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Abstract

The Android OS is ever growing on the global market, reaching more and more people. 
This have led to the distribution of millions of applications, that the Android user can 
interact with. However, the usage of Android apps is not risk free and there are various 
methods deployed by Google Play to protect the privacy of the Android owner. One of 
these protective measures are permissions. However, as permissions are controlled by 
the user, there is a need of comprehending the user behaviour and attitude to the 
permissions. Lack of understanding the importance, and of the permission itself, could 
present a real danger of privacy trespassing to the user. In this paper we evaluate the 
rate of attitude and behaviour by questionnaire and empirical quality-driven 
interviews. We compare and scrutinize our data with older studies. We identify factors 
contributing the failure to comply with permission warnings. Also, we find that there 
are connections between factors such as gender and age, for how the user behaviour 
and attitude conclude with permissions. In the end we present an exhaustive analysis 
and discussion to our results, ending with a conclusion that there are differences to be 
found from older studies and that there are connections in gender and age with how 
the user acts by permissions.
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Vi vill rikta en stor eloge till vår handledare Dan Johansson och hans extraordinära vägledning 

under vår forskning. Vi vill även rikta tacksamhet till alla involverade i vårt projekt och som 

har bidragit till dess utformning och resultat.
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1. Inledning

Marknaden för smarta mobila enheter växer och en allt större andel av den svenska 

befolkningen får tillgång till applikationer via deras mobila enheter. Enligt den senaste 

undersökningen gjord av Internetstiftelsen i Sverige (2017) visas att andelen av den svenska 

befolkningen med tillgång till smartphone har ökat från 27 % 2012, till 85 % 2017. En smart 

mobil-enhet kan vara en surfplatta eller smartphone, dessa erbjuder i sin tur tillhörande 

operativsystem med en plattform som slutanvändarna kan interagera med. Interaktionen 

mellan slutanvändarna och plattformen skapar i sin tur ett ekosystem där alla intressenter från 

såsom plattformsägaren, tredjepartsutvecklare till slutanvändaren skapar mervärde för 

varandra. Enligt Tiwana (2014) som beskriver ‘the network effect’ attraherar den stora 

populationen slutanvändare, tredjepartsutvecklarna till plattformen och effekten sker på 

samma sätt att slutanvändarna dras till Androids mångtaliga applikationer som har 

möjliggjorts av tredjepartsutvecklare. Idag finns det applikationer som med hjälp av din 

smarta mobila enhet bl.a. kan läsa av din sömnrytm via sensorer; kartapplikationer som kan 

förutse trafikstockningar genom din GPS-position; och applikationer som lyssnar och utför 

kommandon utifrån din röst via mikrofon. Dessa funktioner skapar värde för användaren 

beroende på vilket syfte användaren vill nyttja applikationerna till. Globalt sett har 

operativsystemet Android en andel på cirka 87 % (Sui, 2016) av den globala 

smartphonemarknaden vilket gör Android till det dominerande operativsystemet för smarta 

enheter. Uppkomsten till Androids dominans kan förklaras av några faktorer, t.ex. att Android 

erbjuder en kostnadseffektiv plattform med hög tillgänglighet och öppen mjukvara. Samspelet 

inom plattformen Android har lett till att det nu finns 3,6 miljoner applikationer tillgängliga 

(AppBrain, 2018) hos Google Play och antalet nya applikationer som når Android-marknaden 

ökar för varje dag som går. 

Google köpte Android i juni 2007 och har sedan dess tillämpat en ‘Laissez-faire’-attityd 

gentemot Androids tredjepartsutvecklare (Amadeo, 2017). Googles attityd innebär att så länge 

din applikation inte fastnar i Google Plays ingående granskning och regelbundna periodiska 

skanningar efter potentiellt skadliga applikationer så har din applikation i princip fria tyglar. I 

kontrast kan vi se att det näst mest populära operativsystemet iOS, och dess tillverkare Apple, 

har hårdare regleringar kring sin plattform. Varje applikation till iOS går igenom en process 

för godkännande där tredjepartsutvecklaren måste uppfylla en rad olika policies för att 

applikationen ska få godkännande. Apple genomför även fortsatt övervakning efter att en 

applikation godkänts och tar bort applikationer som inte längre följer Apples kontinuerligt 

uppdaterade regler och ramverk (Spencer, 2016). Återigen, Google Plays attityd och regelverk 

innebär att det finns högre risk för sårbarheter hos Android-enheter vilket gjort att vissa

element har tagit vara på chanserna till att skapa och sprida skadliga applikationer. Även om 

Google Plays regelbundna skanningar innebär att de flesta virusinfekterade applikationer som 

bryter mot Google Plays regler tas bort (Google, 2018a; Google, 2018c) så är Google Play inte 

felfritt, och sofistikerade skadliga applikationer har möjligheten att utnyttja skyddslagret 

‘behörigheter’ som slutanvändaren kontrollerar. 
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Det finns ett ökat samband mellan andelen smartphone-användare med tillgång till 

Internet och antalet skadliga applikationer som sprids. Under 2017 tog Google Play bort 

700,000 verksamt skadliga applikationer vilket är en ökning med 70 % från föregående år 

(Ahn, 2017). Dessutom, under samma år, uppger Google att deras dagliga skanningar ledde till 

radering av 39 miljoner potentiellt skadliga applikationer (Google, 2018a). Det generella 

intrycket av vår omgivning och det egna användandet är att de flesta individer är slarviga när 

det gäller att dela ut behörighet till olika applikationer, att man generellt sett inte tänker på 

vad det är man godkänner och riskerna som kan komma med beteende och attityd. Det finns 

också stora skillnader i Androids rutiner gällande behörighet mellan tidigare respektive nyare 

operativsystemversioner. Därtill funderar vi om det föreligger några faktorer såsom kön, ålder 

och eller uppehälle som kan särskilja de mindre säkerhetsmedvetna från de som är noggranna?

1.1 Syfte

Syftet med den här studien är att undersöka i vilken utsträckning Android-användarna värnar 

sin personliga säkerhet, integritet och förstår innebörden av behörigheterna när man 

godkänner förfrågan från Android-applikationer. Studien riktar in sig mot Android-behörighet 

och Google Plays strategi för att göra användarna medvetna om behörighet och tillgång. Det är 

viktigt att förstå hur samspelet sker mellan faktorer, användare, behörighet och beteenden. 

