom det finns risk för att skillnaderna i vår studie endast visat sig på 
grund av det sneda urvalet, alltså att det var oproportionerligt många personer i ålders-
gruppen 17-24 år. Vi anser även att det är intressant att undersöka om det finns någon 
skillnad i hur män och kvinnor upplever informationssäkerheten i molntjänster vilket inte är 
något vi haft möjlighet att undersöka, eftersom respondenterna i vår enkätundersökning 
bestod av ett större antal män än kvinnor vilket kan ha påverkat resultatet. Syftet med 
studien var dock inte att undersöka eventuella skillnader mellan olika kön. Därför har vi inte 
egentligen inte reflekterat över huruvida dessa skillnader existerar.  
 
Att urvalet innehöll såväl oproportionerligt många män såväl som oproportionerligt många i 
ålders-gruppen 17-24 tror vi går att härleda till att vi spred enkäten via Facebook. Ironiskt då 
anledningen till att vi spred enkäten via Facebook var, som vi skrev i kapitel 2.3.3, att vi ville 
ha ett urval med personer i olika åldrar, med olika nivåer av IT-kunskaper, och med olika 
yrken. Av samma anledning vi valde Facebook som kanal att sprida enkäten, valde vi bort 
en idé om att endast sprida enkäten fysiskt på universitetsområdet. Nu i efterhand inser vi att 
den idén vi valde att inte genomföra ändå hade kunnat vara ett bra alternativ. Populationen 
hade kunnat avgränsas och definierats som till exempel “Personer på universitetsområdet”, 
vilket i vårt fall hade varit campus Valla som tillhör Linköpings Universitet. Vi tror ett slump-
mässigt urval hade varit möjligt att uppnå med den populationen och urvalsmetoden, vilket 
hade ökat generaliserbarheten jämfört med det snöbollsurval vi lyckades åstadkomma. Dock 



Erik Mårtensson        Kandidatuppsats 

Tom Rosenlund        725G68 

 

 

68 

hade generaliseringen endast gällt den valda populationen, alltså endast personer på 
universitetsområdet. Samtidigt som ett slumpmässigt urval för generaliserbarhetens skull 
hade varit att föredra, har generaliserbarheten som tidigare nämnt inte varit det essentiella i 
vår studie. Därför anser vi vårt tillvägagångssätt vara tillräckligt för att skapa en grov 
uppfattning om studieområdet och för att identifiera eventuella skillnader mellan olika 
åldersgrupper.  
 

I retrospekt kan vi medge att kopplingen i analysen till den andra frågeställningen (om hur 

säkerhetsrisker påverkar privatpersoners tillit till molntjänster och dess leverantörer) är något 

långsökt. Vi anser att vi inte riktigt lyckats besvara den frågeställningen, och vi tror att det 

beror på att vi genomfört en enkätstudie. För att bättre besvara den frågeställningen tror vi 

att en fullständigt kvalitativ studie, med intervjuer, passar bättre eftersom det möjliggör en 

diskussion med respondenten där det går att fånga upp sådant som är svårt att precisera i 

frågor med flervalsalternativ. 

 

Även om ansatsen var interpretativistisk var den empiri som samlades in kvantitativ, vilket 

medförde att statistik var en stor del av studien. Vi var givetvis därför medvetna om att 

arbete med att bearbeta all denna statistik skulle vara nödvändig. Mängden arbete blev ändå 

överväldigande då vi inte räknat med att vi skulle tvingas göra mycket utan datorns hjälp. 

Formler för uträkningar av procent, indelningar i åldersgrupper, och utformning av tabeller 

och grafer var mer tidskrävande än vi förväntat oss. Vilket innebar en större tidsåtgång än vi 

förväntat oss. 

 

Eftersom vi blandade kvantitativa metoder med kvalitativa hade vi svårigheter med att 

avgöra när en kvantitativ metod respektive kvalitativ metod skulle användas. Vi försökte 

exempelvis svara på frågeställningarna med hypotesprövningar, som är en kvantitativ 

metod, vilket visade sig vara olämpligt på grund utav dels urvalsmetoden, men även 

frågeställningarna. Hypotesprövning kräver att urvalet speglar populationen, vilket vårt 

snöbollsurval (se kap 2.3.1) inte kunde uppfylla. Vår frågeställning var dessutom anpassad 

för en kvalitativ analys, vilket ytterligare gjorde hypotesprövning olämplig. Vi fick därför ändra 

fokus och analysera empirin med en kvalitativ metod, vilket inte visade sig vara helt problem-

fritt. Det största problemet var att vi inte hittade någon metod för att använda kvantitativ data 

i en kvalitativ analys, vi fick därför använda en metod anpassad för kvalitativ data och 

kvalitativ analys och anpassa den metoden till kvantitativ data. Metoden behövdes dock inte 

anpassas speciellt mycket, utan endast mindre justeringar behövde göras. Vi tror dock att 

analysen hade kunnat nå upp till en högre klass om vi tidigare nämnt som en viktig del i 

arbetet, planerat bättre i ett tidigare stadie, och därtill undersökt fler metoder för att hitta en 

metod som passat vår studie bättre.  
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