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Sammanfattning 

Tvåvägsautentisering är en teknik som möjliggör användning av tjänster säkrare genom att 

addera ett extra lager av säkerhet. Ämnet är ett högst relevant område att studera då 

användningen av datorer och mobila enheter ständigt ökar. Informationen sprids över fler 

enheter och fler attackytor skapas. Denna studie undersöker användningen, attityden och 

kunskapen inom ämnet tvåvägsautentisering bland tekniskt studerande ungdomar. Utifrån en 

konceptuell modell täcks alla aktiviteter som anses vara relevanta inom ämnet 

tvåvägsautentisering bland ungdomar. En enkätundersökning står till grund för insamling av 

data från samtliga ungdomar som studerar på IT-gymnasiet i Skövde. Studien framhåller en 

verklighetsbild av hur användningen ser ut bland ungdomar idag. Resultatet av studien tyder 

på att det finns en väldigt stor spridning inom populationen med avseende på de faktorer som 

undersöks med hjälp av temporal motivation theory. Det visar även att ungdomar inte 

använder tvåvägsautentisering i den mån de borde. Framtida arbete kan studera ett mindre 

urval och istället analysera mer djupgående kring varför användningen ser ut som den gör. 

Nyckelord: Tvåfaktorautentisering, Tvåvägsautentisering, Användning. 
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1 Introduktion 
Användningen av informationsteknologi (IT) ökar ständigt och utvidgas dessutom till ännu 

fler användningsområden. Att skydda sina kontouppgifter har varit i fokus länge. Dessvärre 

har en lösning bestående av endast en faktor varit den lösning som står för de flesta 

användares säkerhet idag. Ett typiskt exempel på en sådan lösning är att man identifierar sig 

med hjälp av ett lösenord.  

Under 2013 så har enligt IC3 (2013) internetrelaterad brottslighet orsakat en förlust på totalt 

782 miljoner dollar vilket motsvarar ungefär 6.4 miljarder svenska kronor. Detta är en ökning 

med totalt 48 procent från föregående år. Phishing som är en variant av identitetsstöld är ett 

vanligt hot. Under 2013 beräknades antalet identitetsstölder bestå av 450 000 attacker (RSA, 

2014).   

Varför enfaktorslösningar så som lösenord inte räcker till är för att ett lösenord inte kan bli 

tillräckligt säkert. Vi människor som hanterar dessa lösenord har våra svagheter. Vi tenderar 

att välja enkla lösenord. Lösenord som är mer avancerade skrivs oftast upp eller sparas vid 

skrivbordet. Även mer avancerade lösenord är inte tillräckligt bra eftersom attacker så som 

exempelvis identitetsstölder inte primärt fokuserar sig åt att knäcka lösenordet med hjälp av 

matematiska beräkningar utan helt enkelt tar del av den mänskliga svagheten för att komma åt 

våra privata uppgifter. 

Tvåvägsautentisering behövs för att lösa komplikationen mellan för svårt lösenord och dess 

användbarhet. Genom att använda sig av en enkel metod av tvåvägsautentisering minskar man 

antalet attackytor avsevärt. Med tvåvägsautentisering får man en säkrare autentisering utan att 

påverka användbarheten.  

Denna studie kommer därför att undersöka just ämnet tvåvägsautentisering och detta bland 

ungdomar. Undersökningen kommer att ge en verklighetsbild av hur användningen, attityden 

och kunskapen bland ungdomar ser ut inom området. En enkätundersökning är metoden som 

används för att besvara frågeställningarna. Bidraget av denna studie blir en större insikt och 

ny kunskap inom ämnet. Detta går sedan att applicera vid införande av nya säkerhetsrutiner 

som är inriktade för användning av ungdomar. 

2 Bakgrund 
Under följande sektion kommer bakgrund kring problemområdet att redovisas. Bakgrunden är 

till för att förse läsaren med tillräckligt och relevant bakgrundsinformation för att förstå 

problemdefinitionen och studien. 

2.1 Autentisering 

I det dagliga livet använder vi autentisering inom många olika områden. Detta används för att 

identifiera sig själv mot andra och även för att identifiera sig mot informationssystem. De 

kännetecken och attribut som används för att autentisera sig varierar ständigt och är beroende 

på i vilket syfte och vad man ska autentisera sig mot. Man kan identifiera sig i många olika 

roller, exempelvis som användare av ett datorsystem, anställda, studenter eller ägare till ett 

visst kreditkort (Kent et al. 2003). 
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Autentisering är en av de tre byggstenarna inom ramverket AAA (Authentication, 

Authorization & Accounting). För att förstå vad autentisering i sin helhet har för roll är det 

även viktigt att veta vad en AAA-modell är. Autentisering avser att kontrollera vem som har 

tillgång till nätverket. Auktorisering avser vad användarna är tillåtna att göra på de system de 

autentiserat sig till. Accounting är till för att registrera de handlingar som utförs av dem som 

autentiserat sig. Ett exempel på två vanliga autentiseringsmetoder är lokal AAA autentisering 

eller serverbaserad AAA autentisering. Den förstnämnda går ut på att man autentiserar sig via 

en lokal databas med användarnamn och lösenord som finns lagrade på routern. För att 

referera till ett verkligt scenario så är detta den autentiseringsmetod man använder sig av 

oftast vid hemmabruk. Den sistnämnda metoden utgår från att man autentiserar sig genom en 

server som har en externt lagrad databas och hanterar vilka som har åtkomst till att ansluta sig 

(Nakhjiri et al. 2005). 

2.2 Tvåvägsautentisering 

Tvåvägsautentisering är ett ytterligare lager av säkerhet som adderas för att skydda en 

användares uppgifter. Idag skyddas de flesta organisationer och institutioner med 

tvåvägsautentisering. Detta med den enkla anledningen av att användare har för enkla 

lösenord. Att hitta en lösning kring vad som är ett säkert lösenord har länge varit under 

diskussion. Men eftersom användning av lösenord i kombination med den svagaste länken 

inom en organisation som oftast är människan så förekommer ofta svaga lösenord, att 

lösenord sparas eller att de exempelvis används på flera olika autentiseringsområden (Aloul, 

Zahidi & El-Hajj, 2009).  

Tvåvägsautentisering består av två olika faktorer. Dessa faktorer kan exempelvis bestå av en 

kombination av en kunskapsfaktor och en ägandefaktor. Kunskapsfaktor syftar på något 

användaren vet om, där exempelvis lösenord ett vanligt exempel. Ägandefaktor är ett token i 

antingen mjuk- eller hårdvara, ett vanligt exempel här är bankdosan. Det finns även en 

ytterligare faktor vilket är något som identifierar en person, exempelvis ett fingeravtryck. Ett 

vanligt exempel på där tvåvägsautentisering förekommer i högsta grad är vid användning av 

bankautomater. Där autentiserar man sig genom sitt bankkort (ägandefaktor) men även genom 

en fyrsiffrig kod som står för kunskapsfaktor (Lakshmiraghavan, 2013). Tvåvägsautentisering 

är väldigt vanligt inom den finansiella sektorn men det är även vanligt vid sociala medier och 

andra tjänster så som Facebook, Twitter, LinkedIn, Dropbox, Tumblr och Googles tjänster för 

att nämna några (Davis, 2015). 

Figur 1 – förenklad modell av tvåvägsautentisering visar en förenklad bild av hur 

tvåvägsautentisering kan gå till. Användaren vill i steg ett autentisera sig mot en tjänst där 

användaren exempelvis får ange användarnamn och lösenord. Om målet är att autentisera sig 

mot användarens bank så är till exempel autentisering genom mobiltelefon eller genom den 

traditionella bankdosan de vanligaste autentiseringsmetoderna. Användaren får då i steg två 

ett engångslösenord som används i kombination med steg ett för att identifiera användaren 

(Swedbank, 2015). 
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Figur 1 - Förenklad modell av tvåvägsautentisering 

2.2.1 Vanliga metoder för tvåvägsautentisering 

Det finns väldigt många olika metoder för tvåvägsautentisering. Men som tidigare nämnts så 

är det vanligaste att man kombinerar något som användaren vet om med en fysisk 

ägandefaktor så som mobil, bankkort eller något token. Ett token kan i sin tur delas upp i 

hårdvarubaserade eller mjukvarubaserade tokens. Ett exempel på en hårdvarutoken kan vara 

den traditionella bankdosan och ett exempel på mjukvarutoken är applikationer som används 

som token (Aloul, Zahidi & El-Hajj, 2009). 

Mobiltelefon som en av de två autentiseringsfaktorerna är ett verktyg som växer fram allt 

starkare och används ofta idag. Detta till viss del för att de reducerar kostnaderna för att 

erbjuda tvåvägsautentisering, då det kan vara mycket kostsamt att framställa exempelvis 

bankdosor och underhålla dessa. Mobiltelefoner har traditionellt sett varit ett verktyg för 

telefonsamtal. Men med dagens utvecklande teknik både inom hårdvara och mjukvara så har 

användningsområdena ökat avsevärt. Mobiltelefoner används idag för all möjlig 

kommunikation då de erbjuder Bluetooth, Internet WLAN o.s.v. Eftersom mobiltelefonen 

oftast är något man ständigt har med sig så har även mobilen fått större ansvar. Ett av alla 

användningsområden en mobiltelefon har är att den numera kan användas som token för 

tvåvägsautentisering. Den kan användas för att ta emot engångskoder som skickas ut med 

SMS av den tjänst man försöker autentisera sig mot (Aloul, Zahidi & El-Hajj, 2009). Men 

tack vare smartphones så kan man idag även installera applikationer som är skräddarsydda för 

olika funktioner, som exempelvis en applikation som agerar mjukvarutoken 

(Nationalencyklopedin, 2015). Ett vanligt exempel på detta är BankID som används för att 

legitimera ägaren och för att göra elektroniska underskrifter (BankID, 2015). 

Hårdvarutoken och mjukvarutoken går ofta hand i hand då de ofta används i en 

kombination som exempelvis när man handlar på Internet. Man anger då sitt kortnummer (på 

sitt kreditkort) och verifierar sedan detta med en elektronisk signatur. Kortnumret är då 

hårdvarutoken och mjukvarutoken är den elektroniska signaturen i detta fall. Detta för att 

endast kortnummer anses som en svag identifierare och därför stärks den av en elektronisk 

signatur vilket resulterar i en tvåvägsautentisering (O’Gorman, 2003). 
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En hårdvarutoken är en fysisk enhet som en auktoriserad användare har för att autentisera sig 

mot diverse tjänster. Dessa enheter är oftast väldigt små och går att ha med sig överallt. Vissa 

av dessa lagrar kryptografiska nycklar medan vissa tillhandahåller användaren med en PIN 

(lösenordskod). Mjukvarutoken är en applikation som körs på exempelvis datorer och 

smartphones och erbjuder också PIN. Dessa PIN:s kallas även för engångslösenord och det 

betyder att de ändras efter en viss tid eller användning. Detta görs med hjälp av en algoritm 

som hjälp av olika faktorer automatiskt genererar dessa lösenord (Aloul, Zahidi & El-Hajj, 

2009). 

Kreditkort är också en vanlig autentiseringsfaktor. Kreditkort har länge använts för att betala 

över internet med hjälp av kreditkortsinformation. Ett vanligt exempel där man använder sig 

av tvåvägsautentisering med hjälp av sitt kreditkort är när man använder en bankomat. Då 

anger man sitt PIN (kunskapsfaktor) i kombination med kreditkortet (ägandefaktor) för att 

autentisera mot sitt konto (O’Gorman, 2003).  

2.2.2 Engångslösenord 

Många av de autentiseringsmetoder som har nämnts använder sig av engångslösenord. Ett 

engångslösenord är praktiskt taget ett lösenord som ändras vid varje användning och varje 

lösenord är bara tillgängligt en gång. Engångslösenord baserar sig på ägandefaktorn (något en 

person äger) som exempelvis en mobiltelefon. Detta för att man genom ägandefaktorn får sin 

engångskod genererad. Engångslösenord är väldigt effektivt inom tvåvägsautentisering. Detta 

för att de till skillnad ifrån statiska lösenord inte är möjliga att utsätta för replay-attacker. Det 

betyder att om en hacker försöker avlyssna datatrafiken och lyckas att granska ett 

engångslösenord så kan detta lösenord ändå inte vara till användning då det redan i första 

användningen missbrukats. Därför är användningen av engångslösenord inom 

tvåvägsautentisering en viktig ståndpunkt inom ämnet då det reducerar många av de 

attackytor som finns om man exempelvis använder sig av liknande lösenord mot andra 

tjänster som kräver autentisering. 

Kortfattat så baseras engångslösenord i grunden på tid och en algoritm. Tiden avgör hur länge 

lösenordet är giltigt för användning. Algoritmen i sin tur används för att generera dessa 

lösenord i mån om att de ska vara oförutsägbara och omöjliga att spåra av hackers. Dessa 

lösenord kan sedan distribueras ut på olika sätt. Detta gör de, som tidigare nämnts i rapporten, 

via olika tokens beroende på användningsområde (Aloul, Zahidi & El-Hajj, 2009). 

2.3 BYOD  

Nio av tio experter förutspår att användningen av smartphones och surfplattor kommer att öka 

och inneha en viktig roll för företags produktivitet (Davis, 2012). Enligt Sauer (2014) så har 

80 procent av alla anställda med sig sina egna mobila enheter till arbetsplatsen och 66 procent 

av dessa säger att deras arbetsgivare inte tagit ställning till någon policy kring användningen 

av privata mobila enheter. 

BYOD står för bring your own device, vilket betyder att man medför sin egna mobila enhet 

till arbetsplatsen. Det finns flera olika varianter av denna term, som exempelvis BYOPC 

vilket står för bring your own pc. Men alla dessa begrepp samlas under namnet BYOD vilket 
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syftar på mobiltelefoner, surfplattor, datorer m.m. Studier har visat att produktiviteten inom 

organisationen ökar genom införande av BYOD. Detta beroende på att moralen av de 

anställda höjs samt att de får arbeta med en enhet som de har tidigare erfarenhet av och 

använder utöver arbetet. Dessa privata enheter förenklar även deras arbetsuppgifter. Dessa 

medhavda enheter används främst för att använda sig av resurser så som åtkomst till: VPN, E-

post, kalender, kontakter och för att få tillgång till filservrar. Det finns 

administrationsmöjligheter för att hantera mobila enheter inom större nätverk på 

organisationsnivå. Men problemet med att egna personliga enheter medförs till arbetsplatsen 

kvarstår fortfarande (Davis, 2012). Detta eftersom de enheter som medförs till arbetsplatsen 

kan vara infekterade av skadlig programvara vilket kan skada organisationen. Dessa enheter 

används inom organisationen och används även privat vilket betyder att känslig information 

kan lämna organisationen. Enligt Sauer (2014) så finns ett antal ståndpunkter att ta hänsyn till 

vid införande av BYOD. Ett av dessa är att använda sig av tvåvägsautentisering i högsta 

möjliga utsträckning för att undvika många av de säkerhetshot som framkommer med BYOD. 

2.4 MDM  

På väldigt kort tid har mobiltelefoner växt från att vara överdimensionerade enheter till att bli 

mindre och med väldigt prestandaeffektiv hårdvara. Genom detta så började människor att 

använda sin mobil under arbetstid och fler organisationer införde mobila enheter för att öka 

produktiviteten och kommunikationen mellan personalen. Att installera applikationer växte 

snabbt fram och är ett enkelt sätt att modifiera sin smarttelefon utefter sitt egna behov. Men 

genom detta växte också nya säkerhetshot fram, samtidigt som det är viktigt att skydda den 

data som finns på enheten. Därför behövdes en övergripande administration av dessa enheter 

som kommunicerar trådlöst. 

MDM står för Mobile Device Management och är till för att på ett strukturerat sätt 

administrera BYOD-enheter. Med hjälp av MDM’s funktionalitet så kan man nu på ett enkelt 

sätt administrera allt från mobilenheter till mer robusta handdatorer. Genom detta så kan man 

administrera nätverket av mobila enheter genom olika policys som talar om hur enheten får 

användas och detta sätter även en grund för hur de ska underhållas. 

Det finns många olika alternativ av mjukvara för MDM. VMware erbjuder AirWatch som 

används för att styra hundratals mobila enheter. Detta ger IT-avdelningen många möjligheter 

att säkra upp det mobila nätverket. Administratörer kan exempelvis skicka ut uppdateringar 

och installation av applikationer trådlöst till varje enhet. Det tillåter även justeringar så som 

att lägga till, radera applikationer eller exempelvis lägga in nya användar-templates utan att 

behöva starta om mobiltelefonen. Om mobiltelefonen med företagsdata skulle förloras så kan 

den med hjälp av AirWatch låsas eller rensas totalt av administratör (Jaramillo, Furht & 

Agarwal, 2014). 

2.5 Relaterad forskning 

Tidigare forskning inom tvåvägsautentisering visar ofta en inriktning mot olika metoder för 

just denna säkerhetsteknik. Det är alltså ofta inriktat mot hur man utvecklar något inom ämnet 

eller implementering av tekniken. Därför finns inte mycket liknande forskning till denna 
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studie tillgänglig. Här nedan redovisas några av de studier som inriktar sig mot ämnet eller 

har relevans för denna studie. 

