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Internetbedrägerier – utsatthet och den upplevda 
säkerheten vid internetanvändning bland studenter

Elin Fredriksson

Internetbedrägerier är ett växande problem som kan leda till negativa 
konsekvenser för offren och den kommersiella infrastrukturen. Att 
kartlägga fenomenet och identifiera de egenskaper som kan bidra till 
ökad risk för utsatthet är därför viktigt. Syftet med denna studie var att 
undersöka utsattheten och oron för att utsättas för internetbaserade 
bedrägerier bland studenter vid Mittuniversitetet. En webbaserad
enkät distribuerades till 600 slumpmässigt utvalda studenter och 
datamaterialet (17%, N = 102) analyserades genom χ², Mann-Whitney 
U och Kruskal-Wallis-test samt logistisk regression. Resultatet visade 
att 19% av respondenterna i studien utsatts för internetbedrägerier och 
att 48% även utsatts för försök till dessa brott. Män handlade oftare än 
kvinnor på internet, men det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
män och kvinnor gällande rapportering av utsatthet. Män hade dock 
högre sannolikhet att rapportera utsatthet för försök till 
internetbedrägerier (OR = 4.24) jämfört med kvinnor. Sociala nätverk 
minskade sannolikheten för rapportering av utsatthet för 
internetbedrägeri (OR = 0.19) och att sälja varor och tjänster ökade 
sannolikheten att rapportera utsatthet för bedrägeriförsök online (OR = 
2.9). Deltagande i fler aktiviteter på internet var associerat med 
utsatthet för internetbedrägerier samt försök till dessa brott.
Internetanvändande och utsatthet diskuteras utifrån 
rutinaktivitetsteorin. Utsattheten samt oron för att utsättas för 
internetbedrägerier hade lett till att majoriteten av respondenterna 
ändrat sina internetvanor. Av de som utsatts uppgav majoriteten att de 
inte anmält brottet på grund av brist på förtroende för rättssystemets 
hantering av denna typ av brott. Framtida forskning bör fortsätta att 
undersöka internetbedrägerier då det är ett växande fenomen och ett 
av de vanligaste brotten som sker på internet.

Nyckelord: internetbedrägeri, rutinaktivitetsteorin, IT-brott.
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Internetanvändare utsätts dagligen för hot när det gäller deras personliga information 
och en allt vanligare form av dessa hot är internetbedrägerier. Fenomenet har dock 
funnits länge i många olika former även utanför det internetbaserade 
informationssamhället (Brottsförebyggande rådet [Brå], 2011; Krebsbach, 2003). Det 
har funnits olika arenor för bedrägeri i varje period i historien; innan internet blev ett 
verktyg för allmänheten var det vanligare att gärningspersoner letade igenom 
människors sopor för att komma över viktiga papper med exempelvis
kreditkortsinformation för att kunna begå bedrägerier (Krebsbach, 2003; Wall, 2007), 
och under 1980- och 1990-talen använde bedragarna telefoner och telefonsamtal i sin 
verksamhet. Den stora skillnaden mellan då och nu är att en enda person idag med hjälp 
av internet kan nå miljontals potentiella måltavlor, på mindre tid och för en mindre 
kostnad (Beresford, 2003). 

BAKGRUND
Internetanvändning
Statistik från Internet World Stats (2013) visar att antalet internetanvändare i världen 
ökade med mer än 566% mellan den 31 december 2000 och den 30 juni 2012 till 2,4 
miljarder människor. Totalt hade 6,6 miljoner människor i Sverige tillgång till en dator i 
hemmet år 2012, vilket motsvarar en andel på 94% av personer i åldrarna 16-74 år 
(Statistiska centralbyrån [SCB], 2013) varav nästan lika många hade tillgång till 
internet. Åttio procent av svenskarna använde internet varje dag år 2012 och det mest 
förekommande användningsområdet var att skicka och ta emot e-post. Omkring hälften 
av alla personer mellan 16-74 handlade resor (exempelvis tåg eller flygbiljetter) via 
internet mellan april 2011 och mars 2012, och nästan lika många handlade biljetter till 
evenemang. Yngre var generellt de mest frekventa användarna av internet, men 
skillnaderna mellan yngre och medelålders var relativt små. Enligt SCB ökar tillgången 
till internet med ökad utbildningsnivå och nästan alla studerande har tillgång till internet 
i hemmet.

Pontell (2009) och Albanese (2005) menar att möjligheterna för bedragare har ökat på 
grund av att internet används till allt fler tjänster. Antalet internetanvändare som handlar 
online ökar; en studie från 2008 fann att 66% av internetanvändare köpte en produkt 
online (exempelvis böcker, musik eller kläder), vilket har ökat från 46% år 2000 
(Horrigan, 2008). Tidigare forskning har visat att yngre generellt söker efter fler 
produkter online medan yngre och äldre konsumenter handlar ungefär lika mycket på 
internet. Vad konsumenterna handlar beror enligt Sorce, Perotti och Widrick (2005) på 
åldersrelaterade intressen; exempelvis sökte äldre konsumenter efter fler 
trädgårdsverktyg online medan yngre sökte mer efter musik.

Enligt Chang och Samuel (2004) är kön, ålder, inkomst och geografisk plats associerat
med olika mönster internethandel. Det fanns ett signifikant samband i deras studie 
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mellan de demografiska variablerna hos internetanvändare och hur mycket de handlade
online. De som handlade oftast online tenderade att vara män i åldrarna 24 till 44 som 
hade hög inkomst och bodde i storstadsområden. Män har även visats vara de som 
handlar mest frekvent online i annan forskning (Farag et al. 2006; Korgaonkar & Wolin 
2002; Soopramanien & Robertson 2007).

En annan studie gällande internethandel visade att 53% av internetanvändare inte litar 
på kommersiella webbsidor som samlar in personliga uppgifter vilket ledde till att 66% 
inte registrerade sig på webbsidor på grund av rädsla för att deras uppgifter kunde
användas på olämpliga sätt, och 40% uppgav istället falsk information när de 
registrerade sig online (Gefen, 2000). Främst bland konsumenternas oro för utsatthet 
online var stöld, speciellt kreditkortsstöld. För ett stort antal internetanvändare väger 
den upplevda risken associerad med att använda kreditkort online tyngre än fördelarna
med internet (Bhatnagar, Misra & Rao, 2000; Horrigan, 2008). En undersökning drar 
slutsatsen att människor oro för integritet påverkar beslutsfattande online (Jensen, Potts 
& Jensen, 2005).

Internet har skapat ett globalt marknadstorg för marknadsföring och försäljning, utan 
nationella gränser. Samtidigt har det blivit möjligt att vilseleda enskilda individer och 
företag att köpa varor och tjänster som inte håller vad de lovar eller att göra 
investeringar i projekt som saknar verklighetsbakgrund (Brå, 2000). Beroendet av 
fungerande IT ökar i hela världen i takt med att informationshantering mer och mer 
utförs elektroniskt, och samtidigt sker en ökning av informationssäkerhetsrelaterade hot 
såsom dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap [MSB] 2009). Grabosky och Smith (1998) menar att 
brotten följer möjligheterna, i detta fall internets möjligheter. 

IT-brott
Det faktum att internetanvändandet i samhället har ökat har lett till att en ny arena har 
öppnat upp sig för kriminalitet (Mitrovic, 2005). I och med ökningen av IT-
brottsligheten det senaste årtiondet har diskussionen vuxit gällande hanteringen av dessa 
brott (Brenner, 2006; Henry, 2009). Vissa forskare ser internet som ett verktyg för brott 
som består av samma motiv och juridiska egenskaper som konventionella brott eller 
brott som sker utanför internet (Brenner, 2001; Grabosky, 2001; Yar, 2005). I och med 
att användarna i princip tillåts vara anonyma på internet, kombinerat med den 
teknologiska utvecklingen och online-världens globala karaktär, är kontrollen av brotten 
som sker online en svår uppgift (Burns et al., 2004; Fletcher, 2007; Grabosky, 2004; 
Oksanen & Keipi, 2013; Wall, 2007). Anonymiteten hos IT-brott och möjligheten att 
begå brott från ett långt avstånd är bara några av IT-brottslighetens attraktiva 
egenskaper som bidragit till dess spridning (Grabosky, 2004). Enligt Lee, Cho, Chae 
och Shim (2010) samt Wall (2008) kan det finnas ett omfattande mörkertal gällande 
dessa brott, bland annat eftersom att offren inte nödvändigtvis anser att de händelser de 



6

utsatts för klassificeras som brott. Om en individ fallit offer för ett brott på internet är 
ofta oklart eftersom det är baserat på en personlig åsikt och vad som har upplevts 
(Oksanen & Keipi, 2013). Det saknas en gemensam definition av begreppet IT-relaterad 
brottslighet (Europeiska kommissionen, 2007; Finndahl, 2011; Moon, McCluskey & 
McCluskey, 2010; Wall, 2008), och ord som internetbrottslighet, databrottslighet, 
datorrelaterad brottslighet eller högteknologisk brottslighet används ofta synonymt
(Europeiska kommissionen, 2007; Finndahl, 2011). 

I praktiken avser begreppet IT-relaterad brottslighet tre olika kategorier av brottslig 
verksamhet (Europeiska kommissionen, 2007). Den första omfattar traditionella 
brottsformer som bedrägeri eller förfalskning, som i detta sammanhang begås med hjälp 
av elektroniska kommunikationsnät. Dessa brott kommer att ligga i fokus i denna 
studie. Den andra kategorin rör offentliggörande av olagligt innehav via elektroniska 
medier, och den tredje rör brott som uteslutande är riktade mot elektroniska nät. 
Gemensamt för alla dessa brottskategorier är att de begås i stor skala och att det 
geografiska avståndet mellan den brottsliga handlingen och dess följder kan vara stort. 
Den IT-relaterade brottsligheten utvecklas konstant och det saknas tillförlitliga uppgifter 
om den, vilket gör det svårt att skapa en exakt bild av situationen i nuläget. De flesta 
brott kan begås på internet, och vissa typer av bedrägerier och försök till bedrägeri är 
särskilt vanliga, och blir allt vanligare, i detta sammanhang (Europeiska kommissionen, 
2007). Enligt Hilley (2007) är internetbedrägerier de mest frekvent rapporterade IT-
brotten samt de med störst konsekvenser för offren.

Internetbedrägeri
Definition
Friedrichs (2004) menar att bedrägeri funnits under termen white-collar crime sedan 
termen uppkommit i historien, och lagstiftning gällande bedrägeri går tillbaka till fjärde 
århundradet f.Kr. i det antika Grekland (Drapkin, 1989). Enligt Brottsbalken (SFS 
1962:700) 9 kap. 1 § karaktäriseras bedrägeribrott av att gärningsmannen vilseleder 
offret att utföra en handling eller disposition som innebär vinning för gärningsmannen 
och skada för offret. Det skall dock finnas ett kausalt samband mellan vilseledandet och 
dispositionen för att brottet ska klassas som ett bedrägeri; om offret skulle utfört 
dispositionen ändå uppfylls alltså inte kraven.