Dessa samspel påverkar individen utifrån en kontinuerligt föränderlig teknik som interagerar 

med personliga data, i ett digitaliserat samhälle där ens privata integritet blir alltmer utsatt. Vi 

vill även se hur väl Android och Google Play lyckats med att ge användarna ett informerat 

beslutsunderlag ifråga om behörighet i nutid jämfört med dåtid. Baserat på detta vill studien 

bidra till en djupare förståelse för hur användaren tänker kring sin egen säkerhet när de laddar 

hem nya applikationer till sin mobiltelefon. Förutom vårt bidrag till forskningen hoppas vi att 

vårt resultat kan informera det strategiarbete runt medvetenhet kring säkerhet som utförs av 

ansvariga för applikationsutveckling och distributionsplattformar.

1.2 Frågeställning

• Vilka attityder har Android-användaren visavi säkerhet i samband med applikations-

användning, med särskilt fokus på installation av applikationer och tillåtande av 

behörighet?

• Vilka skillnader kan skönjas mellan olika typer av Android-användare med avseende 

på faktorer såsom kön, ålder och uppehälle när det kommer till hantering av behörighet 

i samband med applikationsanvändning?

• Föreligger det någon skillnad i svar på ovanstående frågor jämfört med tidigare 

versioner av Android och nutid, och hur ter sig i sådana fall dessa skillnader?

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa omfattningen av studien till operativsystemet Android på grund av dess 

potentiella säkerhetshål med behörigheter. Studien avgränsas vidare till Google Play store då 

andra ‘inofficiella’ bibliotek för applikationer ej upplyser användaren vid nedladdning av 

applikationer om behörighet som erbjuds via deras respektive bibliotek. Därtill betraktar 

studien hur Google Plays behörighetspolicy skiljer sig mellan äldre och nyare versioner än 6.0 
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Marshmallow men går inte in på hur varje version differentierar sig från respektive. Studien 

tittar även på hur och vad Google gjort för att förebygga skadliga attacker genom att öka 

användarens medvetenhet om behörigheter. 

2. Relaterad forskning

I detta avsnitt kommer vi att presentera relaterad forskning som rör Android-användaren, 

Android-behörigheter samt risker med de sistnämnda. Vi kommer även att visa upp C-HIP 

modellen.

2.1 Android-användaren

Under 2012 genomfördes två skilda studier (Felt et al, 2012; Kelley et al, 2012) om Android-

användare och deras förståelse, uppmärksamhet och beteende kring behörighetsfrågor. De 

fann att deltagarna ofta ignorerar eller struntar i vad behörigheterna innebär samt fann att 

information kring behörigheterna inte var tillräcklig. Från datan hos Felt et al., (2012), kan vi 

se att ungefär 17% av deltagarna lägger märke till och läser behörigheterna var för sig, 42% av 

deltagarna förstod inte, eller kände inte till syftet med behörighet. 71% nyttjar hellre omdömen 

om en applikation hos Google Plays bibliotek för att fatta beslut. I den andra studien av Kelley 

et al. (2012), upptäckte forskarna också att majoriteten av deras respondenter inte förstod eller 

var osäkra på vad behörigheterna innebär i praktiken. Slutsatsen från båda studier drogs på 

liknande sätt att användarna inte förstår grunden med behörighet och att Android och indirekt 

Google misslyckas med att ge användaren en grund till ett informerat beslut. Vidare studier 

inom Android-säkerhetsområdet slog fast att okunskap om behörighet kunde förklaras av att 

deltagarna tillvänjer sig till att bläddra och klicka sig förbi varningarna om behörighet och på 

så sätt inte tillgriper sig någon förståelse för skyddslagren (Kelley et al 2012; Rajivan et al 2016; 

Mylonas et al 2013). Rajivan och Camp (2016) fann också som Felt et al. (2012), att användarna 

i större mån använder sig av omdömen som grund för beslut till att ladda ned en applikation 

eller inte. Intressant nog påpekar Kelley et al. (2012) och Mylonas et al. (2013), att deltagarna 

i deras respektive studier felaktigt tror att Google Play och dess föregångare övervakar och 

skyddar användarna i realtid när man laddar ned och nyttjar applikationer från Google Plays 

bibliotek. 

Negash et al. (2015), diskuterar problematiken med behörighetsfrågan då Android-

användaren möttes av en informationsruta där applikationen bad om tillgång till alla möjliga 

behörigheter som den säger sig behöva. Problematiken med att godkänna flera 

behörighetsfrågor innan nedladdning nämndes också i tidigare forskning (Felt et al, 2012; 

Kelley et al, 2012; Mylonas et al; 2013). Robinson och Weir (2015) skriver om säkerhetsrisker 

i Androids bibliotek eftersom det inte finns någon mjukvara som regelbundet skannar och 

kontrollerar applikationer och deras behörigheter som släpps in i Google Plays bibliotek. Duon 

lyfte också fram potentiella säkerhetsrisker med applikationer som efterfrågar fler 

behörigheter än vad applikationerna var berättigade till, vilket var strikt förekommande vid 

tidigare Android-versioner, äldre än 6.0+ Marshmallow. 

Bonne et al. (2017), analyserade samband mellan attityd och kön med hjälp av Pearsons chi-

två-test och upptäckte att det fanns ett signifikant samband mellan kön gällande attityd såsom 
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hur man beter sig och agerar inför behörighetsvarningar. De fann att kvinnor nekar behörighet 

två gånger så mycket som män i deras stickprovsurval. Felt at al. (2012), skriver att i deras 

studie hittar de inga signifikanta samband mellan faktorer som kön och ålder när användarna 

tittar på omdömen, det motsvarar inte testet i Bonne et al. (2017) studie. Skillnaden kan 

möjligen förklaras av att under 2012 bläddrade deltagarna förbi behörighet då man var

tillvänjd att acceptera alla behörigheter för att kunna nyttja en applikation innan nedladdning. 

