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Sammanfattning 

Smarttelefonen har exploderat i popularitet under det senaste decenniet. I dag används dessa 

för både privata och företagsinriktade ändamål. Att ta med sig sin personliga enhet till arbetet 

är numera en välanvänd metod. Detta medför att inte bara privata uppgifter hanteras på 

enheten utan även känslig företagsinformation. En kombination av dessa gör smarttelefonen 

åtråvärd för angripare.  

För att förhindra att känslig information kommer i fel händer krävs det att användaren är 

säkerhetsmedveten. För att kunna skydda sig måste användaren känna till åtgärder och bör 

även ha motivation till att utföra dessa. Om detta inte är fallet skapas potentiella risker vilket 

drastiskt kan försämra användarens informationssäkerhet. Denna studie har därför fokuserat 

på att identifiera bakomliggande problem i användares säkerhetspraktiserande. Studiens 

resultat visar på att användare ser ett teoretiskt värde i vissa säkerhetsuppgifter men i själva 

verket praktiserar de inte sina kunskaper. Användare anser sig inte heller klara av uppgifter 

som de i själva verket tycker är värdefulla. Funna problem består också i att användare 

överhuvudtaget inte ser avsaknad av värde och belöning i vissa viktiga säkerhetsaktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Användares säkerhetsmedvetande gällande smarttelefoner är ett högst relevant område att 

studera i takt med den ökade användningen, både inom företag och privat. Enheten blir en 

central punkt för lagring av känslig information, vilket gör den åtråvärd för angripare. I denna 

studie utförs en kvalitativ undersökning där tidigare arbete samt säkerhetsrekommendationer 

används som grund för att skapa en konceptuell modell av viktiga säkerhetsaspekter. I 

samband med en vedertagen motivationsteori formuleras intervjufrågor som ställs till 

respondenter utvalda efter ett urval baserat på två kriterier; kön och ålder. Av studiens resultat 

kan det konstateras att potentiella risker, rörande motivation, fanns i deltagarnas 

säkerhetspraktiserande. Användare förväntade sig inte klara av att genomföra uppgifter som 

de ansåg värdefulla. Detta problem påträffades i aktiviteter som säkerhetskopiering och när 

det gällde läsa på och förstå licensavtal och applikationsbehörigheter. Potentiella risker 

hittades också då användare inte såg något värde i att utföra säkerhetsuppgifter. Avsaknad av 

en belöning visade sig också vara en faktor som kunde minska motivationen. Användare 

visade sig också ha en skild uppfattning kring vad de tycker borde göras mot vad de faktiskt 

spenderade tid på. Exempelvis valdes ett grundläggande skydd såsom skärmlås bort av vissa 

användare. Framtida arbete kan studera hur frekventa dessa identifierade problem är hos olika 

populationsgrupper eller utveckla metoder för att hantera de identifierade problemen. 

Nyckelord: Smarttelefon, Säkerhet, Risk, Medvetenhet, Motivation, Intervjuer. 
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1 Introduktion 

Smarttelefonen har exploderat i popularitet och används i dag för både privata- och 

företagsändamål, vilket kan leda till att känslig data förvaras på enheten. Informationen kan 

vara av personlig betydelse, men även kritisk i form av exempelvis finansiell-, autentiserings- 

eller företagsdata. Eventuell förlust av kritisk information kan äventyra företagshemligheter 

eller leda till identitetsstöld (Allam, Flowerday & Flowerday, 2014). Äventyrande av data på 

smarttelefonen kan ske på flera sätt och förekommande hot är fysisk stöld samt olika typer av 

malware (Wang, Streff & Raman, 2012). Även trådlös kommunikation som Wi-Fi och 

Bluetooth skapar möjliga säkerhetsrisker (Leavitt, 2011). 

Svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, 2012) beskriver att det 

drastiska ökandet av smarttelefoner har skapat nya utmaningar inom informationssäkerheten. 

Ett problem är att det fortfarande finns en osäkerhet kring hur dessa enheter ska hanteras i 

organisationer. Leavitt (2013) beskriver att det i dag inte längre är en trend att ta med sin 

privata enhet till arbetet utan en välanvänd modell. Han säger även att företag i framtiden 

kommer kräva medtagande av personliga enheter och därmed gå ifrån företagsenheter. 

Problemet med detta är att enheten står utanför organisationens kontroll. 

Den huvudstupa expanderingen av mobiltelefoners funktionalitet har enligt forskare och 

analytiker inneburit att säkerhetsfrågorna halkat efter. Det saknas en ingjuten säkerhetskultur 

som finns etablerad på webb- och PC-plattformen (Goth, 2012). Den ökande populariteteten 

och användningen av bring your own device policys, gör användarens säkerhetsmedvetande 

till en stor faktor för att minska risker (Allam, Flowerday & Flowerday, 2014). Bring your 

own device innebär att en person kan ta med sin personliga enhet till en organisation.  

Presenterad bakgrund skapar motivation för att genomföra denna studie. Intervjuer har valts 

som metod för att kunna besvara den frågeställning som ställts upp i problemdefinitionen. 

Intervjuerna byggs upp utifrån etablerade teorier och metoder för att kunna inbringa ett 

välgrundat resultat. Det är också av vikt att kunna hantera studiens validitet, vilket görs via en 

formell checklista. Studiens bidrag blir ett uppmärksammande av problem och orsaker 

gällande säkerhetsmedvetande hos smarttelefonanvändare. 
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2 Bakgrund 

2.1 Smarttelefon 

En smarttelefon är en mobiltelefon som erhåller fler funktioner än den mer traditionella 

varianten. Dessa telefoner använder sig av ett betydligt mer avancerat mobiloperativsystem 

som kommer förprogrammerat, exempelvis iOS eller Android. Smarttelefoner har också ett 

flertal nätverksmöjligheter som Bluetooth, mobilnät och Wi-Fi. Detta skapar en möjlighet för 

användaren att ansluta sin enhet mot internet och exempelvis ladda ner och använda 

tredjepartsapplikationer. Dessa enheter inkluderar också ofta funktioner som GPS, kamera 

och mikrofon (Wang, Streff & Raman, 2012). 

2.2 Informationssäkerhet 

I grund och botten handlar informationssäkerhet om att skydda värdefull och ibland livsviktigt 

information. Information uttrycker kunskap och ses som en tillgång för individer och 

organisationer. Denna kan kommuniceras, lagras eller användas inom olika processer. Om 

information går förlorad eller används felaktigt kan det få katastrofala följder. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (2013), har i samband med 

samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) tagit fram fyra kontrollpunkter för hur 

information bör skyddas: 

 Tillgänglighet: Att informationen alltid bör finnas när den behövs användas. 

 Riktighet: Det ska gå att lita på att informationen är korrekt och därmed inte 

manipulerad eller förstörd. 

 Konfidentialitet: Endast behöriga personer ska kunna ta del av informationen. 

 Spårbarhet: Att det går att följa hur och när informationen har hanterats och 

kommunicerats. 

För att skydda information efter dessa fyra kontrollpunkter bör skyddsåtgärder appliceras. 

Åtgärderna anpassas sedan efter behov så att det inte är för svagt, svårt att använda eller för 

dyrt. Då konsekvenserna av ett förkastligt skydd kan bli mycket stora, bör inte det här 

försummas. En god informationssäkerhet borde vara en självklarhet för alla, enskild individ 

som organisation (MSB, 2013). 

Den information som vårt samhälle i dag använder sig av hanteras i allt större utsträckning 

med informationsteknologi. Med denna ökande användning av IT i olika verksamheter så blir 

informationssäkerhet en förutsättning för att nya företeelser i samhället ska fungera (MSB, 

2014). 

IT-beroendet innebär ökade risker och tydliga ökningar av incidenter som bedrägerier, 

malware och dataintrång. Bakom dessa brott kan det finnas olika aktörer, såsom enskilda 

individer, organiserad brottslighet, terrorister och statsmakter (MSB, 2014). 
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2.2.1 Smarttelefonsäkerhet 

Smarttelefonanvändandet har drastiskt ökat, både privat och inom organisationer, och blivit en 

ny utmaning inom informationssäkerhet (MSB, 2012). Det finns fortfarande en viss osäkerhet 

kring hur dessa enheter ska hanteras inom organisationer och vilka säkerhetsåtgärder som bör 

vidtas.  

MSB (2012) har tagit fram en publikation för att vägleda organisationer vid hantering av 

mobila enheter. I publikationen erhålls förslag på hanteringsregler åt användare, tekniska 

lösningar och stöd för utformning av organisationspolicys. Detta är goda riktlinjer att arbete 

efter inom en organisation och kan lätt appliceras då användarna blir tilldelade en 

företagstelefon. Problematik uppstår dock när bring your own device (BYOD) policys 

används inom en verksamhet. Denna problemaspekt beskrivs mer utförligt i kapitel 2.3.  

Smarttelefoners popularitet väcker många säkerhetsfrågor. Framförallt är det enheternas 

centrala datahantering som gör dem till lätta mål för angripare.  

Med central datahantering menas att användarens känsliga data lagras i smarttelefonens olika 

lagringsenheter via olika applikationer. Känslig data kan exempelvis vara personlig 

information såsom adresser. telefonnummer, geografisk plats, foton, kontaktlistor, 

kreditkortsinformation, användarnamn eller lösenord och även filer som lagras i flashminnet 

eller i ett minneskort. Informationen kan också vara företagsrelaterad. Förlust av känslig data 

kan leda till en invadering av användarens privatliv och finansiell förlust (Wang, Streff & 

Raman, 2012). 

Hanteringen av känslig information på smarttelefoner gör stöld och förlust till ett stort hot. 

Enligt en rapport från Lookout förlorades 9 miljoner telefoner i USA under 2011. Att tappa 

kontrollen över en smarttelefon kan få katastrofala effekter då ens känsliga data kan 

exponeras. Det behöver heller inte vara att smarttelefonen tappas utan även utlåning kan 

innebära en risk (Wang, Streff & Raman, 2012). 

Ett annat förekommande hot på smarttelefoner är malware som kan innebära en mängd risker. 

Exempelvis kan de förkläs till åtråvärd mjukvara, såsom populära spel eller 

säkerhetsuppdateringar. På så vis lockar de till sig användare som i sin tur laddar ner den 

skadliga programvaran. Att spela in samtal och spara meddelanden är exempel på vad 

malware kan utföra. Potentiellt kan de även hitta en plats via GPS eller vidarebefordra vital 

data. Malware behöver inte vara av aggressiv natur, utan kan även passivt samla in 

information om användaren utan hens vetskap (Wang, Streff & Raman, 2012). 

Trådlös kommunikation i sig utgör också en säkerhetsrisk. Bluetooth tillåter en 

direktkommunikation mellan mobila enheter. Eftersom enheten sänder ut sin närvaro innebär 

det att oönskade anslutningar kan upprättas ifall Bluetooth inte konfigurerats på ett lämpligt 

sätt (Leavitt, 2011). 

Även Wi-Fi kan utgöra ett hot för smarttelefonanvändare. En angripare kan avlyssna 

kommunikation mellan smarttelefoner och Wi-Fi hotspots, vilket kan leda till läckage av 

känslig data. En sårbarhet i problemet är avsaknad av kryptering, vilket gör att angriparen kan 

avlyssna och kontrollera användarens trafik. En angripare kan också sätta upp och imitera en 
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Wi-Fi hotspot för att sedan fånga upp användarens trafik utan hens medvetande (Leavitt, 

2011). En användare som letar efter en gratis Wi-Fi anslutning är därmed benägen att ansluta 

till ett sådant nätverk utan någon större oro (Walker, 2010). 

En faktor som kan försvåra utvecklingen av säkerhetsåtgärder är att det existerar flera 

versioner av mobiloperativsystem, i synnerhet Android. Utvecklare måste anpassa mjukvaror 

efter de olika versionernas problem (Wang, Streff & Raman, 2012). 

Den huvudstupa rusningen att ständigt expandera mobiltelefonernas funktionalitet har fått 

analytiker och forskare att fundera kring hur en säkerhetskultur och bästa praxis ska ingjutas 

för att belysa de svaga punkter som finns inom området. Forskaren Joshua Rubin, senior 

ingenjör hos säkerhetsleverantören Zvelo, säger att industrin gjort ett bättre säkerhetsarbete 

gällande desktop- och webbmiljön medan den mobila säkerheten halkat efter. Enligt Rubin är 

det hög tid att hitta ett sätt att utbilda företag som utvecklar mobila applikationer (Goth, 

2012). 

2.3 Personliga enheter i företag 

Akronymen BYOD står för bring your own device och innebär att en användare får använda 

sig av sina personliga enheter på sin arbetsplats. Begreppet började dyka upp 2003 och fick en 

enorm tillväxt under 2011. Det är inte längre någon trend utan i dag en välanvänd modell. En 

marknadsundersökning gjord av Gartner Inc tyder på att policyn kommer erövra de flesta 

verksamheter. Deras undersökning förutspår att hälften av alla arbetsgivare runt hela världen 

kommer att sluta dela ut mobila enheter efter 2017 och istället kräva att anställda tar med 

personliga enheter (Leavitt, 2013). 

Detta kan verka som en mestadels positiv utveckling då användare kan arbeta med en enhet de 

redan är familjära med (Leavitt, 2013). Enligt en undersökning av Forrester så köper 33 % en 

enhet som kan förenkla personens arbetsuppgifter. Privatägda enheter används för personliga 

ändamål samtidigt som de införlivas i arbetsmiljön (Tokuyoshi, 2013).  

Här uppstår grundproblemet i en myriad av efterföljande säkerhetsrisker. När en enhet ägs av 

den anställde står den i stort sett utanför organisationens administrativa kontroll. 

Organisationen har få möjligheter att införa regelverk och tekniska restriktioner (MSB, 2012). 

Med andra ord läggs säkerhetsarbetet i händerna på slutanvändaren som ofta är otillräcklig i 

sina åtgärder att skydda sin enhet. Detta gör säkerhetsmedvetandet hos användaren till en 

central del i att försöka minska relaterade risker (Allam, Flowerday & Flowerday, 2014). 

Faktumet att enheten används så här innebär att känslig data kan finnas på smarttelefonen. 

Informationen kan exempelvis vara personlig eller företags-, finansiell-, autentiserings-, 

anslutnings- eller servicedata. Kombinationer av lagrad information på en personlig enhet 

ökar risken för äventyrandet av viktig data. Det kan t.ex. leda till identitetsstöld och förlust av 

företagshemligheter vilket är katastrofalt för organisationen och dess kunder (Allam, 

Flowerday & Flowerday, 2014). 

MSB (2012) skriver, i sin publikation om vägledning vid hantering av mobila enheter, att 

även om vissa överenskommelseregler implementeras så är det väldigt svåra att följa upp. I 
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det stora hela rekommenderar de att inte låta användare koppla upp sig mot företagets interna 

resurser och tjänster. De skriver också att utifall företaget ändå väljer att implementera denna 

typ av policy bör de vara medvetna om svårigheterna och utföra en grundlig riskanalys. 

Slutligen poängterar de även vikten av god kunskap hos den anställde gällande risker som 

förknippas med användning. 

I en rapport från Check Point Software Technologies utfördes en omröstning på 800 

deltagande IT-specialister. Ungefär 80 % av alla respondenter hade haft ett mobilrelaterat 

säkerhetsproblem det föregående året och 42 % hade lidit dataintrång som bl.a. malware och 

informationsstöld som kostat över 100 000 amerikanska dollar. Studien visade på att cirka två 

tredjedelar av företagen lät mobila enheter koppla upp sig mot nätverket och hela 63 % 

saknade hanteringsprocesser för smarttelefoner, laptops och surfplattor (Leavitt, 2013). 

Företag fortsätter att använda traditionella approacher såsom lösenord, brandväggar och 

intrångssystem. Dessa är inte designade för att fullt skydda mot BYOD relaterade problem. 

Många åtgärder kräver att företaget har kontroll över enheten som de vill beskydda och det är 

inte möjligt med användares personliga enheter (Leavitt, 2013). 

Mooney, Parham och Cairney (2014) skriver att omgivelsen av applikationer som designas för 

att göra arbete enklare, mobilare och effektivare skapar en självklarhet i att använda dessa 

enheter som legitima företagsverktyg. År 2014 uppskattade Gartner Research att 80 % av alla 

fackmän skulle använda sig av minst två mobila enheter (laptops, surfplattor eller 

smarttelefoner) för att komma åt företagsdata och system. Att säga nej till företagsanvändning 

av smarttelefoner är inte längre ett val uttalade sig John Pescatore, vice president på Gartner 

Research (Mooney, Parham & Cairney, 2014). 

2.4 Tidigare arbete 

Forskning som tidigare bedrivits inom området inriktar sig oftast antingen till att beskriva 

olika typer av hot och sårbarheter, eller så utförs någon typ av kvantitativ undersökning. I de 

kvantitativa undersökningarna försöks ofta en bild kartläggas om hur säkerhetsmedvetna en 

grupp användare är, företrädesvis genom enkätundersökningar med slutna frågor. 

En undersökning genomfördes av Jones, Chin och Aiken (2014), där de tog fram 

säkerhetsmedvetandet hos ett urval bestående av enbart handelsstuderande. I deras studie 

ställdes frågor för att se om studenterna följde säkerhetspraxis när de använde sina 

smarttelefoner.  

Totalt 500 respondenter deltog och undersökningen visade på att alltför många 

smarttelefonanvändare, även de som använder sina telefoner för finansiella ändamål, inte 

följer säkerhetspraxis. I slutsatsen skriver de att undersökningen enbart mätte studenternas 

uppfattning kring deras beteende och inte deras faktiska beteende eller motiveringar kring 

utförandet av denna säkerhetspraxis. Detta är något som kan implementeras i denna studie.  

En annan kvantitativ undersökning genomfördes av Imgraben, Engelbrecht och Choo (2014). 

Här undersöktes vilka typer av smarta mobilenheter användarna nyttjade och på vilket sätt de 

användes. De tittade också på kostnaderna och inverkan av smarttelefon relaterade incidenter.  
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Deras studie utfördes på University of South Australia på ett urval bestående av både 

studenter och akademisk personal. 

Deras slutsats var att deltagarna inte förstod riskerna och kanske inte heller uppfattade 

nätbrottslighet som ett verkligt hot. De skriver också att den eskalerande komplexiteten av 

slutanvändarens mobil- och onlinemiljö i samband med undersökningens resultat visar på att 

användare är i behov av att utbildas. 

Min studie är tänkt att istället försöka hitta bakomliggande problem till säkerhetsmedvetande 

hos användare. Med hjälp av ett kvalitativt tillvägagångssätt anses det här kunna uppnås. 

Inom den här specifika forskningsgrenen finns det inte någon stor mängd relaterat arbete.  
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3 Problemformulering 

Syftet med denna studie är att ta fram bakomliggande orsaker och problem kring 

säkerhetsmedvetande hos smarttelefonanvändare. Studien ger en inblick i användares 

värderingar och motiveringar beträffande säkerhetsanvändning på smarttelefoner. Resultatet 

kan utvecklare ta del av för att förbättra relevanta säkerhetsaspekter. 

3.1 Frågeställning 

Frågeställningen för denna studie är följande: 

Vilka potentiella risker, grundat på personers upplevda och faktiska inställning till viktiga 

säkerhetsaspekter i smarttelefonanvändning, finns det? 

Frågeställningen ämnar till att försöka hitta meningsfulla skillnader i personers 

säkerhetsmedvetande. Diskrepanser som kan innebära potentiella säkerhetsrisker för 

smarttelefonanvändare.  

3.2 Motivering 

I dagens samhälle har mobiltelefonen en allt mer betydande roll. Smarttelefonen, som numera 

är den vanligare och "smartare" typen, tillåter användare att nyttja sin enhet till flertalet 

uppgifter. Det kan vara för personliga ändamål, men också inom företagsverksamheter just på 

grund av mobiliteten denna nya teknik har medfört. 

En användare kan i dagens samhälle använda sin smarttelefon på flera olika sätt. Eftersom 

dessa enheter har nätverksmöjligheter som exempelvis Bluetooth och internetåtkomst, via 

antingen mobilnät eller Wi-Fi, så exponeras användaren för externa hot. 

Eftersom populariteten av dessa enheter ökar så innebär detta en plattform som hanterar både 

företagsdata; speciellt med BYOD policys i åtanke, och personlig data. De mobila enheterna 

har också passerat PC:n som den vanligaste metoden för internetaccess (Allam, Flowerday & 

Flowerday, 2014). Faktorer vilket ökar motivationen till att angripa smarttelefoner och gör 

området intressant att behandla. 

Ytterligare en bidragande faktor är det ökande användandet av tredjepartsapplikationer. 

Prognoser förutspådde att ca 70 miljarder mobilapplikationer skulle laddas ner år 2014 (Patten 

& Harris, 2013). Dessa applikationer kan erhållas ifrån både officiella och inofficiella källor. 