En tidigare studie som gjorts inom ”säker autentisering” är ett arbete som utförts på 

Högskolan i Skövde. I denna studie så ligger fokus i utveckling av ett nytt säkerhetssystem. 

Fokus för detta arbete är biometri som säkerhetssystem där författaren utgår från aspekterna 

säkerhet, integritet och användaracceptans i sin undersökning. Detta arbete är ämnat för att 

undersöka huruvida det är lämpligt för ett företag eller en organisation att införa ett 

säkerhetssystem som är baserat på biometri (Gustafsson, 2004).   

En annan studie som genomförts på Högskolan i Skövde behandlar ämnet säkerhetskopiering. 

Syftet med studien är att undersöka hur säkerhetskopiering påverkas av prokrastinering d.v.s. 

att man ständigt skjuter fram utförandet av säkerhetskopiering. Studien bygger på en 

kvalitativ undersökningsmetod med syfte att besvara om användare utför säkerhetskopiering 

och i vilken mån de använder det. Eftersom studien är kvalitativ så besvaras även frågan 

varför man använder respektive inte använder säkerhetskopiering. Studien baseras och 

redovisas med hjälp av temporal motivation theory (Johansson, 2013). 

En annan tidigare studie som gjorts är en undersökning angående autentisering genom 

mobiltelefoner. Detta med motivationen till att man bör utöka möjligheten till att autentisera 

sig via andra faktorer och inte genom enbart PIN (Personal Identification Number). I studien 

undersöker man 297 deltagares attityd mot de autentiseringsmetoder de använder just nu samt 

framtida säkerhetsmöjligheter. Undersökningen är väldigt omfattande och tar upp allt från 

viktiga aspekter kring implementation till hur användningen av nuvarande säkerhetsmetoder 

används (Clarke & Furnell, 2005).  

3 Problemformulering 
Syftet med detta projekt är att undersöka tvåvägsautentisering ur tre synvinklar. Användning, 

attityd och kunskap bland ungdomar. Undersökningen är begränsad till en av elva stycken IT-

Gymnasieskolor i Sverige, närmare bestämt i Skövde. Detta för att med den förutsatta tiden 

för arbetet kunna genomföra projektet samt att den valda skolan stämmer väl överens med den 

geografiska placeringen där även studien utförs. 

3.1 Frågeställning 

De frågeställningar som denna studie ska ge svar på är: 

Hur ser ungdomars attityd och kunskap kring tvåvägsautentisering ut på IT-gymnasiet i 

Skövde? 

Hur ser användningen av tvåvägsautentisering ut bland ungdomar på IT-gymnasiet i Skövde? 

Dessa frågor har i syfte att framställa en verklighetsbild på hur området tvåvägsautentisering 

som säkerhetsmetod bland ungdomar ser ut. Hypotesen för denna studie är att 

säkerhetsmetoden tvåvägsautentisering inte används i den mån de borde användas. 
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3.2 Motivering för studien 

BYOD (Bring your own device) är ett fenomen som växer fram allt mer inom organisationer. 

Föreställ dig användningen av en Iphone 6 vid eget bruk och via arbetsplatsen arbeta med en 

Iphone tre generationer äldre. Det är ganska enkelt att se hur BYOD har växt fram. BYOD 

innebär att man tillhandahåller personal med enheter så som smartphones eller surfplattor för 

att enklare kunna arbeta både innanför företaget och även utanför. Nio av 10 experter inom IT 

tror att smartphones och surfplattor inom företag och organisationer kommer växa.  Bland de 

vanligaste tjänsterna att få tillgång till är ofta epost, kontakter och tillgång till filserver. Det 

finns i dagens läge olika metoder för att säkerställa BYOD som exempelvis MDM (Mobile 

device management) vilket underlättar att administrera enheterna(Davis, 2012). Men det 

växer ändå fram flera säkerhetsfrågor, som bland annat: vad händer om en enhet förloras? 

Därför kommer detta arbete att vara till nytta för exempelvis IT-chefer inom företag och 

organisationer som ska framföra och skapa en säkerhetspolicy kring införande av BYOD till 

arbetsplatsen där yngre generationen är majoritet.  

Ett annat fenomen som framkommer är IOT (Internet Of Things). Detta betyder att fler 

enheter ständigt kopplas upp mot internet och att fler attackytor skapas. Genom detta så 

möjliggörs att fler enheter kan synkronisera dess data med varandra. Ett av hoten inom denna 

utveckling är identitetshantering och autentisering i största allmänhet (Roman, Zhou & Lopez, 

2013).  

Social engineering är något som växer sig mer vanligt med åren. Denna ingenjörskonst kan 

delas upp i två grupper: människobaserade eller teknikbaserade tekniker. Dessa attacker 

inriktar sig oftast mot en organisations svagaste länk vilket är människan. Detta för att genom 

olika typer av attacker få tillgång till informationssystem och detta genom exempelvis stöld 

av användaruppgifter. Samtidigt som dessa tekniker utvecklas allt mer så blir det allt svårare 

att skydda sig emot dessa typer av attacker. Phishing attacker är en vanligt förekommande 

sådan attack inom området med inriktning av identitetsstöld (Power & Forte, 2006). 

Enligt Jargatic et al. (2007) så är den yngre generationen utsatt för större risk att bli drabbad 

av en phishing attack än vad de äldre generationerna är. Det är därför intressant att göra en 

undersökning kring bakomliggande faktorer till detta. Därför är gymnasieelever rätt målgrupp 

för att undersöka detta. Enligt Wohlin et al. (2012) så kan man genom en kvantitativ 

undersökningsmetod samla in information för att beskriva, jämföra eller förklara 

respondenternas kunskap, attityd och beteende vilket även kopplas till denna studie. Detta då 

studien ämnar till att undersöka användningen, attityden och kunskapen bland ungdomar på 

IT-gymnasiet. Man kan genom denna undersökning se tendenser i vart tvåvägsautentisering 

brister. Exempelvis om det är inom brist av information för användarna eller brist av 

motivation för att implementera tvåvägsautentisering då de inte ser någon form av direkt 

belöning av detta. 

Vad dessa motiveringar har gemensamt är att tekniken utvecklas i en enorm fart men att 

säkerhetsaspekterna kring dessa fenomen ligger efter. Tvåvägsautentisering är en väl 

beprövad teknik som även går att applicera inom alla ovan nämnda fenomen och tekniker för 

att utöka säkerheten.  
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Arbetet tillhandahåller ett vetenskapligt underlag kring detta och kan användas inom många 

aspekter kring IT-säkerhet. Exempelvis kan det vara en grund vid skapande av ny 

säkerhetspolicy gällande autentisering och användning av tjänster på företag där exempelvis 

BYOD är tillåtet. 

3.3 Delmål 

Här nedan representeras studien i delmål. Dessa delmål presenteras i kronologisk ordning 

utefter prioritet: 

1. Första delmålet för denna studie är en litteraturstudie för att se vad som har gjorts 

tidigare inom området samt för att undersöka information kring den metod som ska 

användas för detta projekt. 

2. Det andra delmålet är att utifrån en kvantitativ undersökningsmetod utforma en 

enkätundersökning som ska användas för att besvara studiens frågeställningar. Detta 

görs genom en konceptuell modell som konstrueras med hjälp av en grundläggande 

litteraturundersökning. Detta för att identifiera de mest relevanta aktiviteterna inom 

ämnet. Men först måste validitet och tillvägagångssätt för undersökningen noggrant 

motiveras innan studien äger rum. Därför sker här även en analys kring validitetshot 

som finns mot denna studie. 

3. Det tredje delmålet är att med hjälp av temporal motivation theory skapa relevanta 

frågekonstruktioner. Dessa självklart med validitet i bejakelse för att sedan 

sammanställa ett enkätformulär. 

4. Studiens fjärde delmål är att analysera, tolka och sammanställa den data som samlats 

in med hjälp av enkätundersökningen. Analysen baseras på och redovisas enligt 

beståndsdelarna av motivationsteorin.  

5. Studiens sista formella delmål är att utföra en intervju med en expert inom 

informationssäkerhet. Detta för att göra en granskning av den data som analyserats. 

De första fyra delmålen är av högst prioritet i denna studie. Detta för att dessa delmål är de 

viktigaste för att uppnå studiens mål. För att kunna samla in relevant data kring 

användningen, attityden och kunskapen kring tvåvägsautentisering krävs en noggrant vald 

metod för att få fram relevanta frågor som sedan ger relevant data att analysera. Det allra sista 

delmålet kommer utföras om tid finns. Detta mestadels för att säkerställa validiteten och 

tillförlitligheten på den data som granskats och sammanställts.  

3.4 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad främst på urval då endast ett IT-gymnasie kommer att ta del av 

undersökningen. Stickprov med intervjuer på ett fåtal elever var tänkt att utföras men detta 

skulle bli för komplext och tidsödande i kombination med en enkätundersökning. Av detta 

skäl kommer en enkätundersökning stå för datainsamlingen vilket är tillräckligt för att besvara 

problemformuleringen för denna studie. 
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Inom tvåvägsautentisering är biometri vanligt förekommande då det är en av de faktorer som 

kan användas för att säkerställa tvåvägsautentisering. Men eftersom biometri är något som 

behandlas i många andra relaterade arbeten så har denna studie valt att inrikta sig mer på de 

två resterande faktorerna som inte innefattar biometri (något man är). Detta även för att 

studien inriktar sig mot autentisering över Internet där biometri inte används i samma 

utsträckning som exempelvis autentisering via SMS. 

Inom enkätundersökningen så kommer författaren att i stor del inrikta sig på slutna frågor då 

öppna frågor i en enkät avses som tidsödande i ett större urval av ungdomar. 

3.5 Förväntade resultat 

De resultat som förväntas är att majoriteten av ungdomarna inte har någon positiv syn på 

tvåvägsautentisering när det gäller de tre områden som förväntas undersökas, nämligen: 

användning, attityd och kunskap. Ett exempel på detta kan vara att flertalet vet om vad 

tvåvägsautentisering är men att de exempelvis inte vet om att väldigt många populära tjänster 

erbjuder tvåvägsautentisering som är mycket mindre komplex än vad användaren förväntar 

sig. 

4 Metod 
I denna sektion kommer val av metod att beskrivas. När man väljer metod för sin studie är det 

av högsta relevans att delmålen granskas för att se vad som behövs besvaras. Det gäller att 

applicera den metod som är mest relevant och ger studien bäst resultat (Berndtsson et al. 

2008, s55). 

4.1 Övergripande metodstrategi 

Denna studie har som syfte att undersöka användning, attityd och kunskap bland ungdomar på 

IT-gymnasiet i Skövde. Därför har en kvantitativ undersökningsmetod valts och detta i form 

av en enkätundersökning. Enligt Wohlin et al. (2012) så kan man genom denna typ av 

undersökning samla information för att beskriva, jämföra eller förklara deltagarnas kunskap, 

attityd och beteende. Därför ämnar sig denna metodstrategi bra för att besvara 

problemformuleringen som finns inom detta arbete, alltså: ”Hur ser ungdomars attityd och 

kunskap kring tvåvägsautentisering ut på IT-gymnasiet i Skövde?” samt ” Hur ser 

användningen av tvåvägsautentisering ut bland ungdomar på IT-gymnasiet i Skövde?”. 

Denna metodstrategi kommer i mån av tid att kombineras med en intervju av en expert inom 

området informationssäkerhet för att framställa validitet på de resultat som framförs i studien. 

Den valda metodstrategin har även jämförts med alternativa metoder vilket finns under rubrik 

4.6 i denna studie. Detta för att ge en mer utförlig förklaring av vald metod men även för att 

hänvisa till att andra metodstrategier har beaktats för arbetet. 

Enkätundersökningen kommer att utföras med ett urval av ett IT-gymnasie av elva möjliga. 

Där kommer en ledande enkätundersökning att hållas vilket betyder att författaren är 

närvarande under själva undersökningen för att möjliggöra tvåvägskommunikation. Detta för 

att förhindra att undersökningsmaterialet tolkas på fel sätt. Det är även därför viktigt att 

metodstrategin som appliceras för genomförandet av denna studie behandlar enkätteknik och 
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validitetshot mot den valda metoden. Därför behandlas detta även under kommande sektion 

av rapporten. 

Eftersom undersökningen baseras på en enkätundersökning är det även viktigt att 

frågekonstruktioner är av högsta relevans för studiens syfte. Därför kommer en konceptuell 

modell att skapas för att ge en förenklad bild av de aktiviteter som anses vara mest relevanta 

inom ungdomars vardagliga användning av tvåvägsautentisering. Utförligare beskrivning 

kring metod och applicerade metodtekniker kommer att besvaras mer i kommande sektioner. 

4.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie kommer att utföras enligt sektion 3.3 och delmål ett. Detta kommer även 

ske löpande under arbetets gång. Detta kommer ständigt vara en iterativ process för att se till 

så att endast fakta som är relevant för problembeskrivningen redovisas. Detta är enligt 

Berndtsson et al. (2008 s.58) inte ett steg som innefattar bakgrundsundersökning av tidigare 

arbeten d.v.s. den procedur man använder sig av för att själv ta lärdom om området. För att 

säkerställa validitet av de material som presenteras kommer pålitliga källor att användas. Med 

detta i bejakelse kommer källorna främst att hämtas från kända databaser som exempelvis 

IEEE Xplore eller andra vetenskapliga databaser.  

4.3 Kvantitativ undersökning 

Den valda metoden enligt sektion 3.3 och delmål två är en kvantitativ undersökning. Eftersom 

attityd, användning och kunskap är det som denna rapport fokuserar på för att kunna se 

tendenser, så passar kvantitativ undersökning bra då det är en större mängd deltagare 

involverade i undersökningen (Trost, 2012, s18). Kvantitativ metodik ämnar sig även bra för 

denna studie då undersökningsplatsen redan i förväg definierats samt att författaren har 

tillgång till att använda IT-gymnasiet i Skövdes elever för att utföra undersökningen. Vilket 

säkerställer att rätt mängd deltagare finns tillgängliga. 

4.4 Enkätundersökning 

All datainsamling kommer att ske genom en enkätundersökning. Denna undersökning 

kommer som tidigare nämnts att utföras på IT-gymnasiet i Skövde. Detta är en 

undersökningsform som passar bra för att samla in information om människor för att jämföra, 

förklara deras kunskap, attityder och beteende (Wohlin et al. 2012, s10).  

En möjlig nackdel med att välja enkätundersökning som primär metod för insamling av data 

skulle kunna vara att motivationen för de deltagande är låg och därför får man inte ut lika hög 

svarsfrekvens. Detta därför att man oftast inte möjliggör tvåvägs-kommunikation mellan 

deltagarna och författaren (Berndtsson et al. 2008, s63). Därför kommer författaren att vara på 

plats när undersökningen utförs, för att möjliggöra denna kommunikation.  

Enkätundersökningen kommer att utföras elektroniskt där varje elev får tillgång till 

undersökningen via SurveyGizmo vilket är den mjukvara som används för att genomföra 

undersökningen. Denna mjukvara är anpassad för både datorer och mobila enheter. 
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4.4.1 Enkätteknik 

För att få så hög svarsfrekvens som möjligt är det viktigt att man uppmärksammar den teknik 

man använder dels för att skapa enkäten men även för att utföra enkäten. Relationen mellan 

författaren av studien och deltagarna är därför väldigt viktig i sammanhanget. Att presentera 

sig själv och undersökningen i en positiv anda är därför av största betydelse. Därför är det 

viktigt att införa en tillit till de deltagande och att de anser att författarens syfte är att utföra ett 

bra arbete (Trost, 2012, s.44). 

Det är även väldigt viktigt att hög standardisering eftersträvas. Detta innebär att man 

exempelvis utför enkätens frågor utefter deltagarnas språkbruk d.v.s. inte för avancerat utan 

på rätt nivå. För att försöka uppnå likadana förhållanden för de svarande så kommer 

författaren vara närvarande vid undersökningen, så att deltagarna vid oklarheter har tillgång 

till att ställa frågor för att undvika att frågan missuppfattas (Trost, 2012, s.57). 

Enkätundersökningen kommer att försöka hållas så koncis och kort som möjligt för att 

försöka få in svar av hög kvalité. Om undersökningen hade varit för lång och för tidskrävande 

att utföra så hade det påverkat kvalitén av resultatet i negativ utsträckning (Wohlin et al. 

2012, s.13). 

4.4.2 Urval till undersökningen 

Ett urval till denna studie kommer att ske då det inte skulle vara realistiskt att genomföra 

denna studie på flertalet IT-gymnasie skolor. Detta för att en undersökning som innefattar alla 

skolor hade varit för tidsödande och inte hade varit möjligt att utföra inom den angivna 

tidsramen. Detta hade snarare påverkat undersökningen i negativ utsträckning då fokus hade 

varit kvantitet framför kvalitet. Angående hur brett urval som ska göras så har författaren valt 

att göra urval på en av landets elva IT-gymnasieskolor vilket beroende på antal deltagare ändå 

ska ge upphov till en bra mängd för undersökningen. Att svara på hur många som är för 

mycket eller för lite är som att kasta ”krona och klave” d.v.s. ju fler gånger man kastar desto 

jämnare fördelning på svar uppnår man. Om man gör ett för stort urval så resulterar detta 

nästan alltid till komplikationer och kräver mycket mer dyrbar tid. Därför väljs detta urval 

med tanke på vilken precision som krävs för studiens syfte (Trost, 2012, s.38).  