Däremot, vid tiden för Bonne et al. (2017), har Android sjösatt “runtime requests”-behörighet 

i vilket kan ha lett till att metoden väcker användarnas uppmärksamhet och ger bättre 

information som grund till användarens beslutsunderlag. Robinson & Weir (2015) fann i deras 

enkät att kvinnor var något mer benägna till riskfyllt beteende och männen tvärtom. Dock 

genomförde de inga statistiska tester för att styrka deras urval. Androids ’runtime request’ är 

en annan metod av behörighetsvarning där användaren tillfrågas om behörigheter under 

användning av applikation istället för vid nedladdning.

Vår vilja med den här studien är att den också ska jämföra prevalensen av beteende och 

ignorans med de äldre studierna, presenterade ovan, samt faktorer som kan påverka 

beteendet. De tidiga studierna skedde under andra rådande ramverk och rutiner hos Google 

Play, vilket kan ha ändrat förutsättningar kring behörighet, attityd, beteende och förståelse 

radikalt till nu, speciellt då de flesta studierna byggde på äldre versioner av operativsystemet 

Android.

2.2 Android-behörigheter

Operativsystemet Android besitter ett antal säkerhetsanordningar för att skydda sina 

användare. Säkerhetsanordningarna innebär bl.a. skanning efter skadliga applikationer i 

Google Plays bibliotek och i användarens mobila enhet, samt att informera och ge 

beslutsunderlag till användare gällande behörigheter en applikation behöver för att fungera. 

Ett av de mer framträdande skyddslagren för användarens integritet är nämnda ‘permissions’ 

eller översatt till svenskan ‘behörigheter’, en term som denna studie kommer använda sig av. 

Syftet med behörigheter är att användaren själv ska få bestämma vad som användaren vill dela 

av med sig rörande information till applikationen. Behörigheter är kopplade till olika API med 

distinkta funktioner. API är byggblock som specificerar hur mjukvarukomponenter 

interagerar med varandra, där utvecklaren kan nyttja API till att låta sin applikation integrera 

effektivt de olika komponenter och funktioner som erbjuds. Kopplat till varje API som nyttjar 

komponenter eller delar av information i din telefon finns det ett antal specificerade 

‘android.permissions’ d.v.s. specifika behörigheter. De utgörs av enkla strängar i form av

beteckningarna ‘android.permission.”NAMNET_PÅ_API”’. Varje ‘android.permission’ tillhör 

någon av de tre olika klassificeringar som existerar: dessa är ’normal’, ’farlig’ och ’special’. 

Normal anses vara behörigheter som interagerar med din enhet utanför applikationens 

sandlåda (applikationens begränsade funktionsområde) men anses utgöra liten risk för 

användarens integritet eller för andra applikationer. Exempel på normal klass är 

‘android.permission.SET_ALARM’ som tillåter applikationen att sända och integrera med 

enhetens alarmfunktion. Farlig definieras när en applikation vill ha data eller information som 

överskrider användarens integritet och kan påverka användarens lagrade data eller påverka 

andra applikationer. Exempel på farlig är ‘android.permission.RECORD_AUDIO’ som innebär 
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att applikationen spelar in och lagrar ljud. Special är behörigheter som har annan beteende än 

de av normal eller farlig art, ofta av känsligare karaktär än normal och farlig. Användaren 

måste godkänna explicit varje farlig- och eller specialbehörighet. I och med att Android 6.0 

lanserades 2015, introducerades “runtime requests”. Det innebär att användaren blir tillfrågad 

om behörighet när användaren använder sig av en funktion som kräver i sin tur API som 

behöver komponent, data eller information från användaren, t.ex. GPS funktion när man 

nyttjar navigering i kartapplikationer. För att ta del av “runtime requests” måste användaren 

ha en Android-enhet med Android operativsystemversion 6.0 eller högre, samt att 

applikationen som användaren vill installera måste vara byggd med API-version 23 eller högre. 

För äldre Android versioner som utvecklades innan implementeringen av API-version 23 

måste användaren godkänna alla möjliga behörigheter en applikation kan behöva använda 

innan installation (Google, 2018d).

2.3 Risker med behörigheter

I dagsläget kan man konstatera att biblioteket hos Google Play Store inte är riskfritt från 

skadliga applikationer. Som tidigare nämnts, visade Google i sin rapport (Google, 2018a) att

de under 2017 tog bort sammanlagt 39 miljoner PHA-applikationer, förkortningen PHA står 

för ‘potentially harmful applications’ som översatt till svenskan blir potentiellt skadliga 

applikationer. Google rapporterar även att fler av de skadliga applikationerna blir allt mer 

sofistikerade och särskilt inriktar sig på behörigheter för att komma åt känsliga och personliga 

data. Det leder till att när en Android-användaren stöter på en skadlig applikation riskerar 

användaren att godkänna någon form av behörighet som den skadliga applikationen vill nyttja. 

Google presenterar i sin säkerhetsrapport (Google, 2018a) en klassificering över olika metoder 

som skadliga applikationer kan utsätta en användare för genom behörigheter. Listan kan 

begrundas i figur 1.
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Figur 1. Googles klassifikation av skadliga applikationer (Google 2018a).

Alla skadliga metoder nämnda ovan kanske inte behöver nyttja behörigheter för att penetrera 

en enskild enhet, däremot sker troligen de flesta attacker via behörigheter. Därtill kan de flesta 

skadliga applikationer oskadliggöras genom att användaren nekar behörigheter som en skadlig 

applikation vill få tillgång till (Google 2018d).

2.4 Riskhantering

Ett flertal försök har gjorts för att adressera Androids brister med att informera och 

uppmärksamma användaren om säkerhet med behörighet vid nedladdning av applikationer. 