Utöver de inofficiella källorna kan angripare också utnyttja den centraliserade 

applikationsförmedlingsstruktur som officiella källor medför för integritets och säkerhetsbrott. 

Denna risk ökar då prövningsmekanismer oftast inte finns implementerade och användaren 

blir delegerad uppgiften att godkänna vilka funktionaliteter och skyddade resurser 

tredjepartsapplikationer får tillgång till (Mylonas, Kastania & Gritzalis, 2013). 

Applikationsutvecklingen anses också vara en riskfaktor. Enligt Dye och Scarfone (2014) har 

överflödet av mobila applikationer skapat säkerhetsutmaningar. Applikationerna erhålls på 

flertalet plattformar ofta utan kostnad och är skapade av mindre erfarna programmerare. 

Bristen på utvecklingsstandarder gör applikationen i sig till en sårbarhet. 



8 

 

Allt detta skapar motivation till att utföra en studie kring användares säkerhetsmedvetande, 

hur användare agerar samt deras motiveringar.  

Kvantitativa studier har tidigare publicerats, ett exempel är en studie utförd av Jones, Chin 

och Aiken (2014) där de undersökte säkerhetspraxisen hos handelsstudenter. I studien 

framkom det att alltför många av studenterna inte följde rekommenderade säkerhetsåtgärder, 

även bland de studenter som använde sina smarttelefoner i finansiella syften. 

Vad denna studie då ämnar göra annorlunda är att samla in djupare svar kring hur 

säkerhetsmedvetandet ser ut, samt vad som orsakar användares olika handlingar. Istället för 

att fokusera på att bedriva studien på ett större antal respondenter som resulterar i slutna svar.  

Resultaten kan gynna mobilutvecklare då användaren redogör vilka handlingar som utförs 

eller inte, med motiveringar. Resultatet bidrar till kunskap om vad som bör förbättras eller 

tillämpas. 

3.3 Delmål 

Nedan presenteras studiens delmål i ordning med hänsyn till dess respektive prioritet: 

 

1. Studiens första delmål är att ta fram relevanta metoder för arbetet och anpassa dem 

med avseende på relevanta validitetshot. 

  

2. Studiens andra delmål är att skapa och validera en konceptuell modell utifrån 

väsentliga säkerhetsaspekter vid användningen av smarttelefoner. I denna förenklade 

modell kommer aktiviteter väljas ut efter ett antal kriterier. Kriterierna innebär att 

aktiviteterna måste vara kopplade till de risker som funnits i liknande arbeten, vara 

frekvent förekommande och innehålla kritiska moment. 

 

3. Det tredje delmålet är att utifrån forskningsförankrade och systematiska teorier och 

metoder konstruera frågor utifrån den konceptuella modellen. Med ovannämnda 

tillvägagångssätt kan bättre svar erhållas från frågorna. 

 

4. Studiens fjärde delmål är att utföra intervjuer på ett urval smarttelefonanvändare. Det 

här ska göras på ett tillvägagångssätt som är välplanerat samt etiskt korrekt.  

 

5. Det femte delmålet är att analysera den data som erhålls ifrån intervjuerna. Med en 

god metod i skapandet av frågor kommer även en bättre analys kunna genomföras. 

 

6. Det sjätte och sista delmålet är att tolka den analys som bedrivits i avseende på 

relevanta validitetshot. 

 

Dessa sex delmål är krav för att kunna svara på studiens frågeställning. 
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3.4 Avgränsningar 

Denna studie ämnar till att undersöka säkerhetsmedvetande hos olika typer av 

smarttelefonanvändare och därför kommer inga avgränsningar göras mot en specifik 

målgrupp. Istället kommer ett urval respondenter med olika bakgrund intervjuas. Syftet är att 

samla in så många olika perspektiv som möjligt, inte att försöka få en så representativ grupp 

som möjligt. En risk skulle annars kunna vara att experter blir överrepresenterade i studien, 

med följden att flertalet intressanta perspektiv utesluts. 

Studien ämnar till att få ut kvalitativ data utifrån intervjuer. Detta gör att antalet medverkande 

respondenter begränsas för att få fram en djupare bild kring säkerhetsmedvetande. 

Avgränsningar gällande säkerhetsaspekter som ska appliceras i undersökningen har också 

gjorts enligt den konceptuella modell som erhålls i ett senare kapitel. Arbetet avgränsas även 

till att enbart visa på potentiella risker. Frekvens eller hur vanligt förekommande ett problem 

är anses inte vara av relevans enligt studiens frågeställning, inte heller på grund av det mindre 

urvalet respondenter, och täcks därför inte in i arbetet. 

3.5 Förväntade resultat 

Förväntat resultat är att användaren inte uppmärksammar många av de säkerhetsåtgärder som 

kan tillämpas. Enligt förväntningar anses användaren inte heller spendera någon märkvärdig 

tid på olika säkerhetsåtgärder, exempelvis läsa och förstå applikationsbehörigheters innebörd. 

Det antas även att användaren har en naiv inställning till säkerheten på sin smarttelefon. 

Bakomliggande faktorer kan vara att respondenterna inte finner något värde i att utföra 

uppgiften fast de bör, eller att de inte förväntas kunna utföra den. 
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4 Metod 

Vid valet av metod är det av yttersta vikt att utgå ifrån de frågeställningar och mål som 

studien innefattar. När projektets mål adresserats är det viktigt att identifiera en metod, eller 

eventuellt metoder, som kan uppnå målet (Berndtsson et al, 2008, s.54). 

4.1 Strategi 

Studien ämnar till att bidra med en undersökning, mer precist en kvalitativ undersökning, 

kring problem gällande säkerhetsmedvetande hos smarttelefonanvändare. En undersökning 

anses lämpligt då Wohlin, Runesson och Host (2012) anger definitionen av en undersökning 

enligt följande: 

"A survey is a system for collecting information from or about people to describe, compare or 

explain their knowledge, attitudes and behavior" 

För att kunna besvara studiens frågeställning har intervjuer valts som metod till 

undersökningen. Vid intervjuerna kommer ett frågeformulär användas som underlag. Ett 

flertal frågor kommer att ställas till ett urval personer som använder sig av smarttelefoner.  

Problem har i denna undersökning valts att studeras utifrån ett användarperspektiv i avseende 

på motivationsfaktorer. Motivationsperspektivet används som ett abstrakt kriterium för att 

hitta bakomliggande problem kring varför användare inte utför säkerhetsaktiviteter. Saknar 

användare motivation minskar också sannolikheten att säkerhetsuppgiften utförs. För att inte 

utesluta väsentliga motivationsfaktorer har Steels (2007) temporal motivation theory (TMT) 

använts som utgångspunkt. TMT används för att härleda frågor utifrån de olika faktorerna 

som enligt Steel (2007) berör temporal motivation och kan öka prokrastinering. En utförligare 

redogörelse kring hur teorin integreras i frågekonstruktionen erhålls i kapitel 5.2. Förutom att 

få med väsentliga aspekter så bidrar appliceringen av en vedertagen motivationsteori ökad 

validitet. Två fördelar som starkt motiverat inkorporeringen i denna studie. Validitetsaspekten 

beskrivs utförligare i sektion 4.5. 

Anledningen till att TMT använts som utgångspunkt i frågeskapandet är att den täcker in 

många primära aspekter från stora teorier, som exempelvis cumulative prospect theory (CPT) 

och expectancy theory (Steel & König, 2006). Alternativ för studien hade varit att byta ut 

TMT mot en annan teori. Exempelvis hade expectancy theory eller CPT kunnat användas 

istället, men väljs bort i förmån att behandla den mer kompletta bild som TMT erbjuder. 

Expectancy theory anses inkomplett då den har svårigheter att beakta beteende över tid (Steel 

& König, 2006). CPT, framtagen av Tversky och Kahneman (1992), är inte explicit en 

motivationsteori utan beskriver val av handlingar. Likt expectancy theory lider CPT av 

begränsningen att inte omfatta tid som en variabel (Steel & König, 2006). Teorin erbjuder 

däremot ett intressant alternativ till studien; att presentera riskfyllda valsituationer för 

deltagare. Ett konkret valexempel skulle kunna vara att läsa igenom licensavtal och 

applikationsbehörigheter innan installation av en applikation, eller att godkänna utan att ta till 

sig informationen. Det här blir ett val mellan att spendera tid och vara mindre riskbenägen, 

eller att slippa uppoffra tid men utsätta sig för risk.  
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Att studera deltagares val i dessa situationer skulle vara intressant för att se om de risker som 

erhålls överensstämmer med de mönster som CPT förutsäger. Dessa riskmönster innefattar 

riskaversion för vinst och risksökande i förluster med hög sannolikhet samt risksökande för 

vinst och riskaversion i förluster av låg sannolikhet (Tversky & Kahneman, 1992). Utfallet 

skulle endast visa på hur väl CPT stämmer överens med deltagarnas val och avslöjar inte 

motivationen bakom uppgifter. Därför har TMT istället valts som utgångspunkt.  

Vid intervjun ställs både öppna och slutna frågor i samband med motivationsfrågor skapade 

utifrån Steels (2007) TMT. Detta anses kunna svara på studiens frågeställning: 

Vilka potentiella risker, grundat på personers upplevda och faktiska inställning till viktiga 

säkerhetsaspekter i smarttelefonanvändning, finns det? 

Intervjuer med välgrundade frågor anses vara en metod som besvarar frågeställningen. För att 

intervjuerna ska leda till värdefulla svar är det av stor vikt att korrekta metoder, intervjuteknik 

samt välkonstruerade frågor appliceras. För att frågekonstruktionen ska utföras på ett så 

välbefogat sätt som möjligt skapas en konceptuell modell över viktiga säkerhetsaktiviteter.  

Utförligare beskrivning av den konceptuella modellen samt metodval och intervjuteknik 

kommer beskrivas mer i nedanstående sektioner. Här redogörs även varför dessa val gjorts. 

En del av studiens metod är även att utföra en självvärdering. Denna värdering presenteras i 

rapporten för att åskådliggöra författarens insikter. På detta vis kan läsaren själv skapa en 

uppfattning kring rapportens innehåll. Det här ökar slutsatsvaliditeten, se kapitel 4.5. 

4.2 Kvalitativ undersökning 

Till denna studies metod har ett kvalitativt tillvägagångssätt brukats. I en kvalitativ 

undersökning är utgångspunkten att verkligheten kan uppfattas på olika sätt och intresse 

ligger i att skapa förståelse inom det undersökta området (Berndtsson et al, 2008, s.13).  

Frågor i denna typ av studie rör framförallt individers upplevelser av olika ting och man är 

intresserad av att beskriva och tolka (Ahrne & Svensson, 2011). Därför anses en kvalitativ 

metod lämplig för denna studie, då syftet är att identifiera potentiella risker i 

säkerhetsmedvetande. 

En kvalitativ undersökning använder sig ofta av ett mindre urval vilket också lämpar sig för 

denna studie (Trost, 2005, s.14). Prioriteten läggs på ett större djup i varje intervju för att 

kunna få ut bättre svar, istället för ett större antal respondenter.  

Ett mindre urval betyder att studien inte kan användas för att generalisera svarsresultat. För 

detta ska en kvantitativ metod användas då denna typ av forskning syftar till att ta fram 

statistik och resultat som är kvantifierbara (Wohlin et al, 2012, s.9). 

4.3 Intervjuteknik 

I en intervjubaserad datainsamling ställs en rad frågor, som anses vara av intresse för studien, 

till en uppsättning respondenter. Oftast utförs intervjun på enskilda individer men 

gruppintervjuer kan också genomföras (Wohlin et al, 2012, s.62). I denna studie kommer 
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intervjuerna utföras på enskilda personer då gruppintervjuer inte är av intresse för studiens 

ändamål. 

En intervju kan enligt Wohlin et al. (2012, s.62) struktureras på tre olika vis; ostrukturerad, 

semistrukturerad eller fullt strukturerad. Till denna studie kommer ett semistrukturerat 

tillvägagångssätt brukas. Det innebär att studiens frågor planeras i förväg men inte 

nödvändigtvis behöver frågas i den ordning som de listas. Semistrukturerade intervjuer har 

som fokus att försöka ta reda på hur individen kvalitativt och kvantitativt upplever ett 

fenomen. Intervjufrågorna är en blandning av öppna och slutna frågor där målet är att samla 

in beskrivande och förklarande data (Wohlin et al, 2012, s.63). Dessa anledningar motiverade 

studien att bruka semistrukturerade intervjuer och bidrar till att hitta bakomliggande orsaker 

till säkerhetsproblem på smarttelefoner. 

Wohlin et al. (2012, s.63) beskriver ett vanligt intervjuupplägg enligt ett antal faser som 

kommer tillämpas i denna studie. Först sker en presentation av studien och förklaringar kring 

hur insamlad data kommer användas. Då studiens intervjuer behandlar värderingar är det av 

stor vikt att informera respondenten om konfidentialitet så att ett förtroende inges. Sedan tar 

intervjun sin början med inledningsfrågor som kan användas för att identifiera respondentens 

bakgrund. Efter inledningen ställs huvudfrågorna vilka upptar större delen av intervjun och 

kan relateras till studiens syfte.  

Ljudinspelning under intervjusessionen kommer även bedrivas som ett komplement för att 

samla in data i denna studie. Det är rekommenderat att spela in diskussionerna som uppstår 

eftersom det är svårt att fånga upp allt med endast anteckningar. Under intervjun är det även 

svårt att veta vad som är viktigt (Wohlin et al, 2012, s.63). Om det skulle behövas gå tillbaka 

till en intervju finns den tillgänglig om exempelvis anteckningar anses otillräckliga. 

4.4 Frågekonstruktion 

För att få ut ett så värdefullt resultat som möjligt är det av yttersta vikt att konstruera frågorna 

på ett bra sätt. Eftersom denna studie ämnar till att samla in kvalitativ data så är öppna frågor 

ett gott alternativ. Slutna frågor, som exempelvis ja och nej frågor, stänger in respondenten 

och ger endimensionella svar. Öppna frågor, som exempelvis börjar med "Hur", "Var", 

"Varför" och "Vem", låter istället personen reflektera och återge hela sin uppfattning 

(Berndtsson et al, 2008, s.69). En kombination av dessa är tänkt att användas till intervjuns 

inledande frågor.  

I huvudfrågor gällande motivation att utföra en aktivitet används öppna frågor och slutna där 

en subjektiv värdering vill infångas. Till detta används en fyrsskala som skiftar från "Ja. 

Absolut" och "Nej, inte alls". Samma princip används för motivationsfrågor gällande tid, här 

erhålls bara en annan form av skala. Det praktiska genomförandet beskrivs under kapitel 5. 

4.5 Validitet och tillförlitlighet 

Det är viktigt att undersökningen i fråga kan erhålla så giltiga svar som möjligt. För att detta 

ska kunna uppnås måste studiens validitet tas i hänsyn redan i planeringsfasen. Om detta görs 

kan en adekvat validitet åstadkommas. En adekvat validitet upprätthålls om resultatet är av 
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mening för populationen som undersökningen riktar och generalisera sig mot (Wohlin et al, 

2012, s.102). 

Wohlin et al. (2012) har tagit fram en validitetschecklista som använts för att hantera studiens 

validitet. Nedan åskådliggörs de huvudsakliga hoten och åtgärderna: 

 Konstruktionsvaliditet: Denna validitetsaspekt handlar om utifall förmågan av 

metoden som används till undersökningen verkligen kan användas för att mäta 

konceptet som studeras. Hot relaterar här till själva designen av undersökningen eller 

sociala faktorer (Wohlin et al, 2012, s.108). 

Genom att först skapa och definiera en konceptuell modell utifrån en litteraturstudie 

av tidigare arbeten och sedan använda en vedertagen teori vid utformningen av frågor 

så förhindras en mängd konstruktionsvaliditetshot. Exempelvis förhindras 

metodpartiskhet då flera delsteg används i studien och även variabelensidighet då 

TMT används för att täcka in alla signifikanta aspekter gällande motivation. Med hjälp 

av denna välgrundade metod, utan att lägga in personliga värderingar i frågeskapandet, 

motverkas att respondenterna blir påverkade av forskarens åsikter.  

Genom skapandet av en konceptuell modell förhindras ett otydligt resultat, då den 

bakomliggande teorin är väl förarbetad. I studiens frågekonstruktion skapas mer 

specifikt motivationsfrågor med hjälp av en vedertagen motivationsteori och inledande 

frågor utefter säkerhetsteori. Vid formulering av dessa frågor används också ett 

alldagligt språkbruk vilket, utöver att intervjuaren ständigt finns på plats, förhindrar 

förvirring hos respondenten. Frågornas turordning kastas även om i studien för att 

eventuellt trigga nya tankegångar hos respondenterna. Omkastad ordning förhindrar 

också att samma frågor påverkas av trötthet. 

Det är också av stor vikt att förklara studiens syfte för respondenterna innan 

intervjuerna genomförs. På detta vis undviks att svarspersonen försöker lista ut 

forskarens hypotes.  

 

 Intern validitet: Denna validitetsaspekt är av vikt när samband mellan orsaker 

undersöks. När det bedrivs forskning om en faktor påverkas av en annan faktor, finns 

det en risk att en tredje faktor kan påverka den undersökta faktorn. Ifall denna tredje 

faktor inte uppmärksammas kan det finnas ett hot mot den interna validiteten (Wohlin 

et al, 2012, s.68). 

I denna studie skulle detta kunna vara att respondenten blir trött om intervjun tar lång 

tid. Det här skapar en trötthetsfaktor som påverkar resultatet i den utsträckningen att 

svarspersonen inte längre är motiverad till att svara korrekt på frågorna (Wohlin et al, 

2012, s.106). Detta motverkas genom att inte göra intervjun långdragen och genom att 

kasta om frågornas ordning vid de olika intervjutillfällena. Det kan utvinna mer 

material från intervjun, eftersom frågornas ordning kan trigga olika tankegångar hos 

olika respondenter. 

 

 Extern validitet: Hot mot extern validitet är de förhållanden som begränsar förmågan 

att generalisera resultatet av undersökningen, och även till vilken grad resultatet kan 



14 

 

vara av intresse för utomstående (Wohlin et al, 2012, s.68). Genom litteraturstudier 

har ett faktiskt problemområde valts ut vilket ökar validiteten ur denna aspekt. 

Säkerhetsteorier kring vad användare bör tänka på jämförs med svaren från 

respondenterna för att öka den externa validiteten. Frågekonstruktionen utefter TMT 

bidrar till att kunna upptäcka diskrepanser kring vad som uppfattas och vad som är. 

 

 Slutsatsvaliditet: Denna aspekt handlar om problem som påverkar förmågan att kunna 

dra en korrekt slutsats kring resultatet av en studie, det vill säga om det finns samband 

i de relationer som observerats. Eftersom studien är av kvalitativ anda så hanteras inte 

statistiska beräkningar och vid tolkningar av resultat studeras individen och inte 

populationen. Detta förhindrar låg statistisk styrka som just handlar om 

generaliserbarhet. I studien samlas subjektiva värderingar in via en värdeskala. Denna 

värdeskala används endast för att ranka aktiviteter inom de olika 

motivationselementen och därmed kunna identifiera diskrepanser. På detta vis 

förhindras validitetshot gällande pålitligheten av instrumentet. Aritmetiska funktioner 

används inte utan endast olikheter jämförs.  

För att öka slutsatsvaliditeten nyttjar denna studie tre delsteg; konceptuell modell, 

användningen av en vedertagen teori och självvärdering. Till den konceptuella 

modellen skapas väsentliga aktiviteter utifrån litteraturstudier och med hjälp av TMT 

utesluts inga viktiga frågeaspekter. Allt detta, även åskådliggörning av författarens 

egna tankar via självvärderingen, förhindrar fiskande av resultat i största möjliga mån. 

 

 Tillförlitlighet: Studiens resultat ska vara oberoende av själva utövaren. Rent 

hypotetiskt ska en annan forskare kunna utföra samma studie och resultatet ska förbli 

desamma. Hot mot tillförlitligheten kan exempelvis vara ifall intervjufrågor är oklara 

(Wohlin et al, 2012, s.69). För att förhindra oklarheter skapas frågorna med ett 

metodiskt tillvägagångssätt enligt en etablerad teori och via en konceptuell modell 

som motiveras i studien.  

För den kompletta validitetslistan, se appendix A. 

4.6 Etik 

I alla typer av empiriska studier ska etikfrågor hanteras. Villkor ska sättas upp innan intervjun 

börjar och en faktor som ska adresseras är samtycket (Wohlin et al, 2012, s.33). Eftersom 

respondenterna frivilligt deltar i studien är det viktigt att de informeras tillräckligt för att 

kunna välja att delta eller inte. Att fullständigt avslöja studiens syfte leder till att 

respondenterna tillkännages undersökningens hypotes, vilket i sin tur kan påverka deras svar. 