Enligt Brottsbalken (1962:700) omfattar bedrägeribrott även datorbedrägerier, det vill 
säga bedrägerier där gärningsmannen manipulerar datorer, bankomater eller liknande så 
att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan. För bedrägeri 
döms gärningsmannen enligt 1 § till fängelse i högst två år. Anses brottet vara ringa 
döms gärningsmannen enligt 2 § för bedrägligt beteende till böter eller fängelse i högst 
sex månader. Om brottet anses som grovt, det vill säga om gärningsmannen exempelvis 
missbrukat allmänt förtroende eller om gärningen varit av särskilt farlig art gällande 
värde eller skada för offret döms gärningsmannen enligt 3 § till fängelse, lägst sex 
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månader och högst sex år. Komplexiteten i bedrägligt beteende ligger enligt Nhan,
Kinkade och Burns (2009) i de olika former bedrägerier kan ta; allt från politiskt
bedrägeri och handel med röster till bedrägerier på internet. Författarna menar dock att
internet har bidragit till fenomenets komplicerade natur.

Utveckling
Den nya teknologin som har utvecklats och haft stor utbredning de senaste åren har 
medfört möjligheter för personer med brottsliga avsikter att använda nya metoder för att 
utnyttja andra människors information för egen vinning.  Enskilda såväl som företag 
kan utsättas för internetbedrägeri, men den här studien behandlar endast
internetbedrägerier som riktar sig mot enskilda. Internet har flera egenskaper som gör 
det till en intressant arena för bedrägeri: det är billigt, spridningen är stor och det är 
enkelt att förbli anonym (Brå, 2000). 

Antalet polisanmälningar gällande bedrägeri har ökat i den officiella kriminalstatistiken 
de senaste åren enligt den Nationella Trygghetsundersökningen (Brå, 2013b). Enligt 
undersökningen uppgav 3,4% att de utsatts för bedrägeri under år 2011, vilket 
motsvarar ungefär 251,000 personer i befolkningen (16-79 år). Det skattade antalet 
händelser i befolkningen uppgår dock till cirka 386,000, vilket tyder på en upprepad 
utsatthet. I 33% av fallen handlar det om någon form av bedrägeri via internet. Enligt 
NTU anmäls 40% av alla bedrägerier, dock är det en brottstyp som kan vara svår att 
fånga upp då individer kan ha utsatts utan att vara medvetna om det. I jämförelse med 
andra länder ligger Sverige högt när det gäller utsatthet för bedrägerier, vilket troligtvis 
hänger ihop med just en hög grad av just internetanvändning (Brå, 2012). 

Brottsförebyggande rådets (2013a) preliminära statistik över anmälda brott år 2012 
visar att bedrägeri med hjälp av internet och dataintrång var två av de brott som ökat 
mest i jämförelse med år 2011. Antalet anmälningar av bedrägeri med hjälp av internet 
ökade med 42% (6,250 fler anmälningar jämfört med 2011). Brå betonar dock att 
antalet anmälda brott inte motsvarar det faktiska antalet begångna brott; det faktiska 
antalet begångna brott är oftast högre än antalet brott som anmäls.

Trots att internetbedrägeriernas grundläggande egenskaper förblir konstanta har 
bedrägerier utvecklats och förändrats gällande de juridiska egenskaperna och arenan för 
den bedrägliga verksamheten. I och med att kommunikation och handel förflyttats till 
internet har bedrägerierna enligt Nhan et al. (2009) blivit mer komplicerade. 

Olika former av internetbedrägerier
Kärnan i ett internetbedrägeri ligger i det faktum att offret frivilligt går med på att dela 
med sig av exempelvis sina pengar utan att bli tvingad till någonting (Albanese, 2005; 
Yar, 2006). Enligt Nhan et al. (2009) finns det två typer av utsatthet när det gäller 
internetbedrägerier; indirekt utsatthet, där exempelvis länkar i email omdirigerar 
användare till falska hemsidor, och direkt utsatthet, där bedragaren med hjälp av en 



8

mängd olika metoder manipulerar offren att skiljas från sina pengar. De kategorier som 
utgör IT-brottslighet och bedrägerier på internet överlappar ibland och området är under 
ständig utveckling. Alla former av internetbedrägerier kommer inte att listas i denna 
studie, men några av de vanligaste tillvägagångssätten kommer att belysas nedan.

Bedrägerier och internethandel
Bedrägerier som sker i och med internethandel innefattar exempelvis de fall där företag 
vilselett en privatperson och de fall där privatpersoner vilselett andra privatpersoner på 
internet (Romanosky, Telang & Acquisti, 2011). Enligt Yar (2006) innefattar den 
största andelen rapporterade internetbedrägerier bedrägerier som skett på 
auktionswebbsidor som exempelvis eBay. Dessa auktioner har ökat de senaste åren och 
på auktionssidorna samlas köpare och säljare av allt från bilar och kläder till böcker och 
antikviteter. Bedrägerier på auktionssidor kan exempelvis vara i form av häleri (Bywell 
& Oppenheim, 2001) eller varor som inte levereras, vilket är  den form av bedrägeri 
som är vanligast på auktionssidor (Dolan, 2004). Konsumenter kan även råka ut för 
produkter där beskrivningen av varan inte stämmer överens med verkligheten (Bywell 
& Oppenheim, 2001) eller där säljaren budar på sin egen vara för att priset ska öka, 
vilket dock kan vara svårt för köparen att upptäcka (Nikitkov & Bay, 2007).

Phishing 
Phishing hör till det som ovan kallas indirekt utsatthet. Bedragaren använder länkar i 
email som omdirigerar användare till falska hemsidor där offren uppmanas att uppge 
sina lösenord och andra uppgifter, vilka bedragaren sedan exempelvis säljer till en tredje 
part, använder för att få tillgång till offrens bankkonton, eller använder för att begå 
identitetsstöld (Nhan et al., 2009). Mailet uppmanar oftast kontoinnehavaren att besöka 
bankens webbsida för att uppdatera sina personliga uppgifter eller liknande och när
kontoinnehavaren sedan loggar in får bedragaren tillgång till användarens lösenord och 
annan information (Dinev, 2006). Att använda falska hemsidor i bedrägeriverksamheten 
brukar kallas för spoofing, vilket enligt Nhan et al. (2009) är en form av phishing. Ett 
annat exempel på en form av phishing är när bedragaren skickar ut mail, oftast till 
tusentals internetanvändare samtidigt, som uppger att dessa vunnit pengar på ett lotteri 
och behöver uppge sin kontoinformation för att ta del av vinsten (Gavish & Tucci, 
2006). Ytterligare en form av phishing är det som kallas för IM spimming (Nhan et al., 
2009), vilket istället riktar sig till offren via instant messaging eller snabbmeddelanden.
Det är inte ovanligt att investeringsbedrägerier, vilket är en form av bedrägerier där 
aktieägare och investerare vilseleds (Yar, 2006), tar formen av phishing. Bedragaren 
använder konstruerad information för att manipulera potentiella investerare (Beresford, 
2009), vilket kan ske exempelvis genom spam via email eller nyhetsbrev med falsk 
information för att gynna aktier utan värde och därmed driva upp priset (Baker, 1999). 

Advance fee fraud
Den mest kända formen av advance fee fraud eller advance fee scam är den form av
bedrägeri som är känd som Nigeriabrev eller 419 fraud (Oriola, 2005). Advance fee 
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fraud har i och med internet blivit ett populärt verktyg i bedrägeriverksamheten 
eftersom att det blivit lättare att nå flera människor (Chang, 2008). I de flesta fall 
kontaktar gärningsmannen offret via mail och säger sig ha en stor summa pengar eller 
en investeringsmöjlighet som denne är villig att dela med sig av (Squires, 1995).
Gärningsmannen kan till exempel utge sig för att vara en högt uppsatt person som 
behöver offrets hjälp att föra ut pengar ur Afrika (Oriola, 2005) och övertalar därmed 
offret att uppge sina bankuppgifter eller annan personlig information (Blommaert & 
Omoniyi, 2006) eller att skiljas från relativt små summor pengar i hopp om att få 
tillbaks mer. Termen Nigeriabrev har uppkommit eftersom att bedragarna ofta utger sig 
från att komma från Nigeria (Chang, 2008; Nhan et al., 2009), vilket dock inte betyder  
att advance fee fraud ursprungligen kommer därifrån (Glickman, 2005).

Tidigare forskning
Trots att internetbedrägeri är ett av de vanligaste brotten som begås online är studier om 
dessa brott relativt sällsynta i forskningslitteraturen (Nhan et al., 2009), vilket kan bero 
på att det finns en brist på systematisk och officiell data när det gäller just 
internetbedrägerier samt internetbrott generellt (Wall, 2007). En annan anledning kan 
vara det mörkertal som kan finnas gällande IT-brottslighet (Wall, 2008) och det faktum 
att det saknas en vedertagen definition av området (Europeiska kommissionen, 2007; 
Finndahl, 2011; Moon et al., 2010; Wall, 2008). Den forskning som hittats presenteras 
nedan.

Sociodemografiska skillnader har påvisats i tidigare studier gällande IT-brott och 
internetanvändande; Oksanen & Keipi (2013) fann exempelvis att yngre har större risk 
att utsättas för brott online och unga och individer med högre utbildning har visats vara 
mer benägna att testa nya tjänster och produkter på internet (Räsänen & Kouvo, 2007), 
vilket kan öka risken att utsättas för IT-brott generellt samt internetbedrägerier specifikt. 
Holtfreter, Reisig och Pratt (2008) menar att många konsumenter handlar varor online, 
och att gärningspersoner i bedrägerier i sin tur utnyttjar de möjligheter som uppstår i 
och med detta. De rutinaktiviteter som är kopplade till internethandel är enligt 
författarna således associerade med utsatthet för bedrägerier. Den kriminella aktiviteten 
i samhället har tidigare anpassats efter de strukturella förändringar som skett; till 
exempel följdes checkbedrägerier av kontokortsbedrägerier när människor mer frekvent 
började använda sig av kontokort (Knutsson & Kühlhorn, 1980) medan dagens arena för 
kriminell aktivitet är internet (Finndahl, 2011). 