Bortsett från den nuvarande behörighetsmetoden har Android en överliggande säkerhet kallad 

‘Google Play Protect’ som ska förhindra att skadliga applikationer penetrerar enheter. Google 
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Play Protect lanserades 2017 för att skydda användarna genom regelbunden sökning efter 

skadliga applikationer och varnar användaren om den hittar en sådan. Om Google Play Protect 

upptäcker att en applikation är skadlig så inaktiveras eller raderas applikationen (Google 

2018c; Google 2018a, 8–9). Bland de relaterade försöken till att förbättra riskhantering och 

därigenom beteende och attityd bland användare, finns det några studier inom området som 

har försökt lösa det med egenutvecklade applikationer. Hamed, Ayed och Machfar (2017) 

presenterade i sin studie en applikation vid namn ‘PrivacyAndroid’, som estimerar andra 

applikationers riskvärde genom analys av behörigheter applikationen vill ha tillgång till innan 

installation. ‘PrivacyAndroid’ ska hjälpa deltagarna i studien att uppmärksamma och 

utvärdera riskerna med behörigheterna. Qu et al. presenterade under 2014 ett verktyg kallat 

‘AutoCog’ som analyserar ifall en applikation har beskrivit varför en behörighet behövs. 

AutoCog gör även kontroller för att se om en applikations tillgång till behörigheter 

överensstämmer med beskrivningen som nämnda applikation lämnat till användaren för 

behörigheter. AutoCog hjälper således användarna att göra en bättre riskanalys när de får 

resultat från AutoCog’s analys, det leder till att användaren förstår bättre kring och kan besluta 

om en applikationens relevans till viss behörighet. Kraus, Wechsung och Möller (2014) ville 

hjälpa användarna med att uppmärksamma applikationer som kan vara skadliga genom att 

presentera användaren med statistik kopplat till de olika behörigheter som en applikation ber 

om tillgång till. Bakgrunden är att marknaden för Android-applikationer är fylld av kopior, 

d.v.s. applikationer som mer eller mindre liknar varandra. Studiens applikation skulle med 

andra ord jämföra den tänkta applikation som användaren vill ha med andra liknade

applikationer, och på så sätt visa om den kräver fler eller mindre behörigheter. Studiens 

applikation kan då ge användaren en grund till beslut samt bättre förståelse för behörigheter 

och sårbarheten hos den. Bianchi et al. (2015) tog fram ett verktyg för att upptäcka osynliga 

gränssnittsattacker genom att söka efter skadlig kod som kan leda till kapningar av 

gränssnittet. Resultatet blev att användaren fick bättre möjligheter till att upptäcka attacker.

2.5 C-HIP modellen

För att utvärdera hur Android-användare uppmärksammar och behandlar de 

behörighetsvarningar som Android presenterar vid nedladdning av applikationer har vi i vår 

studie använt oss av Conzola och Wogalters “Communication–Human Information Processing 

Model” eller kortfattat C-HIP-modellen (Conzola & Wogalter 2001). Denna modell fungerar 

som ett ramverk för hur en människa processar och hanterar information om varningar när de 

ställs inför dem. C-HIP modellen består av de olika stegen källa, kanal, uppmärksamhet, 

förståelse, attityder och övertygelser, motivation och slutligen beteende, vilka kan ses i figur 2 

och 3. Felt et al (2012) använde sig av denna modell under deras studie men fokuserade endast 

på uppmärksamhet och förståelsen för behörigheterna då de ansåg att de flesta deltagare i 

deras studie misslyckas med att följa behörighetsvarningen redan i dessa tidiga steg. Det är 

tänkt att med modellen kunna fånga upp mottagaren och var denne fastnar under någon av 

stadierna för att bättre kunna skönja och analysera hur och varför användaren inte kunnat 

processa vidare. Speciellt då om användaren fastnar i någon av stegen och inte lyckas helt med 

bearbetning av varningsinformation så har varningen i sig misslyckats med sitt syfte. I vår 

studie kommer vi att använda oss av de fyra faser som mottagaren (användaren) går igenom, 
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det vill säga; uppmärksamhet, förståelse, attityd och motivation. Syftet med C-HIP är för att 

förstå hur användaren bearbetar Androids varningstexter för behörigheter. Dessa faser står 

därför som grund för enkätfrågorna och en del av intervjufrågorna. 

                               

                            Figur 3. Beskrivning av C-HIP-modellens faser

Figur 2. C-HIP-modellen - (Conzola & Wogalter, 2001)



9

3. Metod

I detta kapitel diskuteras de metoder, val och tekniker som användes för få svar på studiens 

frågeställning. En metod kan definieras som ett redskap för att nå fram till de målsättningar 

som satts med forskningen och bidra till ny kunskap inom området (Holme och Solvang 1996, 

11–12). Kapitlet struktureras därför med att först introducera bakgrund, val och motiveringar 

av forskningsmetoder. Följaktligen motiveras och förklaras även urval och forskningsetik. 

Kapitlet avslutas med en diskussion och kritik av de valda metoderna.

3.1 Studiens utformning

Valet av forskningsmetod sker utifrån studiens problemformulering och hur studien vill få 

fram den önskade datan. Därmed används både kvalitativ och kvantitativ forskning i studiens 

fall för att kunna förklara olika fenomen och införskaffa ett tvärsnitt inom studieområdet för 

att öppna upp för jämförelser mellan fenomen. Vidare kan den kvantitativa delen av 

forskningen vara användbar i situationer där studien vill säga något om den urvalsgrupp som 

studien fokuserar på. Den kvantitativa delen kan även visa samband och vilken utsträckning 

ett fenomen har (Holme & Solvang, 1996, 76–77, 87). Kvalitativ forskning lämpar sig när 

forskaren vill ta reda på hur och varför olika beteenden sker i en population. Det kan handla 

om att få en djupare förståelse genom att ta reda på de åsikter, känslor, beteenden och 

synvinklar deltagaren förmedlar (Yin, 2013, 19). Studien är därmed inte på samma sätt, som i 

kvantitativ forskning, bunden till riktlinjer och hållpunkter, utan dessa riktlinjer och 

hållpunkter fungerar endast som stöd genom den kvalitativa forskningsprocessen (Holme & 

Solvang, 1996, 88). Studien kommer att utifrån dess ståndpunkt använda sig av en 

kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för att behandla problemområdet. 