För att undvika detta abstraheras studiens syfte för de medverkande. Syftet beskrivs då som 

att genomföra en undersökning om säkerhet. Bejakandet ska också innebära att personen kan 

välja att lämna undersökningen (Wohlin et al, 2012, s.34).  

Konfidentialitet är en annan viktig etisk faktor som bl.a. innebär att respondenten ska 

försäkras om att all insamlad information inte kan återknytas tillbaks till denne. Detta kallas 



15 

 

för dataanonymitet, vilket beviljas i denna studie. Själva deltagandet kommer hållas hemligt 

(Wohlin et al, 2012, s.34-35). 

Återkoppling av resultat samt analys kommer erbjudas respondenten. Det här är av stor vikt 

för att inge ett förtroende hos individen. Respondenten behöver nödvändigtvis inte hålla med 

analysen men bör ges möjlighet att informeras om studiens resultat (Wohlin et al, 2012, s.36). 

Detta kommer även att användas som ett mindre incitament för att delta i studien, att få en 

analys på sitt eget beteende. 

4.7 Frågeformulär 

Till studiens mätinstrument används ett frågeformulär. Formuläret innehåller de 

fördefinierade frågor som skapats utefter de metodsteg som beskrivits i tidigare sektioner. 

Frågeformuläret används som grund för alla intervjuer och skapas via ett online-verktyg. 

Frågorna beskrivs tydligt för respondenten och eventuella oklarheter reds upp av intervjuaren. 

I formuläret görs anteckningar av respondenternas svar, som sedan används i samband med 

analysen. 

4.8 Respondenturval 

Ett urval av respondenter har valts ut inom denna studie då omfattningen kräver detta. Urvalet 

görs därför minimalt utan att utesluta intressanta vinklar. Studiens kvalitativa natur gör det 

intressant att välja ut respondenter baserat på skillnader istället för att replikera likheter 

(Wohlin et al, 2012, s.63). 

Det tänkta urvalet är att intervjua åtta personer som skildras med hjälp av två olika kriterier. 

Det första kriteriet är ålder i relation till smarttelefonens genombrott, vilket tydligt har skett 

det senaste decenniet då den ökat som mest i popularitet. Under denna tid lanserades Android 

(2008) och iPhone (2007) som i dag har störst marknadsandelar (Koch & Kerschbaum 2014). 

Ålderskriteriet särskiljer respondenten till en av två grupper; deltagare som är under 30 år och 

de som är över 30 år vid studiens genomförande. Syftet är att intervjua åtta personer varav 

hälften är män och hälften kvinnor. Två respondenter från varje kön tillhör antingen kategorin 

över eller under 30 år. På detta vis intervjuas både personer som var unga och äldre när 

smarttelefonen började bli vanligt förekommande, samt att det finns två respondenter med 

identiska kriterier i varje kategori. Det skapar intressanta perspektiv då det är allmänt 

vedertaget att unga tar till sig ny teknik fortare, och frågor kan ställas i olika ordning till 

respondenter med samma ursprung.  

På detta vis ökas validiteten och även möjligheten att hitta nya problemaspekter, för mer om 

validitet se sektion 4.5. Anledningen till valet av kriterier är inte för att generalisera eller hitta 

likheter och skillnader mellan exempelvis män och kvinnor. Istället är de skapade för att 

kunna erhålla olika perspektiv från respondenterna. 

Förutom att kriterierna återger intressanta perspektiv anses det mer troligt att hitta åtta 

deltagare, villiga att ställa upp på intervjuer, med dessa två kriterier. Alternativa kriterier av 

intresse är exempelvis yrke och utbildningsnivå. Att försöka hitta två deltagare med fler än två 

identiska kriterier hade inte hunnits med på grund av studiens tidsförutsättningar.  
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Personer i författarens kontaktnät som uppfyllde urvalskriterierna kontaktades för att delta i 

intervjuer. I vissa fall skulle det här kunna påverka resultatets validitet. Genom att väsentliga 

aspekter i den konceptuella modellen samt en vedertagen motivationsteori används i 

tillvägagångsättet förhindras fiske av resultat. Med andra ord konstrueras en spelplan för 

intervjuerna utan att applicera några personliga värderingar. Frågornas utformning gör det 

svårt för författaren att veta vad svaren resulterar i. Meningsfulla skillnader framkommer först 

i analysen. En utförligare beskrivning av validitet i avseende på resultat presenteras i kapitel 

4.5. 
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5 Genomförande 

Under detta kapitel erhålls information kring hur studien genomförts. Modeller och 

konstruktioner som beskrivs i tidigare kapitel kommer här att brukas.  

5.1 Konceptuell modell 

För att kunna utgå ifrån en stadig grund inför frågekonstruktionen skapas en konceptuell 

modell. Modellen beskriver inte hela verkligheten, istället avlägsnas irrelevant information för 

att kunna erhålla en förenklad bild. Det här görs i denna studie för att kunna få en bild av 

viktiga säkerhetsaspekter i det studerade området. Tidigare arbeten av framförallt Mylonas, 

Kastania & Gritzalis (2013) och Imgraben, Engelbrecht & Choo (2014) har studerats för att 

hitta viktiga säkerhetsaspekter. Säkerhetsrekommendationer framtagna av Internet Crime 

Complaint Center (IC3), gällande åtgärder för att öka säkerhet på smarttelefoner, har också 

använts vid modellens utformning. IC3 är ett partnerskap mellan FBI och National White 

Collar Crime Center (NWCCC). Utifrån den insamlade informationen har fem 

säkerhetsaktiviteter tagits fram. Dessa kan ses i tabell 5.1.  

Säkerhetsaktiviteter vid användning av smarttelefoner 

A1: Läsa på och förstå 

A2: Installation och uppdatering av applikationer 

A3: Dagliga rutiner 

A4: Allmänt underhåll 

A5: Säkerhetskopiering 

Tabell 5.1 – Konceptuell modell över säkerhetsaktiviteter på smarttelefoner 

Nedan beskrivs aktiviteten utförligare, vad den innefattar samt motivationen till varför den 

anses vara av större vikt.  

 Läsa på och förstå: Denna aktivitet handlar om de olika moment i användningen av 

smarttelefoner där användare behöver läsa på och ta till sig information. Det handlar 

alltså inte bara om att kunna läsa utan också förstå innebörd. Aktiviteten kan innefatta 

uppgifter som att läsa på och förstå applikationers licensavtal och dess behörigheter. 

IC3 (2012) rekommenderar att användaren, i och med den stora tillväxten av 

applikationsmarknader, bör granska utvecklaren som publicerat applikationen och dess 

omdöme. De säger att applikationsbehörigheterna bör läsas igenom och förstås innan 

applikation installeras.  

Båda dessa åtgärder kan inkluderas inom denna aktivitet då de motsvarar att 

användaren bör läsa på och förstå för att öka sin säkerhet. Att undersöka om källan är 

tillförlitlig kan förhindra malware. Att en applikation är populär behöver inte 

nödvändigtvis innebära att den respekterar användarens integritet. En tidigare studies 
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resultat tyder på att antalet farliga behörigheter som begärs av en applikation är 

positivt korrelaterat med dess popularitet (Mylonas, Kastania & Gritzalis, 2013). 

Att läsa igenom en programvaras licensavtal är också en säkerhetsåtgärd då detta är ett 

juridiskt bindande avtal mellan användare och utvecklare. Syftet med dessa avtal är för 

utvecklaren att förmedla vad användaren får göra med programvaran. Den kan också 

innehålla information för att avskriva sig från support och garanti samt hur 

personuppgifter hanteras. Därför är det av stor vikt för en användare att förstå 

innebörden av vad hens tjänster tillåter utvecklaren. 

Problemet med dessa avtal är att de kan vara väldigt svåra att ta till sig då de 

innehåller mycket text och använder en omfattande juridiskt terminologi. Detta kan 

utnyttjas av exempelvis spionprogram för att fiska efter personuppgifter (Lavesson et 

al., 2010). 

Applikationsbehörigheter är också av stor vikt för användaren att läsa och förstå för att 

kunna förebygga olika typer av hot. Dessa behörigheter ger tillgång till olika resurser 

åt applikationen. Resurser som exempelvis kamera, mikrofon eller kontaktlistor och 

SMS. 

I Android system deklareras dessa behörigheter när en installation påbörjas. 

Användaren får antingen acceptera dessa eller välja att inte använda applikationen. 

När det gäller iOS används en prövningsprocess för alla applikationer innan de släpps 

till allmänheten (Imgraben, Engelbrecht & Choo, 2014). Alla iOS applikationer får ett 

antal grundbehörigheter som krävs för att applikationen ska kunna köras. 

Specialbehörigheter frågas efter när resursen behövs användas, såsom exempelvis 

GPS. Dessa är två olika typer av modeller där Androids är mer av en öppen modell 

medan Apple använder sig av en betydligt mer strikt och sträng modell (Mylonas, 

Kastania & Gritzalis, 2013). 

Störst problem erhåller Androids modell. Ett av dessa problem är att användare inte 

förstår behörigheternas innebörd, och ett annat är att applikationen kräver överflödiga 

behörigheter (Patten & Harris, 2013). Utvecklare bör följa principen att hålla 

behörighetskraven så låga som möjligt. En undersökning gjordes på en mängd 

Android-applikationer och man fann att nästan en tredjedel av applikationerna begärde 

överflödiga behörigheter (Loorak, Fong & Carpendale, 2014). 

Att inte kontrollera behörigheter öppnar upp för hot mot säkerhet och integritet 

eftersom skyddade resurser exponeras. Detta kan då utnyttjas av malware (Mylonas, 

Kastania & Gritzalis, 2013). 

Allt som beskrivs ovan skulle kunna förhindras genom att en användare läser och 

förstår sig på innebörden av exempelvis behörigheter och licensavtal. Därför anses det 

vara en viktig del i smarttelefonanvändning gällande säkerhet och har därmed angetts 

som en aktivitet i den konceptuella modellen. 
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 Installation och uppdatering av applikationer: Denna aktivitet innefattar att användaren 

installerar applikationer och uppdaterar dem. Aktiviteten anses viktig eftersom 

användaren utsätter sig för en risk när hen väljer att installera en ny programvara. IC3 

(2012) skriver att smarttelefoner bör uppdateras och ifall detta försummas kan 

användaren vara utsatt för risken att äventyra sin information eller få sin enhet hackad. 

Därför motiveras denna aktivitet till en viktig säkerhetsaspekt inom användningen av 

smarttelefoner. 

 

 Dagliga rutiner: Aktiviteten innefattar saker som att stänga av Wi-Fi, Bluetooth och 

GPS när tjänsten inte används. Med andra ord dagliga rutiner eftersom de 

kontinuerligt måste utföras för att hålla sin enhet säkrad. IC3 (2012) anger att tjänster 

som inte används bör stängas av för att minska själva attackytan. De skriver också att 

användare inte ska ansluta sin enhet till okända trådlösa nätverk eftersom de kan ha 

hemliga intentioner såsom att fånga information som passerar mellan användare och 

destination.  

Som nämnts tidigare i studien kan även Bluetooth bidra till ett hot om den ständigt är 

på. En attackerare kan upprätta en anslutning och bedriva så kallad bluesnarfing. Den 

obehöriga användaren kan komma åt enheten och äventyra den privata informationen 

som där finns lagrad (Dye & Scarfone, 2014). 

Att utföra dessa rutinarbeten kan förhindra hot som nämnts ovan och motiveras därför 

till den konceptuella modellen.  

 

 Allmänt underhåll: Till denna aktivitet räknas uppgifter som att använda skärmlås och 

kryptera sin enhet. Också användandet av virusskydd kan förebygga risker hos en 

oförsiktig användare. Uppgifterna räknas under allmänt underhåll då de kan användas 

för att förebygga möjliga hot. IC3 (2012) betonar vikten av att använda kryptering för 

att kunna skydda enheten om den tappas bort eller blir stulen. Att använda skärmlås 

och lösenord på sin enhet är av stor vikt eftersom det är det första lagret av fysisk 

säkerhet som skyddar innehållet i enheten. Allt detta motiverar till skapandet av denna 

aktivitet i den konceptuella modellen.  

 

 Säkerhetskopiering: Denna aktivitet innefattar att säkerhetskopiera viktig data som 

användaren förvarar på smarttelefonen. Om enheten skulle försvinna eller data 

förstöras så finns det en säkerhetskopia att tillgå. En kvantitativ undersökning utförd 

av Mylonas, Kastania och Gritzalis (2013) visar på att användare som förvarar 

företagsdata på sin smarttelefon mest sannolikt också förvarar personlig data. Det här 

indikerar att samma enhet ofta används för både personliga och företagsändamål. 

Skulle dessa data inte säkerhetskopieras kan förlust av eventuell företagsdata eller 

personlig data förekomma. Detta motiverar till skapandet av denna aktivitet i denna 

studies konceptuella modell. 
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5.2 Frågekonstruktionsmodell 

Intervjun kommer till största del baseras på den konceptuella modell som tagits fram i tidigare 

sektion. Modellens aktiviteter ligger i grund för skapandet av alla frågor baserade på 

motivationsteorin TMT (Temporal Motivation Theory). Intervjun inleds dock först med ett 

antal inledande frågor som grundas i säkerhetsteori. Dessa frågor används för att kunna 

definiera vad respondenten tror sig veta och vad hen faktiskt vet. Alla intervjufrågor erhålls i 

appendix B. 

Till de inledande frågorna skapas i högsta grad öppna frågor, men även ett antal slutna frågor 

som anses kunna bekräfta vilken säkerhetskunskap respondenten besitter. Några 

exempelfrågor lyder: 

Hur stor vana av att använda smarttelefoner har du? 

Om din smarttelefon blir stulen kan du hantera det på något bra sätt? 

En viktig del av säkerhet är kryptering, vet du vad det är för något? 

Dessa frågor är skapade för att försöka avslöja vad personen tror sig veta i relation till vad hen 

faktiskt vet. För att uppnå detta har fyra utgångspunkter använts vid skapandet av de 

inledande frågorna: 

 Finns: Om personen äger vad som frågas efter exempelvis en dator eller smarttelefon. 

 Vana: Hur stor vana personen anser sig ha vid användning av exempelvis en dator 

eller smarttelefon. 

 Utsatt: Ifall respondenten har varit med om en säkerhetsincident. 

 Säkerhet: Frågor inriktade specifikt kring säkerhet, exempelvis kring autentisering och 

kryptering.  

Intervjun går sedan vidare med specifika frågor gällande motivation för de aktiviteter som 

återfinns i den konceptuella modellen. För att inte förbise viktiga aspekter används som 

tidigare nämnt den etablerade motivationsteorin. Teorin är framtagen av Steel och König då 

en bred integrerad teori för motivation saknades. Således innehåller TMT primära aspekter 

från ett flertal teorier som exempelvis förväntansteorin (Steel & König, 2006). TMT har flera 

formler där den simplaste formuleras på följande vis (Steel, 2007): 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
E × V 

ΓD
 

Det här sambandet beskriver motivationen att utföra en uppgift, i detta fall kopplat till 

säkerhetsaktiviteter gällande smarttelefonanvändning. Utility hänvisar till hur önskvärd en 

aktivitet eller ett val är för en individ. Per definition eftersträvar människan det beteende som 

har högst Utility. "E" innebär den förväntade förmågan att klara av aktiviteten. I studien 

härleds detta till hur lätt eller svår användaren tycker aktiviteten är att genomföra. "V" är det 

värde som en individ ser i aktiviteten. I denna studie härleds denna faktor till frågor som 

avslöjar vilka aktiviteter respondenten ser högst värde i. "Γ" innebär individens känslighet till 

fördröjning. Utifrån denna faktor härleds studiens tidsfrågor ämnade till att ta reda på hur ofta 
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och hur länge respondenten spenderar tid på aktiviteten. Faktor "D" beskriver fördröjning till 

belöning. I studien härleds detta till belöningen respondenten ser i att utföra en aktivitet. 

Belöningen kodas efter sin tidsutdelning enligt uppsatta kriterier i kapitel 5.2.1. 

För att kunna ta fram belöningsaspekten frågas respondenten öppet om hen ser någon 

belöning i att slutföra aktiviteten, men också ifall personen ser en risk i att inte utföra den. Då 

studien behandlar säkerhet så är belöningar av aktiviteter nödvändigtvis inte prominenta. 

Risk- och belöningsfrågorna har därmed konstruerats som öppna frågor för att tillåta 

respondenten till att återge djupare svar. 

Gällande tidsaspekten vid genomförande av aktivitet ställs frågorna enligt följande princip: 

1 Hur ofta tycker du att man bör [aktivitet]? 

1.1 Gör du det tillräckligt ofta? 

1.2 Varför/Varför inte? 

2 Hur lång tid får det ta när du utför [aktivitet]? 

Detta görs för varje aktivitet i den konceptuella modellen. På detta vis erhålls svar kring hur 

ofta respondenten tycker en aktivitet bör genomföras, hur ofta hen faktiskt gör det och hur 

lång tid som är acceptabel. Frågan varför ger en djupare inblick av personens motiv. 

Svarsalternativen; "Alltid/Dagligen", "Några gånger i veckan", "Några gånger i månaden" och 

"Aldrig" ges till fråga ett, medan fråga två erbjuder ett öppet svar.  

För frågor angående förväntad förmåga och värde av att slutföra en aktivitet används en 

värdeskala för att samla in respondentens subjektiva värderingar, se figur 5.1. Här används en 

värdeskala från 1-4 där 4 innebär "Ja, absolut", 3 ”Ja, delvis”, 2 ”Nej, delvis” och 1 ”Nej, inte 

alls". Siffrorna i värdeskalan har valts att inte avslöjas för respondenten för att undvika möjlig 

påverkan. Istället framförs värderingsalternativen i ord.  

 

Figur 5.1 Svarsskala med avseende på värde och förväntad förmåga 

I dessa frågor ställs två aktiviteter mot varandra för att underlätta för respondenten. 

Anledningen är att det anses enklare för en individ att relatera till sambandet mellan två 

aktiviteter än att utvärdera en enskild aktivitet. Följdfrågan "Varför?" ställs också 

kontinuerligt för att fånga in respondentens anledningar. På detta vis kan svarens kvalité 

avgöras i avseende på personens kunskap. Det öppnar också en möjlighet för att hitta nya 

risker och orsaker till problem. 

Frågor gällande värde och förväntad förmåga att ställs enligt följande struktur: 

 Tycker du att det är mer värdefullt att utföra [aktivitet1] än att utföra [aktivitet2] 

 Tycker du att det är lättare att utföra [aktivitet1] än att utföra [aktivitet2] 
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Alla aktiviteter ifrån den konceptuella modellen jämförs med varandra gällande aspekterna 

värde och förväntad förmåga. Det totala antalet frågekombinationer för en aspekt kan 

sammanfattas med följande formel: 

𝐴 =
n(n − 1)

2
 

I denna ekvation är "A" det totala antalet frågekombinationer och "n" antalet aktiviteter. 

Studiens konceptuella modell innehåller fem aktiviteter vilket innebär att totala antalet 

frågekonstruktioner blir följande: 
5(5 − 1)

2
= 10 

Totalt finns det alltså 10 frågor inom varje kategori (värde och förväntad förmåga). Att 

resultatet delas på hälften beror på att omvända upprepande frågor inte behöver ställas till 

respondenten. 

5.2.1 Kodning 

Studiens tids- och belöningsfrågor erhåller svar från respondenterna som inte är 

sifferbaserade. För att de här aspekterna enklare ska kunna jämföras med varandra och de 

resterande faktorerna, värde och förväntad förmåga, så har svaren kodats. Kodningen har följt 

ett antal kriterier som redovisas i appendix C. Djupare svarsanalyser kring tid och belöning 

bedrivs fortfarande men kodningen gör upptäckandet av diskrepanser enklare. Då det i studien 

skapats kodningskriterier för att rangordna subjektiva värderingar måste det även adresseras 

vid tolkning av resultat. 

5.2.2 Verktyg 

För att förenkla svarsinsamlingen och framtida analys har ett online-baserat verktyg använts. 

Tjänsten heter Surveygizmo och möjliggör skapande av frågor och svarsalternativ, samt ger 

en rad analyseringsverktyg. I denna studie har fritextssvar kombinerats med svarsalternativ 

där kommentarer läggs till uppföljningsfrågan "Varför?". Surveygizmo möjliggör även 

automatisk omkastning av frågesektioners ordning. 

För att lättare kunna analysera de svar som inbringats används Microsoft Excel. Syftet är att 

kunna jämföra respondentens värderingar samt hitta diskrepanser. Det här verktyget används 

även för att jämföra värderingar mellan respondenterna baserat på exempelvis förväntad 

förmåga eller värde av att genomföra aktivitet. För att möjliggöra detta jämförs individens 

eller individernas rankningslistor. Det skapade kalkylarket bifogas i appendix D. 
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6 Analys av resultat 

I denna sektion presenteras analysen av svaren som intervjuerna inbringat. Här visas 

övergripande resultat samt funnen problematik kring de enskilda respondenterna. Totalt 

deltog åtta personer enligt studiens fördefinierade urval. Deltagarna kommer i kapitlet nämnas 

som deltagare 1, deltagare 2 osv. för att upprätthålla anonymitet. Eftersom en självstudie 

genomförts kommer även författarens svar presenteras i relation till respondenterna. Tabell 

6.1 visar uppdelningen av deltagarna enligt det specificerade urvalet i kapitel 4.8.  