Enligt en studie av Burns, Whitworth och Thompson (2004) var identitetsstöld (81%), 
kreditkortsbedrägeri (79%) och bedrägeri vid försäljning av allmänna handelsvaror
(66%) de mest frekvent rapporterade formerna av internetbedrägerier. Nhan et al. 
(2009) menar att några av de vanligare formerna av internetbedrägeri är 
kreditkortsbedrägeri, identitetsstöld, phishing, och IM spimming. En studie av Hilley 
(2007) baserad på rapporteringar till The Internet Crime Complaint Centre i USA fann 
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att bedrägerier på auktionssidor var vanligast, men att de ekonomiska förlusterna var 
störst när det gällde Nigeriabrev och investeringsbedrägerier online. Skillnader i vilka 
former av internetbedrägerier som anses vanligast kan enligt Burns et al. (2004) bero på 
att rapporteringen påverkas av hur allvarligt offren ser på brottet samt om de är 
medvetna om att de utsatts för ett brott. Enligt Hilley (2007) var email och webbsidor de 
vanligaste verktygen i bedräglig verksamhet online och 61% av brotten rapporterades av 
män, av vilka nästan hälften var i åldrarna 30-50. 

Enligt Fletcher (2007) kan internet ses som ett hjälpverktyg för kriminella när det gäller 
bedrägerier. I och med de specifika egenskaper internet medför tillåts de kriminella 
utnyttja de fördelar internet annars ger användarna. Internet tillåter exempelvis dess 
användare att komma åt information från var som helst i världen, men låter samtidigt 
kriminella utföra sin kriminella verksamhet var som helst. Det är enligt forskare viktigt 
att någonting görs i form av exempelvis specifik lagstiftning och kontroll för att 
problemet med internetbedrägerier inte ska fortsätta växa (Fletcher, 2007; Wall, 2008; 
Grabosky, Smith & Dempsey, 2001). 

Konsekvenserna av internetbedrägerier diskuteras ofta i termer av ekonomiska förluster, 
vilket leder till att indirekta effekter av brottsligheten och det faktum att människor
avstår från att handla online som ett resultat av bedräglig verksamhet är förbisedda 
konsekvenser av denna form av brottslighet (Burns et al., 2004). Utsatthet för 
internetbedrägeri kan utöver de ekonomiska och kommersiella förlusterna även ha 
känslomässiga konsekvenser för offren. Exempelvis kan offer för phishing känna skam
över att de utsatts och även bli deprimerade (Nhan et al., 2009). Bedrägerier är enligt 
Wall (2005) en skadlig aktivitet som har underlättats av internet och därmed presenterat 
nya risker som hotar kommunikationer och den kommersiella infrastrukturen. Även 
Gavish och Tucci (2006) lägger vikt vid faktum att internethandeln skadas av den 
omfattande bedrägliga verksamheten på internet. Möjligheten att kunna identifiera, 
undvika och rapportera internetbedrägerier underlättar förebyggandet av bedrägligt 
beteende och sparar potentiella offer mycket tid, stress och finansiella resurser (Nhan et 
al., 2009). 

Teoretiska utgångspunkter
Rutinaktivitetsteorin
Rutinaktivitetsteorin kan enligt Cohen och Felson (1979) användas för att analysera 
brottslighet där det inte är den kriminellas personliga egenskaper som betonas, utan 
snarare specifika miljömässiga förhållanden. Författarna menar att brottslighet är starkt 
förknippad med vardagslivets rutinmässiga aktivitetsmönster (exempelvis arbete, 
transporter, skola och fritid), och att förändringar i dessa aktiviteter skapar nya 
förutsättningar för att brott ska begås. På grund av detta följer trender i brott de 
möjligheter som skapas i samhället. Rutinaktivitetsteorin förklarar alltså utsatthet för 
brott genom att se till individers levnadssätt och de rutinaktiviteter som präglar 
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vardagen. Författarna resonerar kring hur samhällsstrukturer och dess medföljande 
rutinmässiga verksamhet skapar nya möjligheter för kriminell aktivitet, och på grund av 
detta följer trender i brott de möjligheter som finns ute i samhället. Pratt, Holtfreter och 
Reisig (2010) använder teknologin som exempel och menar att internet har förändrat 
handeln med varor och tjänster och samtidigt utvidgat möjligheterna för bedragare 
online. 

Enligt Cohen och Felson (1979) kräver kriminella handlingar en situation där tre 
särskilda faktorer är närvarande samtidigt - nämligen;
1. Minst en motiverad gärningsman – med en motiverad gärningsman menas en 

person med en kriminell böjelse, som även har möjlighet att genomföra kriminella 
handlingar. Risken för att gärningsmannen ska bli påkommen ställs mot vinsten 
brottet kan generera, vilket avgör om brottet kommer att begås eller inte. 
Gärningsmannen styrs i detta dels av sina kriminella motiv, vilka skiftar beroende 
på brottstyp, dels en vilja att utföra den kriminella handlingen, framförallt utifrån de 
två andra faktorernas vara eller icke-vara. 

2. Minst ett lämpligt objekt – huruvida ett objekt är lämpligt eller inte avgörs av dess 
symboliska eller materialistiska värde, dess tillgänglighet, dess fysiska synlighet 
samt objektets tröghet (såsom ett föremåls vikt och storlek eller en persons 
möjlighet att försvara sig).   

3. En avsaknad av kapabla väktare – med kapabla väktare menas personer som skulle 
kunna försvåra ett brotts genomförbarhet (främst vanliga medmänniskor som rör sig 
i det offentliga, men även de med mer formell kontroll såsom polis och väktare), 
och på så sätt avskräcka förövaren från att begå brottet.  

Cohen och Felson (1979) påpekar att det räcker med att en av de tre ovannämnda 
faktorerna saknas för att en kriminell handling inte ska begås. Enligt författarna är 
således ökad kontroll, formell såväl som informell, viktigt för förhindrandet av ett 
sammanfallande av de tre brottsfördelaktiga faktorerna, för att på så sätt kunna 
förebygga kriminella handlingar. Genom exempelvis högre grad av övervakning eller en 
förändring i rutinaktiviteterna skulle antalet kapabla väktare öka samtidigt som antalet 
lämpliga offer skulle minska. Rutinaktivitetsteorin används för att förklara föreliggande 
studies resultat.

HYPOTES
Med utgångspunkt i den teoretiska bakgrunden är utgångshypotesen för denna studie att 
utsatthet för internetbedrägerier kommer att ha ett samband med deltagarnas 
rutinaktiviteter på internet. De personer som mest frekvent använder internet kommer 
att ha en högre grad av utsatthet för internetbedrägerier. Individer som använder internet 
till fler tjänster samt använder internet till tjänster som är kopplade till transaktioner 
(exempelvis bankärenden, handel med varor och tjänster online) kommer att ha en 
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högre grad av utsatthet. Även de respondenter som använder internet till tjänster där 
bedragare har lättare att upprätta kontakt med dem (sociala nätverk, email) kommer att 
ha en högre grad av utsatthet. Eftersom att män tidigare visats vara de som handlar mest 
online antas att män i högre grad än kvinnor kommer att vara utsatta för 
internetbedrägerier. De som blivit utsatta samt de som känner någon som utsatts 
kommer att ha en större upplevd oro för att utsättas vilket påverkat deras 
internetanvändande.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med studien är att undersöka utsattheten och oron för att utsättas för 
internetbaserade bedrägerier bland studenter vid Mittuniversitetet genom att:

- redogöra för skillnader i respondenternas bakgrundsvariabler och hur detta är 
associerat med utsatthet för internetbedrägerier samt

- beskriva och redogöra för skillnader i upplevd säkerhet och oron för att utsättas 
samt hur detta är kopplat till internetanvändande och utsatthet

METOD
Tillvägagångssätt
Design
Enligt Jacobsen (2007) är en kvantitativ ansats lämplig när det gäller att beskriva 
förekomst eller omfattning av ett fenomen. Eftersom att syftet var att undersöka flera 
enheter och beskriva förekomsten av utsatthet för internetbedrägerier var denna typ av 
design lämplig. Studien avsedde även undersöka oron för att utsättas för 
internetbedrägerier. En kvalitativ design, exempelvis i form av semistrukturerade 
intervjuer, hade inneburit möjlighet till en mer flexibel datainsamling och därmed mer 
nyanserade svar (Jacobsen, 2007), vilket förmodligen skulle gett en djupare förståelse 
för respondenternas upplevelser. Att få en djupare förståelse var dock inte det 
huvudsakliga syftet med denna studie, trots att det skulle vara relevant för området. För 
att ändå ha möjlighet att fånga upp subjektiva upplevelser kring hur utsattheten påverkat 
respondenterna har den kvantitativa ansatsen anpassats genom datainsamlings- och 
analysmetoden. Undersökningen genomfördes i form av en tvärsnittsstudie, vilket enligt 
Jacobsen (2007) innebär att det valda fenomenet studerats endast vid ett tillfälle.

Avgränsningar 
Med internetbedrägeri avses de brott som beskrivs i 9 kap. 1 § i Brottsbalken 
(1962:700) men avgränsas till de brott som utförts med hjälp av internet, det vill säga all 
bedräglig verksamhet på internet med syfte att komma åt offrets personliga information, 
exempelvis konto- eller personuppgifter, och där utnyttjande av dessa uppgifter lett till 
vinning för gärningsmannen och skada för offret, samt de händelser där offret vilseletts 
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att till exempel köpt en vara på internet med missvisande beskrivning eller då varan helt 
enkelt inte levererats.

Datainsamling
En webbaserad enkät (se Bilaga 1) distribuerades digitalt via e-post under mars 2013 till 
600 slumpmässigt utvalda studenter som började studera vid Mittuniversitetet år 2012. 
Eftersom att syftet var att undersöka flera enheter ansågs en enkätstudie vara lämplig. 
Att använda just en webbaserad enkät riktad till studenter motiveras utifrån att det blev 
lättare att nå respondenterna samt lättare komma åt de individer som har tillgång till 
internet på daglig basis, då nästan alla studenter enligt SCB (2013) har tillgång till 
internet i hemmet. I enkäten informerades deltagarna kortfattat även om innebörden av 
begreppet internetbedrägerier med ett språkbruk som anpassats för målgruppen vilket 
enligt Ejlertsson (2005) är viktigt vid utformandet av en enkät. 

Tillsammans med en webbplatsadress till enkäten bifogades ett följebrev (se Bilaga 2)
där deltagarna informerades om syftet med studien, varför de valts ut och vilka andra 
som ingick, att studien var frivillig, anonym, och att svaren endast skulle användas för 
statistiska ändamål, enligt rekommendationer från Ejlertsson (2005). Eftersom att några 
personuppgifter ej togs del av kunde deltagarna garanteras full anonymitet. Det 
klargjordes också att deltagarna inte behövde ha utsatts för internetbedrägeri för att delta 
i studien. En påminnelse skickades ut till de individer som inte svarat på enkäten inom 
tio dagar. Genom att använda enkäter som datainsamlingsmetod kunde undersökningen 
göras på ett stort urval trots begränsade resurser. Risken för intervjuareffekten (se 
Ejlertsson, 2005) försvann, någonting som var relevant då tidigare forskning exempelvis
visat att offer för internetbedrägerier kan känna skam (Nhan et al., 2009) vilket utan 
anonymitet skulle kunnat lett till att de var mindre benägna att svara på frågor om 
utsatthet.