4.5 Intervju med expert 

Som tidigare nämnts så är detta en metod som kommer att tillämpas om det faller inom 

tidsramen och om studien tillåter detta. Meningen med intervjun är att säkerställa validitet på 

de resultat som analyserats. Eftersom studien är ämnad till att hantera användning, attityd och 

kunskap så kan resultatet vara relevant att tolkas av expert som är mer insatt i området. Denna 

intervju kommer hållas i slutet av arbetet och kommer hållas genom en öppen intervju med 

öppna frågor.  

4.6 Alternativa metoder 

Alternativa metoder till denna studie hade varit att utföra en kvalitativ studie med intervjuer 

som fokus istället för en enkätbaserad undersökning. Man hade då istället för att ha ett större 

urval kunnat anpassa sig till mindre deltagare genom att exempelvis göra stickprov på ett visst 

antal elever studerande på IT-gymnasiet. Detta för att kunna ge möjlighet till bra bredd i 
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intervjuerna och genom detta ställa öppna frågor i syfte att undersöka mönster eller för att ge 

djupare förståelse inom det som undersöks (Trost, 2012, s.23). 

Enligt Berndtsson et al. (2008) så finns det flera olika typer av intervjuer och alla dessa har 

sina för- och nackdelar. Det finns öppna intervjuer där inga frågor är förbestämda vilket ger 

en möjlighet till att de frågor som är viktiga och relevanta för den intervjuande tydligt 

framkommer. En nackdel med denna metod är att den är väldigt svårbehärskad och avancerad 

att utföra. Som motsvarighet till denna metod finns intervjumetoder där frågorna är 

förbestämda vilket har fördelen att tillförlitligheten blir högre då intervjuerna blir repeterbara 

(Berndtsson et al. 2008, s.60). 

Ytterligare en metod som skulle kunna vara applicerbar är en litteraturstudie. Enligt 

Berndtsson et al. (2008) så kan tillgänglig litteratur användas med syfte att granska 

problemen. I denna rapport skulle det betyda att man tar del av tidigare undersökningar för att 

jämföra hur exempelvis användningen sett ut tidigare år. En nackdel med denna metod är att 

det är svårt att veta när tillräckligt stor mängd har granskats. Det är även svårt att ta ut de 

publikationer som har mest relevans för studien och de som har högst validitet. Om viktigt 

material uteblir så kan detta vara ett stort hot mot validiteten hos slutprodukten (Berndtsson et 

al. 2008, s.59). 

4.7 Validitet 

Enligt Wohlin et al. (2012 s.68) så är validiteten det som säkerställer trovärdighet av studiens 

resultat. Därför är validitet något som beaktas redan innan själva undersökningen tar plats. 

Wohlin anger fyra olika kontrollpunkter av validitet att beakta och dessa kommer att 

appliceras på denna studie (Wohlin et al. 2012, s.68). 

Validitet av konstruktion: Denna aspekt avser att det som ursprungligen är tänkt att 

undersökas verkligen undersöks och att författaren inte bryter detta genom arbetets gång. 

Enligt Wohlin et al. (2012 s.68) så kan ett hot mot konstruktionen av studien vara om 

deltagarna i undersökningen tolkar undersökningsfrågorna på ett annorlunda sätt än vad som 

var menat. Därför är det viktigt att med hjälp av personer i den valda målgruppen granska 

frågorna innan undersökningen äger rum. Denna studie kommer även vara en ledande 

enkätundersökning vilket betyder att författaren kommer vara närvarande ifall frågor skulle 

uppkomma och för att öka standardiseringen av undersökningen. 

Intern validitet: Denna aspekt är intressant när man undersöker samband mellan olika orsaker. 

När författaren undersöker ifall en faktor påverkas av en annan faktor så finns det alltid en 

risk att den faktorn i sin tur påverkas av en tredje faktor. Om man då inte är medveten om 

denna följd så kan den interna validiteten påverkas (Wohlin et al. 2012, s.68). Ett exempel på 

detta skulle vara när undersökningarna utförs (Wohlin et al. 2012, s.106). Om det är i början 

på skolveckan eller i slutet då alla vill ta helg. Därför är det viktigt att eftersträva hög 

standardisering av enkätundersökningen, exempelvis att deltagarna undersöks med samma 

förutsättningar. Det är även viktigt att tillgodose undersökningsmetoden med god teknik för 

att inte undersökningen ska vara för långvarig och trötta ut de deltagande och därmed få 

sämre resultat. 
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Extern validitet: Denna aspekt behandlar till vilken grad resultatet av undersökningen går 

generalisera och till vilket intresse denna studie kan vara för personer utanför denna 

undersökning (Wohlin et al. 2012, s.68-69). Det är därför här viktigt att exempelvis hålla sig 

till den ursprungliga målgruppen vid undersökningen, så att inte andra målgrupper behandlas 

och att det sedan påverkar slutresultatet. 

Tillförlitlighet: Denna aspekt syftar på att undersökningens resultat ska vara detsamma 

oberoende av vem det är som utför studien. Hot som kan uppkomma här är ifall 

tillvägagångsättet för studien redovisas på ett felaktigt eller missvisande sätt. För kvantitativa 

undersökningar som denna är det därför viktigt att ta hänsyn till validitet för slutsatser 

(Wohlin et al. 2012, s.69). Därför är det viktigt att presentera allt underlag för denna studie 

som krävs för att återupprepa en likadan studie. 

Validitet för slutsatser: Wohlin et al. (2012 s.69) beskriver att slutsatsvaliditeten är 

motsvarigheten till tillförlitlighet för kvantitativa analyser och därför överlappar dessa till viss 

grad varandra. Fishing är enligt Wohlin et al. (2012 s.104) att man strävar efter ett visst 

resultat vilket ger negativ inverkan på validiteten. För att öka validitet för tolkning av studiens 

data kommer även en intervju med expert inom området att hållas.  

För att se fullständig lista på alla validitetshot som har beaktats genom utförandet av denna 

studie se Appendix A – Fullständig lista av validitetshot. 

5 Genomförande 
Inom denna sektion presenteras information kring hur studien har genomförts. Mer specifikt 

beskrivs tillvägagångsättet angående de modeller och frågekonstruktioner som behandlas för 

denna undersökning. 

5.1 Aktivitetsmodell 

En aktivitetsmodell har skapats av de aktiviteter som ingår i studien. Detta för att en modell 

ger en förenklad bild av ett verklighetsfenomen men skalar bort allt som inte är väsentligt 

(Gerlee & Lundh, 2012). Denna modell kommer i sin tur att stå till grund för 

frågekonstruktionen som skapas för att ta fram relevanta frågor för undersökningen. 

Studien avser att behandla totalt fem aktiviteter som identifierats bland ungdomars vardagliga 

användning av tvåvägsautentisering. Valda aktiviteter för denna aktivitetsmodell utgår från 

tidigare litteraturundersökning samt kriterier som säger att alla företeelser kan: 

(i) Initieras 

(ii) Användas 

(iii) Termineras 

Termineras utesluts inom denna studie då initiera och använda är mer vanligt förekommande 

inom den vardagliga användningen av aktiviteterna som behandlas. Företeelser kan vara en 

aktivitet, en process, en tjänst eller exempelvis en produkt. De aktiviteter som beaktas inom 
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denna studie visualiseras i figur 2 – aktiviteter för tvåvägsautentisering.

 

Figur 2 - Aktiviteter för tvåvägsautentisering 

Autentisering uppfyller kriteriet (i) samt (ii). Exempelvis inom sociala medier så kan man 

skapa ett konto och man kan sedan ansluta sig och använda detta konto. Aktiviteten används 

som baslinje då den ingår i tvåvägsautentisering. Sociala medier är en aktivitet som uppfyller 

kriteriet (ii) och som aktivitet används även den som baslinje. Detta för att det är vanligt 

förekommande bland ungdomar och det är något som de enkelt kan relatera mot (Lenhart, 

2015). Användningen av Facebook har enligt Hughes et al. (2012) ökat från 5,5 miljoner 

aktiva användare år 2005 till totalt 500 miljoner aktiva användare år 2011. Samtidigt så har 

antalet identitetstölder ökat drastiskt under senaste åren.  

Enligt RSA (2014) beräknades antalet identitetsstölder år 2013 bestå av totalt 450 000 

attacker. Konfigurera tvåvägsautentisering och använda tvåvägsautentisering är därför de 

centrala aktiviteterna inom studien. Konfigurera tvåvägsautentisering uppfyller kriteriet (i) 

och använda tvåvägsautentisering uppfyller kriteriet (ii). Abraham (2009) förklarar varför 

man ska använda tvåvägsautentisering inom molnbaserade tjänster som exempelvis sociala 

medier är.  Enligt Abraham (2009) så har attackerare blivit mer sofistikerade och mer 

manipulativa och detta stärks genom samtliga identitetsstölder som beräknats under 2013. 

Tvåvägsautentisering behövs för att addera ytterligare säkerhet. Enligt Watts (2014) är 

införande av tvåvägsautentisering inget som påverkar flexibiliteten och användningen. 

Dagens mobilenheter kan användas för att utföra tvåvägsautentisering på ett effektivt sätt.  

Enligt Watts (2014) påverkar inte användningen av tvåvägsautentisering användbarheten och 

flexibiliteten för autentisering. Det är därför intressant att undersöka ungdomars åsikter kring 

hur de ställer sig till att införskaffa kunskap. Lära sig tvåvägsautentisering är en aktivitet som 

anses vara viktig i relation med övriga aktiviteter. Då införskaffande av kunskap omfattar 

samtliga centrala aktiviteter i studien. Aktiviteten uppfyller kriteriet (ii), då man använder sig 

av den kunskap man införskaffat för att exempelvis använda samt konfigurera 

tvåvägsautentisering. 
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Autentisering: Som man kan se i figur 2 – Aktiviteter för tvåvägsautentisering så har 

autentisering en underliggande beskrivning i form av envägsautentisering. Det handlar alltså 

om autentisering mot tjänster där endast en faktor används. Detta kan vara autentisering mot 

sociala medier där man endast anger sina inloggningsuppgifter och inte behöver bekräfta sin 

identitet genom ytterligare en utomstående faktor. Denna aktivitet anses som relevant 

eftersom det är första steget för att ens möjliggöra tvåvägsautentisering. Genom att använda 

envägsautentisering som aktivitet så får deltagaren också ta ställning till båda aktiviteterna 

och det blir tydligare och enklare att framkalla fullständiga värderingar hos deltagarna. 

Konfigurera tvåvägsautentisering: Med konfiguration av tvåvägsautentisering så avses den 

procedur som användaren måste följa för att möjliggöra tvåvägsautentisering. Precis som 

underrubriken av denna aktivitet förklarar kan detta innebära installation och konfiguration av 

själva tekniken. Eftersom det finns flera olika tvåvägsautentiserings-tekniker och de flesta är 

olika så är detta en viktig aktivitet att beakta. När man konfigurerar tvåvägsautentisering så 

kan det ske på olika plattformar. Det kan vara tvåvägsautentisering mot ett konto på sociala 

medier. Men det kan även innebära att man måste konfigurera applikationer på exempelvis 

mobila enheter för att möjliggöra viss tvåvägsautentisering. Detta för att inte all 

tvåvägsautentisering sker med engångskoder som skickas via SMS. Genom att ha med 

konfiguration av tvåvägsautentisering som aktivitet så kan värderingar kring förmågan att 

kunna möjliggöra tvåvägsautentisering samlas in. 

Användning av tvåvägsautentisering: Precis som underrubriken för denna aktivitet tyder så 

inkluderar denna aktivitet själva proceduren då man använder sig av vald 

tvåvägsautentiseringsteknik d.v.s. när man autentiserar sig med hjälp av tvåvägsautentisering. 

Eftersom det finns många olika metoder för detta så är det viktigt att ungdomarna i denna 

undersökning får ta del av hur de upplever användningen av tvåvägsautentisering. Genom 

användning av denna aktivitet kan man sedan med hjälp av frågekonstruktionen samla in 

värderingar kring hur attityden och helhetsbilden av att använda tvåvägsautentisering ser ut. 

Inlärning av tvåvägsautentisering: Inlärning kan ske i olika former. De vanligaste är att man 

via självinlärning införskaffar sig kunskap om en viss teknik eller att man genom en 

utbildande kurs införskaffar sig kunskap om tekniken. Meningen med denna aktivitet är alltså 

att få en uppfattning om hur ungdomen hämtar information och värderingar kring hur 

deltagaren ställer sig till inlärning av tvåvägsautentisering. Resultaten från denna aktivitet kan 

sedan användas för att se hur elever på IT-gymnasiet värderar inlärningen jämfört med de 

andra aktiviteterna. 

Sociala medier: Denna aktivitet innefattar användningen av deltagarens favorit bland sociala 

medier. Det är en aktivitet som används för att respondenten enkelt ska kunna relatera till 

något som tvåvägsautentisering används inom. Använda sociala medier är något som de flesta 

deltagare gör varje dag. Detta ger även fler frågekombinationer och det är viktigt för att 

deltagaren inte ska kunna förutspå något tydligt mönster i själva undersökningen och sedan 

basera sitt svar på detta. Varför just sociala medier användes är för att undersökningen till stor 

del behandlar säkerhet mot personliga uppgifter som exempelvis kontouppgifter till diverse 

tjänster. Detta är därför en aktivitet som används mycket i samband med autentisering. 
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5.2 Frågekonstruktionsmodell 

Frågorna har konstruerats för att besvara tidigare ställda frågeställningar för denna studie. 

Dessa frågor baseras på den konceptuella modellen i kombination med TMT (Temporal 

Motivation Theory). Enkätundersökningen är därför uppdelad i flera delar. 

Enkätundersökningen introduceras med inledande frågor som är till för att framställa en 

allmän bild av deltagarna och deras kunskap inom ämnet. Detta framställer en bild om 

målgruppen angående vad de vet och vad de tror sig veta. Exempel på frågor som ställs här är 

grundläggande frågor kring om respondenten använt eller vet vad ämnet handlar om. Detta 

kan vara frågor som får deltagaren att ta ställning till vart hen ligger kunskapsmässigt när det 

gäller exempelvis autentisering och informationssäkerhet i allmänhet.  

Mer inriktade frågor är ”Hur viktigt är det att skydda känsliga uppgifter så som exempelvis 

inloggningsuppgifter?” eller ”Har du någon gång blivit utsatt för en identitetsstöld, 

exempelvis att någon kommit åt din Facebook utan ditt tillstånd eller kommit åt dina filer på 

Dropbox utan din tillåtelse?”. Dessa frågor ger en tydlig översikt om hur viktigt deltagarna 

anser ämnet vara. För en fullständig lista av frågor, se Appendix B - Frågeformulär. 

Enkätundersökningen går sedan vidare till specifika frågor som behandlar motivation gällande 

de aktiviteter som använts för undersökningen. För att göra detta har Temporal Motivation 

Theory legat till grund för att konstruera frågor. Detta är en teori som enligt Steel (2007) kan 

mäta motivationen för att utföra en specifik handling. Steel (2007) talar i sitt abstract om att 

detta är en integrerad hybrid av bland annat förväntansteorin. Formeln för motivationsteorin 

sammanfattas enligt följande formel: 

 

          
       

       
 

Denna formel beskriver motivationen att utföra en aktivitet. Utility beskriver önskvärdheten 

för en person att utföra en uppgift. Detta kopplas i denna studie till ämnet 

tvåvägsautentisering. ”E” inom ekvationen står för expectancy, vilket är förmågan för att 

slutföra aktiviteten i fråga. Det kan exempelvis vara om respondenten anser att hen har 

tillräcklig kunskap för att utföra den givna aktiviteten. ”V” står för value, det står alltså för 

värde av aktiviteten, d.v.s. hur värdefullt det är enligt respondenten att utföra given 

aktivitet. ”I” står för impulsiveness, vilket innebär känslighet till fördröjning, d.v.s. hur lång 

tid får det ta att utföra en aktivitet samt hur ofta man utför aktiviteten. ”D” står för delay, 

vilket betyder fördröjning till belöning. I denna studie behandlas inte tidsaspekten av 

belöningen utan endast om respondent ser någon belöning. 

Motivationsteorins fyra beståndsdelar omfamnar det som denna studie är avsedd att 

undersöka. Användningen och attityden, utvinns med hjälp av variabeln som behandlar tid 

inom motivationsteorin och även genom variabeln som behandlar värde av aktivitet, då detta 

redovisar respondentens åsikter kring hur värdefullt tvåvägsautentisering är. Kunskapen hos 

respondenterna utvinns med hjälp av variabeln som behandlar förmåga att slutföra aktivitet, 

då den ger en bild av respondentens kunskap inom aktiviteten i fråga. 
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I denna studie så har förmågan att slutföra aktiviet (E) och värdet av aktivitet (V) ställts mot 

varandra. Detta har utförts genom en frågekombination som finns att se under Appendix C - 

Frågekombinationer. För att se antalet möjliga frågekombinationer så sammanfattas detta med 

hjälp av följande formel: 

                           
       

 
 

Med denna formel så beräknar man alltså antalet frågekombinationer. Där ”n” i formeln står 

för antalet aktiviteter. Eftersom denna studie behandlar fem olika aktiviteter så är det alltså 

dessa fem som står för ”n”. Varför antalet frågekombinationer delas på två är för att omvända 

frågor inte behöver ställas. Detta för att frågekonstruktionen möjliggör en reflexivitet inom 

frågekonstruktionen, då man värderar två aktiviteter samtidigt, eftersom de ställs emot 

varandra. Denna studie behandlar alltså totalt tio stycken frågor angående förmåga att slutföra 

aktivitet (E) samt tio frågor angående värde av aktivitet (V). 