 Äldre Yngre 

Kvinna 

 

 

Deltagare 1, 49 år 

Deltagare 8, 50 år 

 

Deltagare 3, 22 år 

Deltagare 4, 22 år 

 

Man 

 

 

Deltagare 6, 52 år 

Deltagare 7, 61 år 

 

Deltagare 2, 21 år 

Deltagare 5, 23år 

Författaren, 22 år 

Tabell 6.1 – Deltagare enligt urvalskriterier 

Alla deltagares svar samt de anteckningar som gjorts under intervjuerna kan skådas i appendix 

E. I kapitlets tabeller presenteras deltagarna med sitt tilldelade nummer ”1”, ”2” osv. och 

författaren som ”N”. 

6.1 Deltagartolkningar 

I detta kapitel görs en sammanfattande tolkning av studiens deltagare utefter den information 

som samlats in från inledningsfrågorna. Utifrån deras svar tolkas användarens kunskapsnivå 

inom säkerhetsteori. Övriga indikatorer som kan tyda på säkerhetsmässig mognad anges 

också ifall de funnits. Tolkningarna kan sedan användas som referens vid analysen av 

studiens huvudfrågor gällande motivation. 

Författaren visade, enligt de inledande frågorna, på ett högt medvetande inom allmän 

säkerhetsteori. Han beskrev begrepp relaterat till säkerhetsteori korrekt, och förutom att han 

hade en god vana med datorer och smarttelefoner vidtog han flera åtgärder för att skydda sig 

mot intrång. Han hade också en lösning utifall smarttelefonen skulle komma bort. Han var 

försiktig med hur han rörde sig online och till viss mån när han installerade applikationer. Han 

hade tidigare blivit utsatt för identitetsstöld och blivit av med filer. Författaren tog sig inte alls 

tid till att förstå licensavtal och var inte heller noga med att undersöka 

applikationsbehörigheter. 

Deltagare 1 ansågs ha en medelmåttig säkerhetskunskap utifrån inledningsfrågorna. Hon var 

aningen familjär med begreppet kryptering men autentisering kände hon inte till. 

Respondenten hade inte blivit utsatt för någon tidigare säkerhetsincident och kände sig 

obekväm med applikationsbehörigheter och licensavtal, vilka hon inte granskade. Deltagare 1 

ansågs ha en lägre självbild än sitt faktiska kunnande inom området. Hon lyfte själv fram att 

hon ville förbättra sina kunskaper. Hon förlitade sig delvis på att en kunnig bekant kunde 

hjälpa henne med diverse uppgifter. 
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Deltagare 2 tycktes ha en låg kunskap när det gäller säkerhet och var inte alls familjär med 

begreppen autentisering och kryptering. Deltagaren ansåg sin dator väl skyddad enbart genom 

användningen av virusskydd. Han tyckte sig själv ha god vana att använda både datorer och 

smarttelefoner. Deltagaren kände sig inte säker på vad applikationsbehörigheter innebar men 

tyckte inte heller de var obekväma. Han hade tidigare blivit utsatt för identitetsstöld. Överlag 

ger respondenten ett nonchalant intryck av att inte bry sig så mycket om säkerhet, trots att han 

tidigare utsatts för incidenter. 

Deltagare 3 trodde sig inte veta så mycket om säkerhet och hade låg kunskap enligt svaren 

som återgavs under de inledande frågorna. Hon hade ingen aning om vad kryptering eller 

autentisering innebar. Hon visste inte heller ifall hennes dator var säker mot intrång och ansåg 

sig ha en lägre datorvana men en högre smarttelefonvana. Hon använde oftast smarttelefonen, 

istället för en dator, för att utföra uppgifter. Deltagaren brukade blicka över de behörigheter 

som applikationer kräver innan installation. Hon hade också utsatts för identitetsstöld och 

mobilstöld. Även fast hon tidigare utsatts för stöld visste hon inte hur mobilsstöld kan 

hanteras. 

Deltagare 4 visste inte vad kryptering eller autentisering var för något. Hon hade inget direkt 

sätt att hantera mobilstöld men påpekade att hennes säkerhetskopiering via iCloud avhjälper 

dataförlust. Hon hade en medelhög smarttelefonvana och sa att hon kunde använda alla 

tjänster i sin telefon. Respondenten kände ändå inte till spårningstjänster eller kryptering. 

Deltagaren beskrev också sin datorvana som medelhög. Hon ansåg sin dator säkrad mot 

intrång eftersom hon brukade antivirusskydd. På sin smarttelefon brukade hon vara försiktig 

med vilka applikationer hon installerade och kände sig därför bekväm med deras 

behörigheter. Hon hade inte tidigare utsatts för någon säkerhetsincident. Generellt visade hon 

tendens på att ha en medelhög säkerhetskunskap. Deltagaren sa att hon hade viktig 

information på sin smarttelefon och var benägen att försöka skydda den. 

Deltagare 5 utgav sig för att ha bra koll på säkerhet och bevisade sig även vara väl bevandrad 

inom säkerhetsteori. Han beskrev autentisering och kryptering utförligt och förklarade även 

flera tillvägagångssätt för att skydda sig mot intrång. Deltagaren nämnde även tjänster som lät 

honom spåra sin mobiltelefon om den skulle berövas. Han hade en självbild som matchar det 

höga kunnandet enligt de svar som återgetts. 

Deltagare 6 ansågs ha en större självbild av sin säkerhetskunskap. Han beskrev sig, för sin 

ålder, ha god vana vid användning av både dator och smarttelefon. Deltagaren kände sig väl 

skyddad mot datorintrång och nämnde tjänsten Telia säker surf, en tjänst som inkluderar 

virusskydd och brandvägg, som åtgärd han förlitade sig på. Han nämnde att han trodde det 

fanns en funktion i sin telefon för att spåra den, men var inte säker. Kryptering var inte helt 

främmande för honom och inte heller autentisering. Han förstod inte 

applikationsbehörigheters fullständiga innebörd, vilket gjorde att han tyckte de var 

obehagliga. Deltagaren ansågs ha ett medelhögt kunnande men som tidigare nämnt en högre 

självbild. 

Deltagare 7 hade en låg vana av att använda datorer men aningen högre att använda 

smarttelefoner. Han tyckte inte att hans dator var säkrad mot intrång men nämnde sitt 
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virusskydd. Deltagaren visste vad kryptering innebar men autentisering var helt främmande 

för honom. Applikationsbehörigheterna kände han till men inte dess fulla innebörd. Han 

ansåg även behörigheterna som obekväma. Deltagaren tolkades utefter sina svar ha ett 

medelhögt säkerhetskunnande men aningen lägre självbild.  

Deltagare 8 hade en låg självbild av sina egna säkerhetskunskaper och bevisade sig också ha 

lägre kunskap inom säkerhetsteori. Hon framförde att hon hade låg datorvana och ägde inte 

heller en dator. Deltagaren såg sig själv istället ha en högre smarttelefonvana. Hon visste inte 

vad autentisering innebar och inte heller kryptering. Deltagare 8 var den enda deltagaren som 

tog sig tid till att läsa licensavtal. Hennes tekniska kunnande var enligt henne själv lågt då 

bekanta ofta hjälpte henne med tekniska uppgifter. Hon förklarade att hon däremot hade god 

kunskap gällande att ta till sig text.  

Deltagaren kände sig inte säker på de behörigheter hennes nuvarande applikationer hade och 

var också obekväm med det här faktumet. Tidigare hade hon fått sin telefon stulen och varit 

med om en situation där viktiga filer av misstag raderades. 

Utifrån tolkningarna som gjorts enligt ovan har en överskådlig bild tagits fram av deltagarnas 

säkerhetskunskap, se tabell 6.2. 

Säkerhetskunskap 

 N 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kunskapsnivå Hög Medel Låg Låg Medel Hög Medel Medel Låg 

Tabell 6.2 – Översikt av deltagarnas säkerhetskunskap 

6.2 Diskrepansanalys 

I denna sektion presenteras tolkningar av de diskrepanser som funnits i deltagares värderingar 

av aktiviteter. För att uppnå detta har rankinglistor skapats efter de svar som deltagarna 

återgett i intervjuns motivationsfrågor. För frågor med avseende på värde och förväntad 

förmåga användes en svarsskala där respondent fick bedöma ett samband mellan två 

aktiviteter. För att kunna tillge en enskild aktivitet ett värde normaliserades de 

bedömningssvar som inbringats, se appendix F. 

Skillnader hittades genom att jämföra individens rankningslistor och även rankningar mellan 

deltagare i avseende på TMT-aspekter. Deltagarnas rankningslistor finns att skåda i appendix 

G. Tillvägagångssättet som använts för att jämföra rankningslistor, i syfte att hitta 

diskrepanser, kan skådas i appendix H. Diskrepanser som hittas ställs sedan upp i matriser, 

vilka erhålls i appendix I.  

I denna sektion presenteras de resultat som visar på meningsfulla diskrepanser. Med detta 

menas endast de större diskrepanserna som funnits riskfyllda under analysen. Genom att utgå 

ifrån följande kriterier har problem identifierats: 

 Deltagare ser ett värde i att utföra en aktivitet men inte förväntas klara av uppgiften. 

 Deltagare ser ett värde i att utföra en aktivitet men inte spenderar tid på uppgiften. 

Alltså har deltagare skild uppfattning om vad de tycker bör göras men i själva verket 

gör de en helt annan sak. 
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 Deltagare ser inte någon belöning i att utföra en aktivitet 

 Deltagare ser inte något värde att utföra aktivitet, fast de enligt teorin bör göra detta. 

Alla dessa problem kan enligt TMT försämra motivationen att genomföra en aktivitet och ses 

därför som problematiska då risker kan uppstå. I studien har en överstämmelse lägre än 70 % 

(0,7) ansetts intressant för vidare analys. Då en intressant diskrepans hittas analyseras de svar 

som samlats in från ”Varför?” frågorna för att återge deltagarens motiveringar. 

6.2.1 Diskrepanser mellan deltagare 

Jämförelser gjordes mellan alla deltagares rankningslistor baserat på förväntad förmåga, värde 

och tid. Alla deltagare hade relativt lika åsikter i sin förväntade förmåga att slutföra 

aktiviteterna. Ingen utmärkte sig heller i jämförelse med författaren. 

Vid jämförelsen mellan de aktiviteter som deltagarna rankat mest värdefulla framkom en 

större spridning. Deltagare 1, 4, 6 och 7 visade sig värderat säkerhetsaktiviteterna mest olikt 

författaren, se tabell 6.3. 

Värdediskrepanser  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

N 0,6 0,7 0,95 0,65 0,85 0,65 0,6 0,75 

Tabell 6.3 – Deltagarjämförelser med författare, beträffande värde 

Vid en djupare jämförelse av dessa deltagares rankningslistor framkommer att de värderat 

läsa på och förstå högre. Författaren har rankat detta som den minst värdefulla uppgiften. Han 

anser, om säkra källor används, att större risker existerar i att inte utföra resterande aktiviteter. 

Deltagare 4 och 7 har rankat läsa på som den näst mest värdefulla aktiviteten. De förklarade 

att aktiviteten är en stor säkerhetsåtgärd, att man bör vara medveten om vad man skriver 

under så att ens privata information skyddas. Fyra av de fem deltagarna som skiljer 

klassificeras som personer med ett medelhögt säkerhetskunnande i den tolkning som gjorts i 

tidigare sektion. En annan stor skillnad är att både deltagare 6 och 7 inte såg något större 

värde i att uppdatera applikationer. De förklarade i sina motiveringar att aktiviteten inte har 

med säkerhet. Därför har de värderat denna aktivitet lägst. Endast deltagare 1, 4, 5 och 

författaren ansåg detta värdefullt i den mån att undvika säkerhetshål i applikationen. Deltagare 

1 ansågs ha en medelmåttig kunskap och deltagare 5 en hög kunskap. 

Jämförelsen av tidsrankningen visade utslag på en större spridning hos alla deltagare. 

Författarens rankning användes likt innan som en måttstock för att hitta utmärkande individer, 

se tabell 6.4. Deltagare 2, 3, 6, 7 hade en relativt låg överensstämmelse med författaren.  

Tidsdiskrepanser 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

N 0,85 0,55 0,55 0,85 0,95 0,65 0,55 0,6 

Tabell 6.4 – Deltagarjämförelser med författare, beträffande tid 

Detta betyder att endast tre deltagare spenderade likartad tid på säkerhetsaktiviteterna som 

författaren. Vid en närmare granskning av de deltagare som skiljer sig mest från författaren 

framkom att deltagare 2, 3, 7 och 8 inte spenderade någon tid alls säkerhetskopiering. Svar 
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från intervjuerna avslöjar att de inte visste hur man kunde gå tillväga, vilket onekligen är ett 

problem då de tyckte man bör säkerhetskopiera några gånger i veckan eller i månaden. 

Deltagare 8 hade tidigare varit med om en incident där väldigt viktiga filer raderades och 

visade sig ovetande kring utförandet. Deltagare 2 såg ingen anledning själv till att 

säkerhetskopiera och tyckte att man aldrig behöver utföra det. Nonchalansen kan ha berott på 

att han inte blivit av med filer. Det upptäcktes ytterligare att både deltagare 2 och 3 inte 

spenderade någon tid på att uppdatera applikationer, om det inte krävdes.  

Deltagare 8 utförde inte dagliga rutiner och förklarade att detta berodde på lathet. Övriga 

deltagare gjorde det men sa sig ofta slarva med aktiviteten. Deltagare 8 svarade att hon läser 

på och förstår innehåll i licensavtal och behörigheter när tillfället gavs, till skillnad från 

författaren som svarade att man alltid bör göra det, fast han inte praktiserade det.  

Deltagare 2, 3 och 7 spenderade ingen tid på allmänt underhåll vilket författaren alltid gjorde. 

Deltagarna svarade trots det att man alltid bör göra det, Skärmlås var något som ingen av 

dessa deltagare använde. Deltagare 2 förklarade att han inte hade behovet och deltagare 7 

förklarade att han slipper upplåsningsmomentet. Deltagare 3 sa att hon vill använda skärmlås 

men hade inte hittat något som passade henne. De här deltagarna, som inte utförde aktiviteten, 

förklarade att aktiviteten får ta mellan 1-3 sekunder att genomföra, en tidsspendering som de 

flesta skärmlås förhåller sig till. Av de deltagare som minst stämde överens med författaren så 

tolkades alla, förutom deltagare 6, ha en lägre säkerhetskunskap. Deltagare 6 tolkades från 

intervjun inneha en aning högre självbild än vad hans faktiska kunskap bevisade. 

Jämförelser mellan deltagarnas belöningsrankning visade, likt värde- och tidsjämförelser, en 

större spridning i rankningarna. Författarens rankningslista användes likt tidigare som 

måttstock för att hitta utmärkande deltagare, se tabell 6.5. 

Belöningsdiskrepanser 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

N 0,85 0,75 0,85 0,7 0,75 0,55 0,75 0,35 

Tabell 6.5 – Deltagarjämförelser med författare, beträffande belöning 

Diagrammet avslöjar att deltagare 6 och 8 är de som minst överensstämmer med författaren. 

En utförligare granskning avslöjar att deltagare 8 såg en större belöning i att läsa på och 

förstå, i form av en trygghetskänsla. Hon såg inte en lika stor belöning i att uppdatera 

applikationer som författaren. Deltagare 6 visade sig vara den enda deltagaren som inte såg 

någon belöning i att installera och uppdatera applikationer. Han såg inte heller någon risk i att 

inte utföra uppdatering av applikationer. Ytterligare skillnader jämfört med författaren är att 

deltagare 6 inte ser någon som helst belöning i att läsa på och förstå och inte heller en direkt 

belöning i säkerhetskopiering. 

Tabell 6.6 presenterar en översiktsbild av de diskrepanser som hittats mellan studiens 

deltagare och författaren. Då en fullständig överensstämmelse indikeras med ”1” innebär 

resultatet en fullständig överensstämmelse med summan 4, då fyra aspekter jämförs.  
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Diskrepansöversikt i jämförelse med författaren 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Förväntad förmåga 0,8 0,8 0,9 0,75 0,7 0,7 0,7 0,8 

Värde 0,6 0,7 0,95 0,65 0,85 0,65 0,6 0,75 

Tid 0,85 0,55 0,55 0,85 0,95 0,65 0,55 0,6 

Belöning 0,85 0,75 0,85 0,7 0,75 0,55 0,75 0,35 

Summa: 3,1 2,8 3,25 2,95 3,25 2,55 2,6 2,5 

Andel: 0,78 0,7 0,81 0,74 0,81 0,64 0,65 0,63 

Tabell 6.6 – Diskrepansöversikt mellan författaren och övriga deltagare 

Sammanfattningsvis stämmer deltagare 3 och 5 bäst överens med författaren medan deltagare 

6, 7 och 8 skiljer sig mest. Deltagare 5 var den enda respondent, utöver författaren, som 

tolkades ha en hög säkerhetskunskap utifrån studiens inledningsfrågor. Deltagare 3 tolkades 

ha en låg säkerhetskunskap vilket är intressant. 

6.2.2 Individdiskrepanser 

I föregående kapitel presenterades en översikt av skillnader mellan deltagare och författare. I 

detta kapitel jämförs individens rankningslistor baserat på TMT-aspekterna. Syftet är att 

presentera och sedan tolka de diskrepanser som erhållits enligt de kriterier som presenterats i 

sektionens inledning. 

6.2.2.1 Författaren 

Tabell 6.7 visar på att de aktiviteter författaren förväntades klara av inte överensstämmer med 

de uppgifter som han värdesatt högt. Det framkommer att författaren har rankat dagliga 

rutiner samt installation och uppdatering som väldigt enkla uppgifter. Han ansåg dock att de 

inte är lika värdefulla som säkerhetskopiering och allmänt underhåll som han ansåg svårare att 

genomföra.  

Författaren 

 Förväntad förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde 

Förväntad förmåga 1 0,45 0,8 0,85 0,78 

Värde 0,45 1 0,65 0,6 0,68 

Tid 0,8 0,65 1 0,85 0,83 

Belöning 0,85 0,6 0,85 1 0,83 

Tabell 6.7 – Författarens diskrepansmatris 

En aktivitet som anses värdefull bör också spenderas tid på enligt tidigare uppsatta kriterier. 

Hos författaren erhålls en överstämmelse på 65 % gällande tid och värde. Det här utslaget 

beror på att författaren spenderade mycket tid på dagliga rutiner samt installation och 

uppdatering som han inte värderade värdefullt. 

En lägre överensstämmelse fanns också i värde och belöningsjämförelsen. Författaren såg en 

större belöning i de aktiviteter han ansåg mindre värdefulla. Den största belöningen såg han i 

installation och uppdatering av applikationer. 



29 

 

6.2.2.2 Deltagare 1 

Diskrepansanalysen av deltagare 1 visar att den förväntade förmågan i kontrast till värde 

(55 %) och även belöning (60 %) hade låga överensstämmelser. Värdet av att slutföra en 

aktivitet i kontrast mot tid visade på en låg överstämmelse (40 %), se tabell 6.8.  

Deltagare 1 

 Förväntad förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde 

Förväntad förmåga 1 0,55 0,75 0,6 0,73 

Värde 0,55 1 0,4 0,35 0,58 

Tid 0,75 0,4 1 0,65 0,70 

Belöning 0,6 0,35 0,65 1 0,65 

Tabell 6.8 – Deltagare 1, diskrepansmatris 

Det visade sig att deltagaren fann säkerhetskopiering väldigt värdefullt men att hon inte hade 

någon aning om hur hon skulle utföra detta på sin smarttelefon. Detta bidrar till skillnaden i 

jämförelsen mellan värde och tid. Deltagaren svarade att man bör utföra säkerhetskopiering 

någon gång i veckan. 

Vidare analys av rankningen mellan belöning och förväntad förmåga visar att deltagaren såg 

en indirekt belöning, i form av en trygghetskänsla, för att läsa på och förstå. Deltagarens svar 

visar på att hon har en låg förväntan att klara av denna aktivitet.  

6.2.2.3 Deltagare 2 

Deltagare 2 visade sig ha låga överensstämmelser i jämförelserna mellan förväntad förmåga 

och värde (65 %) samt värde och tid (60 %), se tabell 6.9.  