Etiska överväganden
Studien genomfördes enligt de fyra forskningsetiska principerna (Ejlertsson, 2005; 
Jacobsen, 2007). Detta innebar att deltagarna genom enkätens följebrev informerades 
om studien och dess syfte samt att medverkan i studien var helt frivillig. Uppgifterna 
som inhämtades genom enkäten behandlades på ett konfidentiellt sätt och 
respondenterna kunde garanteras full anonymitet. De enda personliga uppgifter som 
samlades in var respondenternas email-adresser, enbart i syfte att kontakta och 
informera deltagarna om studien, vilka sedan raderades. Deltagarnas uppgifter användes 
endast för studiens syfte. 

Instrument
Eftersom att det finns relativt lite forskning om internetbedrägerier kunde inte redan 
existerande enkäter eller frågor som konstruerats av andra utnyttjas i datainsamlingen, 
vilket dock Ejlertsson (2005) rekommenderar. Vid utformningen av enkätfrågorna 
hämtades inspiration från en undersökning om internetbrottslighet som genomförts av 
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Europeiska kommissionen (2012). Enkäten (se Bilaga 1) innehöll 23 frågor med både 
fasta svarsalternativ samt frågor med möjlighet till fritextsvar och var uppdelad i olika 
avsnitt för att öka läsbarheten. 

Råd gällande frågeformulering och enkätkonstruktion (Ejlertsson, 2005; Jacobsen, 
2007; Pallant, 2011) följdes i den grad det var möjligt. Enkätfrågorna konstruerades på 
ett noggrant sätt, vilket är ett sätt att minimera risken för låg reliabilitet (Denscombe, 
2004; Ejlertsson, 2005; Jacobsen, 2007), då möjligheten att tolka frågorna olika minskas
(Jacobsen, 2007). Genom noggrant skrivna frågor förväntades enkäten alltså fånga in 
det centrala i fenomenet samtidigt som utrymmet för olika tolkningar mellan 
respondenter minskades. En pilotstudie gjordes även enligt Ejlertssons (2005) och 
Pallants (2011) rekommendationer för att se om respondenterna tolkade frågorna och 
svaren på rätt sätt, varefter frågorna justerades om så inte var fallet. En studie som på så 
sätt med stor säkerhet mäter vad den avser mäta anses ha hög validitet (Ejlertsson, 2005; 
Jacobsen, 2007).

Frågor om respondentens bakgrundsinformation gällande ålder, kön och 
internetanvändande följdes av frågor om säkerhet vid internetanvändning och utsatthet 
för internetbedrägerier. För att fånga upp subjektiva upplevelser fick individerna även 
möjlighet att beskriva hur det gick till när de utsatts för internetbedrägeri, och de som 
valt att inte polisanmäla bedrägeriet fick möjlighet att beskriva anledningen till detta.
Ejlertsson (2005) lägger vikt vid det faktum att personer som inte behärskar det svenska 
språket riskerar att hamna i bortfallsgruppen vid en enkät och respondenterna fick därför 
även möjlighet att ta del av enkäten på engelska. 

Urval
Deltagare
Webbenkäten distribuerades till 600 slumpmässigt utvalda studenter som började 
studera vid Mittuniversitetet år 2012. Svarsfrekvensen var 17% (N = 102). Deltagarna 
var mellan 20-80 år och delades in i åldersgrupperna 1) 20-29, 2) 30-39, 3) 40-49 och 4) 
>50 (M = 36, SD = 12). De flesta var i åldrarna 20-39 och  majoriteten av 
respondenterna (62%, n = 63) var kvinnor. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
kön och åldersgrupp (χ² = 5.47, df = 3, p = .14). Deskriptiv bakgrundsdata gällande kön 
och ålder presenteras i Tabell 1. Eftersom att det totala antalet respondenter i studien var 
102 och det procentuella värdet därmed är så pass lika frekvensen (se Tabell 1) kommer 
resultaten i textform till stor del endast att presenteras i procent.

Bortfall
Svarsfrekvensen resulterade i ett externt bortfall på 83%. Det fanns även ett litet internt 
bortfall; två respondenter valde att inte avsluta enkäten och inkluderades därför inte i 
analysen. Risken för både externt och internt bortfall blir enligt Ejlertsson (2005) och 
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Jacobsen (2007) mindre vid en god enkätutformning, varför stor vikt lades vid samma 
författares råd kring utformningen av enkäten. 

Tabell 1. Deskriptiv bakgrundsdata för alla respondenter (N = 102). 
Kvinnor Män

f % f %
Åldersgrupp

1)   20-29 26 26 11 11

2)   30-39 14 14 16 16

3)   40-49 15 15 10 10

4)   ≥50 8 8 2 2

Totalt 63 62 39 38

Bortfallsanalys 
För att undersöka representativiteten hos de relativt få (17%) studenter som besvarade 
enkäten gjordes en bortfallsanalys. Bortfallsanalys innebär enligt Jacobsen (2007) att 
egenskaperna hos de personer som inte besvarat enkäten jämförs med egenskaperna hos 
de personer som besvarat enkäten. Eftersom att enkäten var anonym gick det dock inte 
att få statistik gällande de respondenter som inte besvarade enkäten. Det gick inte heller
att få tillgång till data endast för de studenter som började studera på Mittuniversitetet 
2012, utan endast data för det totala antalet studerande 2012 och de studenter som 
började studera vid ett program 2012 fanns att tillgå. I bortfallsanalysen jämfördes ålder 
och kön hos de som besvarade enkäten (N = 102) med det totala antalet studenter vid 
Mittuniversitetet 2012 samt de studenter som började studera vid ett program 2012. 

Det fanns en marginell skillnad i könsfördelningen mellan de som besvarade enkäten 
och det totala antalet studerande vid Mittuniversitetet 2012 (62% kvinnor och 38% män 
jämfört med 64% kvinnor och 36% män). Det fanns inte heller någon stor skillnad i 
könsfördelningen mellan respondenterna och de studenter som började studera vid 
program 2012 av vilka 58% var kvinnor och 42% var män.

Skillnaden var dock större när det gällde åldersfördelningen. Det fanns en större 
spridning i åldrarna hos det totala antalet studenter 2012 än i urvalet; studenterna 2012 
var mellan 19-85 år gamla medan respondenterna var i åldrarna 20-80. Hos de som 
började studera vid ett program var det dock tvärtom, här var studenterna i åldrarna 19-
64. Det fanns en högre grad av studenter i den yngsta åldersgruppen (20-29 år) hos både 
det totala antalet studerande på Mittuniversitetet 2012 (61%) samt de som började 
studera vid ett program 2012 (69%) än hos respondenterna i studien (36%). Det fanns
även en större andel respondenter i alla åldersgrupper förutom den yngsta (20-29)
jämfört med det totala antalet studerande vid Mittuniversitetet 2012 och de som började 
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studera vid ett program. Generellt tenderade studenterna vid Mittuniversitetet 2012 samt 
de som började studera vid program 2012 vara yngre (M = 28 respektive M = 30) än de 
som deltog i studien (M = 36). Medelåldern för de som medverkade i studien skiljde sig 
signifikant från medelåldern för det totala antalet studenter som studerade vid 
Mittuniversitetet 2012 (t = 6.69; p < .05) samt de som började studera vid ett program 
2012 (t = 4.98; p < .05). Om bortfallsgruppens egenskaper skiljer sig mycket från 
respondentgruppens behöver detta enligt Jacobsen (2007) beaktas när slutsatser kring 
studien dras eftersom att resultatet kan ha uppkommit på grund av att en viss typ av 
respondenter valt att inte delta, vilket diskuteras vidare i studiens diskussionsdel. 

Bearbetning och analys
Datamaterialet analyserades med det statistiska analysprogrammet SPSS, version 20. 
Sju frågor (fråga 5, 8, 10, 12, 13, 21 och 23, se Bilaga 1) dikotomiserades vid 
inkodningen för att underlätta analysen, då varje respondent hade möjlighet att kryssa i 
fler alternativ. Preliminära analyser utfördes på hela datamaterialet på deskriptiv nivå 
med SPSS på för att undersöka frekvensfördelningen. För att undersöka om materialet 
var normalfördelat utfördes Shapiro Wilks test. Eftersom att inga kontinuerliga variabler 
var normalfördelade användes de icke-parametriska testen (se Pallant, 2011) Kruskal-
Wallis, Mann-Whitney U, χ² samt logistisk regression (p < .05). Effektstorlek mättes 
med η2 för Kruskal-Wallis test, r för Mann-Whitney U, φ och OR för χ² samt OR för 
logistisk regression. Bonferroni-justering, där det ursprungliga alphavärdet delas på 
antalet test som utförs, användes för att kontrollera för risken för typ 1 fel när Mann-
Whitney U test utfördes på multipla grupper gällande samma variabel (p < .017). 

Enkäten innehöll två fritexfält; ett där respondenterna som utsatts för internetbedrägerier 
fick möjlighet att beskriva hur det gick till och hur de upplevde händelsen. Av de 
respondenter som utsatts var det 90% (n = 18) som utnyttjade detta fritextfält. I det 
andra fältet tilläts de respondenter som utsatts och valt att inte polisanmäla händelsen 
beskriva varför de inte polisanmält. Av de som utsatts och inte polisanmält händelsen 
var det 88% (n = 15) som valde att beskriva varför. Innehållet i dessa fritextfält 
analyserades på ett kvantitativt sätt för att beskriva i vilken omfattning respondenternas 
svar berörde olika områden. Dessa områden var inte definierade i förväg utan uppkom 
under bearbetningen av materialet genom att fritextsvaren kategoriserades. 

RESULTAT
Deskriptiva resultat
Av de 102 respondenterna uppgav 70% att de oftast använde internet i hemmet. Nästan 
alla respondenter (94%) uppgav att de använde internet mer än en gång om dagen och 
den vanligaste formen av aktivitet på internet var att skicka och ta emot e-post, följt av 
bankärenden och köp av varor och tjänster. Alla respondenter utom en uppgav att de 
handlade på internet och den vanligaste formen av betalningsalternativ vid 
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internethandel var kortbetalning (81%). Deskriptiva resultat gällande 
internetanvändning presenteras vidare i Tabell 2. 