För att mäta förväntad förmåga och värde av att slutföra en aktivitet så används en värdeskala 

från 1-4. Där svarsalternativ ett står för ”Nej, inte alls” och svarsalternativ fyra står för ”Ja, 

absolut”. 

 
Figur 3 - Frågekonstruktion med värderingsskala 

 

Dessa frågeställningar ställs emot varandra enligt Appendix C. Detta för att underlätta för 

respondenten att ta ställning, just för att det är mycket lättare för respondenten att ta ställning i 

två aktiviteter i jämförelse mot varandra då man har något att relatera mot.  Undersökningen 

består alltså totalt av 20 stycken jämförande frågor där respondenten får ta ställning. Dessa 

finns att se i Appendix B och formuleras enligt följande struktur: 

- Är det lättare att använda [aktivitet 1] jämfört med att [aktivitet 2]? 

- Anser du att det är mer värdefullt att [aktivitet 1] jämfört med att [aktivitet 2]? 

Tid (I) och belöning (D) har separerats från dessa för att utgöra egna frågekonstruktioner då 

de inte faller inom ramen för ovanstående konstruktioner. Frågor kring delay ställs för att se 

om respondenten ser någon ”belöning” med aktuell aktivitet och för att kartlägga om denna är 

direkt eller indirekt. Dessa frågor ställs för varje aktivitet och låter respondenten i fritext svara 

om hen ser någon belöning inom aktiviteten. Frågorna är formulerade med olika 

meningsuppbyggnad för att passa vald aktivitet. För att se fullständig lista med frågor och 

dess framförande se Appendix B. Frågor om tid ställs enligt följande struktur för respektive 

aktivitet: 

- Hur ofta använder du [aktivitet]?  

- Hur lång tid får det ta att utföra/använda [aktivitet]? 
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Frågor om tid ställs för att ta reda på hur ofta respondenten använder sig respektive kan tänka 

sig att använda vald aktivitet. Frågor om hur lång tid det får ta att utföra varje aktivitet ställs 

också. Dessa frågeställningar erbjuder svarsalternativ i form av två listor. För frågor angående 

hur ofta man använder vald aktivitet ges svarsalternativen ”Dagligen”, ”Någon/några gånger i 

veckan”, ”Någon/några gånger i månaden” samt ”Aldrig”. Som svarsalternativ för hur lång tid 

det får ta att utföra vald aktivitet så ges svarsalternativen ”Under en minut”, ”Under en 

timme”, ”Under ett dygn” och ”Över ett dygn”. 

5.3 Kodning av tid 

Som tidigare nämnt så har frågor kring tid koncentrerats till enskilda frågor i undersökningen. 

Dessa frågor behandlar hur ofta samt hur lång tid det får ta att utföra en aktivitet. För att 

enklare kunna jämföra samtliga aktiviteter med tid i jämförelse har en kodning av samtliga 

svarsalternativ utförts, för att genom detta möjliggöra en normalisering av värdet för att 

matcha rankingskalan för övriga aspekter inom motivationsteorin. De olika svarsalternativen 

kodas med värdena ett, två, tre och fyra. Exempelvis kodas svarsalternativet ”Aldrig” 

respektive ”över ett dygn” med värdet ett. Fullständig översättning redovisas nedan: 

1. Respondenten anser att man kan använda/utföra [aktiviteten] ”Aldrig” 

respektive ”Över ett dygn”.  

2. Respondenten anser att man kan använda/utföra [aktiviteten] ”Någon/några gånger i 

månaden” respektive ”Under ett dygn”. 

3. Respondenten anser att man kan använda/utföra [aktiviteten] ”Någon/några gånger i 

veckan” respektive ”Under en timme”. 

4. Respondenten anser att man kan använda/utföra [aktiviteten] ”Dagligen” 

respektive ”Under en minut”. 

5.4 Enkätverktyg 

Verktyget som använts för att publicera enkätundersökningen samt hämta in data heter 

SurveyGizmo. Detta är ett kommersiellt enkätverktyg som erbjuder möjligheter att skapa en 

undersökning efter användarens krav. År 2011 så beräknades SurveyGizmo vara den 13:e 

snabbast växande mjukvaruorganisationen i USA och placerade sig även på 144 plats bland 

snabbast växande företag överlag (Inc, 2015). Detta enkätverktyg underlättar också under 

själva undersökningen då det erbjuder en mobilanpassad version för att ta del av 

undersökningen. Denna möjlighet underlättar i denna undersökning då deltagarna undersöks i 

klassrummen och därför erbjuds möjlighet för alla att delta.  Det är viktigt att kartlägga 

avhopp som sker under själva undersökningen. Detta med avseende på validitetshotet 

morality, som innebär att deltagarna av någon anledning inte fullföljer och slutför 

undersökningen. SurveyGizmo har därför funktionen "fall-of-statistics" vilket är en funktion 

som uppmärksammar dessa avhopp. Verktyget erbjuder även funktioner så som att man 

beräknar den genomsnittliga svarstiden för samtliga deltagare. Dessa kan vara användbara vid 

analysen för att se hur mycket tid som spenderats och eventuellt noggrannare analys av 

bortfall. 
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6 Analys av resultat 
Resultaten kommer att presenteras i enlighet med beståndsdelarna av Steels (2007) 

motivationsteori. Utility inom motivationsteorin är inget som i själva fallet beräknas, då denna 

studie endast redovisar resultatet genom motivationsteorins beståndsdelar. Den inledande 

delen av analysen är inte baserad på Temporal Motivation Theory utan består av 

introducerande frågor som ställts för att få en allmän uppfattning om målgruppen i 

undersökningen.  Detta kapitel kommer använda sig av låddiagram för att redovisa en 

översiktsbild av hur tvåvägsautentisering ser ut bland ungdomar. Sedan redovisas en 

korrelationsanalys som visar vilka positiva respektive negativa samband man kan se inom 

aktiviteterna. 

För att redovisa samtliga värderingar har en normalisering utförts av all den data som samlats 

in. Varje enskild respondents värderingar har summerats för att sedan normaliseras. 

Sammanställningen av värderingar för varje enskild individ har utförts enligt tabell 1 – 

Exempel på enskild respondents värderingar. 

 

Tabell 1 – Exempel på enskild respondents värderingar 

Tabell 1 – Exempel på enskild respondents värderingar visar förmåga att slutföra aktivitet 

och ett exempel på hur värderingar för samtliga fem aktiviteter summerats. Exempelvis så har 

frågeställningen där aktivitet ett ställs i jämförelse med aktivitet två, resulterat i ett värde av 

tre, detta har markerats inom tabellen. Inom sektion 5.2 förklaras hur aktiviteterna ställs emot 

varandra och genom detta uppnås en reflexivitet d.v.s. omvända frågor behöver inte ställas. 

Eftersom maximal värdering för varje aktivitet är totalt fyra så får den omvända 

frågeställningen automatiskt en värdering av siffran ett. Samtliga värderingar summeras enligt 

höger kolumn inom tabell 1 – Exempel på enskild respondents värderingar. Samtliga värden 

normaliseras sedan till ett värde mellan noll och ett, enligt följande formel: 

           

                     
 

Inom formeln så står alltså ”n” för antalet aktiviteter, vilket i denna studie är totalt fem. Max 

inom formeln står för det maximala antalet poäng varje aktivitet kan få, vilket är fyra och min 

står för det minsta antalet poäng en aktivitet kan få vilket är ett. Detta resulterar i ett 

förhållande från noll till tolv, där noll motsvarar noll och tolv motsvarar ett. Fördelningen där 

emellan sker sedan linjärt och på så vis normaliseras samtliga värden som redovisas i denna 

studie. 
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6.1 Inledande frågor  

Urvalsgruppen för denna studie innefattar gymnasieelever på IT-gymnasiet i Skövde. Dessa 

består av samtliga klasser som studerar IT/EL-programmet samt Teknikprogrammet. Antalet 

deltagare för undersökningen är baserad på totalt 113 aktiva deltagare. Testet beräknades i 

genomsnitt vara 15 minuter beräknat på samtliga deltagare. Frågorna har ställts med slutna 

svarsalternativ. I samband med detta har respondenten fått tillgång till fyra olika 

svarsalternativ för att besvara ställd fråga.   

Undersökningsgruppen hade en fördelning på 7.1 procent kvinnliga deltagare medan 

resterande deltagare var män (fråga 1). Fördelningen mellan de olika programmen som 

studeras på IT-gymnasiet var relativt jämnt fördelad och hade en fördelning av totalt 41.6 

procent från IT/EL programmet och 58.4 procent från Teknikprogrammet (fråga 2). 

Deltagarna fick även svara på frågorna ”Vad har du för datorvana?” samt ”Hur bra är du på 

informationssäkerhet/datasäkerhet?”(fråga 3 och 4). Dessa frågor ställdes för att samla in en 

uppfattning om vad deltagarna tror sig veta om undersökningsämnet. Svarsalternativen för 

den förstnämnda frågan bestod exempelvis av fyra fördefinierade svar som presenterades i 

texten, se nedan: 

1. Jag har just börjat använda datorer. 

2. Jag använder email, webbläsare och applikationer så som word, facebook, twitter, 

instagram, snapchat m.fl. 

3. Jag kan installera program, utföra grundläggande konfigurationer och användning. 

4. Jag kan installera operativsystem, utföra viss programmering och övrig konfiguration. 

Fördelningen på dessa svarsalternativ bland ungdomar på IT-gymnasiet resulterade i att totalt 

77 procent anser sig eller tror sig ha mycket god datorvana d.v.s svarsalternativ ”Jag kan 

installera operativsystem, utföra viss programmering och övrig konfiguration”. Totalt 15.9 

procent rankar sin kunskapsnivå till svarsalternativ tre och 7.1 procent rankar sin 

kunskapsnivå till svarsalternativ två.  

Angående hur bra respondenterna är inom informationssäkerhet så anser sig endast 10.6 

procent av deltagarna ha bästa möjliga kunskap om ämnet. Majoriteten av deltagarna anser sig 

själva vara mellan alternativ två och tre på rankingskalan. Alternativ tre utgör majoriteten 

med totalt 52.2 procent och alternativ två utgör 35.4 procent. Övriga 1.8 procent anser sig 

själva inte ha vidare kunskap inom området informationssäkerhet. 

Fråga fem till åtta är även de ställda med slutna svarsalternativ. Dessa baserar sig på två 

alternativ, d.v.s. ”Ja” och ”Nej”. Därför kommer dessa svar att redovisas i kronologisk 

ordning med hjälp av ett överskådligt diagram för att enklare ta del av hur populationen bland 

ungdomar ställt sig i respektive fråga. Figur 4 – Diagram över fråga 5 – 8 redovisar antalet 

respondenter som svarat ”Ja” respektive ”Nej”. 
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Figur 4 – Fördelning av svar för fråga 5-8 

Fråga fem visar hur respondenterna svarar till frågan om de vet vad autentisering är för något. 

En klar majoritet av ungdomarna ansåg sig veta vad autentisering är. Fråga sex frågar om 

respondenterna vet vad tvåvägsautentisering är. Även här vet majoriteten vad 

tvåvägsautentisering är och detsamma gäller fråga sju där respondenterna får ta ställning till 

om de anser sig ha använt tvåvägsautentisering i någon form. Fråga åtta visar resultatet av om 

deltagarna någon gång använt sig av Mobilt BankID för att genomföra en betalning eller för 

att genom det identifiera sig.  

Deltagarna efterfrågas även inom vilka sammanhang de använder sig av tvåvägsautentisering 

(fråga 9). Det visar sig att användningsområdet för ungdomar på IT-gymnasiet i Skövde, 

mestadels är inom finansiella syften. Detta omfattar exempelvis identitetsbekräftelse eller för 

att verifiera transaktioner. Denna fråga erbjuder flervalsalternativ eftersom 

användningsområden kan variera. Denna fråga är heller inte obligatorisk då inte alla använder 

sig av tvåvägsautentisering. I figur 5 – användningsområden för tvåvägsautentisering 

redovisas hur fördelningen på samtliga svarsalternativ ser ut.  

 

Figur 5 - Användningsområden för tvåvägsautentisering 

För att undersöka hur vanligt förekommande identitetsstöld bland ungdomarna är så ställs 

även en fråga kring detta (fråga 10). Det visar sig vara totalt 30.09 procent som svarat ”Ja” 

d.v.s. att de någon gång blivit utsatta för identitetsstöld.  

Respondenterna fick också svara på frågan om de sedan tidigare visste om att populära 

tjänster bland sociala medier såsom Facebook, Google, Hotmail, Linkedin och exempelvis 

Twitter erbjuder användning av tvåvägsautentisering för identifiering (fråga 11). Av dessa var 
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det totalt 42.48 procent som svarade ”Nej” d.v.s. att de inte hade någon aning om att denna 

möjlighet fanns och resterande 57.52 procent svarade att de visste om denna möjlighet. 

Avslutningsvis fick respondenterna ta ställning till hur viktigt de anser det vara att skydda 

känsliga uppgifter som exempelvis inloggningsuppgifter (fråga 12). Här visade sig samtliga 

ungdomar vara väl överens. Som tidigare nämnt användes en rankingskala från ett till fyra där 

fyra var maximalt. Svaren från samtliga ungdomar hamnade fördelade på alternativ tre och 

fyra. Alternativ fyra med totalt 91.15 procent och alternativ tre med resterande 8.85 procent. 

Sammanfattningsvis anser ungdomarna på IT-gymnasiet i Skövde att skydd av känsliga 

uppgifter är av högsta prioritet. 

6.2 Resultat enligt Temporal Motivation Theory 

Enligt de enkätundersökningar som har utförts så har data sammanställts för att redovisas 

utifrån beståndsdelarna av Steels (2007) motivationsteori. Datan redovisas i form av 

låddiagram och detta för att ge en visuell statistisk översikt av den mängd kvantitativ data 

som har samlats in. Ett låddiagram sammanfattar det statistiska materialet genom fem värden. 

Dessa är medianvärdet, undre kvartilen, övre kvartilen, minimum värdet och det maximala 

värdet av den data som bearbetas.  Det genomsnittliga värdet beräknas genom medianen då 

medianen ger en bättre bild på vad som anses ”normalt” jämfört med medelvärde och passar 

därför bättre när man redovisar data i form av ett låddiagram. Detta för att medelvärde inte tar 

hänsyn till extrema avvikelser. På detta vis kan man redovisa hur populationen förhåller sig 

till varje del inom motivationsteorin. För att även redovisa värderingar som totalt skiljer sig 

från majoriteten så beräknas även värden för outliers, alltså respondenter som avviker totalt. 

Detta beräknas genom att multiplicera värdet av Q1 (25 % kvartil) och Q3 (75 % kvartil) med 

– 1,5 * distansen. Distansen här motsvarar alltså värdet som går att räkna ut genom att ta Q1 – 

Q3 och därigenom beräknas majoriteten av omfångets distans. 

6.2.1 Förmåga att slutföra aktivitet 

Figur 6 – Värderingar av att slutföra aktivitet visar en bild av samtliga aktiviter som i sektion 

5.1 beskrivs mer utförligt. Skalan beräknas utifrån y-axel med värde från 0,00 till 1,0 där 

sistnämnda värdet talar om populationens högsta förmåga att slutföra en aktivitet och 0,00 

motsvarar att de har minimal förväntning av att slutföra aktiviteten i fråga. 
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Figur 6 – Värderingar av att slutföra aktivitet 

Aktivitet ett (envägsautentisering) visar att majoriteten av värderingarna placerar sig inom 

omfånget 0,42 – 0,75. Det genomsnittliga värdet för aktivitet ett är 0,58. Vilket betyder att 

hälften av populationen värderat envägsautentisering som över 0,58 i skalan och resterande 

hälft har värderat under 0,58 i skalan angående förmåga att slutföra aktivitet. Orange box 

anger värde 0,42 vilket beskriver den nedre kvartilen d.v.s. att 25 procent av populationen har 

svarat mindre än detta värde, alltså att de anser envägsautentisering som något ”svårt”. Grå 

box anger ett värde av 0,75 vilket beskriver att 25 procent av populationen värderar denna 

aktivitet högre värde än 0,75. Whiskers eller ”morrhår” som de heter på svenska, är de streck 

som omger själva lådan. Dessa redovisar det lägsta värdet och det högsta angivna värdet. 

Vilket i denna aktivitet visar att den totala spridningen av värderingar är 0.0 som lägst och 1.0 

som högst. 

Aktivitet två (konfigurera tvåvägsautentisering) visar att majoriteten av samtliga värderingar 

utifrån undersökningen placerar sig inom omfånget 0,25 – 0,42. Den genomsnittliga 

värderingen för aktivitet två är därmed 0,33. Orangemarkerad nedre kvartil anger värde 0,25. 