Deltagare 2 

 Förväntad förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde 

Förväntad förmåga 1 0,65 0,85 0,8 0,83 

Värde 0,65 1 0,6 0,45 0,68 

Tid 0,85 0,6 1 0,75 0,80 

Belöning 0,8 0,45 0,75 1 0,75 

Tabell 6.9 – Deltagare 2, diskrepansmatris 

Utförligare granskning av deltagarens rankningslistor avslöjar att läsa på och förstå rankats 

som värdefullt samtidigt som respondenten svarade att hans förväntande förmåga att klara av 

uppgiften var låg. Också säkerhetskopiering rankades som en värdefull aktivitet samtidigt 

som hans förväntan att klara av uppgiften var låg. I motsats såg han inte installation och 

uppdatering som en värdefull aktivitet, men hade höga förväntningar att klara av den. 

Säkerhetskopiering, som deltagaren rankade värdefullt, spenderade han ingen tid på. Under 

intervjun framkom att han inte tyckte man behövde genomföra detta. Allmänt underhåll såg 

respondenten också ett värde i men han har valt att inte spendera någon tid på aktiviteten. Han 

förklarade att han inte hade behovet. Deltagartolkningen visade att deltagaren inte blivit utsatt 

för stöld, vilket kan bidra till vårdslöshet. 

Belöningsdiskrepansen i avseende på värde visar att uppgiften läsa på och förstå, som 

rankades värdefull, inte hade någon belöning i deltagarens ögon. Detta är ett problem då en 
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belöning kan locka användaren till att genomföra en uppgift. Han såg inte heller någon 

belöning i säkerhetskopiering. 

6.2.2.4 Deltagare 3 

De lägsta överensstämmelserna hos deltagare 3 erhölls i jämförelsen mellan värde med 

belöning (50 %) samt förväntad förmåga (50 %). En överensstämmelse under 70 % sågs 

också i tid och värde (65 %) samt tid och belöning (65 %), se tabell 6.10. 

Deltagare 3 

 Förväntad förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde 

Förväntad förmåga 1 0,5 0,75 0,9 0,79 

Värde 0,5 1 0,65 0,5 0,66 

Tid 0,75 0,65 1 0,65 0,76 

Belöning 0,9 0,5 0,65 1 0,76 

Tabell 6.10 – Deltagare 3, diskrepansmatris 

Deltagarens rankning av värde visar på större skillnader gentemot rankningarna i de andra 

motivationsperspektiven. En djupare analys av deltagarens rankningslistor visar att 

installation och uppdatering av applikationer rankades lågt i värde samtidigt som deltagaren 

hade en hög förväntan att klara av uppgiften. Individen spenderade inte heller någon tid på att 

utföra uppdateringar av den anledningen att hon tror sin telefon ska prestera sämre. 

Allmänt underhåll rankade deltagaren som en väldigt värdefull uppgift. Däremot spenderade 

hon ingen tid alls på uppgiften trots en hög förväntan att klara av den. Respondenten använde 

inte skärmlås som är ett grundläggande skydd. Hon beskrev under intervjun att hon inte hittat 

något som passade henne. 

Likt tidigare analyserade deltagare såg hon ett väldigt högt värde i att säkerhetskopiera men 

hade en väldigt låg förväntan att klara av aktiviteten. Deltagaren beskrev att hon inte hade 

någon aning om hur hon ska gå tillväga. Hon påpekade att hon blivit mycket dåligt 

informerad kring utförandet. 

6.2.2.5 Deltagare 4 

Deltagare 4 visade sig ha studiens största diskrepanser mellan sina rankningar. Alla 

jämförelser visade sig ha relativt stora skillnader. De lägsta överensstämmelserna hittades i 

jämförandet mellan rankningen av värde i kontrast mot förväntad förmåga (25 %) och tid 

(25 %), se tabell 6.11. 

Deltagare 4 

 Förväntad förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde 

Förväntad förmåga 1 0,25 0,6 0,3 0,54 

Värde 0,25 1 0,25 0,55 0,51 

Tid 0,6 0,25 1 0,6 0,61 

Belöning 0,3 0,55 0,6 1 0,61 

Tabell 6.11 – Deltagare 4, diskrepansmatris 
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En djupare analys av deltagarens rankningslistor visade på att hon ansåg sig ha en låg 

förväntad förmåga att läsa på och förstå. Deltagaren spenderade heller ingen tid på aktiviteten 

fast den ansågs mycket värdefull. Det här har bidragit till de större diskrepanserna. Hon 

värderade även säkerhetskopiering högt men spenderade, enligt henne själv, inte tillräckligt 

med tid på aktiviteten. 

6.2.2.6 Deltagare 5 

Deltagare 5 var den enda deltagare, utöver författaren, som tolkades ha höga 

säkerhetskunskaper. Han visade sig ha färre diskrepanser mellan sina rankningar än de flesta 

deltagare, inklusive författaren, se tabell 6.12. 

Deltagare 5 

 Förväntad förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde 

Förväntad förmåga 1 0,8 0,85 0,7 0,84 

Värde 0,8 1 0,65 0,5 0,74 

Tid 0,85 0,65 1 0,75 0,81 

Belöning 0,7 0,5 0,75 1 0,74 

Tabell 6.12 – Deltagare 5, diskrepansmatris 

Diskrepanserna mellan värde och tid (65 %) samt belöning (50 %) var de som enligt 

kriterierna ansågs intressanta för vidare analys. En noggrannare analys av deltagarens 

rankningslistor visade på att respondenten inte spenderade så mycket tid på 

säkerhetskopiering som han tyckte han borde göra. Säkerhetskopiering hade respondenten 

värderat högt. Intervjun avslöjade att detta berodde på glömskhet och att han ibland inte hade 

något viktigt att säkerhetskopiera. Diskrepansen mellan värde och belöning visade att han inte 

såg någon stor belöning i säkerhetskopiering. 

6.2.2.7 Deltagare 6 

Deltagare 6 visade sig ha relativt höga överensstämmelser. Endast jämförelsen mellan 

förväntad förmåga och värde av att genomföra uppgift visade en lägre överensstämmelse 

(60 %), se tabell 6.13. 

Deltagare 6 

 Förväntad förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde 

Förväntad förmåga 1 0,6 0,75 0,8 0,79 

Värde 0,6 1 0,75 0,7 0,76 

Tid 0,75 0,75 1 0,75 0,81 

Belöning 0,8 0,7 0,75 1 0,81 

Tabell 6.13 – Deltagare 6, diskrepansmatris 

Vid granskning av de båda rankningslistorna framkom att deltagaren såg ett relativt stort 

värde i att läsa på och förstå licensavtal samt applikationsbehörigheter. Hans förväntade 

förmåga att klara av uppgiften rankades dock väldigt lågt.  

Deltagaren hade hög förväntad förmåga att uppdatera applikationer men såg ett lågt värde i att 

utföra uppgiften. Under intervjun beskrev han att aktiviteten inte hade med säkerhet att göra. 
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6.2.2.8 Deltagare 7 

Deltagare 7 erhöll lägst överensstämmelser vid jämförelse av värde med tid (30 %), belöning 

(35 %) och förväntad förmåga (45 %), se tabell 6.14. 

Deltagare 7 

 Förväntad förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde 

Förväntad förmåga 1 0,45 0,85 0,8 0,78 

Värde 0,45 1 0,3 0,35 0,53 

Tid 0,85 0,3 1 0,85 0,75 

Belöning 0,8 0,35 0,85 1 0,75 

Tabell 6.14 – Deltagare 7, diskrepansmatris 

Deltagare 7 värderade läsa på och förstå som en värdefull uppgift. Han rankade sin förväntade 

förmåga att utföra aktiviteten som låg och spenderade heller inte någon tid på att läsa på och 

förstå. Han ansåg även belöningen som liten för uppgiften.  

Säkerhetskopiering värderades också högt av respondenten. Han beskrev under intervjun att 

han inte visste hur han skulle gå tillväga för att utföra aktiviteten, vilket innebar att han inte 

spenderade någon tid på säkerhetskopiering.  

Något respondenten visade sig inte tycka vara av värde var installation och uppdatering av 

applikationer. Enligt honom var det inte en aktivitet som kunde öka hans säkerhet. Deltagaren 

hade relativt hög förmåga att slutföra aktiviteten och spenderade tid på den. 

Allmänt underhåll rankade deltagaren som den mest värdefulla uppgiften men han spenderade 

ingen tid alls på aktiviteten. Han motiverade sin anledning till att slippa den extra process som 

skärmlås medför. Det framkom i deltagartolkningen att deltagaren inte tidigare fått sin 

mobiltelefon stulen, vilket kan bidra till oaktsamheten. 

6.2.2.9 Deltagare 8 

Deltagare 8 tolkades av inledningsfrågorna ha en låg säkerhetskunskap. Hon beskrev sig själv 

besitta låga tekniska kunskaper. Deltagaren hade flera lägre överensstämmelser mellan sina 

rankningslistor, se tabell 6.15.  

Deltagare 8 

 Förväntad förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde 

Förväntad förmåga 1 0,5 0,6 0,4 0,63 

Värde 0,5 1 0,4 0,6 0,63 

Tid 0,6 0,4 1 0,7 0,68 

Belöning 0,4 0,6 0,7 1 0,68 

Tabell 6.15 – Deltagare 8, diskrepansmatris 

En noggrann analys av individens rankningslistor visar att deltagaren rankade 

säkerhetskopiering högst av alla aktiviteter i värde, men hade låg förväntan att klara av 

uppgiften. Deltagaren spenderade heller ingen tid på aktiviteten och visste inte hur hon skulle 

bära sig åt.  

Dagliga rutiner var ytterligare en aktivitet som respondenten inte spenderade någon tid på. 

Hon värderade även värdet för utförandet av uppgiften som lågt, enligt henne var det bara 
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angeläget för att spara batteri.  

Deltagare 8 svarade att hon läser på och försöker förstå varje gång tillfället ges fast hon 

rankade sin förväntade förmåga gällande denna aktivitet som låg.  

Under intervjun framkom att bekanta oftast hjälpte deltagaren med tekniska uppgifter, vilket 

skapar en viss osäkerhet angående kvalitén av hennes svar. Respondenten verkade stundtals 

inte vara fullt medveten om vad som diskuterades. Att deltagaren inte är medveten om hur 

hon ska använda sin smarttelefon skapar en risk i sig. Att respondenten tillhörde den äldre 

åldersgruppen kan ha inneburit att hon ännu inte assimilerats i området. 

6.3 Summerande tolkningar 

I kapitel 6.2 har diskrepanser mellan deltagare och diskrepanser mellan individuella 

värderingar presenterats. I detta kapitel kommer de problem och risker som identifierats 

överskådliggöras och tolkas. Problem presenteras här i underkapitel namngivna efter den 

aktiviteten dess risker berör. 

Observera att det normaliserade värdet ”0,5” inom tidsrankningen, i underkapitlens tabeller, 

betyder att en deltagare inte spenderar tid på aktiviteten men tycker att den alltid bör utföras. 

Se kapitel 5.2.1 angående den specifika kodningen för tid och belöning. 

6.3.1 Läsa på och förstå 

Undersökningen visar på att flera deltagare i studien tyckte aktiviteten läsa på och förstå var 

värdefull men de förväntade sig inte att klara genomförandet av uppgiften, se tabell 6.16.  

Läsa på och förstå 

 N 1 2 3 4 5 6 7 8 

Förväntad förmåga 0 0,25 0,08 0,08 0,08 0 0 0,25 0,17 

Värde 0,17 0,25 0,5 0,08 0,67 0,08 0,5 0,67 0,33 

Tid 0,5 0,5 0,17 0,17 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Belöning 0,33 0,67 0 0 0,67 0,33 0 0,33 0,67 

Tabell 6.16 – Deltagarnas rankningslistor av att läsa på och förstå 

Deltagare som värdesatte uppgiften visade sig ändå inte spendera någon tid på aktiviteten. 

Anledningar beskrevs av deltagare bero på licensavtalens massiva textomfång samt de 

juridiska formuleringarna. Detta gjorde aktiviteten, enligt respondenterna, tröttsam och 

tidskrävande. Att deltagarna hade en skild uppfattning kring vad de tyckte man bör göra och 

att de inte förväntades klara av aktiviteten är problem som medför potentiella risker.  

Aktiviteten saknade också en direkt belöning enligt flera av studiens deltagare. Vissa av 

deltagarna samt författaren såg inte heller något högt värde i att utföra uppgiften, vilket de 

enligt teorin bör göra, vilket också tolkas som en potentiell risk.  

Applikationsbehörigheter diskuterades även inom denna aktivitet och rankningarna i tabell 

6.16 reflekterar också deltagarnas värderingar gällande förmågan att läsa på och ta till sig 

denna information. Flera deltagare var familjära med begreppet men ansåg sig inte förstå 

behörigheternas fullständiga innebörd. Flera deltagare beskrev behörigheter som obekväma i 

studiens inledande frågor. Trots detta accepterade deltagarna blint applikationsbehörigheter 
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för att få använda applikationer de ville ha. Det här skapar ytterligare en potentiell risk 

eftersom användaren blir mer mottaglig för hot. 

Förslagsvis skulle det behöva förklaras tydligare varför applikationer kräver sina specifika 

behörigheter, speciellt på Android plattformen. Införande av detta skulle göra det enklare att 

sålla bort applikationer med överflödiga behörigheter.  

Sannolikheten för att en större konsekvens ska inträffa p.g.a. att man inte är insatt i ett 

licensavtal skulle vilja påstås vara relativt låg. Detsamma angående applikationsbehörigheter, 

ifall en säker källa används. Att välja att ingå ett avtal utan att förstå dess innebörd kan leda 

till att privat information används på ett sätt som anses oacceptabelt, vilket flera deltagare 

oroade sig över. Samtliga deltagare såg någon form av risk i att inte utföra uppgiften, vare sig 

det gällde att bli lurad eller att utvecklaren skulle få tillgång till information som de inte ville 

ge ut. Trots detta var alla studiens deltagare dåligt insatta i de licensavtal som deras tjänster 

brukar.  

Flertalet av studiens deltagare, som inte spenderade någon tid på att läsa på och förstå, kunde 

tänka sig att spendera upp till 5 minuter på aktiviteten. Att konstruera användaravtal på ett sätt 

som framför det väsentliga och utmärkande i avtalet skulle kunna vara en del av en lösning. 

Studiens äldre deltagare tenderade att värdera aktiviteten högre än de yngre respondenterna. 

Studiens omfattning omöjliggör generalisering mot en population, men för framtida arbete 

kan detta vara av intresse att undersöka vidare. 

6.3.2 Installation och uppdatering av applikationer 

I studiens analys framkom det att två deltagare inte spenderade någon tid på denna aktivitet, 

se tabell 6.17.  

Installation och uppdatering 

 N 1 2 3 4 5 6 7 8 

Förväntad förmåga 0,92 0,83 0,58 0,83 0,5 0,58 0,58 0,58 0,67 

Värde 0,42 0,08 0,25 0,33 0,42 0,42 0 0 0,58 

Tid 1 1 0,17 0,17 1 1 0,67 0,67 0,67 

Belöning 1 1 1 1 1 1 0 1 0,33 

Tabell 6.17 – Deltagarnas rankningslistor av installation och uppdatering av applikationer 

En av dessa deltagare motiverade sin handling till att kunna behålla högre prestanda på 

telefonen. Att förbise uppdateringar av applikationer kan innebära en risk i form av att 

eventuella säkerhetshål residerar på enheten.  

Några deltagare såg inte heller någon säkerhetsrisk i att inte utföra aktiviteten. Det visade sig 

också att flera deltagare inte såg något, eller ett väldigt lågt, värde i att utföra aktiviteten. 

Respondenternas svar under intervjun avslöjade att de inte såg aktiviteten som en 

säkerhetsåtgärd. Detta återsågs även bland de deltagare som rankat aktiviteten högre i värde, 

istället ansågs det enda värdet vara ny funktionalitet. Att inte se något värde, eller felaktigt 

värde, i en aktivitet kan som tidigare nämnt innebära potentiella risker. Deltagare 6 såg inte 

heller någon belöning i att utföra aktiviteten. Enligt honom tog det bara extra tid.  
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6.3.3 Dagliga rutiner 

Analysen visar på att detta var en aktivitet som alla deltagare hade en relativt hög förväntad 

förmåga att klara av, se tabell 6.18.  

Dagliga rutiner 

 N 1 2 3 4 5 6 7 8 

Förväntad förmåga 0,75 0,92 0,83 0,92 0,75 0,75 0,67 0,83 0,42 

Värde 0,42 0,83 0,58 0,42 0 0,58 0,25 0,33 0,08 

Tid 0,83 0,83 0,83 1 0,83 0,83 0,83 1 0,5 

Belöning 0,67 0,67 1 1 0,33 1 0,67 1 0,33 

Tabell 6.18 – Deltagarnas rankningslistor av dagliga rutiner 

Ett problem visade sig vara att vissa deltagare inte såg något värde i att utföra uppgiften. 

Deltagare 4 såg det inte som en säkerhetsåtgärd att stänga av Wi-Fi. Det visade sig också att 

några av deltagarna, som såg värde i aktiviteten, inte kunde associera säkerhetsaspekten. 

Dessa deltagare svarade att de endast utför dagliga rutiner för att spara batteritid på sin enhet. 

En potentiell risk är då att användaren utför aktiviteten av fel skäl. Alla, förutom deltagare 8, 

spenderade relativt mycket tid på uppgiften men glömde ibland.  

Problemet skapar en möjlighet att utforma en funktion för automatisk avstängning av 

exempelvis Wi-Fi. Funktionen skulle exempelvis kunna baseras på lokalisering och stänga av 

Wi-Fi när man lämnar sitt hem. En sådan funktion skulle till viss del avhjälpa problemet. 

6.3.4 Allmänt underhåll 

Analysen visade på en potentiell risk då tre deltagare inte spenderade någon tid alls på 

uppgiften men såg ett högt värde i aktiviteten, se tabell 6.19.  

Allmänt underhåll 

 N 1 2 3 4 5 6 7 8 

Förväntad förmåga 0,5 0,33 0,67 0,5 0,67 0,83 1 0,75 0,92 

Värde 0,67 0,67 0,58 0,75 0,5 0,75 1 0,83 0,5 

Tid 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 

Belöning 0,67 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Tabell 6.19 – Deltagarnas rankningslistor av allmänt underhåll 

Dessa tre deltagare förklarade att man alltid bör använda ett grundläggande skydd som 

skärmlås, men ingen brukade det. Alla tre hade en relativt hög förväntad förmåga att klara av 

aktiviteten. Under intervjun förklarade dessa deltagare att de också såg risker i avsaknaden av 

skydd. 

Deltagare 3 poängterade att det inte fanns något skärmlås som passade henne. Deltagare 2 och 

7 förklarade att de inte hade behovet samt att de slapp gå igenom processen att låsa upp 

telefonen. Respondenterna som inte använde skärmlås svarade att aktiviteten får ta några 

sekunder att utföra. Vilket vissa, om än inte de säkraste, skärmlås tar att utföra.  

Deltagartolkningen visade att två av deltagarna som inte utförde allmänt underhåll inte blivit 

utsatta för mobilstöld, vilket kan vara en bidragande faktor till deras försummande av 

skärmlås.  

Den potentiella risken som här erhålls kan innebära stora konsekvenser för användare. Ifall en 
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enhet kommer i fel händer blir privat information mer lättillgänglig för en angripare. 

Exempelvis kan det här leda till identitetsstöld. 

6.3.5 Säkerhetskopiering 

Säkerhetskopiering rankade flera deltagare som väldigt värdefull. Analysen visar på 

potentiella risker då flera deltagare, trots den höga värderingen, inte spenderade någon tid på 

aktiviteten samt hade en låg förväntad förmåga att klara av uppgiften, se tabell 6.20. 

Säkerhetskopiering 

 N 1 2 3 4 5 6 7 8 

Förväntad förmåga 0,33 0,17 0,33 0,17 0,5 0,33 0,25 0,08 0,33 

Värde 0,83 0,67 0,58 0,92 0,92 0,67 0,75 0,67 1 

Tid 0,83 0,33 0 0,33 0,17 0,67 1 0,17 0,5 

Belöning 0,67 0,67 0 0,33 0,67 0,33 0,33 0,33 0,67 

Tabell 6.20 – Deltagarnas rankningslistor av säkerhetskopiering 

Anledningen till att flera av deltagarna hade låg förväntad förmåga, och inte spenderade 

någon tid på säkerhetskopiering, var att de inte hade någon aning om hur de skulle gå tillväga. 

En av deltagarna såg inte heller någon belöning i aktiviteten. Dessa potentiella risker kan 

medföra att användare blir av med viktig information. 

En av studiens deltagare påpekade att hon inte fått information kring hur man går tillväga. En 

form av lösning skulle därför kunna vara att informera eller utbilda smarttelefonanvändare 

angående hur man utför säkerhetskopiering. 