Tabell 2. Deskriptiv data gällande internetanvändning för alla respondenter (N = 102). 
% utsatt % ej utsatt % utsatt 

för försök

Internetanvändning (var) Hemma 13 57 30

På arbetet 7 16 14

I skolan/på universitetet 0 2 0

Vet ej 0 3 3

Annat 0 3 1

Internetanvändning (vad)a Kollar e-post 19 77 45

Läser nyheter 14 71 37

Köper online 17 70 40

Sociala nätverk 10 68 34

Utför bankärenden 18 75 43

Spelar spel 5 22 15

Säljer online 6 14 15

Annat 1 5 3

Bytt lösenord tilla E-post 8 35 26

Sociala nätverk 9 34 24

Banktjänster 0 12 5

E-handelsplatser 4 18 14

Internethandel > 1 gång om dagen 0 2 0

2-6 gånger i veckan 0 1 1

1 gång i veckan 1 2 3

2-3 gånger i månaden 8 24 18

1 gång i månaden 6 26 15

< 1 gång i månaden 4 25 11

Aldrig 1 0 1

a Respondenterna gavs möjlighet att ange fler än ett alternativ.
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Av de 102 respondenterna upplevde över 50% både den generella säkerheten vid 
internetanvändning (M = 3.7, SD = 0.76) och säkerheten vid internethandel (M = 3.7, 
SD = 0.83) som fyror på femgradiga likertskalor (se Figur 1). Den vanligaste 
konsekvensen av upplevd osäkerhet gällande säkerhetsfrågor online bland 
respondenterna var att inte öppna e-post från okända avsändare (58%), följt av att 
deltagarna blivit mindre benägna att lämna ut personuppgifter på webbplatser (53%). 
Av respondenterna i studien uppgav 49% att de oroade sig för säkerheten vid 
onlinebetalningar. Majoriteten av respondenterna (71%) uppgav att de hade bytt 
lösenord till onlinetjänster under de senaste 12 månaderna. De vanligaste 
onlinetjänsterna respondenterna bytt lösenord till var webbaserad e-post (43%) och 
sociala nätverk (43%).

Figur 1. Procentfördelat utfall av respondenternas generella upplevda säkerhet vid 
internetanvändning och internethandel (N = 102). 

Av respondenterna i studien hade 19% (n = 20) utsatts för internetbedrägeri varav 40% 
(n = 6) hade utsatts vid flera tillfällen. Totalt lika många av de utsatta var män (n = 10) 
som kvinnor (n = 10), motsvarande 26% av männen och 16% av kvinnorna. Den 
upprepade utsattheten var högre hos män (n = 5, 13%) jämfört med kvinnor (n = 3, 4%), 
dock utan signifikant skillnad. Upprepad utsatthet var vanligast i åldersgruppen 20-29 år 
(n  =  6, 16%) och enstaka utsatthet var vanligast i åldersgruppen 40-49 år (n = 6, 24%). 
I åldersgruppen >50 hade två personer utsatts (20%), varav en hade utsatts flera gånger. 
Av de som utsatts för internetbedrägeri hade 60% (n = 12) utsatts under de senaste 12 
månaderna, varav hälften hade utsatts flera gånger. Av respondenterna uppgav 48% (n = 
49) även att de blivit utsatta för försök till internetbedrägeri, varav 64% (n = 31) utsatts 
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vid ett flertal tillfällen. Nästan lika många respondenter (47%) uppgav att de känner 
någon som utsatts för internetbedrägeri, och 34% av respondenterna uppgav att de 
känner flera personer som utsatts.

Av de 20 (20%) studenter som utsatts för internetbedrägerier valde 90% (n = 18) att 
beskriva händelsen. Av de händelser som beskrevs var bedrägerier på auktionssidor 
(50%, n = 9) och phishing (22%, n = 4) vanligast. Resterande beskrivningar 
kategoriserades som "annat" så det var så få respondenter som beskrivit händelser som 
hamnade under samma kategorisering (en person hade exempelvis beskrivit advance fee 
fraud och en person hade beskrivit ett bedrägeri vid internethandel av ett företag). Av de 
som utsatts för internetbedrägerier valde 85% (n = 17) att inte anmäla. Den vanligaste 
anledningen till att respondenterna inte polisanmält händelsen var brist på förtroende för 
polisen gällande bedrägeriärenden (n = 5). 

Av de respondenter som utsatts för internetbedrägerier uppgav 70% (n = 14) att 
utsattheten hade påverkat deras internetanvändande på något eller några sätt. Den 
vanligaste konsekvensen på internetanvändandet var att respondenterna ej öppnade e-
post från personer de inte känner (n = 7, 35%), följt av mindre benägenhet att lämna ut 
personuppgifter på webbplatser (n = 6, 30%). Fyra personer som utsatts (20%) uppgav 
att deras utsatthet gjort att de blivit mindre benägna att köpa varor och tjänster på 
internet och fyra personer (20%) svarade att de installerat virusskydd. Tre personer som 
utsatts (15%) uppgav att deras utsatthet gjort att de använder internet mindre, tre 
personer att de använder olika lösenord för olika webbplatser och tre respondenter 
kryssade även i alternativet annat och beskrev att de ändrat sina betalningsmetoder 
online samt att de börjat granska internet-tjänster och säljare mer noggrant.

Av respondenterna i studien upplevde 75% oron för att utsättas för internetbedrägerier 
som en tvåa eller trea på en femgradig likertskala (se Figur 2) där medelvärdet var 2.65 
(SD = 0.89). Av respondenterna uppgav 66% att deras upplevda oro för att utsättas för 
internetbedrägerier hade fått dem att ändra sitt internetanvändande på något sätt, medan 
30% angav att de inte blivit påverkade och 4% uppgav att de inte visste om oron hade
påverkat deras internetanvändande. Gällande konsekvenser av oron för utsatthet på 
internetanvändandet uppgav 47% av respondenterna att de inte öppnar e-post från 
personer de inte känner på grund av oron för att utsättas för internetbedrägerier, 40% 
var mindre benägna att lämna ut personuppgifter på webbplatser, 33% uppgav att de 
använder olika lösenord för olika webbplatser, 27% hade installerat virusskydd, 13% 
var mindre benägna att köpa varor och tjänster online och 2% uppgav att de använder 
internet mindre.
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Figur 2. Procentfördelat utfall av grad av upplevd oro för att utsättas för 
internetbedrägerier hos respondenterna (n = 102). 

Internetanvändande
Statistiska analyser utfördes för att se om sociodemografiska variabler (kön och ålder) 
var associerat med internetanvändande. Varje aktivitet respondenterna deltog i på 
internet dikotomiserades (0 = deltar ej, 1 = deltar). Den enda aktiviteten på internet som 
visade signifikanta resultat mellan män och kvinnor var att spela spel online (χ² = 4.67, 
df = 1, p = .031, OR = 2.66), där män tenderade att spela mer än kvinnor. De 
dikotomiserade variablerna transformerades även till ett "poängsystem" där summan av
alla aktiviteter individen deltog i adderades i en ny variabel (kodat 1-8) som alltså
utgjorde frekvens av deltagande i aktiviteter på internet. Inga signifikanta resultat 
hittades mellan varken åldersgrupper (χ² = 5.58, df = 3, p = .134) eller män och kvinnor 
(U = 1108, z = -0.87, p = .38).

För att undersöka om det fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor  
gällande hur ofta respondenterna handlade via internet användes Mann-Whitney U test. 
Datan gällande frekvens av internethandel var i ordinalskala kodat från 1-8 där högre 
värden representerade mer frekvent handel på internet. Medianvärdet för män var 4, 
vilket representerade att handla 2-3 gånger i månaden. Den nedre kvartilen (Q1) för män 
hade värdet 3 vilket representerade att handla 1 gång i månaden, och den övre kvartilen
(Q3) hade värdet 4. Medianvärdet för kvinnor var 3, Q1 hade värdet 2, vilket 
representerade att handla mer sällan än 1 gång i månaden, och Q3 var 4. Signifikanta 
resultat hittades (U = 779.5, z = -3.24, p = .001, r = 0.32) vilket tyder på att män 
handlade mer frekvent online än kvinnor. Inga signifikanta resultat hittades mellan 
åldersgrupperna.
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För att undersöka om den generella upplevda säkerheten vid internetanvändning (kodat 
1-5 där 1 var väldigt osäker och 5 var väldigt säker) skiljde sig mellan åldersgrupperna 
användes Kruskal-Wallis test, vilket visade en signifikant skillnad (χ² = 13.38, df = 3, p
< .005, η2 = 0.13). För att undersöka vilka grupper som signifikant skiljde sig från 
varandra utfördes Mann-Whitney U test med Bonferroni-justering (p = .017). Mann-
Whitney U visade en statistiskt signifikant skillnad mellan åldersgrupp 1 (20-29, Md = 
4) och åldersgrupp 3 (40-49, Md = 3) (U = 241, z = -3.43, p = .001, r = 0.34) vilket 
tyder på att den yngre åldersgruppen generellt upplevde sig säkrare när de använde 
internet än respondenter i åldrarna 40-49.

Skillnader i den upplevda säkerheten vid internethandel (också kodat 1-5 där 1 var 
väldigt osäker och 5 var väldigt säker) undersöktes också med Kruskal-Wallis test. Den 
äldre åldersgruppen (>50) hade ett lägre medianvärde (Md = 2) än den yngre 
åldersgruppen (Md = 3). Resterande åldersgrupper hade samma medianvärde (Md = 4). 
Testet visade ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna.

Mann-Whitney U användes för att undersöka skillnader mellan män och kvinnor 
gällande den upplevda säkerheten. Inga signifikanta skillnader hittades gällande generell 
upplevd säkerhet vid internetanvändning (U = 1159, z = -0.523, p = .601) men 
signifikanta resultat hittades mellan män och kvinnor gällande upplevd säkerhet vid 
internethandel (U = 952, z = -2.11, p = .035) där män upplevde sig signifikant mer säkra 
när de handlade på internet.

Utsatthet för internetbedrägerier
Statistiska test utfördes för att se om bakgrundsvariabler samt internetanvändande var 
associerat med utsatthet. Utsattheten för internetbedrägerier dikotomiserades (0 = ej 
utsatt, 1 = utsatt) samt kodades enligt grad av utsatthet (0 = ej utsatt, 1 = utsatt en gång, 
2 = utsatt flera gånger). För att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad 
mellan män och kvinnor och åldersgrupper gällande utsatthet användes χ². Inga 
signifikanta skillnader hittades mellan varken män och kvinnor (χ² = 0.9, df = 1, p = 
.342) eller åldersgrupper (χ² = 0.58, df = 3, p = .901) gällande utsatthet (kodat 0 = ej 
utsatt, 1 = utsatt) för internetbedrägerier. Ett Kruskal-Wallis test visade inte heller 
någon statistiskt signifikant skillnad mellan åldersgrupper när hänsyn togs till om 
respondenterna utsatts en eller flera gånger (χ² = 0.20, df = 3, p = .978). 