Alltså har 25 procent av ungdomarna i denna undersökning värderat konfiguration av 

tvåvägsautentisering som mindre än 0,25. Vilket anses som låg värdering och att många 

tycker att detta är en svår aktivitet att utföra. Den övre kvartilen av aktivitet två visar en 

värdering på 0,42 d.v.s. 25 procent av populationen värderar denna aktivitet över 0,42. 

Whiskers inom denna aktivitet når sin högsta värdering i form av värde 0,83 totalt och den 

lägsta angivna värderingen resulterar i 0,00. Aktivitet två inkluderar även totalt tre stycken 

outliers, d.v.s. tre personer som avviker totalt från majoriteten, vilka säger att de ser högre 

värde än majoriteten i att utföra konfiguration av tvåvägsautentisering. 

Aktivitet tre (använda tvåvägsautentisering) ger en överblick som säger att genomsnittsvärdet 

för denna aktivitet är värderad till 0,50. Majoriteten av värderingarna visar sig vara mellan 

0,42 - 0,58 på skalan. Detta visar att spridningen precis som aktivitet två inte har så stor 

spridning utan majoriteten här värderar relativt lika. Nedre kvartil anger värde 0,42 vilket 
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tyder på att 25 procent värderat denna aktivitet lägre än detta och resterande 75 procent har 

värderat aktiviteten över 0,42. Att använda tvåvägsautentisering inkluderar även en avvikande 

respondent som värderar sin förmåga att slutföra aktivitet till 0,08 på skalan. Whiskers för 

aktivitet tre visar att aktivitetens totala värderingar sträcker sig från 0.08 till 0,75, d.v.s. lägsta 

angivna värderingen samt den högst angivna värderingen. 

Aktivitet fyra (lära sig tvåvägsautentisering) har i genomsnitt värderats till 0,50 vilket 

resulterar i samma nivå som att använda tvåvägsautentisering. Majoriteten av värderingarna 

inom denna aktivitet placerar sig med 0,33 som lägst och 0,58 som högst. I avseende att lära 

sig tvåvägsautentisering så utgör den nedre kvartilen majoriteten av värderingarna. Denna 

visar ett värde av 0,33 d.v.s. 25 procent av respondenterna har svarat lägre än detta värde 

vilket tyder på att man inte anser sig ha förmågan att införskaffa kunskap kring ämnet. Övre 

kvartil utgör ett värde av 0,58 vilket tyder på att 25 procent värderat denna aktivitet högre än 

0,58. Whiskers för aktivitet fyra visar att aktivitetens totala värderingar sträcker sig mellan 0.0 

till 0.83, d.v.s. att lägsta angivna värdering för aktiviteten är 0.0 och högsta 0.83. 

Aktivitet fem (använda sociala medier) visar att genomsnitt av samtliga värderingar beräknat 

på median utgör ett värde på 0,58.  Majoriteten av ungdomarna värderar sin förmåga att 

slutföra denna aktivitet inom omfånget 0,50 - 0,75. Detta visar att användning av sociala 

medier är det som majoriteten av populationen anser sig klara av bäst. Den övre kvartilen av 

låddiagrammet är också den del som utgör den största delen av populationens värderingar. 

Övre kvartil visar att 25 procent värderat denna aktivitet högre än 0,75. Nedre kvartil visar ett 

värde av 0,50 vilket visar att 25 procent värderat denna aktivitet under 0,50. Inom användning 

av sociala medier är det totalt två respondenter som anser sig själva inte slutföra 

användningen av sociala medier då de angivit en värdering som betraktas som avvikande 

(0,08) på skalan. Whiskers visar att den minsta angivna värderingen är 0.0 för aktiviteten samt 

att högsta angivna värdering är 1.0. 

En överblick av samtliga aktiviteter visar att använda envägsautentisering samt sociala medier 

i särklass är det som anses vara lättast att utföra. Det är också de aktiviteter som någon gång 

har värderats till 1,00 på skalan. Svårast att utföra enligt figur 6 – Värderingar av att slutföra 

aktivitet är att konfigurera tvåvägsautentisering. Att använda tvåvägsautentisering och lära sig 

tvåvägsautentisering anses vara lika svårt av majoriteten.  

6.2.2 Värde av aktivitet 

Figur 7 – Värderingar för värde av aktiviteter visar en översiktsbild på vad ungdomar i 

undersökningen anser om värdet av varje aktivitet d.v.s. hur värdefull varje aktivitet är. 
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Figur 7 – Värderingar för värde av aktiviteter 

Aktivitet ett (envägsautentisering) visar att majoriteten av respondenterna svarar i ett omfång 

av 0,25 – 0,50. Det genomsnittliga värdet för aktiviteten är beräknat till värde 0,42. Detta är 

under 0,50 på skalan och tyder på att det genomsnittliga värdet av att använda 

envägsautentisering är förhållandevis lågt. Nedre kvartil utgör huvuddelen av det centrala 

omfånget med ett värde av 0,25. Totalt 25 procent av populationen värderar alltså denna 

aktivitet lägre än 0,25. Aktivitet ett har även en person som visar sig se totalt värde i att 

använda envägsautentisering. Att whiskers avslutas på värde 1,0 samt att den övre kvartilen 

har ett värde av 0,50 tyder på att 25 procent av populationen värderat envägsautentisering 

inom detta omfång. 

Aktivitet två (konfigurera tvåvägsautentisering) sträcker sig bland majoriteten inom ett kort 

omfång mellan 0,42 – 0,58. Detta säger att majoriteten av populationen värderar denna 

aktivitet lika. Här har samtliga värderingar tillsammans ett snittvärde på 0,50. Även om 

majoriteten av värderingarna hamnar i ett gemensamt omfång som redovisas med hjälp av 

orange och grå box, så ser man att den totala spridningen varierar. Nedre kvartil visar ett 

värde av 0,42 vilket tyder på att 25 procent värderat under detta värde och resterande 75 

procent har värderat aktiviteten högre än 0,42. Detta då whiskers visar ett lägsta värde på 0,0 

och högsta angivna värde på 1,0. Värdet av aktiviteten har också flertalet avvikande 

respondenter där majoriteten av dessa värderar konfiguration av tvåvägsautentisering väldigt 

högt.  

Aktivitet tre (använda tvåvägsautentisering) anses som den mest värdefulla aktiviteten och 

majoriteten av respondenterna värderar denna aktivitet inom omfånget av 0,50 – 0,67. Den 

genomsnittliga värderingen av aktiviteten är beräknad till 0,58. Övre kvartil anger att 25 

procent av populationen värderat denna aktivitet till ett värde över 0,67. Alltså har 75 procent 

värderat aktiviteten under 0,67 och totalt 25 procent har värderat aktiviteten under 0,50. Det är 

heller ingen som ser noll värde i att använda sig av tvåvägsautentisering. Det är dessutom 

flertalet avvikande respondenter som värderar denna aktivitet till 2/3 mer än den övre 

kvartilen, d.v.s. en värdering för det totala omfånget som resulterar på ett värde av 0,92.  
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Aktivitet fyra (lära sig tvåvägsautentisering) visar en större spridning av åsikter angående 

värde i att lära sig tvåvägsautentisering jämfört med föregående aktivitet. Majoriteten av 

värderingarna för aktiviteten beräknas vara 0,33 – 0,58 och det genomsnittliga värdet av 

denna aktivitet är 0,50. Nedre kvartil visar att 25 procent värderat denna aktivitet under 0,33 

och övre kvartil visar att 25 procent värderat aktiviteten till över 0,58. Det är heller ingen som 

värderat denna aktivitet fullt då whiskers visar en spridning mellan 0.08 till 0.83. 

Aktivitet fem (använda sociala medier) är den aktivitet där åsikterna kring värde skiljer sig 

mest åt. Whiskers indikerar att värderingar utöver hela skalan finns tillgängliga. Majoriteten 

av populationen har också svarat inom ett bredare omfång än tidigare aktiviteter och detta ger 

en genomsnittlig värdering på 0,50. Det totala omfånget för majoriteten av samtliga 

värderingar, placerar sig inom 0,33 – 0,67. Totalt 75 procent av respondenterna har alltså 

värderat sociala medier med ett högre värde än 0,33.  

En överblick av samtliga aktiviteter med avseende på värde visar att ungdomar i 

undersökningen ser mest värde att använda tvåvägsautentisering. Använda 

tvåvägsautentisering är även det som klart anses som mest värdefullt av envägsautentisering 

och tvåvägsautentisering. Majoriteten av populationen är mest eniga angående att konfigurera 

tvåvägsautentisering samt att använda tvåvägsautentisering. Det är även dessa aktiviteter där 

en del respondenter avviker totalt från majoriteten och detta gör 80 procent av dessa 

respondenter genom att värdera dessa aktiviteter som maximalt värdefulla.  

6.2.3 Känslighet till fördröjning 

Känslighet till fördröjning, beräknar hur respondenterna ställer sig angående hur lång tid det 

får ta att utföra vald aktivitet samt hur ofta man kan tänka sig utföra aktiviteten. Desto högre 

placering av varje box desto högre har dessa två aspekter värderats tillsammans. 

 

Figur 8 - Värderingar för tid och möda 
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Aktivitet ett (envägsautentisering) är enligt respondenterna det som får ta minst tid att utföra 

och det kan man tänka sig utföra ofta. Majoriteten av respondenterna har värderat denna 

aktivitet inom omfånget 0,73 – 1,00. Det genomsnittliga värdet för aktiviteten är 1. Nedre 

kvartil utgör majoriteten av dessa vilket betyder att 75 procent av respondenterna angivit en 

värdering som utgör ett värde högre än 0,73. Whiskers sträcker sig över det totala omfånget 

vilket betyder att det finns respondenter som värderar denna aktivitet lågt. Två av dessa 

beräknas som avvikande och värderar aktiviteten till ett värde under 0,20. 

Aktivitet två (konfigurera tvåvägsautentisering) är den aktivitet som det sker mest avvikelser 

kring. Det genomsnittliga värdet för aktiviteten är 0,47. Majoriteten av värderingarna hamnar 

inom omfånget av 0,33 - 0,53. Nedre kvartilen visar ett värde av 0,33. Alltså har 25 procent 

värderat under detta värde och resterande har värderat högre än 0,33. Whiskers för aktiviteten 

visar 0,0 som lägst och 1 som högst. Avvikelserna för denna aktivitet är som störst bland 

samtliga aktiviteter angående tid. Totalt åtta respondenter tycker att konfigurera 

tvåvägsautentisering ska vara smidigt och gå fort. Det är också något som de anser att man 

kan tänka sig göra relativt ofta. Tre respondenter som även de avviker totalt från majoriteten 

anser att det får ta lång tid att konfigurera detta samt de inte vill utföra det så ofta. 

Aktivitet tre (använda tvåvägsautentisering) visar en spridning bland majoriteten d.v.s. 50 

procent har värderat denna aktivitet inom omfånget av 0,47 – 0,73. Den genomsnittliga 

värderingen för aktiviteten visar ett värde av 0,73. Totalt har 75 procent av populationen 

värderat denna aktivitet till över 0,47 vilket tyder på att använda tvåvägsautentisering är något 

man kan tänka sig göra ofta. Att använda tvåvägsautentisering har en snittvärdering på 0,73 

vilket anses som relativt högt. Whiskers för aktiviteten sträcker sig över hela omfånget vilket 

visar att värderingar nått både högsta och lägsta värdering. En respondent avviker totalt 

genom att värdera aktiviteten till 0,0. 

Aktivitet fyra (lära sig tvåvägsautentisering) visar en värdering där majoriteten av 

populationen värderar aktiviteten inom 0,20 - 0,53 och den genomsnittliga värderingen visar 

ett värde på 0,33. Nedre kvartil tyder på att 25 procent av respondenterna värderar denna 

aktivitet lägre än 0,20 och resterande värderar över detta. Whiskers visar att aktiviteten 

värderats över hela skalan.  Hur ofta samt hur lång tid det får ta att lära sig 

tvåvägsautentisering värderas lågt.  

Aktivitet fem (använda sociala medier) är något man kan tänka sig spendera mycket tid på och 

är också något man kan tänka sig göra ofta då det visar en genomsnittlig värdering på 0,73. 

Majoriteten av värderingarna hamnar inom omfånget 0,47 – 0,73. Nedre kvartil visar ett värde 

av 0,47, alltså har 25 procent värderat under detta värde och resterande har värderat högre än 

0,47. Whiskers visar att aktiviteten även här värderats över hela skalan. Det finns även en 

totalt avvikande respondent som inte kan tänka sig lägga någon tid alls på användningen av 

sociala medier. 

Bland samtliga aktiviteter så är det envägsautentisering som är den aktivitet där 

respondenterna anser att man kan tänka sig spendera minst tid på och det är även den 

aktiviteten man kan tänka sig utföra mest frekvent. Med andra ord är det något man kan tänka 

sig utföra ofta och det är något man förhållandevis tycker ska gå fort att utföra. Att lära sig 
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tvåvägsautentisering är den aktivitet som värderas lägst av samtliga aktiviteter förhållandevis 

till medianvärdet och är alltså den aktivitet man kan tänka sig spendera minst tid på. 

Konfigurera tvåvägsautentisering är mer intressant då majoriteten av populationen värderar 

denna aktivitet snarlikt men det finns ändå flertalet respondenter som värderar den mycket 

högre än genomsnittet. 

6.2.4 Belöning 

Om respondenten sett någon belöning inom aktiviteten i fråga så har detta angivits i form av 

fritext i undersökningen. Åsikterna kring varje belöning redovisas i form av s.k. Word clouds 

vilket är en bild som redovisar de mest frekvent förekommande orden inom samtliga 

insamlade svar. 

 

Figur 9 - Belöning av envägsautentisering 

Respondenter som deltagit i frågan angående belöning för envägsautentisering, ser oftast en 

belöning av att använda envägsautentisering. Figur 9 – Belöning av envägsautentisering 

redovisar mest frekvent förekommande orden som använts för att beskriva belöning av 

envägsautentisering. Att det ”går snabbt” att använda är den meningsfras som använts mest 

frekvent för att beskriva belöningen. Ytterligare granskning av fritextsvaren visar att 

belöningen som respondenter ser är att det skyddar användarens privata konton, ökar 

säkerheten, går snabbare än tvåvägsautentisering och är enkelt att använda.  

Vissa respondenter ser ingen belöning i det. Totalt är det 29 procent som inte anser sig se 

någon belöning alternativt har valt att inte svara på frågan och detta tolkas då som att en 

belöning inte finns enligt respondenten. Belöningen av envägsautentisering anses vara en 

direkt belöning. Detta då majoriteten av respondenterna anser att det går snabbt och är enkelt 

att utföra. 
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Figur 10 - Belöning av att konfigurera tvåvägsautentisering 

Majoriteten av respondenterna ser en belöning i att konfigurera tvåvägsautentisering. Men det 

är totalt 37 procent som inte anser sig se någon belöning inom att möjliggöra 

tvåvägsautentisering. Som man kan se enligt figur 10 – Belöning av att konfigurera 

tvåvägsautentisering, så är ord som ”säkrare” och ”Ja” de ord som betonas starkast, vilket 

betyder att de även är mest frekvent förekommande inom de svar som samlats in. Ytterligare 

granskning av fritextsvaren visar att belöningen man ser också hjälper till att förebygga inför 

framtida hot. Därför är det många respondenter som anser att konfiguration av 

tvåvägsautentisering mestadels är en långsiktig belöning. Det finns även fåtalet respondenter 

som anser att konfigurera tvåvägsautentisering är en direkt belöning, detta för att man känner 

sig säkrare när man möjliggjort ett säkrare alternativ för autentisering. 

 

Figur 11 - Belöning av att använda tvåvägsautentisering 

Majoriteten ser en ökad säkerhet genom att använda tvåvägsautentisering. Totalt är det 25 

procent här som inte finner någon belöning inom att använda tvåvägsautentisering eller har 

valt att inte delta i frågan kring aktivitetens belöning. Figur 11 – Belöning av att använda 

tvåvägsautentisering redovisar att ”säkrare” är de ord som mest frekvent har använts för att 

besvara belöningen av att använda tvåvägsautentisering. Med detta menas exempelvis att 

fördelen med att använda tvåvägsautentisering är att man använder sig av fler 

säkerhetsbarriärer. Om ett eventuellt intrång skulle ske hos leverantör anser sig 

respondenterna mycket mer säkra om de använder sig av tvåvägsautentisering, eftersom 
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chansen för att bli bestulen på pengar eller liknande minskar avsevärt. Man anser därför att 

detta är en direkt belöning då det är något man använder direkt istället för 

envägsautentisering. 

 

Figur 12 - Belöning av att lära sig tvåvägsautentisering 

Av de respondenter som ser en belöning i att lära sig tvåvägsautentisering så anser många att 

det är bra då man lär sig hur man kan skydda sitt konto och förstärka sin säkerhet. Figur 12 – 

Belöning av att lära sig tvåvägsautentisering redovisar mest frekvent förekommande ord som 

använts av respondenterna för att besvara frågan. Figuren redovisar att lära sig 

tvåvägsautentisering kan vara bra i ett utbildande syfte då ord som ”Ja”, ”säkrare” och ”lära” 

är starkt förekommande. Respondenterna menar att många tror sig vara tillräckligt säkra och 

menar att man genom utbildning kan bättra på sin egen samt andras medvetenhet kring 

säkerhet. Totalt 34 procent anser sig inte se någon belöning inom att lära sig 

tvåvägsautentisering. Det anses mestadels vara en långsiktig belöning då man lär sig mer om 

ämnet och att detta i sin tur kan förebygga framtida hot. 