6.3.6 Övriga fynd 

Kryptering visade sig i inledningsfrågorna vara ett okänt begrepp för många. Ingen av 

deltagarna visste om att man kunde kryptera sin enhet, eller vissa delar information, för en 

ökad säkerhet. Detta är något som bör åskådliggöras för användaren så att denne får en chans 

att nyttja säkerhetsåtgärden. 

Studien har också hittat ett problem i att flera av deltagarna inte visste om, eller brukade, en 

metod för att hantera mobilstöld eller förlorad smarttelefon. För hantering av detta finns 

exempelvis flera tjänster från bl.a. mobiltillverkare, som möjliggör spårning, låsning och 

eventuellt radering av enheten. På detta vis kan risken minska att privat information 

äventyras. Detta funna problem kan lösas genom att tydligare informera om tjänsten för 

användaren. 
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7 Jämförelse till relaterat arbete  

Tidigare i denna rapport redogörs för liknande arbeten som identifierats under 

informationssökandet; studierna utförda av Jones, Chin och Aiken (2014) och Imgraben, 

Engelbrecht och Choo (2014). En studie utförd på Göteborgs universitet av Fargai Petrini och 

Karlsson (2013) jämförs också med min studie i detta kapitel. 

Jones, Chin och Aiken (2014) har studerat säkerhetsmedvetande hos personer gällande 

smarttelefoner. Författarna har genomfört en kvantitativ studie på ett specificerat urval; 

handelsstuderande på ett universitet. Min studie har istället valt ett kvalitativt 

tillvägagångssätt och har därmed ett mindre antal respondenter. Även personer med olika 

bakgrund har i min studie intervjuats för att fånga in fler perspektiv.  

I ett kvantitativt tillvägagångssätt används andra metoder. Jones, Chin och Aiken (2014) har i 

sin studie brukat enkäter för att samla in data till skillnad från min studie som använt sig av 

intervjuer.  

Studierna har dock likheter vid utformning av frågor till instrumentet. I min studie har 

säkerhetsrekommendationer definierade av IC3 (2012) använts vid utformningen av 

säkerhetsaktiviteter till den konceptuella modellen. Denna inspiration kom från Jones, Chin 

och Aiken (2014), där även de till viss grad brukat praxisen för att skapa frågor i sitt 

instrument. Den största skillnaden mellan respektive studier är att min studie har som mål att 

identifiera bakomliggande problem, medan studien utförd av Jones, Chin och Aiken (2014) 

syftar till att kartlägga studenters säkerhetsuppfattning på plattformen. En begränsning som 

författarna själva nämner med deras studie var att validiteten av instrumentet inte formellt 

fastställts. Denna studie har i kontrast brukat en validitetschecklista för att förebygga och 

redogöra för olika validitetshot under arbetsprocessen. 

Imgraben, Engelbrecht och Choo (2014) har likt min studie behandlat 

smarttelefonsäkerhetsområdet. Skillnaden är även här att författarna har använt ett kvantitativt 

tillvägagångssätt i sin metod för att se säkerhetsmedvetenhet hos en population; 

smarttelefonägare på ett universitet. Urvalet är aningen bredare än i studien utförd av Jones, 

Chin och Aiken (2014), då olika studenttyper och även akademisk personal deltagit i 

undersökningen.  

I min studie är istället urvalet baserat på två kriterier; ålder och kön. Inte i syfte att kunna 

generalisera ett resultat utan istället att samla in så många perspektiv som möjligt. 

Engelbrecht och Choo (2014) har utarbetat en enkätundersökning som baseras utifrån fem 

huvudhot som de anser mobila enheter vara utsatta för. Syftet är att se hur respondenterna 

beter sig inom varje kategori. I min studie har istället en lista med 

säkerhetsrekommendationer (IC3, 2012) använts i kombination med tidigare arbeten för att 

motivera viktiga säkerhetsaspekter. Motivationsfaktorer till frågekonstruktionen har sedan 

erhållits från Steels (2007) motivationsteori. 

Fargai Petrini och Karlsson (2013) behandlar också smarttelefonsäkerhet i sin studie. 

Författarna har gjort en netnografisk studie kring två fall där användare utsatts för hot på 

grund av sitt smarttelefonanvändande. I deras metod användes observationer som utfördes på 

diskussionsforum där de olika fallen behandlades. Observationerna användes sedan för att 
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profilera personer efter olika egenskaper. Profilerna erhöll olika egenskaper och bedömdes 

som mer eller mindre riskbenägna. Likheten som Fargai Petrini och Karlssons (2013) studie 

har med min studie är att deras syfte var att hitta bakomliggande problem, som innebär 

potentiella risker. De har via profilering kunnat utse riskbenägenhet hos olika typer av 

användare. I min studie har istället en motivationsteori använts för att hitta bakomliggande 

problem utefter viktiga säkerhetsaspekter. 

En stor skillnad gentemot relaterade studier är att min studie brukar en vedertagen 

motivationsteori och försöker med hjälp av denna hitta bakomliggande problem som 

resulterar i låg motivation att utföra en uppgift. Dessa problem kan adresseras som potentiella 

risker. 
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8 Diskussion 

Studiens syfte var att identifiera potentiella risker, baserat på väsentliga aspekter, i avseende 

på motivation hos smarttelefonanvändare. Väsentliga aspekter togs fram i en konceptuell 

modell som också var det ramverk i vilket arbetet omslöts. En vedertagen motivationsteori 

användes som grund i frågekonstruktionen för att erhålla en heltäckande bild av 

bakomliggande problem beträffande motivation. Analysen resulterade i fynd som kan 

innebära potentiella risker för smarttelefonanvändare. Detta var studiens mål och med 

ovannämnda tillvägagångssätt har det också kunnat uppfyllas. 

Att en kvalitativ metod användes i undersökningen försämrar den externa validiteten av 

resultatet. Det mindre urvalet gör det omöjligt att generalisera resultatet mot en population, 

något som en kvantitativ metod hade kunnat uppfylla. Att hitta hur vanligt förekommande ett 

problem är sattes inte upp som mål för studien. Studien syftar istället på att upplysa kring 

potentiella risker inom området. Därför har det i arbetet fokuserats på att ta fram en 

konceptuell modell efter säkerhetsteori angående vad användare bör tänka på. Med hjälp av 

en vedertagen teori i frågekonstruktionen har upptäckandet av relevanta diskrepanser 

möjliggjorts. Detta tillvägagångssätt ökar den grad resultatet kan vara av intresse för 

utomstående. Genom åskådliggörandet av författarens egna värderingar kan läsaren själv 

skaffa en uppfattning om författaren och rapportens innehåll. 

Med hjälp av de metoder som använts i tillvägagångsättet erhåller studien en hög 

tillförlitlighet. Hur den konceptuella modellen tagits fram och hur frågor har konstruerats 

åskådliggörs tydligt. En diskussion kring den konceptuella modellen och ifall alla 

frågekombinationer är av intresse kan givetvis föras. Den modell som studien tagit fram 

innehåller väsentliga aspekter som hittats. Den erhåller dock inte alla viktiga infallsvinklar 

inom området och studiens resultat åskådliggör därför inte alla problemaspekter. 

Tillvägagångsättet medför att resultatet endast kan visa på potentiella risker rörande 

användares motivation att utföra modellens fördefinierade säkerhetsaktiviteter. Tekniska 

aspekter som kan ha påverkat deltagare tas därmed inte upp. En aktivitet som i efterhand 

ansågs intressant att inkludera är utförandet av säkerhetsuppdateringar på smarttelefonens 

operativsystem.  

Studiens urval kan också diskuteras. Deltagare valdes ut efter två kriterier; ålder och kön. För 

att hitta ett mer vidare perspektiv hade det varit intressant att lyfta in utbildningsnivå och även 

deltagares yrkesområde. Studiens omfattning gjorde det endast möjligt att utgå från två 

kriterier. Hade studien gjorts om hade könsperspektivet bytts ut mot utbildningsnivå eller 

yrkesområde. En komplettering av den tidskodning som utfördes hade även gjorts för att 

också erhålla hur lång tid deltagare kan tänka sig spendera på uppgiften. 

Då en bedömning av sannolikheter och konsekvenser inte bedrivits kan studien inte visa på 

allvarlighetsgraden i de funna potentiella riskerna. Istället var studiens fokus att identifiera 

dessa problem. Att utveckla detta kan vara av intresse för framtida arbete. I analysen 

exemplifieras även hur de funna problemen kan hanteras. Genomgående är 

kunskapsavsaknad, för vilken utbildning i olika former skulle behövas. Också tekniska 
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implementationer skulle kunna lösa, om i alla fall mildra, vissa problem. En undersökning av 

detta ligger i intresse för framtida arbete.  
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9 Slutsats 

Studiens frågeställning har varit att hitta potentiella risker beträffande användares motivation. 

Avgränsningar gjordes efter säkerhetsaspekterna i den konceptuella modellen som tagits fram 

efter tidigare arbeten och säkerhetsrekommendationer. Studien avgränsades även till att 

utföras på ett mindre antal deltagare. Respondenterna valdes ut enligt ett specificerat urval i 

syfte att erhålla fler perspektiv. För att kunna identifiera problem och orsaker utformades en 

metod med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Utöver den konceptuella modellen brukades en 

vedertagen motivationsteori för att skapa relevanta frågor till smarttelefonanvändare. Med 

intervjuer som insamlingsmetod kunde potentiella risker identifieras inom det studerade 

området.  

Resultatet av denna studie visar på att det finns problematik beträffande säkerhetsmedvetandet 

hos smarttelefonanvändare. De potentiella risker som hittades i studiens analys kan försämra 

användares säkerhet. Problemorsaker har funnits där användare hade en låg förväntad 

förmåga att klara av en säkerhetsuppgift fast hen såg ett värde i att utföra aktiviteten. Det har 

också framkommit att deltagare inte såg något värde eller belöning i att genomföra aktiviteter. 

Respondenter har också värderat säkerhetsåtgärder högt medan de i praktiken inte spenderade 

tid på uppgifterna. En total ovetskap hos deltagarna kring vissa säkerhetsåtgärder har även 

funnits. Exempel på potentiella risker ses i följande problem: 

 Deltagare förväntade sig inte klara av att läsa på och förstå licensavtal eller 

applikationsbehörigheter men såg uppgiften som värdefull. Deltagare spenderade 

heller ingen tid på aktiviteten. Detta berodde på överflödet av information, krångliga 

juridiska formuleringar och behörigheter är otydliga.  

 Deltagare såg inget värde i att utföra dagliga rutiner på sin enhet. Aktivitetens enda 

värde beskrevs som att spara batteritid på enheten. Deltagare slarvade även med 

tidspenderingen på denna uppgift. 

 Deltagare beskrev säkerhetskopiering som en värdefull uppgift men hade låg 

förväntad förmåga att utföra uppgiften på sin smarttelefon. Deltagare spenderade 

ingen tid alls på aktiviteten då kunskap saknades. 

 Deltagare var ovetande om säkerhetsåtgärder som kryptering och tjänster för att 

hantera förlust eller stöld av en smarttelefon. 

 Deltagare värderade allmänt underhåll som värdefullt, men spenderade ingen tid på ett 

grundläggande skydd som skärmlås.  

 Deltagare såg inget värde i installation och uppdatering av applikationer. Aktiviteten 

beskrevs som en onödig och irrelevant säkerhetsaspekt. För en deltagare fanns en 

belöning i att uppdatera applikationer. Belöningen förklarades som att inte försämra 

enhetens prestanda. 

Deltagare har tolkats utefter deras kunskap inom säkerhetsteori samt övriga indikatorer som 

kan ha bidragit till en högre säkerhetsmognad hos respondenten, vilket kan nyanserat 

respondentens svar. Oavsett kunskap hade de flesta av studiens deltagare en självbild 

likvärdig sin kunskap. En sådan självinsikt är positiv i den bemärkelsen att den kan utnyttjas 

för att utarbeta potentiella lösningar för funna problem. 
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9.1 Bidrag 

Denna studie har bidragit till att uppmärksamma problem och orsaker i säkerhetsmedvetande 

och säkerhetspraktiserande hos smarttelefonanvändare. De resultat och analyser som 

presenteras i sektion 6 kan bidra plattformsutvecklare med utmärkande problem som kan 

ligga till grund för att utveckla eller förbättra relevanta säkerhetsaspekter. De kan också 

användas för att skapa sätt att informera eller utbilda användare. Eventuellt skulle även 

företag kunna använda studiens resultat för att modifiera riktlinjer i mobilenhetspolicys. 

9.2 Framtida arbete 

Flera framtida arbeten anses kunna utföras för att komplettera studien och området. Ett 

exempel skulle kunna vara att ta reda på hur vanligt förekommande de identifierade 

problemen är. Att använda ett kvantitativt tillvägagångssätt för att studera hur frekventa 

problemen är inom olika populationer kan vara ett annat förslag. 

Ytterligare exempel på framtida arbete skulle vara att utföra en riskanalys på de potentiella 

risker som hittats i studien för att bedöma allvarlighetsgraden av de olika problemen. 

Framtida arbete kan förslagsvis även innebära att försöka utarbeta lösningar till de problem 

som erhålls i studiens analys. Det här kan vara att antingen försöka implementera tekniska 

åtgärder eller hitta sätt att utbilda och informera användare. 
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Appendix A - Validitetschecklista 

I detta appendix redovisas en komplett validitetschecklista som skapats utifrån Wohlin et al. 

(2012) bok "Experimentation in Software Engineering" (kapitel 8.8). Validitetshot samt hur 

de förhindras i denna studie beskrivs nedan. 

 

Conclusion Validity 

Hot mot slutsatsvaliditeten har en effekt på förmågan att kunna dra korrekta slutsatser i en 

studie. 

 

Low statistical power: Att det inte finns en tillräcklig mängd data för att visa på mönster i det 

som undersöks. Mot denna studie är det hot eftersom tillräckligt många respondenter inte 

deltagit för att kunna generalisera resultatet mot en population. Hotet existerar men förhindras 

genom att inte räkna på statistik. Vid tolkning av resultat studeras endast individen. 

Jämförelser mellan deltagare förekommer men inte i syfte att generalisera populationer. 

 

Violated assumptions of statistical tests: Vissa undersökningar har antaganden om exempelvis 

normalfördelade och oberoende urval. Att bryta mot dessa antaganden kan leda till felaktiga 

slutsatser. Detta hot är inte applicerbart då en kvantitativ studie inte genomförs. Därför skapas 

inga åtgärder för att förhindra hotet. 

 

Fishing and the error rate: Hotet innefattar två aspekter. Det ena innebär att leta eller "fiska" 

efter ett specifikt resultat. Detta påverkar en studies resultat då analysen inte blir oberoende. 

Den andra delen är felfrekvens som handlar om signifikansnivån. Hotet är applicerbart i 

denna studie och förhindras genom att skapa av en konceptuell modell, använda en etablerad 

motivationsteori och genomföra en självstudie. I den konceptuella modellen tas väsentliga 

säkerhetsaspekter fram utifrån relaterade arbeten. Med hjälp av en vedertagen 

motivationsteori(TMT) så utesluts inga viktiga aspekter i frågeskapandet. Personliga 

värderingar blandas inte in. Självstudien åskådliggör författarens egna värderingar för läsaren. 

Detta gör att läsaren kan skaffa sig en egen uppfattning av rapportens innehåll.  

 

Reliability of measures: Experimentets validitet beror i högsta grad på mätinstrumentets 

pålitlighet. Dåligt formulerade frågor, instrumentering eller instrumentlayout kan påverka 

resultatet. Grundprincipen är att resultatet av det fenomen som undersöks ska förbli 

densamma, oavsett hur många gånger detta undersöks. Objektiva mätningar är mer pålitliga 

än subjektiva mätningar vid upprepning.  

Hotet är applicerbart för denna studie eftersom subjektiva värderingar samlas in från 

deltagare. Detta görs med hjälp av en värdeskala. För att försöka förhindra hot mot 

resultatvaliditeten används skalan endast för rankning av aktiviteter. Aritmetiska funktioner 

används inte utan endast jämförande av olikheter. Studiens tidsfrågor hanterar frekvens och 

svaren från dessa frågor antas bli så pålitliga de behöver vara. Risken finns alltid 

respondenten skulle ljuga. Intervjuaren befinner sig också på plats under intervjun för att 

förhindra oklarheter. 
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Reliability of treatment implementation: Risken finns att studiens genomföranden inte blir 

identisk för olika deltagare, vilket kan resultera i olika utfall. Genomförandet bör därför vara 

så standardiserat som möjligt.  

Det här ses inte som ett hot i denna studie, istället är det något som vill uppnås. 

Intervjufrågornas följd kan påverka varandra och generera nya tankegångar. Det här gynnar 

studiens syfte eftersom många problem vill hittas för att kunna identifiera fler potentiella 

risker. Detta uppnås i studien genom att kasta om frågesektionernas ordning för varje 

respondent. 

 

Random irrelevancies in experimental setting: Element utanför experimentets miljö kan ha en 

påverkan på resultatet. Detta kan exempelvis vara oväsen utanför ett rum eller ett plötsligt 

avbrott. Hotet är applicerbart för denna studie och förhindras genom att välja en lugn plats för 

intervjutillfällena. 

 

Random heterogeneity of subjects: Det finns alltid heterogenitet i en undersökningsgrupp. 

Detta kan bidra till blandade resultat. Att välja ut en mer homogen grupp kan i motsats 

påverka den externa validiteten. Om man exempelvis väljer att studera en grupp 

högskolestudenter så minskar heterogeniteten eftersom de flesta deltagarna har liknande 

kunskap och bakgrund. Den externa validiteten minskar eftersom gruppen inte är tillräckligt 

utbredd för att vara representativ för en population. Heterogenitet i undersökningsgruppen är 

inte ett hot för denna studie. Eftersom fler problemperspektiv kan erhållas med ett heterogent 

urval vill detta istället uppnås. Studien ämnar inte till att generalisera resultatet mot en 

population. 

 

Internal Validity 

Hot mot intern validitet innefattar influenser som kan påverka den självständiga variabeln, 

med avseende på kausalitet, utan forskarens vetskap. Intern validitet kategoriseras i tre 

kategorier; Single group threats, multiple group threats och social threats. 

 

Single group threats: Hot av den här typen kan appliceras mot experiment med en 

undersökningsgrupp. Det finns ingen kontrollgrupp som behandlingen inte appliceras på. 

Därför kan det uppstå problem när det försöks determineras ifall behandlingen eller en annan 

faktor, orsakat den observerade effekten. Denna studie räknas till typen multi group men 

validitetshot inom denna kategori kan fortfarande ha effekt. 

 

History: I ett experiment kan olika behandlingar appliceras vid olika tidpunkter på samma 

objekt. Det finns då en risk att det här kan påverka experimentets resultat eftersom 

omständigheterna är olika vid de olika tillfällena. Hotet är inte applicerbart för denna studie 

då intervjun endast utförs under ett tillfälle. 

 

Maturation: En effekt som göra att försökspersonen reagerar olika under tidsåtgången. Ett Hot 

applicerbart för denna studie är trötthet. Om respondenten blir trött mot slutet av intervjun kan 

det innebära att de inte svarar korrekt på frågorna. Detta förhindras genom att inte hålla 
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intervjun för lång och kasta om frågesektionernas ordning. På så vis hamnar inte samma 

frågor i slutet på intervjuerna.  

 

Testing: Om ett test repeteras kan försökspersonen svara olika vid olika tillfällena eftersom de 

blir upplysta om hur testet är utformat. Hotet är inte applicerbart för denna studie eftersom 

intervjuer endast genomförs en gång med respektive respondent. 

 

Instrumentation: En effekt som orsakas av artefakterna i experimentexekveringen, t.ex. 

insamlingsformulär eller inspektionsdokument. Ifall dessa är dåligt designade så påverkas 

experimentet negativt. Hotet är applicerbart för denna studie och förhindras genom att ställa 

frågor språkligt korrekt. 

 

Statistical regression: Ett hot när försökspersoner klassificeras i experimentgrupper baserat på 

tidigare fallstudier eller experiment. Hotet är inte applicerbart för denna studie eftersom 

urvalet inte baseras på något av de ovanstående. 

 

Selection: En effekt som innebär naturlig variation i mänsklig prestation. Beroende på hur 

personer väljs ut från en större grupp så kan selektionens effekter variera. Genom att låta 

volontärer delta i experimentet kan resultatet påverkas. Dessa personer är generellt mer 

motiverade och anpassade för nya uppgifter än hela populationen. Detta gör att den utvalda 

gruppen inte är representativ populationen.  

Hotet är applicerbart men studiens syfte ämnar inte till att generalisera resultat mot en 

population. Istället vill respondenter hittas som tycker olika för att erhålla fler perspektiv. 

Studiens urval försöker uppnå detta. Sättet intervjupersoner kontaktas kan innebära ett hot. 

Studiens tillvägagångsätt anses dock förhindra detta. 