Logistisk regression användes för att bedöma hur aktiviteterna respondenterna deltog i
på internet påverkade sannolikheten att respondenterna skulle rapportera utsatthet för 
internetbedrägerier. Modellen innehöll sju oberoende variabler; skicka/ta emot e-post, 
köp av varor och tjänster, sociala nätverk, bankärenden, spel, försäljning av varor och 
tjänster samt läsa nyheter. Alternativet "annat" under internetvanor (se Tabell 2)
inkluderades inte i analysen då det endast var fem respondenter som valt detta, varav en 
utsatts för internetbedrägerier. Enligt Pallant (2011) kan problem uppstå i logistiska 
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regressionsanalyser med kategoriska oberoendevariabler när det är få fall i kategorierna.
Modellen, med utsatthet som beroende variabel, var statistiskt signifikant (χ² = 9.46, df
= 1, p = .002). Sociala nätverk var dock den enda oberoende variabeln som var 
statistiskt signifikant för rapportering av utsatthet (OR = 0.19, p = .002, 95% CI = .07 -
.54) och indikerade att deltagande i sociala nätverk online minskade oddsen för 
rapportering av utsatthet för internetbedrägerier 0.19 gånger.  Logistisk regression 
användes också för att bedöma hur kön och ålder påverkade rapportering av utsatthet för 
internetbedrägerier men ingen av variablerna bidrog till modellen på ett statistiskt 
signifikant sätt vilket tyder på att varken kön eller ålder kunde förutsäga rapporterad 
utsatthet för internetbedrägerier.

För att undersöka om utsatthet för bedrägeriförsök online skiljde sig mellan män och 
kvinnor användes ett χ²  test med Yates Continuity Correction vilket visade en 
signifikant association mellan kön och utsatthet för bedrägeriförsök (χ² = 5.53, df = 1, p
= .019, φ = 0.25, OR = 2.9) där män i högre grad var utsatta för bedrägeriförsök än 
kvinnor. Ett χ² test användes även för att undersöka om utsatthet för bedrägeriförsök 
skiljde sig mellan åldersgrupper, men visade inga signifikanta resultat (χ² = 5.82, df = 3, 
p = .121).

Logistisk regression användes för att bedöma hur aktiviteterna respondenterna deltog i 
på internet påverkade sannolikheten för rapportering av försök till internetbedrägerier. 
Alternativet "annat" inkluderades inte i analysen. Modellen, med utsatthet för 
bedrägeriförsök på internet som beroende variabel, var statistiskt signifikant (χ² = 7.48, 
df = 1, p = .006). Bara en av de oberoende variablerna, försäljning av varor och tjänster, 
visade dock signifikanta resultat. Att sälja varor och tjänster var alltså den enda 
prediktorn för rapportering av utsatthet (OR = 4.24, p = .010, 95% CI = 1.41 - 12.77)
och indikerade att personer som sålde varor och tjänster online hade över fyra gånger 
större odds för rapportering av utsatthet för bedrägeriförsök. 

Logistisk regression användes även för att undersöka hur kön och ålder i år påverkade 
sannolikheten att respondenterna skulle rapportera utsatthet för bedrägeriförsök. 
Modellen, med utsatthet för bedrägeriförsök på internet som beroende variabel, var 
signifikant (χ² = 6.59, df = 1, p = .010) och indikerade att män hade nästan tre gånger 
(OR = 2.9, p = .012, 95% CI = 1.27 - 6.65) större odds att rapportera utsatthet för 
bedrägeriförsök jämfört med kvinnor.

Mann-Whitney U användes för att undersöka skillnaden mellan respondenter som 
utsatts och ej utsatts (kodat 0 = ej utsatt, 1 = utsatt) för internetbedrägerier gällande 
deltagande i aktiviteter på internet (se Tabell 2) där varje aktivitet respondenterna deltog 
i på internet dikotomiserades (0 = deltar ej, 1 = deltar), vilket sedan transformerades till 
ett "poängsystem" där summan av alla aktiviteter varje respondent deltog i adderades i 
en ny variabel som utgjorde frekvens av deltagande i aktiviteter på internet (kodat 1-8).
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Inga signifikanta skillnader hittades (U = 0.66, z = -1.4, p = .161). När hänsyn togs till 
om individerna utsatts en eller flera gånger hittades dock signifikanta skillnader med 
Kruskal-Wallis test (χ² = 11.62, df = 2, p = .003). För att undersöka mellan vilka 
grupper det fanns statistiska skillnader användes Mann-Whitney U test med Bonferroni-
justering (p < .017). Ingen signifikant skillnad hittades mellan de som aldrig utsatts och 
de som utsatts flera gånger (U = 232, z = -1.43, p = .152). Mellan de som utsatts en gång 
och de som utsatts flera gånger (U = 15.5, z = -2.47, p = .010, r = -0.24) och mellan de 
som aldrig utsatts och de som utsatts en gång hittades signifikanta resultat (U = 238, z = 
-3.04, p = .002, r = -0.30). De som utsatts flera gånger deltog alltså i flest aktiviteter 
online och de som aldrig utsatts deltog i fler aktiviteter än de som utsatts en gång (se 
Figur 2). 

Figur 2. Medianvärden för frekvens av deltagande i internetaktiviteter för de 
respondenter som utsatts för bedrägeri (n = 20) samt bedrägeriförsök (n =  49) online.

Utsatthet för försök till internetbedrägerier
Inga signifikanta skillnader hittades mellan de som ej utsatts samt de som utsatts för 
försök till internetbedrägeri gällande deltagande i aktiviteter på internet. När hänsyn 
togs till om individerna utsatts en eller flera gånger hittades dock signifikanta resultat 
(χ² = 7.86, df = 2, p = .02, η2 = 0.08). Mann-Whitney U test med Bonferroni-justering 
användes för att se vilka grupper som signifikant skiljde sig åt gällande deltagande i 
aktiviteter på internet (U = 160.5, z = -2.53, p = .011, r = -0.25) vilket tyder på att de 
som utsatts för bedrägeriförsök på internet flera gånger deltar i fler aktiviteter online än 
de som utsatts en gång och de som aldrig utsatts (se Figur 2). 
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Mann-Whitney U användes även för att se om det fanns en signifikant skillnad mellan 
de som utsatts samt ej utsatts (kodat 0 = ej utsatt, 1 = utsatt) för försök till 
internetbedrägeri gällande upplevd oro för att utsättas för internetbedrägerier, upplevd
säkerhet vid internethandel, generell upplevd säkerhet vid internetanvändning samt hur 
många webbplatser respondenterna bytt lösenord. Signifikanta skillnader hittades endast 
mellan de som inte utsatts (Md = 1) och de som utsatts (Md = 1) gällande lösenordsbyte 
(U = 987.5, z = -2.18, p = .029, r = 0.22) där individer som utsatts för försök hade högre 
sannolikhet att byta lösenord till fler tjänster. Kruskal-Wallis test användes för att 
undersöka samma variabler som ovan, dock togs hänsyn till om respondenterna utsatts
en eller flera gånger för försök till internetbedrägeri. Signifikanta resultat hittades 
gällande lösenordsbyte (χ² = 6.16, df = 2, p = .046, η2 = 0.06) generell upplevd säkerhet 
vid internetanvändning (χ² = 5.59, df = 2, p = .051, η2 = 0.06) och upplevd säkerhet vid 
internethandel (χ² = 6.90, df = 2, p = .032, η2 = 0.07). Inga signifikanta resultat hittades 
dock gällande upplevd oro att utsättas för internetbedrägerier (χ² = 0.22, df = 2, p = 
.898).

Mann-Whitney U användes för att se vilka grupper som signifikant skiljde sig åt
gällande ovanstående variabler. De som ej utsatts och de som utsatts en gång var ej 
signifikant skilda när alphanivån anpassats enligt Bonferroni-justering (p < .017) 
gällande någon variabel. Signifikanta resultat hittades dock mellan de som ej utsatts och 
de som utsatts flera gånger gällande lösenordsbyte (U = 567, z = -2.47, p = .014, r = -
0.25), där de som utsatts flera gånger hade större sannolikhet att byta lösenord till fler 
tjänster. Testet visade även signifikanta skillnader mellan de som utsatts en gång 
respektive flera gånger gällande upplevd säkerhet vid internethandel (U = 169, z = -
2.48, p = .013, r = -0.25) vilket indikerade att de som utsatts flera gånger (Md = 4) hade
högre upplevd säkerhet när de handlade på internet än de som utsatts en gång (Md = 3). 

För att undersöka i vilken grad utsattheten för internetbedrägerier samt försök till dessa 
brott påverkade respondenternas upplevda säkerhet vid internethandel och 
internetanvändande samt oron för att utsättas för internetbedrägerier användes Mann-
Whitney U test. Inga statistiskt signifikanta skillnader hittades. När alphavärdet 
anpassats enligt Bonferroni-justering (p < .017) hittades inte heller några signifikanta 
resultat när hänsyn togs till om respondenterna utsatts en eller flera gånger.

Upplevd oro
Statistiska analyser utfördes för att se om det fanns någon skillnad mellan 
bakgrundsvariabler gällande oro att utsättas för internetbedrägerier. Det fanns inga 
signifikanta skillnader mellan män och kvinnor (U = 1082, z = -1.069, p = .29) eller 
åldersgrupper (χ² = 2.27, df = 3, p = .519). Det fanns dock en signifikant skillnad där 
kvinnor i högre grad än män uppgav att de ändrat sina internetvanor på grund av oron 
för att utsättas för internetbedrägerier, (χ² = 9.27, df = 1, p = .002, φ = -0.33). Mellan 
åldersgrupperna hittades dock inga signifikanta resultat (χ² = 5.54, df = 3, p = .14).
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Ett χ² test användes även för att undersöka skillnader mellan män och kvinnor samt 
åldersgrupper gällande orons konsekvenser på internetanvändandet. Signifikanta 
skillnader hittades mellan män och kvinnor där kvinnor i större utsträckning uppgav att 
de installerat virusskydd på grund av oron för att utsättas för internetbedrägerier (χ² = 
5.65, df = 1, p = .017, φ = -0.26, OR = .26) samt uppgav att de var mindre benägna att 
köpa varor och tjänster online (χ² = 4.50, df = 1, p = .034, φ = -0.24, OR = .11), lämna ut 
personuppgifter på webbplatser (χ² = 6.59, df = 1, p = .010, φ = -0.28, OR = .29) och
öppna e-post från okända avsändare på grund av oron (χ² = 13.06, df = 1, p < .001, φ = -
0.38, OR = .19). Den yngre åldersgruppen hade ett lägre medianvärde (Md = 2) än de 
andra åldersgrupperna (Md = 3) men inga signifikanta resultat hittades. 

DISKUSSION
Av respondenterna i studien hade nästan en femtedel utsatts för internetbedrägerier och 
nästan hälften hade utsatts för försök till dessa brott. Liksom tidigare forskning (se 
exempelvis Hilley, 2007; Nhan et al., 2009) fann föreliggande studie att bedrägerier på 
auktionssidor och phishing var de mest frekvent rapporterade formerna av bedrägeri på 
internet. Tidigare forskning (Hilley, 2007) har visat att utsatthet för internetbedrägerier 
är vanligast hos män, vilket även var fallet i denna studie, dock utan någon signifikant 
skillnad från kvinnor. Huvudresultaten i studien visar att män handlade mer frekvent
online jämfört med kvinnor samt kände sig även signfikant säkrare vid internethandel
trots att de även hade högre odds för rapportering av utsatthet för försök till 
internetbedrägeri. Frekvens av deltagande i aktiviteter online var associerat med både 
utsatthet för internetbedrägerier och försök till dessa brott. Sociala nätverk var den enda 
variabeln som kunde förutsäga utsatthet för internetbedrägerier, dock med en negativ 
association där deltagande minskade sannolikheten för rapportering av utsatthet. Att 
sälja varor och tjänster var den enda prediktorn för rapportering av bedrägeriförsök 
online. Kvinnor uppgav i större utsträckning än män att deras internetanvändande 
påverkats av oron för att utsättas för internetbedrägerier. 