Kombinationer av kvantitativa och kvalitativa studier kan enligt Holme och Solvang (1996, 86) 

vara till fördel för att stärka analysen och resultatens giltighet. Det är även möjligt att olika 

resultat i metoderna bidrar till nya tolkningar och rikare förståelse av fenomenet. Studien 

lägger vikt på den kvantitativa forskningen i form av en internetbaserad enkät för att få en 

överblick och förstå säkerhetsläget bland Android-användarna och följer därefter upp med 

kvalitativa intervjuer för att skapa en djupare förståelse till hur och varför Android-

användarnas säkerhetsbeteende ser ut som det gör kring applikationer och hantering av 

behörigheter. 

3.1.1 Enkätbakgrund

Användning av enkäter i ett forskningssammanhang har den fördelen att de är 

kostnadseffektiva och lätta att sprida. Enkät möjliggör större geografisk spridning vilket kan 

bidra till rikare och mer representativa data. En internetbaserad enkät har fördelen med 

snabbare spridning och potentiella respondenter nås på kort tid samt är en kostnadseffektiv 

metod jämfört med andra mer traditionella former av enkät (Bryman 2011, 228). Vi har därför 

valt att använda oss av internetbaserade enkäter för distribuering. 

3.1.2 Utformning av enkät

En enkät skapades med hjälp av tjänsten Google Forms. Google Forms tillhandahålls av 

företaget Google, tjänsten erbjuder gratis internetbaserad enkät med tillhörande funktioner. 
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Med fördel valdes Google Forms för att tjänsten möjliggör enkla men funktionsrika designval 

och det bedömdes att Google Forms klarar av ett stort antal respondenter samtidigt som 

tjänsten underlättar analys med olika verktyg (Google, 2018f). Enkätens design och val av 

frågor har inspirerats av flera studier om beteenden kring behörigheter bl.a. Felt et al., (2012), 

som baserade sina forskningsmetoder på C-HIP-modellen. Vi har i vår studie även inspirerats 

till en viss grad att utforma både enkät- och intervjufrågor utifrån C-HIP modellen. 

Enkätfrågorna baseras på två av C-HIP-modellens faser; uppmärksamhet och förståelse, se 

figur 2. En del frågor fokuserar på att mäta respondenternas uppmärksamhet till behörigheter 

medans andra frågor behandlar förståelsen av dessa. Frågorna strukturerades upp med både 

enkel- och flervalsfrågor där respondenten hade möjligheten att välja ett av svaren. I enkäten 

har vi även använt oss av metoden Likerts fempunktsval (Hagevi & Viscovi, 2016). Verktyget

har sitt ursprung hos psykologen Rensis Likert, det är en typ av frågebatteri där deltagaren ska 

ta ställning till påståenden och välja ett svar utifrån Likerts kvantifierbara skala. Omfattningen 

med svarsmöjligheterna syftar till att fånga känslor och attityder hos deltagaren gentemot 

påståenden. Vi vill i vår studie med det fånga upp och mäta opinionen i olika påståenden för 

varje fråga med syfte att med hjälp av faktorer såsom kön, ålder och uppehälle, kunna dra 

slutsatser om vårt stickprovsurval. 

3.1.3 Intervjubakgrund

Genom att ställa frågor gällande beteenden och känslor kan forskaren få mer förklarande data 

vilket inte vore möjligt att få fram från enbart en enkät. Intervjuer ger också forskaren 

möjligheten att ställa följdfrågor baserat på de svar som ges samtidigt som tolkningar av 

kroppsspråk, tonfall och pauser kan fångas. (Bell 2016, 189). Användningen av intervjuer i 

denna studie kommer följaktligen att användas som ett verktyg för att få en mer djupgående 

och förklarande analys av de svar som enkäten bidragit med, samt att förstärka resultatens 

giltighet. 

3.1.4 Utformning av intervju 

Studien använder sig av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som enligt Bryman (2011, 

415) kan öppna för större frihet och mer djupgående svar från respondenten. Ett frågeformulär 

skapades baserat på de frågor och svar som framkom i enkäten. Intervjufrågorna utgick även 

från C-HIP-modellens uppmärksamhets-, förståelse-, attityd-, och motivationsfas som kan ses 

i figur 2. Eftersom intervjun är mer djupgående än enkäten gav den möjligheten att undersöka 

alla faser av C-HIP-modellen och i vilka av alla steg som användaren kan fastna i. 

Frågeformuläret fungerade som ett verktyg för att utveckla de svar som enkäten bidragit med 

och för att ställa följdfrågor baserat på vad respondenten svarade. Två bilagor skapades i 

samband med frågeformuläret, som innehöll bilder på olika behörigheter som respondenten

fick ta ställning till för att kontrollera nuvarande kunskap om behörigheter på Android. 

3.1.5 Litteratursökning

Studien startade med att leta efter olika examensarbeten först på Informatiks hemsida för att 

hitta inspiration om vad som var relevant till vad som vi i studien hade beslutat att skriva om. 

Från kursansvarig fick vi ett förslag att söka böcker på UB (Umeå Universitetsbibliotek) som 

är relevanta till hur man skriver enkäter, intervjuer och metodavsnitt samt hur man skriver ett 
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examensarbete. Vi fortsatte med att söka efter relevanta studier och artiklar i Google Scholar. 

Medlemmarna i studien hade fått en kurs från UB som gav tips om hur man ska söka för att 

hitta vad man ska söka i vetenskapliga databaser som Google Scholar. Kursen åtföljdes med 

att efter man sökt upp artiklar så kontrollerades ifall artikeln har citerats tidigare i andra 

relaterade forskningsområden. Vi kontrollerade det genom Google Scholars verktyg (Google, 

2018g) för citation hos andra verk. Tanken med att ta reda på referenser via relaterade 

forskningar är att det ger indikation på kvalité och aktualitet för den valda studien. 

3.2 Utförande enkät

I detta kapitel presenterar vi våra metoder kring datainsamling och bearbetning av vår enkät.