 

Mortality: En effekt som skapas när personer väljer att hoppa av experimentet. Detta hot är 

applicerbart men väldigt liten risk finns att en respondent hoppar av. Respondenten är 

frivilligt närvarande och utför antingen intervjun eller inte alls. 

 

Ambiguity about direction of causal influence: Har att göra med tvetydigheten angående 

riktningen av orsaker. Exempelvis om det är A som orsakar B eller om B orsakar A. En 

frågeställning kan lyda: Skapar en hög programkomplexitet en hög felfrekvens eller vice 

versa. Hotet är applicerbart men är irrelevant då syftet med studien är att identifiera 

potentiella risker.  

 

Multiple groups threats: Ett experiment där olika typer av grupper studeras. Hot kan här vara 

att kontrollgrupper och experimentgrupperna påverkas olika av hoten beskrivna i single group 

threats. Alltså finns en interaktion i selektionen. 

 

Interactions with selection: Olika grupper har olika förutsättningar. Detta kan ha en effekt på 

resultatet. Selection-maturation är ett exempel som innebär att olika grupper mognar olika 

fort. Hotet är inte relevant i denna studie då intervjuer genomförs för att identifiera potentiella 

risker. 
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Social threats to internal validity: är applicerbara för både single- och multiple group 

experiment. I denna studie hålls intervjuer frivilligt och några maktförhållanden existerar inte. 

Detta resulterar i att dessa hot inte är av relevans för denna studie. 

 

Diffusion or imitation of treatments: En effekt som uppstår när en kontrollgrupp lär sig om 

den behandling som utförs på experimentgruppen, eller försöker imitera beteendet från 

experimentgruppen. Hotet är inte relevant då någon kontrollgrupp inte används och endast 

identiska intervjuer genomförs. 

 

Compensatory equalization of treatments: Utifall en kontrollgrupp ges kompensation kan det 

påverka resultatet av experimentet. Detta anses inte relevant för denna studie eftersom inga 

kompenseringar sker. 

 

Compensatory rivalry: En försöksperson som får en mindre önskvärd behandling kan 

motiveras till att minska eller vända det förväntade utfallet av experimentet. Hotet har inte 

någon inverkan på denna studie eftersom respondenterna behandlas lika. 

 

Resentful demoralization: En försöksperson som får en mindre önskvärd behandling kan ge 

upp och inte prestera så bra som hen brukar. Hotet har inte någon inverkan på denna studie 

eftersom respondenterna behandlas lika. 

 

Construct Validity 

Denna validitetskategori handlar om utifall instrumentet som används för att göra 

undersökningen kan mäta det koncept som studeras. Hot relaterar här till experimentets design 

och sociala faktorer. 

  

Design threats: Hot mot själva designen täcker alla problem som relaterar till experimentets 

design och dess förmåga att reflektera den konstrukt som studeras. 

 

Inadequate preoperational explication of constructs: Att konstruktioner inte definieras 

tillräckligt innan de översätts till instrument eller behandlingar. Detta är ett hot som gör 

experimentet resultat otydligt. Hotet är applicerbart för denna studie och för att förhindra 

hotet definieras en konceptuell modell. Detta görs utifrån en undersökning av tidigare arbeten.  

På så vis erhålls väsentliga säkerhetsaspekter. Denna modell används sedan med en 

vedertagen teori för att skapa frågor i avseende på viktiga motivationsperspektiv. 

 

Mono-operation bias: Att experimentet endast inkluderar en variabel. Detta leder till 

underrepresentation av relaterade aspekter. Därmed erhålls inte en helhetsbild. Hotet är 

applicerbart och förhindras genom att titta på aspekter utefter en vedertagen motivationsteori. 

I teorin erhålls flera faktorer som exempelvis värde, förväntad förmåga. 

 

Mono-method bias: Om man endast använder en typ av metod så finns det en risk för 

mätningspartiskhet. Detta kan leda till att experimentet blir missledande. Hotet är applicerbart 

i denna studie och förhindras genom att använda olika delsteg i tillvägagångsättet. De tre steg 
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som brukas är; Konceptuell modellering, användning av vedertagen säkerhetsteori och 

motivationsteori i frågekonstruktionen samt självvärdering. Säkerhetsteori appliceras i 

studiens inledande frågor medan temporal motivation theory används i studiens huvudfrågor. 

Resultatet av självvärderingen används för att jämföra författaren med deltagarna. Den låter 

även läsaren skapa en egen uppfattning kring studien.  

 

Confounding constructs and levels of constructs: En förvirrande design leder till försämrad 

validitet. Hotet är applicerbart för denna studie och förhindras genom att använda rätt språk i 

intervjuerna. Med rätt språk menas att fenomen konkretiseras i ett alldagligt språkbruk. På så 

vis kan respondenten fullt förstå frågans innebörd. Intervjuaren är även på plats för att 

förklara eventuella oklarheter. 

 

Interaction of different treatments: Ifall försökspersoner deltar i fler än en studie kan dessa 

påverka personen. I detta fall är det svårt att veta vilken behandling effekten beror på. Hotet är 

inte relevant i denna studie eftersom respondenterna endast deltar i en undersökning.  

 

Interaction of testing and treatment: Testandet eller mätandet kan göra personer mer 

mottagliga till behandlingen. Hotet är applicerbart för studien och förhindras genom att blanda 

frågesektionernas ordning för de olika respondenterna. 

 

Restricted generalizability across constructs: Behandlingen kan påverka ett studerat fenomen 

positivt men kan även oavsiktligt påverka andra fenomen negativt. Hotet är applicerbart på 

denna studie och förhindras genom att blanda frågesektionernas ordning för de olika 

deltagarna.  

 

Social threats to construct validity: Handlar om problem i beteendet hos testpersoner och 

testutövare. Respondenter kan agera just på grund av att de deltar i ett experiment. Detta kan 

leda till falska resultat. 

 

Hypothesis guessing: Att respondenter försöker gissa syftet och det tänkta resultatet av 

studien. Respondenten kan då ändra sitt beteende efter vad de tror hypotesen är. Beroende på 

respondentens attityd kan det vara positivt eller negativt för den tänkta hypotesen. Hotet är 

applicerbart och förhindras genom att beskriva studiens syfte för respondenten innan intervjun 

börjar. Frågornas utformning gör det också svårt att försöka gissa sig till någon hypotes. 

 

Evaluation apprehension: Vissa människor är rädda för att bli utvärderade. En mänsklig 

tendens är att försöka agera bättre under utvärdering. Detta är ett hot för experimentets 

resultat. Eftersom intervjuerna i denna studie är frivilliga anses inte detta vara applicerbart. 

 

Experimenter expectancies: Experimentutövaren kan, omedvetet eller medvetet, skapa 

partiska resultat. Detta baserat på vad utövaren förväntar sig från experimentet. Frågor kan 

exempelvis formuleras för att inbringa önskat resultat. I denna studie förhindras detta hot 

genom att använda välgrundade metoder och en vedertagen teori vid frågekonstruktionen. 

Inga personliga värderingar vägs in. 
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External Validity 

Hot mot den externa validiteten är faktorer som kan begränsa förmågan att generalisera ett 

resultat. 

 

Interaction of selection and treatment: Interaktion vid selektionen och behandlingen kan leda 

till validitetshot. Effekten här blir att testpersoner väljs ut som inte representerar den 

population som ska generaliseras. Eftersom syftet med denna studie inte är att generalisera 

problem till en population, anses hotet inte heller relevant. Personer väljs ut efter 

urvalskriterier som kan erhålla olika perspektiv på problem. Frågesektionerna ställs också i 

olika ordning för respektive respondent.  

 

Interaction of setting and treatment: Ett hot som uppstår när experimentets material eller 

miljö inte är representativt för exempelvis industriell praxis. Det kan vara att man använder 

gamla verktyg fast uppdaterade verktyg är vänligt förekommande i industrin. Hotet kan också 

innebära att forskningen fokuserar på toy problems. Hotet är applicerbart för denna studie 

förhindras genom valet av ett verkligt problemområde samt efterforskning av väsentliga 

säkerhetsaspekter på smarttelefoner. 

 

Interaction of history and treatment: Om experimentet utförs på en speciell tidpunkt eller dag 

kan det vara ett validitetshot. Exempelvis om ett frågeformulär som behandlar kritiska system 

delas ut några dagar efter en systemkrasch kan respondenten svara annorlunda än vad denne 

annars gjort. Hotet är applicerbart för denna studie men anses inte väsentligt. Sannolikheten 

anses är låg att alla studiens deltagare nyligen utsatts för en smarttelefonrelaterad 

säkerhetsincident. 
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Appendix B – Intervjufrågor 

I denna bilaga presenteras studiens alla intervjufrågor.  

Inledningsfrågor 

1) Kön 

( ) Man 

( ) Kvinna 

2) Åldersgrupp 

( ) Yngre 

( ) Äldre 

3) Har du en dator? 

4) Hur stor datorvana har du? 

5) Anser du att din dator är säkrad mot intrång, i så fall hur? 

6) Har du en smarttelefon? 

7) Vilken typ av smarttelefon har du? 

( ) Android 

( ) iOS 

( ) Windows Phone 

( ) Annan: _________________________________________________ 

8) Hur stor vana av att använda smarttelefoner har du? 

9) Om din smarttelefon blir stulen kan du hantera det på något bra sätt?  

10) De tjänster du använder, hur väl insatt i deras licensavtal är du? 

11) En viktig del av säkerhet är kryptering, vet du vad det är för något? 

12) En viktig del av säkerhet är autentisering, vet du vad det är för något? 

13) När man installerar och använder en applikation på sin smarttelefon kräver den vissa 

behörigheter. Förstår du innebörden av dessa behörigheter och i så fall känner du dig bekväm 

med dem? 

14) Har du någon gång blivit utsatt för identitetsstöld, blivit av med filer eller att din 

mobiltelefon blivit stulen? 
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Aktivitetsfrågor - Förväntad förmåga 

Alla frågor gällande förväntad förmåga hade svarsalternativ från Ja, absolut(4) till Nej, inte 

alls(1). Samtliga frågor följdes även upp med frågan ”Varför?”. 

15) Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än att 

installera och uppdatera applikationer? 

16) Tycker du att det är lättare läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än att utföra 

dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi eller Bluetooth? 

17) Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än att 

utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

18) Tycker du att det är lättare att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter än att 

säkerhetskopiera data?  

19) Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra dagliga rutiner 

som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

20) Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att utföra allmänt 

underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

21) Tycker du att det är lättare att installera och uppdatera appar än att säkerhetskopiera data? 

22) Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

23) Tycker du att det är lättare att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

24) Tycker du att det är lättare att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och 

kryptering än att säkerhetskopiera data? 

Aktivitetsfrågor – Värde 

Alla frågor gällande värde hade svarsalternativ från Ja, absolut(4) till Nej, inte alls(1). 

Samtliga frågor följdes även upp med frågan ”Varför?”. 

25) Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter 

än att installera och uppdatera appar?  

26) Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter 

än att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

27) Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter 

än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering?  

28) Tycker du att det är mer värdefullt att läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter 

än att säkerhetskopiera data?  
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29) Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra dagliga 

rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

30) Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att utföra allmänt 

underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

31) Tycker du att det är mer värdefullt att installera och uppdatera appar än att 

säkerhetskopiera data? 

32) Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås och kryptering? 

33) Tycker du att det är mer värdefullt att utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och 

Bluetooth än att säkerhetskopiera data? 

34) Tycker du att det är mer värdefullt att utföra allmänt underhåll som att använda skärmlås 

och kryptering än att säkerhetskopiera data? 

Aktivitetsfrågor – Tid 

I dessa frågor ställdes även följdfrågan ”Varför” efter varje fråga. 

35) Hur ofta tycker du att man bör läsa på och ta till sig information som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter? 

( ) Alltid 

( ) Några gånger i veckan 

( ) Några gånger i månaden 

( ) Aldrig 

36) Gör du det tillräckligt ofta? 

( ) Ja 

( ) Nej 

37) Hur lång tid får det ta när du läser på och tar till dig information, som exempelvis 

licensavtal och appbehörigheter?  

38) Hur ofta tycker du att man bör installera och uppdatera applikationer? 

( ) Alltid 

( ) Några gånger i veckan 

( ) Några gånger i månaden 

( ) Aldrig 
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39) Gör du det tillräckligt ofta? 

( ) Ja 

( ) Nej 

40) Hur lång tid får det ta när du utför installation och uppdatering av applikationer?  

41) Hur ofta tycker du att man bör utföra dagliga rutiner på sin smarttelefon, som exempelvis 

stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

( ) Alltid 

( ) Några gånger i veckan 

( ) Några gånger i månaden 

( ) Aldrig 

42) Gör du det tillräckligt ofta? 

( ) Ja 

( ) Nej 

43) Hur lång tid får det ta när du utför dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth 

på din smarttelefon?  

44) Hur ofta tycker du att man bör utföra allmänt underhåll som att kryptera eller använda 

skärmlås på sin smarttelefon? 

( ) Alltid 

( ) Några gånger i veckan 

( ) Några gånger i månaden 

( ) Aldrig 

45) Gör du det tillräckligt ofta? 

( ) Ja 

( ) Nej 

46) Hur lång tid får det ta när du utför allmänt underhåll som att kryptera eller använda 

skärmlås på din smarttelefon? 

47) Hur ofta tycker du att man bör utföra säkerhetskopiering av data på sin smarttelefon? 

( ) Alltid 

( ) Några gånger i veckan 
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( ) Några gånger i månaden 

( ) Aldrig 

48) Gör du det tillräckligt ofta? 

( ) Ja 

( ) Nej 

49) Hur lång tid får det ta när du utför säkerhetskopiering på din smarttelefon? 

Aktivitetsfrågor - Belöning och Risker 

50) Tycker du att det finns någon belöning i att läsa på och förstå licensavtal och 

appbehörigheter? 

51) Ser du någon risk i att inte läsa på och förstå licensavtal och appbehörigheter? 

52) Tycker du att det finns någon belöning i att installera och hålla dina applikationer 

uppdaterade? 

53) Ser du någon risk i att inte installera och uppdatera dina applikationer? 

54) Tycker du att det finns någon belöning i att utföra dagliga rutiner på din smarttelefon, 

exempelvis att stänga av Wi-Fi och Bluetooth? 

55) Ser du någon risk i att inte utföra dagliga rutiner som att stänga av Wi-Fi och Bluetooth på 

din smarttelefon? 

56) Tycker du att det finns någon belöning i att utföra allmänt underhåll på din smarttelefon, 

exempelvis att använda kryptering eller skärmlås? 

57) Ser du någon risk i att inte utföra allmänt underhåll som att använda kryptering eller 

skärmlås på din smarttelefon? 

58) Tycker du att det finns någon belöning i att säkerhetskopiera data på din smarttelefon? 

59) Ser du någon risk i att inte utföra säkerhetskopiering på din smarttelefon? 
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Appendix C – Kodning 

I denna bilaga presenteras de kriterier som använts för att koda respondenternas svar, 

beträffande motivationsfrågor, baserat på tid och belöning. En högre siffra innebär i båda 

kodningarna en högre värdering av aktiviteten.  

Belöningskodning 

Värde Värde 

(normaliserat) 

Namn Kriterier 

1 0 Obefintlig 

belöning 

Respondenten ser ingen belöning i att genomföra 

aktiviteten 

2 0,33 Långsiktig 

belöning 

Respondenten ser en belöning som kan ge utdelning 

efter en längre tid. 

3 0,67 Indirekt 

belöning 

Respondenten ser en indirekt belöning i att genomföra 

en aktivitet. Detta kan vara en känsla som utdelas direkt 

efter genomförandet. 

4 1 Direkt 

belöning 

Respondenten ser en större direkt belöning av att 

genomföra en aktivitet. Denna belöning kan vara fysisk 

som exempelvis ny funktionalitet i programvara. 
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Tidskodning 

För att koda deltagarnas svar gällande tidsspendering har den första tidsfrågan använts som 

utgångspunkt: 

1. Hur ofta tycker du att man bör [aktivitet]? 

1.1. Gör du det tillräckligt ofta? 

1.2. Varför/Varför inte? 

Den andra tidsfrågan enligt nedan användes istället vid den djupare analysen för att se hur 

tidstoleranta respondenterna är: 

2. Hur lång tid får det ta när du utför [aktivitet]? 

Värde Värde 

(normaliserat) 

Kriterier 

1 0 Den aktivitet som respondenten inte tycker man behöver utföra. 

2 0,17 Den aktivitet som respondenten tycker man ska utföra någon gång i 

månaden men inte själv praktiserar. 

3 0,33 Den aktivitet som respondenten tycker man ska utföra någon gång i 

veckan men inte själv praktiserar. 

4 0,5 Den aktivitet som respondenten tycker man ska utföra dagligen/alltid 

men inte praktiserar. 

5 0,67 Den aktivitet som respondenten utför någon gång i månaden. 

6 0,83 Den aktivitet som respondenten utför någon gång i veckan. 

7 1 Den aktivitet som respondenten utför dagligen eller alltid. 
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Appendix D – Kalkylark 

Finns i separat bilaga kopplat till denna rapport. 
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Appendix E – Intervjuanteckningar 

Finns i separat bilaga kopplat till denna rapport. 
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Appendix F – Normalisering 

Denna bilaga visar hur rankningslistorna för deltagarens värde och förväntade förmåga har 

normaliserats. Det normaliserade värdet används sedan i respondentens rankningslista. 

Självvärdering 

Förväntad förmåga 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 1 1 1 1 4 0 

A2 4 - 3 4 4 15 0,92 

A3 4 2 - 3 4 13 0,75 

A4 4 1 2 - 3 10 0,5 

A5 4 1 1 2 - 8 0,33 

 

Värde 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 2 2 1 1 6 0,17 

A2 3 - 3 2 1 9 0,42 

A3 3 2 - 2 2 9 0,42 

A4 4 3 3 - 2 12 0,67 

A5 4 4 3 3 - 14 0,83 
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Deltagare 1 

Förväntad förmåga 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 1 1 2 3 7 0,25 

A2 4 - 2 4 4 14 0,83 

A3 4 3 - 4 4 15 0,92 

A4 3 1 1 - 3 8 0,33 

A5 2 1 1 2 - 6 0,17 

 

Värde 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 4 1 1 1 7 0,25 

A2 1 - 2 1 1 5 0,08 

A3 4 3 - 3 4 14 0,83 

A4 4 4 2 - 2 12 0,67 

A5 4 4 1 3 - 12 0,67 
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Deltagare 2 

Förväntad förmåga 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 1 1 1 2 5 0,08 

A2 4 - 2 2 3 11 0,58 

A3 4 3 - 3 4 14 0,83 

A4 4 3 2 - 3 12 0,67 

A5 3 2 1 2 - 8 0,33 

 

Värde 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 3 3 3 1 10 0,5 

A2 2 - 2 1 2 7 0,25 

A3 2 3 - 3 3 11 0,58 

A4 2 4 2 - 3 11 0,58 

A5 4 3 2 2 - 11 0,58 
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Deltagare 3 

Förväntad förmåga 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 1 1 1 2 5 0,08 

A2 4 - 2 4 4 14 0,83 

A3 4 3 - 4 4 15 0,92 

A4 4 1 1 - 4 10 0,5 

A5 3 1 1 1 - 6 0,17 

 

Värde 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 1 1 1 2 5 0,08 

A2 4 - 2 1 1 8 0,33 

A3 4 3 - 1 1 9 0,42 

A4 4 4 4 - 1 13 0,75 

A5 3 4 4 4 - 15 0,92 
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Deltagare 4 

Förväntad förmåga 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 2 1 1 1 5 0,08 

A2 3 - 2 2 3 10 0,5 

A3 4 3 - 3 3 13 0,75 

A4 4 3 2 - 3 12 0,67 

A5 4 2 2 2 - 10 0,5 

 

Värde 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 4 4 2 2 12 0,67 

A2 1 - 4 3 1 9 0,42 

A3 1 1 - 1 1 4 0 

A4 3 2 4 - 1 10 0,5 

A5 3 4 4 4 - 15 0,92 
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Deltagare 5 

Förväntad förmåga 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 1 1 1 1 4 0 

A2 4 - 2 2 3 11 0,58 

A3 4 3 - 2 4 13 0,75 

A4 4 3 3 - 4 14 0,83 

A5 4 2 1 1 - 8 0,33 

 

Värde 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 2 1 1 1 5 0,08 

A2 3 - 2 2 2 9 0,42 

A3 4 3 - 2 2 11 0,58 

A4 4 3 3 - 3 13 0,75 

A5 4 3 3 2 - 12 0,67 
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Deltagare 6 

Förväntad förmåga 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 1 1 1 1 4 0 

A2 4 - 2 1 4 11 0,58 

A3 4 3 - 1 4 12 0,67 

A4 4 4 4 - 4 16 1 

A5 4 1 1 1 - 7 0,25 

 

Värde 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 4 4 1 1 10 0,5 

A2 1 - 1 1 1 4 0 

A3 1 4 - 1 1 7 0,25 

A4 4 4 4 - 4 16 1 

A5 4 4 4 1 - 13 0,75 
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Deltagare 7 

Förväntad förmåga 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 1 1 2 3 7 0,25 

A2 4 - 1 2 4 11 0,58 

A3 4 4 - 2 4 14 0,83 

A4 3 3 3 - 4 13 0,75 

A5 2 1 1 1 - 5 0,08 

 

Värde 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat resultat 

A1 - 4 3 3 2 12 0,67 

A2 1 - 1 1 1 4 0 

A3 2 4 - 1 1 8 0,33 

A4 2 4 4 - 4 14 0,83 

A5 3 4 4 1 - 12 0,67 
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Deltagare 8 

Förväntad förmåga 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat 

resultat 

A1 - 3 1 1 1 6 0,17 

A2 2 - 4 2 4 12 0,67 

A3 4 1 - 1 3 9 0,42 

A4 4 3 4 - 4 15 0,92 

A5 4 1 2 1 - 8 0,33 

 

Värde 

Aktiviteter A1 A2 A3 A4 A5 Totalsumma Normaliserat 

resultat 

A1 - 2 4 1 1 8 0,33 

A2 3 - 4 3 1 11 0,58 

A3 1 1 - 2 1 5 0,08 

A4 4 2 3 - 1 10 0,5 

A5 4 4 4 4 - 16 1 
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Appendix G – Rankningslistor 

I denna bilaga erhålls deltagarnas rankningslistor av den konceptuella modellens 

säkerhetsaktiviteter. Dessa presenteras här utefter de olika TMT-aspekterna. Aktiviteterna 

presenteras här med ett identifikationsnummer, se tabell G.1. Även sanningstabellerna som 

använts vid diskrepansanalysen åskådliggörs. 