Internetbedrägerier och rutinaktivitetsteorin
Rutinaktivitetsteorin (Cohen & Felson, 1979) stödjer det faktum att föreliggande studie 
samt tidigare forskning (se exempelvis Hilley, 2007) funnit att bedrägerier på 
auktionssidor är bland de vanligaste formerna av internetbedrägeri. Albanese (2005) 
jämför den teknologiska utvecklingen med bilen; när den blev tillgänglig för 
allmänheten i början på 1900-talet dubblades rapporteringen av brott i och med att 
exempelvis stöld blev lättare att begå. På samma sätt har datorer och internet i och med 
de förändringar i samhällsstrukturen som skapats förenklat den kriminella aktiviteten då 
nya möjligheter har bildats; utvecklingen i den bedrägliga verksamheten har förflyttats 
till internets virtuella värld. I och med auktionssidor har det blivit lättare för 
gärningsmän att vilseleda andra människor för egen vinnings skull. Bywell och 
Oppenheim (2001) menar att bedrägerier på auktionssidor motiverar gärningsmän på 
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grund av att det inte finns någon effektiv kontroll och att brotten därför är så pass enkla 
att begå, vilket stöds av rutinaktivitetsteorin och sammanstrålningen av motiverade 
gärningsmän, lämpliga offer samt brist på kapabla väktare. 

Tidigare forskning (Ngo & Paternoster, 2011) har identifierat två former av kontroll 
som fungerar som kapabla väktare online; fysisk kontroll vilken består av datorprogram 
(exempelvis antivirus och brandväggar) som är utvecklade för att skydda datorn från 
brottslingar, samt personlig kontroll vilket definieras av individens egen kunskap och 
erfarenhet av datorer och teknologi. I föreliggande studie visade resultaten bland annat 
en negativ association mellan sociala nätverk och rapportering av utsatthet för 
internetbedrägerier.  En möjlig förklaring till varför deltagande i sociala nätverk kan 
minska sannolikheten för rapportering av utsatthet för internetbedrägerier kan vara det 
faktum att sociala nätverk (exempelvis Twitter, se Kwak, Lee, Park & Moon, 2010) kan 
fungera som nyhetsmedium och därmed en slags social kontroll där individer 
uppdateras om de risker som finns i samhället. Om individer via sociala nätverk på det 
här sättet håller sig uppdaterade är det sannolikt att de blir mer medvetna om risker som 
finns online, vilket möjligtvis även kan leda till mindre risk för utsatthet.

En annan form av social kontroll kan möjligen tillskrivas det faktum att när individer 
exempelvis handlar online erhåller de mer erfarenheter och kunskap inom området,  
vilket ökar deras förmåga att känna igen risker och de blir därmed sina egna kapabla 
väktare, vilket även ökar deras upplevda säkerhet. Män handlade online mer frekvent än 
kvinnor i föreliggande undersökning, och upplevde sig även vara signifikant säkrare 
trots att de i högre utsträckning rapporterade utsatthet för bedrägeriförsök. Det är 
möjligt att det här mönstret kan avspegla rutinaktivitetsteorin och dess princip om 
kapabla väktare där erfarenheter skyddar individer från att utsättas eftersom det var just 
utsatthet för försök som män rapporterade i större grad, inte utsatthet för brottet i sig. 
Det är möjligt att det även finns fler samband mellan dessa variabler om hänsyn tas till 
ytterligare mönster i internethandeln; exempelvis om respondenterna handlar via 
auktionssidor eller företag online och hur detta är kopplat till den upplevda säkerheten. 
Eftersom att auktionssidor till stor del är oreglerade och globala (Baker, 1999; Burns et 
al., Fletcher, 2007) samt tidigare har visats vara de största arenorna för bedrägerier 
online (Bywell & Oppenheim; Yar; 2006) är det möjligt att rutinaktiviteter kopplade till 
just auktionssidor skulle kunna vara associerade med utsatthet för internetbedrägerier. 

Respondenternas frekvens av deltagande i aktiviteter online var associerat med både 
utsatthet för internetbedrägerier samt försök till dessa brott i föreliggande studie, dock 
behövs ytterligare forskning för att undersöka just vilka aktiviteter som bidrar till risk 
för utsatthet. Ngo och Paternoster (2011) menar att det inte är tiden spenderad online 
som ökar risken för utsatthet utan att det är de särskilda aktiviteter individer deltar i 
online som ökar sannolikheten för att utsättas. Författarna jämför detta med traditionell 
brottslighet; att befinna sig på en gata behöver inte vara en riskfaktor för utsatthet i sig 
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men att befinna sig på särskilda gator, att vara där ensam eller vid en viss tid på dygnet 
kan dock påverka risken (Ngo & Paternoster, 2011), på samma sätt som deltagande i 
särskilda aktiviteter online ökar sannolikheten för att utsättas.

Bortsett från sociala nätverk, internethandel samt frekvens av deltagande i aktiviteter 
hittades inga ytterligare tydliga associationer mellan rutinaktiviteter online och just 
utsatthet för internetbedrägerier. Försäljning av varor och tjänster var dock associerat 
med utsatthet för försök till internetbedrägerier, vilket dock kan ha påverkats av brist på 
variation i datan. Det bör trots detta inte bortses från det faktum att det finns risk för 
utsatthet för bedrägerier även vid försäljning av varor då konsumenten kan välja att inte 
betala trots att varan skickats och levererats (Bywell & Oppenheim, 2001).

Enligt Cohen och Felson (1979) är ökad kontroll, formell såväl som informell, viktigt 
för förhindrandet av ett sammanfallande av de tre brottsfördelaktiga faktorerna, för att 
på så sätt kunna förebygga kriminella handlingar. Genom exempelvis högre grad av 
övervakning eller en förändring i rutinaktiviteterna, skulle antalet kapabla väktare öka 
samtidigt som antalet lämpliga offer skulle minska. Att utbilda individer i hur 
internetbedrägerier kan identifieras samt öka kontrollen inom internethandeln skulle 
kunna bidra till rutinaktivitetsteorins kapabla väktare online. Forskare har noterat att 
internets anonyma och globala karaktär gör kontrollen av brott som sker online till en 
svår uppgift (Burns et al., 2004; Fletcher, 2007; Grabosky, 2004; Oksanen & Keipi, 
2013; Wall, 2007) och internet är därmed till stor grad oreglerat (Burns et al., 2004; 
Fletcher, 2007). Grabosky (2004) menar att dessa egenskaper motiverar 
gärningsmännen och har bidragit till IT-brottslighetens spridning. I och med att internet 
mer frekvent används i samhället till fler tjänster kommer den kriminella aktiviteten
antagligen att fortsätta öka. Rutinaktivitetsteorin menar att brott kräver ett lämpligt 
objekt och ju fler aktiviteter människor utför på internet och ju mer frekvent de gör detta 
desto fler möjligheter och lämpliga objekt skapas. 

Metodologiska styrkor och begränsningar 
Det måste beaktas att det är deltagarnas subjektiva uppfattningar av utsatthet för 
internetbedrägerier som varit föremål för denna studie. Eftersom att människor uppfattar 
händelser på olika sätt kan individuella tolkningar och svar ha påverkat det slutliga 
resultatet. Detta behöver dock inte ha påverkat studiens validitet i någon större 
utsträckning då utsatthet just är en subjektiv upplevelse; Oksanen och Keipi (2013) 
menar exempelvis att utsatthet för internetbrottslighet är baserat på personliga åsikter
och vad som faktiskt upplevts. Kategorin internetbrottslighet kan även enligt Oksanen 
och Keipi (2013) vara tvetydig för respondenterna på grund av att området är så pass 
nytt, och det faktum att det inte finns någon gemensam definition gällande 
internetbrottslighet (Europeiska kommissionen, 2007; Finndahl, 2011; Moon et al., 
2010; Wall, 2008) kan även ha lett till att respondenterna tolkat enkäten olika. Det finns 
även en möjlighet att händelser som enligt Brottsbalken (1962:700) skulle klassificerats 
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som internetbedrägeri fallit bort i undersökningen, då respondenterna inte nödvändigtvis 
insett att de blivit utsatta för ett sådant brott eller möjligtvis inte ser på det som 
tillräckligt allvarligt att rapportera (Brå, 2013b; Burns et al., 2004; Wall, 2008). 

Eftersom att forskning om IT-brottslighet och internetbedrägerier är så pass sällsynt i 
forskningslitteraturen kunde inte en färdigställd enkät användas. Råd gällande 
konstruering av enkäten och formulering av dess frågor (Ejlertsson, 2005; Jacobsen, 
2007; Pallant, 2011) följdes dock i den grad det var möjligt. För bättre variation och 
valmöjligheter i analyserna skulle dock enkätfrågorna kunnat utformats och formulerats 
annorlunda. Exempelvis skulle frågorna gällande hur ofta individerna använde internet, 
handlade på internet samt utförde andra aktiviteter kunnat vara mer öppna så att 
respondenterna på så vis själva fick ange till exempel hur många timmar i 
veckan/månaden de använde och handlade på internet. Eftersom att datan skiljde sig så 
pass lite åt mellan individerna med den utformningen som enkäten hade finns det risk 
för att detta kan ha påverkat resultatet. Mer öppna frågor och/eller en större 
svarsfrekvens hade sannolikt kunnat bidra till större variation i datan vilket troligen 
hade kunnat resultera i annorlunda resultat. Data på annan nivå, exempelvis 
intervallskaledata, hade gett större valmöjligheter i analyserna vilket troligen också hade 
kunnat påverka resultaten. 