 

Figur 13 - Belöning av sociala medier 

Majoriteten av samtliga respondenter ser en belöning inom sociala medier. Figur 13 – 

Belöning av sociala medier redovisar att belöningen för aktiviteten mest frekvent beskrivs 

genom användning av ord som exempelvis ”kontakt”, ”folk”, ”social”, ”vänner” 

och ”information”. Belöningen för aktiviteten anses alltså mestadels vara kommunikation, 
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d.v.s. att man kan ta del av omvärlden och hålla sig uppdaterad. Totalt 30 procent anser sig 

inte se någon belöning inom användning av sociala medier. Detta anses vara en direkt 

belöning då majoriteten av aktiviteterna man utför inom sociala medier är i nutid, som 

exempelvis att hålla sig uppdaterad. 

6.3 Korrelationsstudie 

En korrelationsstudie har utförts för att ta reda på om det finns några samband mellan två 

ställda variabler. Därför har samtliga aspekter inom motivationsteorin undersökts. En 

korrelationsstudie visar hur samtliga värderingar för varje enskild individ korrelerar med 

varandra. Därför har samtliga korrelationer undersökts inom undersökningsgruppen. En 

korrelation uttrycks inom ett värde av ett och minus ett. Värde ett resulterar i en positiv 

trendlinje och betyder att sambanden är väldigt lika.  Figur 14 – Intervall för olika grader av 

korrelation redovisar värden av Pearson’s korrelationskoefficient. Intervaller för de olika 

graderna av korrelation är ingen direkt tumregel utan används för att visualisera graden av en 

korrelation inom denna studie (Explorable, 2015).  Korrelationer som anses vara mer positiva 

respektive negativa än andra kommer att förklaras i detta kapitel. Totalt redovisas 113 

normaliserade värderingar. Samtliga korrelationer och dess korrelationskoefficienter 

visualiseras i Appendix D - Korrelationsstudie. 

Styrka Negativ Positiv 

Svag "-0.3 till -0.1" 0.1 till 0.3 

Medel "-0.5 till -0.3" 0.3 till 0.5 

Stark "-1.0 till -0.5" 0.5 till 1.0 

Figur 14 – Intervall för olika grader av korrelation 

 

Förmågan att slutföra en aktivitet har ställts mot värde av en aktivitet. Detta resulterar i totalt 

fem korrelationer mellan samtliga aktiviteter. Det finns ingen aktivitet där förmåga (E) och 

värde (V) resulterar i en stark korrelation d.v.s. ett resultat med minimum 0,5 i 

korrelationskoefficient. Den mest anmärkningsbara korrelationen som resulterar i positiv 

bemärkelse är korrelation av konfigurera tvåvägsautentisering (aktivitet 2), se figur 15 – 

Korrelation av E2 och V2. 
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Figur 15 - Korrelation av E2 och V2 

Diagrammet visar en korrelation på 0,31 vilket anses vara en medelstark korrelation i positiv 

bemärkning. E2 står för aktivitet två (konfigurera tvåvägsautentisering) med avseende på 

förmåga att slutföra (E) och V2 står för värde (V) av att konfigurera tvåvägsautentisering. 

Desto högre värde en korrelation har desto mer överensstämmer värderingarna bland 

respondenterna. Vad man kan se här är att det finns en spridning bland samtliga deltagare. 

Detta betyder att det finns många olika värderingar för varje enskild person som inte stämmer 

överrens. Det finns även en positiv trend d.v.s. om förmågan att slutföra en aktivitet ökar så 

ökar också värdet av att utföra aktiviteten. Alltså kan man observera ett samband i att 

personer som tycker att denna aktivitet är värdefull också tycker att den är lätt att utföra. 

Respondenterna som tycker att det är svårt att konfigurera tvåvägsautentisering ser även lägre 

värde i det. De punkter som lyser starkare visualiserar fler antal deltagare som värderat 

samma.  

 
Figur 16 - Korrelation av E3 och V3 

Figur 16 – Korrelation av E3 och V3 redovisar korrelationerna där förmåga att slutföra 

aktivitet (E) sätts i korrelation med värde (V) av aktivitet. Där kan inga negativa samband 

observeras då samband som resulterar i 0,0 i korrelationskoefficient anses som väldigt svagt 
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och resulterar i varken positiv som negativ trend. Detta tyder på att det inte finns något 

samband mellan att om man förväntas klara av att slutföra aktiviteten, så ökar också värdet 

eller vice versa. Man kan även här se att det finns en stor spridning bland respondenternas 

värderingar.  

 

Figur 17 - Korrelation av E5 och V5 

Förmågan att använda sociala medier jämfört med värdet av att använda sociala medier visas i 

figur 17 – korrelation av E5 och V5. Korrelationskoefficienten resulterar i ett värde på 0,23 

vilket anses vara ett svagt positivt samband och man kan även se en svag positiv trend. Om 

förmåga att slutföra aktivitet ökar så ökar också värdet av att utföra aktiviteten. Tycker man 

att det är värdefullt att använda sociala medier så tycker man också att det är lättare att 

använda. Tycker man att det är mindre värdefullt så har man en lägre förmåga att klara av att 

använda sociala medier. Vi kan även här se en stor spridning bland ungdomar gällande 

värderingar.   

Att samtliga relationer med avseende på förmåga och värde resulterar i en stor spridning tyder 

på att det finns många olika värderingar. Det finns ingen självklar tendens i att om man har 

förmågan så ser man även värde i aktiviteten i fråga.  Av samtliga korrelationer för förmåga 

att slutföra aktivitet jämfört med värde av aktivitet så är det aktivitet två (konfigurera 

tvåvägsautentisering) där sambanden är som mest positiva. De samband som anses som 

svagast är sambanden inom aktiviteterna att använda tvåvägsautentisering och att lära sig 

tvåvägsautentisering, se Appendix D - Korrelationsstudie. 
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Figur 18 - Korrelation av E3 och T3 

 

När det gäller korrelation mellan förmåga att slutföra aktivitet och tid man kan spendera på att 

utföra en aktivitet så observeras två svagt positiva samband med en korrelationskoefficient på 

0,23 för vardera. Detta alltså för aktivitet använda tvåvägsautentisering och lära sig 

tvåvägsautentisering.  

I ett av sambanden alltså figur 18 – Korrelation av E3 och T3 redovisas sambanden mellan 

använda tvåvägsautentisering jämfört med hur mycket tid respondenterna kan tänka sig att 

spendera. Detta säger att desto större förmåga respondenterna i undersökningsgruppen anses 

ha gällande förmåga att slutföra aktivitet desto mer tid kan de tänka sig att spendera på att 

använda tvåvägsautentisering. Anser man sig ha lägre förmåga att slutföra aktiviteten så 

spenderar man heller inte lika mycket tid på det.  

Med avseende på värde kontra tid för samtliga aktiviteter så är det även här som det skiljer sig 

mest åt. Att använda envägsautentisering och att lära sig tvåvägsautentisering är de som 

visar en negativ trend. Att använda envägsautentisering visar en korrelationskoefficient på -

0,28 vilket redovisas i figur 19 – Korrelation av V1 och T1. 
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Figur 19 - Korrelation av V1 och T1 

Det finns ett negativt samband som visar att om värdet av aktiviteten minskar så ökar tiden 

man kan tänka sig att spendera på aktiviteten. Detta betyder att ett negativt samband 

observeras då undersökningsgruppen kan tänka sig spendera tid på att använda 

envägsautentisering fast de inte ser lika högt värde i det. Respondenterna som spenderar 

mycket tid på envägsautentisering tycker också att det är mindre värdefullt, vilket betyder att 

de respondenter som tycker att det är värdefullt anser sig inte spendera mycket tid på 

aktiviteten. 

 

Figur 20 - Korrelation av V3 och T3 
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Figur 20 – Korrelation av V3 och T3 visar den aktivitet som visar mest positiv trend av 

korrelationerna som avser värde av aktivitet jämfört med tid man kan tänka sig spendera på 

aktiviteten är att använda tvåvägsautentisering. Detta visar en korrelationskoefficient på totalt 

0,34 vilket anses vara en medelstark korrelation i positiv bemärkelse. Desto mer man värderar 

att använda tvåvägsautentisering desto mer tid kan man tänka sig att spendera på aktiviteten. 

Om man spenderar mindre tid tycker man också att det är mindre värdefullt. Även här ser vi 

en generell spridning bland respondenterna. 

Samtliga samband mellan korrelationer som undersökts anses generellt sätt vara väldigt låga. 

Detta betyder att värderingarna från samtliga aspekter inom motivationsteorin värderas olika 

bland respondenterna och detta resulterar i en väldigt stor spridning. 

Tidigare i undersökningen ställdes även en fråga ifall respondenterna någon gång blivit utsatta 

för identitetsstöld i någon form. Där svarade 30.09 procent ”Ja” och medger att de blivit 

utsatta, medan resterande inte hade blivit utsatta. Sambanden för de olika grupperna har 

undersökts och visualiseras nedan i figur 21 – Samband mellan utsatta och inte utsatta av 

identitetsstöld. 

 

 

Figur 21 - Samband mellan utsatta och inte utsatta för identitetsstöld 

Figuren redovisar sambanden för de två grupperna med avseende på förväntad förmåga (E) att 

slutföra aktivitet samt värde (V) av att utföra aktivitet. Resultaten tyder på att man inte ser 

några märkbara samband inom att en viss grupp.  

6.4 Sammanfattning av analys 

Denna sektion innehåller en sammanfattning av sektion 6.2 samt 6.3. Sammanfattningen 

kommer innehålla en summering utifrån varje aktivitet. I tabell 2 – Översikt av samtliga 

värderingar nedan redovisas de normaliserade genomsnittsvärden som har beräknats för 

vardera aktivitetet. Fullständig och mer detaljerad redovisning av hur populationen värderat 

aktiviteterna visualiseras under sektion 6.2 i rapporten som beskriver detta. 
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Tabell 2 - Översikt av samtliga värderingar 

Aktivitet ett (envägsautentisering) är i särklass den aktivitet flest respondenter förväntar sig att 

kunna slutföra. Genomsnittsvärdet visar samma värdering som för att använda sociala medier, 

som man kan skåda i sektion 6.2. Nedre kvartil på envägsautentisering visar en lägre 

värdering än på sociala medier vilket betyder att 25 procent av populationen värderar 

envägsautentisering något svårare än just sociala medier.  Denna aktivitet är också den 

aktivitet i särklass som man ser minst värde i att utföra. Här finns också en diskrepans. 

Ungdomar anser sig själva kunna spendera betydligt mer tid på något som de inte ser något 

värde inom. Diskrepansen besvaras heller inte med hjälp av belöningen då detta är den 

aktivitet flest personer anser sig se en belöning inom samt att belöningen generellt sett anses 

vara en direkt belöning. När sambandet undersöks inom korrelationsstudien så visas här ett 

negativt samband vilket säger att ungdomar kan tänka sig spendera tid på det fast de inte ser 

lika högt värde i det.  

Aktivitet två (konfigurera tvåvägsautentisering) anses vara den svåraste aktiviteten att 

genomföra av ungdomarna. Värderingen bland populationen anses vara lika hög som för både 

lära sig tvåvägsautentisering samt att använda sociala medier. Dock är majoriteten av 

populationen mer överens angående värderingen inom just konfigurera tvåvägsautentisering 

än de två övriga med samma genomsnittsvärde. Värderingen av att möjliggöra 

tvåvägsautentisering är högre än den förväntade förmågan att slutföra aktiviteten. 

Populationen ungdomar anser sig alltså se mer värde i att utföra konfiguration av 

tvåvägsautentisering jämfört med deras förmåga att utföra aktiviteten beräknat på 

genomsnittsvärdet. Belöningen anses mestadels vara en långsiktig belöning vilket kan ha 

inverkan på att man värderar tidsåtgången för aktiviteten under medel. Det är även den 

aktivitet som fått totalt lägst genomsnittsvärde baserat på motivationsteorin. 

Korrelationsstudien med avseende på aktiviteten visar endast positiva samband. Relationen 

mellan förmåga att slutföra aktivitet och värde av att slutföra aktiviteten är de samband som 

visar starkast korrelation och detta samband medför en medelstark korrelation. Den tyder på 

att personer som tycker att aktiviteten är värdefull även tycker att den är lätt att utföra och 

vice versa. 

Aktivitet tre (använda tvåvägsautentisering) är något som ungdomar i särklass anser sig ha 

medelmåttig förmåga att slutföra bland majoriteten. Det är ingen som anser sig ha maximal 

förmåga att använda tvåvägsautentisering. Fördelningen av hur ungdomar värderat finns att se 

i sektion 6.2. Det är även den aktivitet där majoriteten av respondenterna ser mest värde inom. 

Belöningen för aktiviteten sker i både direkt och långsiktig form då man får en känsla av 

trygghet genom att använda det samt att man försäkrar sig inför framtida hot. Därför kan man 

även se att ungdomar är beredda att spendera tid på aktiviteten. När det gäller sambanden 

mellan förmåga att utföra aktiviteten och värde av aktiviteten så ses inget samband då 
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korrelationskoefficienten visar ett värde på noll. Alltså finns det inget samband i att någon av 

de två faktorerna påverkar varandra vilket kan ses som ett problem. Dock är sambandet 

mellan värde och tid för aktiviteten något som resulterar i ett medelstarkt positivt samband. 

Sambandet säger att desto högre ungdomarna anser värdet av aktiviteten vara, desto mer tid 

spenderar man på att använda tvåvägsautentisering. 

Aktivitet fyra (lära sig tvåvägsautentisering) visar sig vara en aktivitet där majoriteten av 

ungdomarna anser sig ha likvärdig förmåga att utföra aktiviteten som de ser värde inom 

aktiviteten. Den avvikande faktorn här är tiden vilket man i genomsnitt har svarat att man inte 

anser sig villig att spendera mycket tid på att införskaffa kunskap om ämnet. Detta kan ha sin 

förklaring i att 34 procent inte ser någon belöning inom aktiviteten samt att belöningen anses 

mestadels vara långsiktig. Sambanden mellan att utföra aktiviteten kontra tiden man spenderar 

på aktiviteten visar ändå en svagt positiv korrelation bland ungdomar. D.v.s. desto större 

förmåga man anser sig ha att införskaffa kunskap desto mer tid kan man tänka sig spendera på 

det. Med avseende på sambanden mellan värde och tid för aktiviteten så har detta samband en 

svag negativ korrelation, vilket säger att ju mer värde man ser i aktiviteten desto mindre tid 

anser man sig spendera på aktiviteten och vice versa. 

Aktivitet fem (använda sociala medier) är i tillsammans med envägsautentisering den lättaste 

aktiviteten att utföra beräknat på genomsnittsvärdet. Det är också något man värderar snarlikt 

de övriga aktiviteterna samt att man kan tänka sig spendera tid på aktiviteten. Gemensamt 

med övriga aktiviteter som värderas högt angående tid så anses belöningen komma i direkt 

form. Man tar del av belöningen direkt i form av kommunikation med omvärlden. Inom 

korrelationsstudien ses ett svagt positivt samband inom förmåga att slutföra aktiviteten samt 

värde av aktiviteten. Sambandet visar en svagt positiv trend i att ju större förmåga man anser 

sig ha desto större värde ser man inom aktiviteten. 

Som man kan se inom sektion 6.2 samt 6.3 av rapporten så finns en stor spridning bland 

deltagarna inom ämnet. Båda sektionerna inom analysen visar också att det finns en hel del 

avvikande personer samt diskrepanser att analysera ifall man skulle granska resultatet mer 

djupgående genom en kvalitativ analysmetod. 

7 Jämförelse med relaterat arbete 
Som tidigare nämnt i rapporten så finns det inget tidigare arbete som liknar denna studie. 

Tidigare arbeten som har gjorts har varit undersökning av olika tekniker av 

autentiseringsmetoder eller införande och implementation av någon autentiseringsteknik. Ett 

arbete som har sina likheter med denna studie är ett arbete av Johansson (2013). Studien 

undersöker användningen av säkerhetskopiering bland deltagarna. Precis som denna studie så 

används temporal motivation theory som metod och ligger till grund för insamlings av data. 

Metodstrategin är även den snarlik då enkätformulär baseras på motivationsteorin för att täcka 

samtliga relevanta aspekter inom området. Skillnaden mellan denna studie och Hur påverkas 

säkerhetskopiering av prokrastinering är att den studien använder sig av en kvalitativ metod 

och undersöker ett mycket mindre urval av deltagare. Detta resulterar i att 

följdfrågan ”varför” kan ställas efter varje aktivitet och därigenom kan man även säkerställa 

varför samtliga deltagare i studien förhåller sig till säkerhetskopiering på de vis de gör. Även 
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denna undersökning redovisar ett resultat som tyder på att användarna inte är medvetna om 

hur värdefullt det är att utföra säkerhetskopiering. 