Aktivitet ID 

Läsa på och förstå I 

Installation och uppdatering av applikationer II 

Dagliga rutiner III 

Allmänt underhåll IV 

Säkerhetskopiering  V 

Tabell G.1 – Aktivitetsidentifierare 

Förväntad förmåga 

Förväntad Förmåga 

Aktiviteter N 1 2 3 4 5 6 7 8 

I 0 0,25 0,08 0,08 0,08 0 0 0,25 0,17 

II 0,92 0,83 0,58 0,83 0,5 0,58 0,58 0,58 0,67 

III 0,75 0,92 0,83 0,92 0,75 0,75 0,67 0,83 0,42 

IV 0,5 0,33 0,67 0,5 0,67 0,83 1 0,75 0,92 

V 0,33 0,17 0,33 0,17 0,5 0,33 0,25 0,08 0,33 

Relationer   

I > II F F F F F F F F F 

I > III F F F F F F F F F 

I > IV F F F F F F F F F 

I > V F S F F F F F S F 

II > III S F F F F F F F S 

II > IV S S F S F F F F F 

II > V S S S S F S S S S 

III > IV S S S S S F F S F 

III > V S S S S S S S S S 

IV > V S S S S S S S S S 

V > I S F S S S S S F S 

V > II F F F F F F F F F 

V > III F F F F F F F F F 

V > IV F F F F F F F F F 

IV > I S S S S S S S S S 

IV > II F F S F S S S S S 

IV > III F F F F F S S F S 

III > I S S S S S S S S S 

III > II F S S S S S S S F 

II > I S S S S S S S S S 
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Värde 

Värde 

Aktiviteter N 1 2 3 4 5 6 7 8 

I 0,17 0,25 0,5 0,08 0,67 0,08 0,5 0,67 0,33 

II 0,42 0,08 0,25 0,33 0,42 0,42 0 0 0,58 

III 0,42 0,83 0,58 0,42 0 0,58 0,25 0,33 0,08 

IV 0,67 0,67 0,58 0,75 0,5 0,75 1 0,83 0,5 

V 0,83 0,67 0,58 0,92 0,92 0,67 0,75 0,67 1 

Relationer          

I > II F S S F S F S S F 

I > III F F F F S F S S S 

I > IV F F F F S F F F F 

I > V F F F F F F F F F 

II > III F F F F S F F F S 

II > IV F F F F F F F F S 

II > V F F F F F F F F F 

III > IV F S F F F F F F F 

III > V F S F F F F F F F 

IV > V F F F F F S S S F 

V > I S S S S S S S F S 

V > II S S S S S S S S S 

V > III S F F S S S S S S 

V > IV S F F S S F F F S 

IV > I S S S S F S S S S 

IV > II S S S S S S S S F 

IV > III S F F S S S S S S 

III > I S S S S F S F F F 

III > II F S S S F S S S F 

II > I S F F S F S F F S 
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Tid 

Tid 

Aktiviteter N 1 2 3 4 5 6 7 8 

I 0,5 0,5 0,17 0,17 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

II 1 1 0,17 0,17 1 1 0,67 0,67 0,67 

III 0,83 0,83 0,83 1 0,83 0,83 0,83 1 0,5 

IV 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 

V 0,83 0,33 0 0,33 0,17 0,67 1 0,17 0,5 

Relationer          

I > II F F F F F F F F S 

I > III F F F F F F F F S 

I > IV F F F F F F F F F 

I > V F S S F S F F S S 

II > III S S F F S S F F S 

II > IV F F F F F F F S F 

II > V S S S F S S F S S 

III > IV F F S S F F F S F 

III > V F S S S S S F S F 

IV > V S S S S S S F S S 

V > I S F F S F S S F F 

V > II F F F S F F S F F 

V > III F F F F F F S F F 

V > IV F F F F F F F F F 

IV > I S S S S S S S F F 

IV > II F F S S F F S F S 

IV > III S S F F S S S F S 

III > I S S S S S S S S F 

III > II F F S S F F S S F 

II > I S S F F S S S S F 
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Belöning 

Belöning 

Aktiviteter N 1 2 3 4 5 6 7 8 

I 0,33 0,67 0 0 0,67 0,33 0 0,33 0,67 

II 1 1 1 1 1 1 0 1 0,33 

III 0,67 0,67 1 1 0,33 1 0,67 1 0,33 

IV 0,67 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

V 0,67 0,67 0 0,33 0,67 0,33 0,33 0,33 0,67 

Relationer          

I > II F F F F F F F F S 

I > III F F F F S F F F S 

I > IV F F F F F F F F F 

I > V F F F F F F F F F 

II > III S S F F S F F F F 

II > IV S S S S S S F S F 

II > V S S S S S S F S F 

III > IV F F S S F S F S F 

III > V F F S S F S S S F 

IV > V F F S F F S S S F 

V > I S F F S F F S F F 

V > II F F F F F F S F S 

V > III F F F F S F F F S 

V > IV F F F F F F F F F 

IV > I S F S S F S S S F 

IV > II F F F F F F S F S 

IV > III F F F F S F F F S 

III > I S F S S F S S S F 

III > II F F F F F F S F F 

II > I S S S S S S F S F 

 

 

 

. 
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Appendix H – Diskrepansuträkning 

Denna bilaga visar hur diskrepanser tagits fram inför analysen. Tillvägagångsättet illustreras i 

ett konkret exempel. Samma tillvägagångsätt har använts vid framtagandet av alla 

diskrepanser. 

I tabell H.1 kan författarens rankningslista i avseende på förväntad förmåga skådas. 

ID Aktiviteter Förväntad förmåga 

I Läsa på och förstå 0 

II Installation och uppdatering av applikationer 0,92 

III Dagliga rutiner 0,75 

IV Allmänt underhåll 0,5 

V Säkerhetskopiering 0,33 

Tabell H.1 – Rankningslista över författarens förväntade förmåga 

För hitta diskrepanser mellan övriga rankningslistor används 20 aktivitetsrelationer. 

Anledningen till detta är för att kunna urskilja alla större än relationer, mindre än relationer 

samt aktiviteter som rankats lika. Varje specifik relation erhåller ett sanningsvärde; sant eller 

falskt (1 eller 0), se tabell H.2. 

Relationer Sanningsvärde Relationer Sanningsvärde 

I > II FALSKT V > I SANT 

I > III FALSKT V > II FALSKT 

I > IV FALSKT V > III FALSKT 

I > V FALSKT V > IV FALSKT 

II > III SANT IV > I SANT 

II > IV SANT IV > II FALSKT 

II > V SANT IV > III FALSKT 

III > IV SANT III > I SANT 

III > V SANT III > II FALSKT 

IV > V SANT II > I SANT 

Tabell H.2 – Författarens aktivitetsrelationer i avseende på förväntad förmåga 

När sanningsvärdena tagits fram är nästa steg, enligt samma princip, att ta fram 

sanningsvärden för rankningslistan som jämförelsen ska ske mellan. 
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I exemplet sker en jämförelse mellan författarens rankning av förväntad förmåga och värde. 

Författarens rankningslista gällande värde presenteras i tabell H.3. 

ID Aktiviteter Värde 

I Läsa på och förstå 0,17 

II Installation och uppdatering av applikationer 0,42 

III Dagliga rutiner 0,42 

IV Allmänt underhåll 0,67 

V Säkerhetskopiering 0,83 

Tabell H.3 – Rankningslista över författarens förväntade förmåga 

Relationerna för rankningslistan av värde utfaller i de sanningsvärden som skådas i tabell H.4. 

Relationer Sanningsvärde Relationer Sanningsvärde 

I > II FALSKT V > I SANT 

I > III FALSKT V > II SANT 

I > IV FALSKT V > III SANT 

I > V FALSKT V > IV SANT 

II > III FALSKT IV > I SANT 

II > IV FALSKT IV > II SANT 

II > V FALSKT IV > III SANT 

III > IV FALSKT III > I SANT 

III > V FALSKT III > II FALSKT 

IV > V FALSKT II > I SANT 

Tabell H.4 – Författarens aktivitetsrelationer i avseende på värde 

När sanningsvärdena tagits fram för två rankningslistor kan de jämföras med varandra för att 

hitta diskrepanser. Exemplet visar jämförelsen mellan författarens rankning av förväntad 

förmåga och värde. Ifall rankningarna är identiska ser sanningsvärdena lika ut för båda 

listorna.  

En snabb överblick av exemplets jämförelse avslöjar att skillnader existerar, se tabell H.5.  
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Relationer Sanningsvärde 

(Förväntad förmåga) 

Sanningsvärde  

(Värde) 

I > II FALSKT FALSKT 

I > III FALSKT FALSKT 

I > IV FALSKT FALSKT 

I > V FALSKT FALSKT 

II > III SANT FALSKT 

II > IV SANT FALSKT 

II > V SANT FALSKT 

III > IV SANT FALSKT 

III > V SANT FALSKT 

IV > V SANT FALSKT 

V > I SANT SANT 

V > II FALSKT SANT 

V > III FALSKT SANT 

V > IV FALSKT SANT 

IV > I SANT SANT 

IV > II FALSKT SANT 

IV > III FALSKT SANT 

III > I SANT SANT 

III > II FALSKT FALSKT 

II > I SANT SANT 

Tabell H.5 – Jämförelse av författarens relationer i avseende på förväntad förmåga och värde 

Uppställningen av sanningsvärdena visar 8 överensstämmelser av totalt 20 möjliga. Med 

andra ord stämmer rankningarna endast överens med 45 %: 

8

20
= 0,45 

Genom att jämföra alla författarens rankningslistor med tillvägagångsättet i exemplet kan en 

diskrepansmatris skapas, se tabell H.6. 
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N 

 

Förväntad 

förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde Standardavvikelse 

Förväntad förmåga 1 0,45 0,8 0,85 0,78 0,23 

Värde 0,45 1 0,65 0,6 0,68 0,23 

Tid 0,8 0,65 1 0,85 0,83 0,14 

Belöning 0,85 0,6 0,85 1 0,83 0,17 

Tabell H.6 – Författarens diskrepansmatris 

Samma tillvägagångsätt används för att jämföra deltagarna och författarens rankningslistor 

inom en TMT-aspekt. Utifrån dessa jämförelser skapas också diskrepansmatriser, se tabell 

H.7. 

Förväntad Förmåga 

 N 1 2 3 4 5 6 7 8 

N 1 0,8 0,8 0,9 0,75 0,7 0,7 0,7 0,8 

1 0,8 1 0,8 0,9 0,75 0,7 0,7 0,9 0,6 

2 0,8 0,8 1 0,9 0,95 0,9 0,9 0,9 0,8 

3 0,9 0,9 0,9 1 0,85 0,8 0,8 0,8 0,7 

4 0,75 0,75 0,95 0,85 1 0,85 0,85 0,85 0,85 

5 0,7 0,7 0,9 0,8 0,85 1 1 0,8 0,8 

6 0,7 0,7 0,9 0,8 0,85 1 1 0,8 0,8 

7 0,7 0,9 0,9 0,8 0,85 0,8 0,8 1 0,7 

8 0,8 0,6 0,8 0,7 0,85 0,8 0,8 0,7 1 

Tabell H.7 – Diskrepansmatris över förväntad förmåga hos alla deltagare 
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Appendix I – Diskrepansmatriser  

Detta appendix visar alla diskrepanser, presenterat i matriser, som hittats mellan 

rankningarna.  

Deltagarmatriser 

Här redovisas diskrepanserna som hittats mellan den enskilde deltagarens rankningar. 

Medelvärde och standardavvikelse presenteras även i matriserna. 

Författaren 

 

Förväntad 

förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde Standardavvikelse 

Förväntad förmåga 1 0,45 0,8 0,85 0,78 0,23 

Värde 0,45 1 0,65 0,6 0,68 0,23 

Tid 0,8 0,65 1 0,85 0,83 0,14 

Belöning 0,85 0,6 0,85 1 0,83 0,17 

 

Deltagare 1 

 

Förväntad 

förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde Standardavvikelse 

Förväntad förmåga 1 0,55 0,75 0,6 0,73 0,20 

Värde 0,55 1 0,4 0,35 0,58 0,30 

Tid 0,75 0,4 1 0,65 0,70 0,25 

Belöning 0,6 0,35 0,65 1 0,65 0,27 

 

Deltagare 2 

 

Förväntad 

förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde Standardavvikelse 

Förväntad förmåga 1 0,65 0,85 0,8 0,83 0,14 

Värde 0,65 1 0,6 0,45 0,68 0,23 

Tid 0,85 0,6 1 0,75 0,80 0,17 

Belöning 0,8 0,45 0,75 1 0,75 0,23 

 

Deltagare 3 

 

Förväntad 

förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde Standardavvikelse 

Förväntad förmåga 1 0,5 0,75 0,9 0,79 0,22 

Värde 0,5 1 0,65 0,5 0,66 0,24 

Tid 0,75 0,65 1 0,65 0,76 0,17 

Belöning 0,9 0,5 0,65 1 0,76 0,23 
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Deltagare 4 

 

Förväntad 

förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde Standardavvikelse 

Förväntad förmåga 1 0,25 0,6 0,3 0,54 0,34 

Värde 0,25 1 0,25 0,55 0,51 0,35 

Tid 0,6 0,25 1 0,6 0,61 0,31 

Belöning 0,3 0,55 0,6 1 0,61 0,29 

 

Deltagare 5 

 

Förväntad 

förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde Standardavvikelse 

Förväntad förmåga 1 0,8 0,85 0,7 0,84 0,13 

Värde 0,8 1 0,65 0,5 0,74 0,21 

Tid 0,85 0,65 1 0,75 0,81 0,15 

Belöning 0,7 0,5 0,75 1 0,74 0,21 

 

Deltagare 6 

 

Förväntad 

förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde Standardavvikelse 

Förväntad förmåga 1 0,6 0,75 0,8 0,79 0,17 

Värde 0,6 1 0,75 0,7 0,76 0,17 

Tid 0,75 0,75 1 0,75 0,81 0,13 

Belöning 0,8 0,7 0,75 1 0,81 0,13 

 

Deltagare 7 

 

Förväntad 

förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde Standardavvikelse 

Förväntad förmåga 1 0,45 0,85 0,8 0,78 0,23 

Värde 0,45 1 0,3 0,35 0,53 0,32 

Tid 0,85 0,3 1 0,85 0,75 0,31 

Belöning 0,8 0,35 0,85 1 0,75 0,28 

 

Deltagare 8 

 

Förväntad 

förmåga Värde Tid Belöning Medelvärde Standardavvikelse 

Förväntad förmåga 1 0,5 0,6 0,4 0,63 0,26 

Värde 0,5 1 0,4 0,6 0,63 0,26 

Tid 0,6 0,4 1 0,7 0,68 0,25 

Belöning 0,4 0,6 0,7 1 0,68 0,25 
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Diskrepansmatriser mellan deltagarna 

Här redovisas diskrepanserna som hittats mellan deltagarnas rankningar, gällande TMT-

aspekterna. ”N” är i dessa matriser författaren och resterande deltagare presenteras som sitt 

nummer (”1”,”2” osv.). Totalsumma och medelvärde presenteras även i matriserna. 

Förväntad förmåga 

  N 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Medelvärde 

N 1 0,8 0,8 0,9 0,75 0,7 0,7 0,7 0,8 7,15 0,79 

1 0,8 1 0,8 0,9 0,75 0,7 0,7 0,9 0,6 7,15 0,79 

2 0,8 0,8 1 0,9 0,95 0,9 0,9 0,9 0,8 7,95 0,88 

3 0,9 0,9 0,9 1 0,85 0,8 0,8 0,8 0,7 7,65 0,85 

4 0,75 0,75 0,95 0,85 1 0,85 0,85 0,85 0,85 7,70 0,86 

5 0,7 0,7 0,9 0,8 0,85 1 1 0,8 0,8 7,55 0,84 

6 0,7 0,7 0,9 0,8 0,85 1 1 0,8 0,8 7,55 0,84 

7 0,7 0,9 0,9 0,8 0,85 0,8 0,8 1 0,7 7,45 0,83 

8 0,8 0,6 0,8 0,7 0,85 0,8 0,8 0,7 1 7,05 0,78 

 

Värde 

  N 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Medelvärde 

N 1 0,6 0,7 0,95 0,65 0,85 0,65 0,6 0,75 6,75 0,75 

1 0,6 1 0,9 0,65 0,45 0,65 0,65 0,6 0,35 5,85 0,65 

2 0,7 0,9 1 0,75 0,55 0,75 0,75 0,7 0,45 6,55 0,73 

3 0,95 0,65 0,75 1 0,6 0,9 0,7 0,65 0,7 6,90 0,77 

4 0,65 0,45 0,55 0,6 1 0,5 0,7 0,65 0,7 5,80 0,64 

5 0,85 0,65 0,75 0,9 0,5 1 0,8 0,75 0,75 6,95 0,77 

6 0,65 0,65 0,75 0,7 0,7 0,8 1 0,95 0,6 6,80 0,76 

7 0,6 0,6 0,7 0,65 0,65 0,75 0,95 1 0,55 6,45 0,72 

8 0,75 0,35 0,45 0,7 0,7 0,75 0,6 0,55 1 5,85 0,65 

 

Tid 

  N 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Medelvärde 

N 1 0,85 0,55 0,55 0,85 0,95 0,65 0,55 0,6 6,55 0,73 

1 0,85 1 0,7 0,5 1 0,9 0,5 0,7 0,65 6,80 0,76 

2 0,55 0,7 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,8 0,55 6,20 0,69 

3 0,55 0,5 0,8 1 0,5 0,6 0,7 0,6 0,35 5,60 0,62 

4 0,85 1 0,7 0,5 1 0,9 0,5 0,7 0,65 6,80 0,76 

5 0,95 0,9 0,6 0,6 0,9 1 0,6 0,6 0,55 6,70 0,74 

6 0,65 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 1 0,4 0,35 5,20 0,58 

7 0,55 0,7 0,8 0,6 0,7 0,6 0,4 1 0,45 5,80 0,64 

8 0,6 0,65 0,55 0,35 0,65 0,55 0,35 0,45 1 5,15 0,57 
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Belöning 

  N 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Medelvärde 

N 1 0,85 0,75 0,85 0,7 0,75 0,55 0,75 0,35 6,55 0,73 

1 0,85 1 0,7 0,7 0,85 0,7 0,4 0,7 0,5 6,40 0,71 

2 0,75 0,7 1 0,9 0,55 1 0,6 1 0,3 6,80 0,76 

3 0,85 0,7 0,9 1 0,55 0,9 0,6 0,9 0,3 6,70 0,74 

4 0,7 0,85 0,55 0,55 1 0,55 0,25 0,55 0,65 5,65 0,63 

5 0,75 0,7 1 0,9 0,55 1 0,6 1 0,3 6,80 0,76 

6 0,55 0,4 0,6 0,6 0,25 0,6 1 0,6 0,5 5,10 0,57 

7 0,75 0,7 1 0,9 0,55 1 0,6 1 0,3 6,80 0,76 

8 0,35 0,5 0,3 0,3 0,65 0,3 0,5 0,3 1 4,20 0,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