3.2.1 Datainsamling

Enkätformuläret introducerade respondenten till en beskrivning gällande vad studien vill 

undersöka, forskningsetiska aspekter såsom anonymisering av resultat och information 

gällande utlottning av biobiljetter vid slutfört deltagande. Den första frågan fungerade som en 

kvalificeringsfråga, där de respondenter som inte använder sig av Android skickades till sista 

sidan där de tackades för sitt deltagande och informerades om att enkäten inriktar sig endast 

på Android-användare. Enkäten bestod av totalt 26 frågor, exklusive frågor gällande urval till 

intervju och biobiljetter. I enkäten ställdes frågor gällande Android-användares beteenden och 

åsikter kring nedladdning och säkerhetstänk vid nedladdning av applikationer från Google 

Play Store. Efter att enkäten avslutats utfördes en utlottning bland alla de respondenter som 

avslutat enkäten och valt att vara med i utlottningen, inklusive de som inte använder sig av 

Android-enheter. Att belöna respondenter kan enligt Rose, Sidle och Griffith (2007) bidra till 

ett ökat deltagande i enkäter. Moser och Kalton (1971, 267–268) refererade i Bell (2016, 184) 

menar att eventuella bortfall från enkät är ett problem eftersom de personer som inte är 

motiverade att besvara enkäten kan skilja sig från de som väljer att besvara enkäten, vilket 

innebär att man kan få skevt resultat. Därför menar Bell (2016, 184) att man bör anstränga sig 

att motivera potentiella deltagare till att delta och besvara enkäten. Baserat på teorin valde vi 

för vår studie biobiljetter för att motivera deltagarna till fullföljande av enkäten. 

Respondenterna fick även möjligheten att delta i ytterligare utlottning av biljetter om de 

godtog medverkande i intervju genom att lämna personlig kontaktinformation. Distribuering 

av den internetbaserade enkäten skedde genom delning i grupper på sociala medier där 

personer av alla åldrar deltar. Övrig distribuering skedde via e-post till nyckelpersoner som 

delade enkäten bland medarbetare på arbetsplatser. 

3.2.3 Databehandling

Den slutgiltiga data som enkäten bidragit med exporterades från Google Form och 

importerades till Microsoft Excel, för bearbetning såsom konstruktion av tabeller och diagram 

som ger överblick av förhållanden mellan flera faktorer. Vi kategoriserade utifrån Likerts 

fempunktsval-frågor där respondenter som svarat “Stämmer mycket bra” och “Stämmer 

ganska bra” ihop, “Varken eller / Vet inte” för sig, liksom “Stämmer ganska dåligt” och 

“Stämmer inte alls” tillsammans, eftersom kategoriseringen underlättar analys av data och 

känslorna besvaras väl av svar som hamnar inom samma familj. Under bearbetningen 

nyttjades olika matematiska metoder för att undersöka om det förekommer samband. En 
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matematisk metod som studien använder sig av är statistisk signifikans (Nyman & Österman, 

2016). Det tillämpas i studien på grund av studiens urval och vår bearbetningsmetod. Med 

hjälp av statistisk signifikans kan vi ta reda på om resultaten verkligen gäller för studiens 

stickprovsurval. Statistisk signifikans kan även ge oss en indikation på hur pass tillförlitligt

vårt resultat är. Signifikansnivå innebär den risknivå man är villig att acceptera om signifikant 

samband föreligger resultaten. Den högsta vetenskapligt accepterade risknivån är att man i 

fem fall av 100 drar en felaktig slutsats (slump), om att det existerar ett samband i den 

populationen som man härleder från. Risken är därmed ganska liten och ger större tilltro än 

tillämpning av högre risknivåer. Till följd därav kommer vi att tillämpa 5% signifikans (p = 

0.05) i studien. På grund av studiens konstruerade korrelationstabeller valde vi att använda 

oss av Pearsons chi-två-test (Nyman & Österman, 2016), då det går ut på att beräkna den 

förväntade- eller frekvensvärde för de olika cellerna i tabellkonstruktionen. Med chi-två-test 

kan data tolkas på ett meningsfullt sätt i relationen till den statistiska signifikansnivån som är 

kopplat till det. Det utförs genom att man korsar rader med kolumner och beräknar den 

förväntade värdet utifrån observerande värden. Chi fås igenom formeln 𝜒2 =  ∑
(𝑂−𝐸)2

𝐸
. 

Därefter beräknar vi antal frihetsgrader genom subtraktion med ett för antal rad och kolumn 

och multiplikation av summan rad med kolumn efter subtraktion (𝑟 − 1)(𝑐 − 1). Utifrån 

frihetsgrader kan vi urskönja det kritiska värdet för den valda gränsen och jämföra ifall chi-

värdet är högre eller längre än det kritiska värdet, på så sätt kan vi se om det förekommer 

signifikanta samband.

3.3 Utförande intervju

I detta kapitel presenterar vi våra metoder kring datainsamling och bearbetning av vår enkät.

3.3.1 Datainsamling

Från de respondenter som valde att anmäla sig till en framtida intervju, handplockades några 

personer av olika åldrar och kön i syftet att få in varierande och heltäckande djupdata. Liksom 

i enkäten, lottades även biljetter ut bland de som deltog i intervjun för att bidra till bättre 

deltagande och svarsrespons. Intervjuerna skedde i inbokade grupprum för att få en lugn och 

dämpad atmosfär där två från denna studie satt tillsammans med intervjuobjektet. Vid det 

första bemötandet med intervjurespondenter informerades deltagaren om dennes rättigheter

(3.6 Forskningsetik) och förfrågan ställdes om godkännande av ljudinspelning under 

intervjun. Efter godkännande påbörjades intervjun med semi-strukturerade frågor baserat på 

de frågor och svar som framkommit av enkäten där följdfrågor ställdes vid möjlighet för att 

fånga den djupare mening av beteenden och åsikter som respondenten har. Som 

inspelningsinstrument användes en diktafon för att fånga upp ett högkvalitativt ljud som 

grund till enklare och bättre transkribering av intervjun. Efter avslutad intervju tackades 

respondenten för sitt deltagande och informerades om studiens egentliga syfte och utlottning 

av biobiljetter. 