8 Diskussion 
Studien som utförts är en kvantitativ undersökning som har haft till avsikt att undersöka 

attityden, användningen och kunskapen inom ämnet tvåvägsautentisering. En kvantitativ 

undersökningsmetod passar bra för att undersöka större urvalsgrupper som exempelvis 

ungdomar på IT-gymnasiet. Studien använder sig även av en metod och ett noggrant utvalt 

tillvägagångssätt för att få en stabil struktur för vad som eftersöks vilket med avseende på 

validiteten resulterar i bland annat att många hot undviks då man har en fördefinierad 

metodstrategi att utgå ifrån. Validitetshot som exempelvis att vad som är tänkt att undersöka, 

faktiskt undersöks kan enklare fastställas. 

Delmål ett till fyra som specificerats under sektion 3.3 anses ha utförts enligt hur de tidigare 

inom studien framställts. I mån om tid skulle även ett femte delmål behandlas, d.v.s. att en 

expert inom området skulle intervjuas för att göra en granskning av den data som analyserats. 

Detta har inte utförts p.g.a. tidsbrist, därför har istället delmål ett till fyra haft högre prioritet 

då de är de avgörande delmålen för att fullfölja denna studie. 

Temporal motivation theory ämnar sig bra för detta arbete med avseende på att det framhäver 

värderingar hos respondenterna. Samtliga samband som var syftet att undersöka täcks av 

teorin och ger en heltäckande bild. Förmåga att slutföra aktivitet talar exempelvis om 

kunskapen hos respondenten till varje ställd aktivitet. Användningen av tvåvägsautentisering 

besvaras exempelvis inom både värde och tid inom motivationsteorin o.s.v. Metodstrategin i 

kombination med en konceptuell modell ger även en heltäckande bild av ämnet vilket gör att 

samtliga relevanta aspekter av ämnet täcks. Studien tolkar och beskriver även hur samtliga 

validitetshot besvaras inom arbetet för att säkerställa hög validitet.  Även om temporal 

motivtion theory har stått till grund och varit anpassningsbart kring detta arbete så finns det 

även nackdelar med teorin. Det kan exempelvis vara svårt att tänka utanför ramarna då teorin 

har sina beståndsdelar. Om teorin tillämpas till ett arbete där den inte är lika lämplig så kan 

detta resultera i att viktiga faktorer utelämnas. Teorin ger även ett intryck av att vara mer än 

den är. Till skillnad från exempelvis Einsteins välkända formel E=mc^2 så kan man med 

temporal motivation theory endast resonera probabilistiskt. Exempelvis att förmågan att 

slutföra aktivitet medför sannolikt en större motivation för att utföra angiven aktivitet, men 

det finns ingen garanti att det är så. Detta är heller inget större problem för denna studie då 

studiens syfte inte är att ta fram bakomliggande orsaker eller dylikt, utan syftet är att med 

hjälp av beståndsdelarna ur teorin redovisa en verklighetsbild av ämnet.  

En misstolkning som skett under studien är tolkning av delay. Delay står för egentligen för 

fördröjning till belöning. Eftersom belöningen är väldigt abstrakt när det gäller säkerhet så har 

denna variabel i formeln kopplats till frågorna som frågar respondenten om hen ser någon 

belöning inom aktiviteten i fråga. Detta är heller inget som påverkar studien avsevärt då 

motivationsteorin inte används för att beräkna utility. Det är endast beståndsdelarna inom 

teorin som används och på så vis påverkar inte det syftet och slutresultatet av studien. 



40 
 

Trots ett tillvägagångsätt som täcker samtliga validitetshot och ökar repeterbarheten inom 

studien så finns det delar som man i efterhand kan förbättra. Tidigare i rapporten nämns ett 

resonemang kring hur man kan tänka kring val av urval. Citatet säger ” Att svara på hur 

många som är för mycket eller för lite är som att kasta ”krona och klave” d.v.s. ju fler gånger 

man kastar desto jämnare fördelning på svar uppnår man.”. Trots att studiens syfte 

presenterats på ett förtroendegivande och tydligt sätt i hopp om att lämna ett seriöst intryck 

för undersökningsgruppen, så kan tillvägagångsättet för konstruktion av frågeställning ha 

påverkat resultatet. Tillvägagångsättet bygger på att framställa frågorna i undersökningen på 

ett oförutsägbart sätt och därigenom framtvinga värderingar hos respondenten som de själva 

inte inser att de har. Därför värderas aktiviteter i jämförelse med varandra för att underlätta 

för respondenten att lättare ta ställning i sin värdering. Genom detta måste samtliga aktiviteter 

ställas mot varandra vilket ibland kan resultera som ”diffusa” frågor i betraktarens ögon. Om 

då urvalet blir för stort och flertalet respondenter inte engagerar sig lika mycket som övriga 

att ta ställning till frågorna så kan detta påverka resultatet i negativ bemärkelse. Att tillägga är 

att studiens undersökning utfördes i en ledande form vilket betyder att författaren fick ta emot 

frågor ifall några oklarheter skulle uppkomma vilket det också gjorde till viss del bland fåtalet 

respondenter. Detta med avseende på de validitetshot som uppmärksammats och behandlats 

innan studien utförts. 

Enligt Berndtsson et al. (2008 s.86) så anses ett gott resultat vara att man tydligt kan dra en 

sammanfattning av vad resultatet resulterar i och att metoden är uppsatt på ett sådant vis inom 

studien så att man kan förlita sig på de resultat man samlat in. Arbetet i min mening ger en 

klar översiktsbild över hur ungdomar på IT-gymnasiet i Skövde resonerar kring ämnet vilket 

var syftet med studien. 

9 Slutsats 
Frågeställningen för denna studie har varit att undersöka ämnet tvåvägsautentisering bland 

ungdomar på IT-gymnasiet i Skövde. Detta för att undersöka hur ungdomar ser på ämnet 

tvåvägsautentisering med användning, attityd och kunskap i bejakelse. Studien har avgränsats 

till ett av samtliga IT-gymnasium i Sverige. För att framställa en heltäckande verklighetsbild 

av området utformades en kvantitativ undersökningsmetod. Inom metoden så har relevanta 

aktiviteter kopplat till ungdomens vardagliga användning av tvåvägsautentisering identifierats 

och kopplats till en konceptuell modell. Detta för att sedan utifrån Temporal Motivation 

Theory forma en undersökning som besvarar arbetets tidiga problemformulering samt för att 

analysera resultatet. 

Resultaten i denna studie visar en tydlig verklighetsbild av hur ungdomar på IT-gymnasiet i 

Skövde använder och tolkar ämnet tvåvägsautentisering. Resultatet tyder på att användningen, 

attityden och kunskapen inom populationen är förhållandevis låg jämfört med övriga 

aktiviteter som exempelvis användning av enkel envägsautentisering samt användning av 

sociala medier. En märkbar skillnad är att ungdomar generellt sett värderar användningen av 

tvåvägsautentiseringen högre än övriga aktiviteter vilket tyder på ett gott resultat med 

avseende på säkerhet och bekräftar även att populationen har förståelse för ämnet. De mest 

tydliga samband man kan se inom resultatet för korrelationsstudien där sambanden undersöks 
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är att ungdomar generellt sett ökar sin användning av tvåvägsautentisering desto högre värde 

man ser inom aktiviteten. 

Hypotesen som ställdes i samband med problemformuleringen styrks av denna studie. 

Hypotesen för arbetet var att tvåvägsautentisering inte används i den mån det borde användas. 

Detta dels för att ingen av samtliga värderingar inom motivationsteorin når ett tillräckligt högt 

värde för att kunna konstatera att det används i den mån det borde. Ett tillräckligt högt värde 

skulle exempelvis innebära att man har ett högre genomsnitt på förmåga att slutföra aktivitet 

än ett genomsnitt på ca 0,5. Man kan även se inom motivationsteorin att man kan tänka sig 

använda tvåvägsautentisering mer än vad man gör och man ser även att förmågan att 

möjliggöra tvåvägsautentisering är lägre än både värdet samt den tid man kan tänka sig 

spendera på aktiviteten. 

9.1 Bidrag 

Denna studie bidrar med en tydlig översiktsbild av hur användningen av tvåvägsautentisering 

ser ut bland tekniskt kunniga ungdomar. Resultatet från studien kan användas för att se hur en 

yngre generation förhåller sig till ämnet och kan användas vid exempelvis införande av ny 

säkerhetspolicy. Till exempel om ett nytt autentiseringssystem för en tjänst ska införas bland 

en yngre generation. Då kan man ta del av studien för att se vilka aspekter man bör förhålla 

sig till för att få ut en så säker användning som möjligt av det införda systemet. Övriga aktörer 

som erbjuder tvåvägsautentisering till sina tjänster kan också ta del av studien och där kan 

resultatet användas som underlag för att förbättra användningen av tvåvägsautentisering. 

9.2 Framtida arbete 

Förslag till framtida arbete kan enligt Berndtsson et al. (2008 s.132) antingen vara 

fördjupningar som författaren själv hade valt att göra om arbetet hade fortsatt, alternativt 

rekommendera för andra liknande projekt. Studien är en kvantitativ studie som undersöker 

populationen ungdomar med avseende på ämnet tvåvägsautentisering och dess användning. 

Därför ger studien en överblick hur verkligheten ser ut bland den population som undersökts 

men man kan inte konstatera ett resultat på varför det ser ut som det gör. Ett framtida arbete 

skulle vara att utföra en kvalitativ analys av populationen från denna undersökning för att 

kunna ställa mer djupgående frågor till ett mindre urval av elever. En annan relevant 

forskningsinriktning skulle vara att utföra en liknande studie på samma typ av målgrupp fast 

med annorlunda bakgrund, förslagsvis på ungdomar med en annan studieinriktning. Studien 

kan även utföras på andra skolor för att se hur dessa förhåller sig mot IT-gymnasiet i Skövde.  
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Appendix A  –  Fullständig lista av validitetshot 

Wohlin et al. (2012) har listat flertalet hot som kan skada studiens validitetet. Här nedan följer 

en fullständig lista på alla dessa validitetshot med en förklaring av dessa samt ifall de är 

applicerbara på denna studie. Det förklaras även vilka hot som elimineras och hur de 

elimineras men även de hot som inte kan elimineras totalt utan reduceras i största möjliga 

mån. 

Conclusion validity 

Det finns två olika kategorier av hot mot sammanfattningens validitet vilket är type 1 errors 

och type 2 errors. Förstnämnda betyder alltså att man drar en slutsats av att en relation 

existerar mellan två variabler fast det i själva verket inte existerar någon relation. Type 2 error 

är alltså när man drar en slutsats att det inte finns någon relation mellan två variabler fast det i 

själva verket finns en sådan relation. Detta är alltså hot som försämrar förmågan att dra en 

korrekt slutsats mellan studiens utförande och resultatet som uteblir. 

Low statistical power: Styrkan i ett statistiskt test är att avslöja ett mönster i den data som 

samlas in. Om mängden data som samlas in är låg finns det en hög risk att felaktiga slutsatser 

baseras på detta. Exempel på hot mot detta skulle vara för litet urval av deltagare, vilket 

motverkas i denna studie genom att utgå från så stort omfång elever som möjligt inom 

studiens tidsram. Detta är alltså inte ett hot mot denna studie då studien baseras på tillräckligt 

många svar för att undvika detta hot. 

Violated assumptions of statistical tests: En del undersökningar har antaganden om 

normalfördelade och oberoende urval. Bryter man mot dessa antaganden så kan detta leda till 

fel slutsatser. För att undvika detta hot kommer analysmetoderna att anpassas utefter mängden 

av data som samlats in. 

Fishing and the error rate problem: Detta validitetshot innefattar två olika delar. Att söka 

eller ”fiska” efter ett specifikt resultat är ett hot. Detta för att analysen inte längre är 

oberoende utan påverkas av forskarens egen vinkel i hopp om att utveckla och skapa ett 

specifikt resultat som eftertraktas av forskaren. The error rate är ett hot när forskaren gör flera 

olika jämförelser. Detta för att sannolikheten av att göra ett type 1 error ökar ju mer 

jämförelser som forskaren gör. Inom denna studie kommer Temporal Motivation Theory 

(TMT) att stå som grund för att ta fram värderingar utan att applicera egna personliga 

värderingar. Frågorna för undersökningen struktureras också kring detta med hjälp av en 

aktivitetsmodell. För att undvika externa hot mot de valda aktiviteterna så redovisas dessa i 

studien. Genom detta minskar risken för att studiens resultat vinklas eller att specifika resultat 

eftersträvas. 

Reliability of measures: Validiteten av ett experiment är i högsta grad beroende av 

tillförlitligheten i tillvägagångsättet. Validiteten av ett experiment kan bero på väldigt många 

delar. Det kan exempelvis bero på bristande kvalité på frågor till undersökningen eller 

exempelvis undersökningens utseende. Syftet med tillgängligheten i en undersökningsmetod 

är att det ska gå att återupprepa undersökningen genom samma procedur och få ut samma 
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resultat. Inom denna studie används exempelvis en vedertagen modell (TMT) för att 

konstruera frågeformuleringar och för att säkerställa reflexivitet samt att endast relevanta 

frågor ställs. Denna undersökning utförs också i form av en ledande undersökning vilket 

betyder att författaren har varit på plats för att säkerställa tvåvägskommunikation och för att 

förebygga att något misstolkas. Undersökningen har också standardiserats i högsta möjliga 

mån, genom att exempelvis anpassa språkbruket till gymnasieelever. 

Reliability of treatment implementation: Är ett validitetshot som uppkommer ifall urvalet av 

deltagare behandlas olika eller får ta del av olika instruktioner för att utföra undersökningen. 

Detta validitetshot förebyggs genom att i största möjliga mån standardisera undersökningen 

med avseende på exempelvis hur frågor tolkas, språkbruk som används, tider och 

förutsättningar för de deltagande att svara. 

Random irrelevancies in experimental setting: Detta hot avser utomstående faktorer som kan 

ha betydelse eller störa undersökningen och dess resultat. Exempel på hot kan vara oljud som 

stör då undersökningen utförs. För att motverka detta hot i största möjliga mån kommer även 

här standardisering att eftersträvas, d.v.s. att schemalägga tider som undersökningsgruppen är 

samlad och inte behöver stressa eller störas av utomstående faktorer. 

Random heterogeneity of subjects: Hotet avser heterogenitet inom den undersökta gruppen. 

Det finns alltid heterogenitet i en vald studiegrupp. Om en undersökningsgrupp är för 

heterogen finns en risk för att resultatet beror på individuella bakgrunder. Att välja en för 

heterogen respektive homogen grupp kan båda resultera i hot mot validiteten. För att undvika 

sampling error så har det inom studien noggrant påpekats att undersökningen avser elever 

från IT-gymnasiet i Skövde. Datan analyseras även ur olika perspektiv och sedan presenteras 

för läsaren, så att läsaren kan ta del av detta. 

Intern validitet 

Hot mot intern validitet är influenser som kan påverka studiens genomförande utan att 

författaren kan påverka det eller vet om det. Exempel på dessa hot listas nedan och 

kategoriseras i tre kategorier. 

Singel group: Dessa hot är applicerbara på undersökningar som endast innefattar en 

undersökningsgrupp. Man har ingen kontrollgrupp som man inte applicerar behandlingen på. 

Därför kan det vara svårt att utesluta vad som orsakade det uteblivna resultatet.  

History: Refererar till ett validitetshot som avser inom vilken tid en undersökning utförs. Om 

man har flera undersökningsgrupper så kan ett validitetshot uppstå ifall en grupp undersöks 

under första dagen efter en semester och den andra gruppen undersöks under associering med 

en vanlig dag. Detta motverkas i studien genom standardisering där undersökningen kommer 

schemaläggas i största möjliga mån där undersökningsgrupperna deltar under samma 

förutsättningar. 

Maturation: Detta validitetshot avser hur respondenten av undersökningen ändrar sitt 

beteende under tiden undersökningen utförs. Exempel på detta kan vara att respondenten blir 

uttråkad eller utmattad eller att respondenten blir positivt överraskad över utökad lärdom av 
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undersökningen. Ett exempel för att motverka detta validitetshot så kommer mycket tid 

spenderas på att utforma en undersökning som inte är för krävande eller tidsödande att svara 

på. Exempelvis så har en aktivitetsmodell använts där aktiviteter ställs emot varandra för att 

framtvinga en värdering av respondenten. Eftersom det är lättare för respondenten att ta 

ställning genom att jämföra två aktiviteter så förenklar det även proceduren att svara på 

undersökningen. Ett kvarstående hot mot denna studie kan vara hur respondenten ändrar sitt 

svarsbeteende från början fram till slutet av undersökningen. Detta då frågorna ställts i samma 

följd för samtliga respondenter. För att i viss mån motverka detta så kommer författaren att ta 

hänsyn till ifall man kan se tendenser i de svar som samlats in beroende på när i 

undersökningen de ställdes. 

Testing: Detta validitetshot avser ifall respondenterna testats mer än en gång på samma vis 

som vid tidigare tillfälle. Detta skulle innebära att respondenterna kan ta lärdom av tidigare 

erfarenheter och det kan därför påverka resultatet. Detta är inget som appliceras på denna 

studie. 