En låg svarsfrekvens är inte ovanlig när det gäller studier där webbaserade enkäter 
använts som datainsamlingsmetod (Porter & Whitcomb, 2003; Porter & Whitcomb, 
2007; Ranchhod & Zhou, 2001) och bör inte nödvändigtvis ses som en större svaghet.
Urvalet i denna studie är dock begränsat vilket påverkar möjligheten att göra 
generaliseringar utifrån resultatet. Studien utfördes även på en del av befolkningen som 
befinner sig i en miljö där de inte bara använder datorer dagligen utan även med stor 
sannolikhet äger en dator, vilket kan ha påverkat resultatet. I och med att 
respondenterna därmed troligen var vana internetanvändare är det möjligt att resultatet 
skulle sett annorlunda ut om studien utförts på ett större urval eller ett urval som inte 
använde internet lika mycket. Eftersom att syftet med studien dock var att undersöka 
internetrelaterade fenomen behöver dock inte det här ses som en svaghet. Ett större 
urval hade dock varit att rekommendera då det som påpekat hade kunnat ge större 
variation i datan. Det måste även beaktas att urvalet inte är helt representativt för 
populationen då åldern på respondenterna skiljde sig så pass mycket från studenter på 
Mittuniversitetet. Resultaten riskerar därför att inte vara generaliserbara, utan är
möjligen bara applicerbara på just detta urval. Föreliggande studies resultat bör därför 
tolkas med försiktighet och ytterligare studier bör genomföras för att öka 
generaliserbarheten till en större population. 
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Slutsats
Denna studie har bidragit med kunskap gällande internetanvändande och utsattheten för 
internetbedrägerier hos ett urval av Mittuniversitetets studenter. Resultatet visar att 
utsatthet för internetbedrägerier och försök till dessa brott inte är ovanliga och att oron 
för att utsättas kan påverka internetanvändandet. Män handlar online mer frekvent än 
kvinnor och känner sig säkrare när de gör det samt utsätts i större grad än kvinnor för 
försök till internetbedrägerier. Deltagande i vissa aktiviteter på internet kan antingen 
bidra till eller minska risken för att utsättas och det finns således en koppling till 
rutinaktivitetsteorin. Internetbedrägerier är ett problem både för de utsatta samt kan 
även i och med orons påverkan på internetanvändandet påverka den kommersiella 
infrastrukturen. Det finns dock en risk att studiens resultat endast är applicerbara på 
urvalet och framtida forskning bör utföras för att undersöka fenomenet ytterligare.

Framtida forskning och åtgärder
Framtida forskning bör utföras på antingen ett annat urval eller ett urval med högre 
representativitet för populationen gällande internetbedrägerier. Föreliggande studie bör 
ses som en preliminär undersökning som trots dess begränsningar gällande 
generaliserbarhet kan utvecklas i framtida forskning gällande internetanvändande och 
utsatthet. Framtida forskning bör fortsätta att undersöka IT-brottslighet och utsatthet för 
dessa brott, särskilt internetbedrägerier eftersom att det är ett växande fenomen och ett 
av de vanligaste brotten som sker online med negativa konsekvenser både för offren och 
den kommersiella infrastrukturen i samhället. För att förhindra internetbedrägerier 
måste möjligheter till dessa brott minska (Albanese, 2005). Möjligheten att kunna 
identifiera, undvika och rapportera internetbedrägerier underlättar förebyggandet av 
bedrägligt beteende och sparar potentiella offer mycket tid, stress och finansiella 
resurser (Nhan et al., 2009). Det är enligt forskare viktigt att någonting görs i form av 
exempelvis specifik lagstiftning och kontroll för att problemet med internetbedrägerier 
inte ska fortsätta växa (Fletcher, 2007; Wall, 2008; Grabosky, Smith & Dempsey, 
2001). 
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Bilaga 1. Enkät

Enkät om internetbedrägerier
Det här enkäten behandlar utsattheten och oron för att utsättas för internetbedrägerier 
samt hur dessa brott påverkar den upplevda säkerheten vid internetanvändning bland 
studenter. Med internetbedrägerier menar vi all bedräglig verksamhet på internet där 
syftet är att komma åt din personliga information, exempelvis dina konto- eller 
personuppgifter, samt de händelser där du till exempel köpt en vara på internet med 
missvisande beskrivning eller då varan helt enkelt inte levererats.

BAKGRUNDSFRÅGOR

Ange ditt kön:
o Man
o Kvinna

Ange din ålder: ______

Hur ofta använder du internet?
Exempelvis för att skicka e-post, läsa nyheter på nätet, chatta med vänner eller köpa varor eller tjänster 
online.

o Mer än 1 gång om dagen
o 1 gång om dagen
o 2-6 gånger i veckan
o 1 gång i veckan
o 2-3 gånger i månaden
o 1 gång i månaden
o Mer sällan
o Vet ej

Var använder du oftast internet?
o Hemma 
o På arbetet
o I skolan/på universitetet
o På offentlig plats (t.ex. offentligt bibioltek etc)
o Vet ej
o Annat:____________________________

Vilka av följande aktiviteter gör du på internet?
□ Skickar/tar emot e-post
□ Läser nyheter online
□ Köper varor och tjänster (semestrar, böcker, musik etc.)
□ Använder sociala nätverk online (Facebook, Twitter etc.)
□ Bankärenden
□ Spelar spel online
□ Säljer varor och tjänster
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□ Annat:____________________________

Ungefär hur ofta handlar du via internet?
o Mer än 1 gång om dagen
o 1 gång om dagen
o 2-6 gånger i veckan
o 1 gång i veckan
o 2-3 gånger i månaden
o 1 gång i månaden
o Mer sällan
o Aldrig
o Vet ej

Har du bytt lösenord till någon/några onlinetjänster (t.ex. webbaserad e-post, 
sociala nätverk online etc.) under de senaste tolv månaderna?

o Ja
o Nej
o Vet ej

SÄKERHET VID INTERNETANVÄNDNING

Till vilken/vilka onlinetjänster har du bytt lösenord under de senaste 12 
månaderna?

□ Webbaserad e-post
□ Sociala nätverk online
□ Webbplatser för banktjänster
□ Webbplatser för e-handel (t.ex. resebyråer etc.)
□ Annat:____________________________

Hur säker/osäker upplever du dig generellt vara när du använder internet?
o 1- väldigt osäker
o 2-
o 3-
o 4-
o 5- väldigt säker

Oroar du dig för något när du använder internet för sådant som bankärenden 
eller inköp online?

□ Att någon annan kan använda/missbruka dina personuppgifter
□ Säkerheten vid onlinebetalningar
□ Att inte själv kunna granska produkter eller fråga en verklig person om dem
□ Att inte få de varor och tjänster som du köpt online
□ Nej
□ Vet ej
□ Annat:____________________________



38

Hur säker/osäker upplever du dig vara när du handlar via internet?
o 1- väldigt osäker
o 2-
o 3-
o 4-
o 5- väldigt säker

Vad använder du för betalningsmetod/betalningsmetoder när du köper varor och 
tjänster via internet?

□ Kortbetalning
□ Faktura
□ Postförskott
□ Paypal eller liknande
□ Banköverföring
□ Annat:____________________________

Har en upplevd osäkerhet gällande säkerhetsfrågor fått dig att ändra ditt 
internetanvändande på något/några sätt?

□ Jag använder internet mindre
□ Jag har helt slutat att köpa varor och tjänster online
□ Jag är mindre benägen att köpa varor och tjänster online
□ Jag har installerat antivirusskydd
□ Jag är mindre benägen att lämna personuppgifter på webbplatser
□ Jag använder olika lösenord för olika webbplatser
□ Jag öppnar inte e-post från personer jag inte känner
□ Nej
□ Vet ej
□ Annat:____________________________

UTSATTHET FÖR INTERNETBEDRÄGERIER

Misstänker du att någon försökt utsätta dig för bedrägeri på internet, men inte 
lyckats?

o Ja, flera gånger
o Ja, en gång
o Nej, aldrig

Känner du någon som blivit utsatt för internetbedrägeri?
o Ja, flera personer
o Ja, en person
o Nej, ingen

Har du blivit utsatt för internetbedrägeri?
o Ja, flera gånger
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o Ja, en gång
o Nej, aldrig

Har du blivit utsatt för internetbedrägeri under de senaste 12 månaderna?
o Ja, flera gånger
o Ja, en gång
o Nej

Om du blivit utsatt för internetbedrägeri, beskriv gärna händelsen och hur den 
fick dig att känna:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Om du själv blivit utsatt för internetbedrägeri, polisanmälde du händelsen?
o Ja, alla gångerna
o Ja, en del av gångerna
o Nej, ingen av gångerna

Om du blivit utsatt för internetbedrägeri men inte polisanmält, varför anmälde du 
inte? Beskriv gärna:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Om du blivit utsatt för internetbedrägeri, har händelsen/händelserna påverkat 
ditt internetanvändande på något/några sätt?

□ Jag använder internet mindre
□ Jag har helt slutat att köpa varor och tjänster online
□ Jag är mindre benägen att köpa varor och tjänster online
□ Jag har installerat antivirusskydd
□ Jag är mindre benägen att lämna personuppgifter på webbplatser
□ Jag använder olika lösenord för olika webbplatser
□ Jag öppnar inte e-post från personer jag inte känner
□ Nej
□ Vet ej
□ Annat: ____________________________
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Hur orolig upplever du dig vara för att utsättas för internetbedrägerier?
o 1- inte alls orolig
o 2-
o 3-
o 4-
o 5- mycket orolig

Har en oro för att utsättas för internetbedrägerier påverkat ditt 
internetanvändande på något/några sätt?

□ Jag använder internet mindre
□ Jag har helt slutat att köpa varor och tjänster online
□ Jag är mindre benägen att köpa varor och tjänster online
□ Jag har installerat antivirusskydd
□ Jag är mindre benägen att lämna personuppgifter på webbplatser
□ Jag använder olika lösenord för olika webbplatser
□ Jag öppnar inte e-post från personer jag inte känner
□ Nej
□ Vet ej
□ Annat: ____________________________
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Bilaga 2. Följebrev

Till Dig som studerar vid Mittuniversitetet!

Utsattheten för bedrägerier har ökat, vilket troligtvis hänger ihop med ökad 
internetanvändning. Har du tänkt på hur det här påverkar dig? Vi studerar 
Kriminologprogrammed vid Mittuniversitetet och genomför just nu en studie med syftet att 
undersöka utsattheten och oron för att utsättas för internetbedrägerier samt hur dessa brott 
påverkar den upplevda säkerheten vid internetanvändning bland studenter. 

Därför skickar vi ut en webbenkät till dig och ca 600 andra slumpmässigt utvalda studenter vid 
Mittuniversitetet. 

Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i och ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis 
frivilligt. Du kan även avbryta din medverkan när som helst. Det är dock betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet att du som fått frågeformuläret besvarar det. För att dina svar ska 
registreras vill vi gärna att du svarar så fort som möjligt, allra senast fredagen 29/3. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt!

Inga personliga uppgifter kommer att samlas in, och dina svar kommer således inte att kunna 
kopplas till dig som person. Svaren kommer endast att användas för statistiska ändamål och det 
kommer inte finnas några möjligheter att identifiera dina svar. Listan med emailadresser 
kommer att förstöras när svarsperioden upphört. 

Om du har några problem med att besvara frågorna eller har synpunkter på enkäten, kontakta 
då gärna Cornelia Blomström eller Elin Fredriksson på nedanstående telefonnummer eller 
email. 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att öka kunskaperna om internetbaserade bedrägerier.

Cornelia Blomström 
076-8017419
cobl1000@student.miun.se

Elin Fredriksson
070-8902395
elfr1003@student.miun.se