3.3.2 Databehandling

En transkriberingsprocess utfördes på de inspelade intervjuerna eftersom transkribering 

enligt Heritage (1984, 238) ger en bättre analys, validitet och återanvändbarhet av det som 

sagts. Följaktligen när intervjuerna textats påbörjades analys och kodning av 
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transkriberingarna. Kategoriseringar av meningar och stycken gjordes för att effektivare hitta 

teman. Vidare gjordes en analys av återkommande teman och samband för att vidare kunna 

presentera och sammanfatta resultatet av intervjuerna. Slutligen jämfördes respondentens 

säkerhetskunskaper som framkommit från bilagorna och övriga säkerhetsfrågor mot ••• (se 

figur 1) och alla fullständiga behörighets-beskrivningar (Google, 2018g).

3.5 Urval

Populationen för denna studie är användare av Android-mobilenheter. Enkätens syfte var att 

få en förståelse och överblick över säkerhetsläget bland Android-användare och behövde 

därför en god representation av denna population. För att uppnå god representation behövde

studien fånga upp respondenter i ett stickprov där respondenterna representerar alla åldrar 

och har bra balans mellan kön. Studiens stickprovsurval fungerar som ett mindre urval ur en 

större population. Stickprovsurvalet är en representation av en större population och kräver 

mindre resurser än när man gör en totalundersökning av hela populationen (Hagevi & Viscovi 

2016). Holme och Solvang (1996, 187) menar att när man väljer urval ska man basera sig på 

hur mycket resurser och tid en studie har till förfogande och vad syftet är med undersökningen. 

Vidare förklarar de att om en undersökning vill kunna säga något om en population behöver 

urvalet göras så representativt som möjligt. Denna studie använde sig av en kombination av 

urval genom självselektion och snöbollsurval för att försöka fånga en så representativ 

svarsgrupp som möjligt i enkätstudien. Urval genom självselektion är en typ av icke-

sannolikhetsurval där respondenterna uppmanas till att ta initiativ för att delta i 

undersökningen. Snöbollsurval kan beskrivas som en snöboll i rullning där respondenterna 

själva tipsar eller inkluderar andra personer att delta i undersökningen (Holme & Solvang 

1996, 183; Yin 2013, 93). Självselektion skedde genom spridning av enkäten på sociala medier 

i grupper med medlemmar i varierande åldrar och kön. Ett antagande gjordes att fler unga 

personer skulle delta i undersökningen än den äldre populationen eftersom enkäten delades 

flera gånger i grupper med högre antal unga medlemmar än i grupper med ett heltäckande 

åldersspann. Baserat på detta kombinerades urval genom självselektion med snöbollsurval där 

enkäten delades till föreningar och arbetsplatser i hopp om att nå den övre ålderskategorin. 
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3.6 Forskningsetik
Vetenskapsrådet presenterade 2002 fyra principer för vägledning inom forskningsetiken, vilka 
här sammanfattas i figur 4. 

Figur 4. Forskningsetikens fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet 2002)

Denna studie har skapats med dessa fyra principer i åtanke. Informationskravet uppfylldes 

både i enkäten och intervjun genom kort informering av studiens ämnesområde, presentation 

av forskargruppens bakgrund och motivering till deltagande. Vidare informerades även 

respondenten om dess rättigheter om frivilligt deltagande, rätten att avbryta när som helst och 

anonymisering av all data som samlas in.

   Samtyckeskravet följdes genom att respondenten själv bestämde ifall de fyllde i enkäten. I 

intervjun gavs en samtyckesblankett med information gällande syfte, rätt till avbrytande och 

anonymisering av all data, där respondenten skrev under sitt samtycke till intervjun. Även 

muntlig förfrågan utfördes för att bekräfta samtycket ytterligare.

   Konfidentialitetskravet uppfylldes genom anonymisering av all data och säker lagring av 

sparad data. Data presenteras på sådant sätt ingen data kan kopplas till eller identifiera 

deltagande personer i studien. All data lagras på en internetbaserad molntjänst som endast

forskargruppen kan nå. Övriga säkerhetsåtgärder är tvåstegsverifiering genom lösenord och 

bekräftelse för att säkerhetsställa att ingen obehörig kan ta till sig informationen. 

   Nyttjandekravet säkerställs genom att all insamlad information endast används inom denna 

studies forskningsändamål. Informationen publiceras eller diskuteras inte med externa 

personer och källor.    

3.7 Metoddiskussion

Denna studie använder sig av intervjuer som ett av sina metodverktyg. Ett problem med 

intervjuer är att de är subjektiva och resultaten riskerar därför att bli skeva eller, med andra 

ord, att det finns risk för bias (Bell 2016, 190). Eftersom dessa intervjuer utfördes av oerfarna 

ledde detta till att flera frågor ibland ställdes fram på oklara sätt vilket ledde till att vissa svar 

kanske inte blev fullkomliga eller fick fram den informationen som önskades. Utöver detta 

hände det också att vissa frågor upplevdes som upprepande eller dåligt formulerade vilket dock 

förbättrades inför varje ny intervju. 
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Essentiellt att tänka på är att deltagarna i intervjun tidigare alla deltagit i studiens enkät 

vilket kan ha stärkt deras medvetenhet om säkerhet och behörighet kring applikationer innan 

intervjutillfällena. Det kan leda till att de svaren som intervjudeltagarna gav kan vara icke 

fullkomliga och eller bära bias. Intervjuer utökar och gör materialet från enkätundersökningen 

rikare och fyller till en grad dess syfte med att komplettera och förbättra vår analys med 

djupgående datainsamling om medvetenhet och beteende. I enkäten gjordes ett urval genom 

självselektion där respondenterna själva hade möjlighet att gå in och svara på enkäten. Denna 

typ av urval kan kritiseras för att det fångar upp de personer som självmant är intresserade av 

att svara. Det innebär att de som svarar systematiskt kan skilja sig från den riktiga 

populationen (Holme & Solvang 1996, 183). För att reducera åtskiljandet från den riktiga 

populationen, motiverades deltagande i enkät med belöning för att försöka fånga de personer 

som annars inte skulle delta i undersökningar. Följaktligen utfördes även ett snöbollsurval för 

att få bättre spridning och bättre åldersvariation. Enligt Bryman (2011, 196) kan snöbollsurval 

vara problematiskt eftersom risken är stor att den inte kommer spegla den riktiga 

populationen. Självselektions- och snöbollsurval sätter gränser för generalisering av 

populationen men har adresserats i detta fall för att få bortåt om möjligt representativt resultat 

som speglas av vårt sampel i denna studie. Eftersom denna studie har små resurser och utförs 

med kort tidsutrymme, fungerar vårt urval och data som en grund för vidare forskning inom 

området. Studiens urval är att betrakta som måttlig representation av hur det kan se ut i 

populationen. C-HIP-modellen (Conzola & Wogalters, 2001) fungerade som en grund för alla 

frågor i intervjun och enkäten. Orsaken till att denna modell användes var att den i tidigare 

studier (Felt et al, 2012) visat sig fungera bra för att konkret kunna kategorisera vad som 

orsakar att en varning misslyckas hos Android-användaren. 