Instrumentation: Denna punkt avser de verktyg och tillvägagångssätt som använts för att 

samla ihop data. Om designen av datainsamlingen och analysen är dåligt uppbyggd så kan 

detta påverka experimentet i negativ utsträckning. För att skydda studien mot detta hot så har 

mycket fokus placerats på metod och genomförande av studien. Studien analyserar 

validitetshot och beaktar dessa i högsta grad. Därför är genomförandet en viktig fas där en 

aktivitetsmodell tagits fram och i samband med TMT (Temporal Motivation Theory) så 

framställs frågekonstruktioner genom en vedertagen metod. 

Statistical regression: Detta är ett hot när respondenterna är uppdelade inom flera grupper och 

om detta är baserat på ett test som gjorts tidigare. D.v.s. ett förtest som tidigare utförts där 

man exempelvis väljer de som placerat sig topp tio och utifrån dessa deltagare skapar en ny 

undersökning. Då kommer förmodligen dessa topp tio i ett nytt experiment att placera sig i 

samma spann som i föregående undersökning. Enda möjliga förändringen då är att de placerar 

sig sämre i nästkommande undersökning. Eftersom det endast utförs en undersökning inom 

denna studie och den inte baserar sig på tidigare resultat så är inte detta något hot för denna 

studie. 

Selection: Handlar om effekten av den naturliga variationen inom de mänskliga 

prestationerna. Beroende på hur urvalsgruppen är vald så kan detta ge effekt, exempelvis om 

man har med volontärer, vilket är personer som frivilligt vill delta i undersökningen. Dessa är 

oftast mer motiverade till att utföra experimentet då det intresserar dem mer än den generella 

befolkningen. Detta hot är inget som går att applicera på denna studie då urvalsgruppen redan 

är satt. 

Mortality: Detta avser effekten av personer som väljer att inte slutföra undersökningen. Det är 

därför viktigt att kartlägga dessa avhopp för att se om de påverkar studiens resultat. Om 

exempelvis en hel målgrupp av seniorer hoppar av så kan detta påverka experimentets 

validitet negativt. Detta appliceras på denna studie genom en funktion av SurveyGizmo vilket 

är det enkätverktyg som kommer att användas för denna studie. 
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Ambiguity about direction of casual influence: Detta är ett vanligt problem inom 

korrelationsstudier. Det man syftar på här är om variabel A orsakar B eller om det är tvärtom 

att B orsakar A. Detta är inget hot inom denna studie då en vedertagen teori används för att 

framkalla värderingar från respondenten i fråga. 

Multiple group threats: Dessa hot är avsedda för experiment där flera undersökningsgrupper 

studeras. Hot mot kontrollgruppen kan vara alla tidigare nämnda hot som faller under singel 

group threats. Detta genom att de utvalda grupperna för undersökningen kan påverkas olika 

av de respektive hoten listade under single group threats. 

Interactions with selection: Detta hot handlar om att undersökningsgrupper ändrar sitt 

beteende genom exempelvis utökad mognadsgrad allt eftersom studien pågår. Exempelvis om 

två grupper undersöks med samma undersökningsmetod under en längre tid så kanske en 

grupp hinner lära sig undersökningsmetoden snabbare än motsvarande grupp. Dessa hot 

appliceras inte på denna studie då studien inte etablerar sig som ett experiment under längre 

tid.  

Social threats to internal validity: Dessa är enligt Wohlin et al. (2012) hotbilder som kan 

appliceras på experiment som utvärderas antingen inom enskilda undersökningsgrupper eller 

inom flertalet grupper. 

Diffusion or imitation of treatments: Detta är ett hot som uppkommer om 

undersökningsgrupperna samtalar med varandra och exempelvis får förutfattade meningar om 

undersökningen eller tar del av tidigare deltagares perspektiv. Detta kommer att förhindras till 

viss del inom denna studie genom att utföra undersökningarna under schemalagda möten så 

att undersökningen direkt sker i samband med möte av undersökningsgruppen.   

Compensatory equalization of treatments: Detta avser ifall en kompensation sker mot en 

kontrollgrupp, för att de just agerar som kontrollgrupp. Detta kan påverka resultatet av 

experimentet. Men eftersom inget experiment utförs inom denna studie samt att 

undersökningen inte använder sig av någon kontrollgrupp så anses detta hot ej relevant för 

denna studie. 

Compensatory rivalry: En deltagare som upplever en sämre behandling kan uppleva ett 

underläge vilket gör denna deltagare motiverad till att försämra resultatet av undersökningen. 

Detta anses inte vara ett hot mot denna studie då undersökningen inte innefattar någon 

kontrollgrupp och ingen kompensation för att delta ges ut. 

Resentful demoralization: Detta hot är motsatsen till ovanstående hot. Det innebär att att 

deltagaren istället för att ha som avsikt att skada studien istället väljer att ge upp eller inte 

prestera så bra som hen skulle gjort i vanliga fall. Detta hot anses inte vara applicerbart på 

denna studie då alla respondenter utgår från samma förutsättningar för att delta. 

 

Construct validity 
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Med construct validity avser man ifall de instrument som använts för att utföra 

undersökningen och samla in data verkligen täcker det som krävs för att mäta det som 

studeras. 

Inadequate preoperational explication of constructs: Innefattar en otillräcklig förklaring av 

begrepp och konstruktioner innan genomförandet av själva studien. För att motverka detta hot 

är det alltså viktigt att noggrant definiera de begrepp och exempelvis de aktiviteter som 

används innan studien genomförts. Därför definieras aktivitetsmodellen noggrant och under 

själva undersökningen förklaras aktiviteterna för respondenterna, samt att TMT används för 

att konstruera tydliga frågor för undersökningen. 

Mono-operation bias: Innebär att experimentet endast bygger på en variabel, infallsvinkel 

eller behandling. Detta kan leda till att inte hela bilden fångas med av teorin. Detta migreras 

genom att undersöka olika perspektiv. 

Mono-method bias: Detta hot avser om man använder endast en typ av undersökningsmetod. 

Detta kan leda till missvisande resultat då inte metoden är tillräcklig. Inom denna studie 

används en enkätundersökning, men innan skapandet av denna så utförs en kvalitativ analys 

för att säkerställa vad som ska vara med vid konstruktion av enkätformuläret. Enkätformuläret 

skapas sedan genom en frågekonstruktion som definierats i studien. 

Confounding constructs and levels of constructs: Detta hot avser konstruktionsnivån på 

undersökningen. Ett exempel på detta kan vara ifall eleverna förstår vad som efterfrågas i 

undersökningen. Därav är detta ett hot för denna studie. Därför har språkbruket anpassats och 

komplicerade begrepp har undvikts i den mån det går. De kvarstående begrepp som kan vara 

svåra att begripa har därför förklarats i själva undersökningen men även muntligt innan 

respondenterna fått ta del av undersökningen. 

Interaction of different treatments: Handlar om ifall subjektet är involverat i mer än en 

undersökning, då behandlingen utifrån olika studier kan påverka varandra. En behandling 

inom denna studie kan vara representationen av frågorna, då de ställs i samma följd så kan 

detta vara ett validitetshot för resultatet. Detta förhindras till viss del som tidigare nämnts 

genom att författaren försöker uppmärksamma tendenser inom resultatet. 

Interaction of testing and treatment: Är ett hot som framkommer under experiment där ett test 

utförs. Exempelvis om undersökningen utförs genom ett test för att beräkna antalet fel som 

görs vid programmering av mjukvara. Detta exempel resulterar i att deltagaren i testet 

uppmärksammar detta och därför utför kodningen mer noggrant för att reducera antalet fel. 

Restricted generalizability across constructs: Behandlingen kan påverka den studerade 

konstruktionen positivt men kan också oavsiktligt påverka andra konstruktioner negativt. 

Exempelvis frågekonstruktionen, den är menad att påverka i positiv anda genom att framkalla 

värderingar som respondenten själv inte vet om. Men eftersom frågorna inte slumpas ut i 

blandad ordning så kan detta vara ett hot för denna studie. 

Social threats to construct validity: Dessa hot avser beteendet av respondenterna inom 

experimenten. De kan exempelvis betyda att respondenten agerar annorlunda bara för att hen 



49 
 

är med i en undersökning, vilket kan resultera i falska resultat som inte avspeglar 

verkligheten. 

Hypothesis guessing: När människor medverkar i en undersökning så kan de försöka att 

förutspå vad meningen och det förväntade resultatet med undersökningen är. Då kommer de 

troligtvis att basera sitt beteende utefter deras egen hypotes. Detta motverkas genom den 

valda frågekonstruktionen för enkätundersökningen vilket gör det svårt att se någon hypotes 

med undersökningen. 

Evaluation apprehension: Vissa människor är obekväma med att bli utvärderade. Därför finns 

det en tendens till att människor ofta kommer försöka att få sig själva att framstå bättre när de 

blir undersökta. Men eftersom det inte råder någon maktrelation emellan författare och 

deltagare så reduceras detta hot. Det är också frivilligt att delta vilket gör att respondenten får 

möjligheten att avstå från att delta. Det är väldigt liten risk för att detta hot får genomslag. 

Experimenter expectancies:Detta hot handlar om att författaren av undersökningen inkluderar 

bias i undersökningsmetoden. Detta betyder att man eftersträvar ett visst resultat och vinklar 

undersökningen. Detta motverkas genom frågekonstruktionen då exempelvis värderingsfrågor 

ställs där respondenten får värdera två aktiviteter emot varandra. Genom detta tillvägagångsätt 

vet inte ens författaren vad resultatet blir.  

External validity  

Hot mot den externa validiteten är förhållanden som begränsar förmågan att generalisera 

resultaten av experimentet till andra situationer och till andra människor. Det finns tre 

kategorier av dessa och det är: människor, plats och tid. 

Interaction of selection and treatment: Detta är effekten av att ha en specifik population som 

deltar I undersökningen fast ändå inte ha den population som studien är ämnad för. Detta är 

inget hot för denna studie då undersökningsgruppen redan är satt. 

Interaction of setting and treatment: Detta är ett hot som innebär att man inte utnyttjar de 

material som finns för att göra en så bra undersökning som möjligt. Exempel kan vara att man 

använder sig av gamla undersökningsverktyg för att framställa enkäteter när det finns 

moderna verktyg som är mer utvecklade och anpassade för detta. Detta motverkas genom 

denna studie genom att använda SurveyGizmo vilket är ett modernt verktyg för att utföra 

liknande undersökningar.  

Interaction of history and treatment: Detta hot avser effekten av när experimentet utförs och 

ifall detta kan påverka resultaten. Eftersom detta inte är någon undersökning som baseras på 

ett experiment så är inte detta hot lika relevant. Detta hot är inget som appliceras på denna 

studie. 
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Appendix B  –  Frågeformulär 

Inledande frågor: 

1. Vad är ditt kön? 

Kvinna [  ] 

Man [  ] 

2. Vilket program studerar du på IT-Gymnasiet?   

Teknikprogrammet [  ] 

IT/EL – programmet [  ] 

3. Vad har du för datorvana? (1-4 skala endast synlig för mig) 

Just har just börjat använda datorer. 

Jag använder email, webbläsare och applikationer så som word, facebook, twitter, instagram, 

snapchat m.fl.  

Jag kan installera program, utföra grundläggande konfigurationer och användning. 

Jag kan installera operativsystem, utföra viss programmering och övrig konfiguration. 

4. Hur bra är du på informationssäkerhet/datasäkerhet?  

(inte alls … mycket bra)  

5. När man loggar in på tjänster så som Facebook, så måste du autentisera dig. Vet du vad 

autentisering innebär för något? 

Ja [  ] 

Nej [  ] 

6. Vet du vad tvåvägsautentisering är? 

Ja [  ] 

Nej [  ] 

7. Har du någon gång använt tvåvägsautentisering? 

Ja [  ]  

Nej [  ] 

8. Har du någon gång använt mobilt bank ID för att digitalt skriva under en betalning på 

internet? 

Ja [  ] 

Nej [  ] 

9. Om du använder tvåvägsautentisering, inom vilka sammanhang använder du då 

tvåvägsautentisering?  

Finansiella syften, som exempelvis verifiering för betalningar. 

För säker autentisering mot sociala medier. 

För säker autentisering mot molntjänster som exempelvis Dropbox eller mail. 

Ingen av ovanstående 
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10. Har du någon gång blivit utsatt för en identitetsstöld, exempelvis att någon kommit åt din 

Facebook utan ditt tillstånd eller kommit åt dina filer på Dropbox utan din tillåtelse? 

Ja [  ] 

Nej [  ] 

11. Visste du att populära tjänster så som bland annat Facebook, Google, Linkedin, Twitter 

och exempelvis Hotmail erbjuder tvåvägsautentisering? 

Ja [  ] 

Nej [  ] 

 

12. Hur viktigt är det att skydda känsliga uppgifter så som exempelvis inloggningsuppgifter? 

inte alls … mycket viktigt 

Frågor om förmågan att slutföra en aktivitet: 

Underliggande frågor erbjuder svarsalternativ så som: nej, inte alls & Ja, absolut. Dessa 

svarsalternativ kommer att visas i en skala från ett till fyra där respondenten får fylla i någon 

nivå av fyra möjliga. 

13. Är det lättare att autentisera sig jämfört med att konfigurera tvåvägsautentisering?  

14. Är det lättare att autentisera sig jämfört med att använda tvåvägsautentisering? 

15. Är det lättare att autentisera sig jämfört med att lära sig hur tvåvägsautentisering funkar? 

16. Är det lättare att autentisera sig jämfört med att använda sociala medier? 

17. Är det lättare att konfigurera tvåvägsautentisering jämfört med att använda 

tvåvägsautentisering? 

18. Är det lättare att konfigurera tvåvägsautentisering jämfört med att lära sig hur 

tvåvägsautentisering fungerar? 

19. Är det lättare att konfigurera tvåvägsautentisering jämfört med att använda sig av sociala 

medier? 

20. Är det lättare att använda tvåvägsautentisering jämfört med att lära sig 

tvåvägsautentisering? 

21. Är det lättare att använda tvåvägsautentisering jämfört med att använda sociala medier? 

 

22. Är det lättare att lära sig tvåvägsautentisering jämfört med använda sociala medier? 

 

Frågor relaterade till värde av en aktivitet: 

Underliggande frågor erbjuder svarsalternativ så som: nej, inte alls & Ja, absolut. Dessa 

svarsalternativ visas i en skala från ett till fyra där respondenten får fylla i någon nivå av fyra 

möjliga. 

23. Anser du att det är mer värdefullt att autentisera sig jämfört med att konfigurera 

tvåvägsautentisering? 

24. Anser du att det är mer värdefullt att autentisera sig jämfört med att använda 
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tvåvägsautentisering? 

25. Anser du att det är mer värdefullt att autentisera sig jämfört med att lära sig 

tvåvägsautentisering? 

26. Anser du att det är mer värdefullt att autentisera sig jämfört med att använda sociala 

medier? 

27. Anser du att det är mer värdefullt att konfigurera tvåvägsautentisering jämfört med att 

använda sig av tvåvägsautentisering? 

28. Anser du att det är mer värdefullt att konfigurera tvåvägsautentisering jämfört med att lära 

sig tvåvägsautentisering? 

29. Anser du det är mer värdefullt att konfigurera tvåvägsautentisering jämfört med att 

använda sociala medier 

30. Anser du det mer värdefullt att använda tvåvägsautentisering jämfört med att lära sig 

tvåvägsautentisering? 

31. Anser du det mer värdefullt att använda tvåvägsautentisering jämfört med att använda 

sociala medier? 

 

32. Anser du det mer värdefullt att lära sig tvåvägsautentisering jämfört med att använda 

sociala medier? 

Tid och möda i relation till aktivitet: 

Underliggande frågor erbjuder svarsalternativ liknande: aldrig, sällan, dagligen, minuter, 

sekunder o.s.v. 

33. Hur ofta använder du autentisering? 

34. Hur lång tid får det ta att autentisera sig, som exempelvis för att logga in med lösenord 

emot sociala medier? 

35. Hur ofta kan du tänka dig att konfigurera tvåvägsautentisering? 

36. Hur lång tid får det ta att konfigurera tvåvägsautentisering för en tjänst, som exempelvis 

din favorittjänst inom sociala medier? 

37. Hur ofta kan du tänka dig att använda tvåvägsautentisering? 

38. Hur lång tid får det ta att använda sig av tvåvägsautentisering? 

39. Hur ofta kan du tänka dig att samla in information och lära dig kring hur 

tvåvägsautentisering funkar, exempelvis hur olika tekniker funkar? 

40. Hur lång tid får det ta att lära sig hur tvåvägsautentisering fungerar? 

 

41. Hur ofta kan du tänka dig att använda sociala medier? 

42. Hur lång tid får det ta att använda sociala medier? 
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Belöning i relation till aktivitet: 

Underliggande frågor erbjuder fritextsvar för att framtvinga respondentens egen motivering. 

 

43. Tycker du att det finns någon belöning i att autentisera sig?  

44. Tycker du att det finns någon belöning med att konfigurera tvåvägsautentisering? 

45. Tycker du att det finns någon belöning med att använda tvåvägsautentisering? 

46. Tycker du att det finns någon belöning med att lära sig tvåvägsautentisering? 

47. Tycker du att det finns någon belöning med Sociala medier? 
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Appendix C – Frågekombinationer 

Finns i separat bilaga kopplat till denna rapport. 
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Appendix D – Korrelationsstudie 

Finns i separat bilaga kopplat till denna rapport. 

 

 

 