I och med användning av Likerts fempunktsval kan vi konstatera att det finns en baksida

med detta, då metoden leder till att flera respondenter har en tendens att svara positivt oavsett 

vilken fråga som ställs (Krosnick & Presser 2010) på grund av ett fenomen som kallas för 

‘passivt samtycke’. Det går att kontra genom att variera frågorna att de ställs genom former 

som “jag tycker att…” och nästa fråga med “jag tycker inte att…” som får deltagaren att tänka 

till, vilket implementerades i flera omgångar under enkätens omgång. En fördel med Likerts 

fempunktsval är att det underlättar kategorisering och därtill prövning med statistiska 

metoder för att hitta signifikanta samband. Viktigt att notera är att med statistiska metoder

som används i denna studie så betyder resultatet inte att svaren är strikt och representerar 

populationen. Statistiska metoder i vår studie ger endast en indikation på att vi kan vara 95 % 

säkra på att testet inte var slumpmässigt för vårt stickprovsurval.
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4. Resultat

I detta kapitel redovisas studiens resultat från data som erhållits via enkätsvaren och 

intervjuerna. Studien har också via litteraturen identifierat olika aspekter såsom beteende, 

kön, attityd med mera som är betydande för studien.

4.1 Enkät

Vår studie erhöll totalt 160 respondenter varav 66 % (106 stycken) uppgav att de använder sig 

av operativsystemet Android på sin mobila enhet. De resterande 54 som valde andra 

operativsystemsalternativ än Android leddes till slutet på enkäten. Frågan var nödvändig för i 

studien se om man kunde uppnå samma fördelning som Sveriges population har ifråga om 

mobilenhetsoperativsystem. Då upptäcktes det att i studiens resultat finns det generellt fler 

individer som uppgett att de använder sig av operativsystemet Android än andra 

operativsystem. Det skiljer sig från verkligheten då fördelningen över Sveriges population 

består av 37 % Android användare (IIS, 2017). Eftersom forskningen baserar sig på Android-

enheter förmodas det att det är av mindre betydelse för hur representativt data i studiens 

stickprov är för population. Av de 106 deltagarna med Android identifierades ett (1) ogiltigt 

svar då respondenten uppgav sin ålder till lägre än 18. Det föranledde till att respondentens 

svar raderades från datainsamlingen. 

Studien delade in respondenterna efter olika faktorer med avseende på kön, ålder och 

uppehälle. Det var några bortfall för varje faktor då inte alla respondenter svarade på frågor 

som kan ha uppfattats vara av känslig karaktär trots dess aktualitet. Studien valde att lyfta fram 

kön, ålder och uppehälle utifrån enkätfrågorna för att se om studien kunde hitta signifikanta 

samband, faktorerna såsom kön, ålder och uppehälle grundar sig i att kunna jämföra studiens 

resultat med tidigare studier inom området och såsom evidensprövning.

Män 66

Kvinnor 37

Tabell 1. Antal män & kvinnor

Tabell 1. Fördelningen mellan män (64 %) och kvinnor (36 %). Studien kommer att jämföra 

fördelningen, i syftet att få fram så representativa data som möjligt. De två (2) som valde annat 

kön än man och kvinna exkluderades då deras deltagarantal var för lågt för att ha någon 

relevans i denna studie.

Ålder < 30 49

Ålder >= 30 51

Tabell 2. Antal yngre än 30 samt 30 och äldre

Tabell 2. Fördelningen mellan yngre och äldre än 30 år fick ett jämt utfall. Av alla åldrar som 

uppgetts var medelvärdet µ = 36 och median x̃= 30. Eftersom median representerar den värdet 

som är mitten av alla objekt valde studien att särskilja åldrarna vid 30 för att få ett så 

representativt data som möjligt på båda sidor av 30. Tidigare forskning kom fram till samma 
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resultat gällande åldersfördelning. Den demografiska fördelning avseende på ålder utifrån 

Android är jämnt fördelad (Fluent, 2016) vilket gör att data vi har är representativt. 

Student 40

Heltidsanställd 47

Annat 18

Tabell 3. Antal uppehälle

Tabell 3. Fördelningen inom uppehälle; studenter (38 %), Heltidsanställda (45 %) och Annat 

(17 %) som har kategoriserats ihop på grund av lågt antal. Annat består av de övriga 

svarsalternativen pensionärer, arbetslösa, deltidsanställa eller ‘annat’. Eftersom människor 

befinner sig i olika livssituationer som kan skilja sig radikalt från varandra såsom pensionär 

och arbetslös kommer studien inte att testa om det förekommer signifikant samband med 

kategorin ‘Annat’ på grund av orsaken att det kan ge skeva resultat. 

Generellt för hela stickprovet har studien fått fram att 75 (72%) respondenter uppgav att de är 

medvetna om potentiella säkerhetsrisker i samband med nedladdning av applikationer, 15 

(14%) sa nej och resterade 15 (14%) visste inte. Överväldigande majoritet 82 (77,4%) 

respondenter uppger att de aldrig har utsatts för virus eller liknande och 92 (86,8%) 

respondenter har inte upptäckt om de blivit utsatt integritetskränkande brott. Hela 98 

respondenter (92,5%) har lagt märke till att applikationer skickar behörighetsförfrågan till 

olika moduler, data och funktioner. Fem av respondenterna uppgav att de har blivit utsatt för 

attack och av dem uppgav två att det berodde på hackad mobil, en visste inte och två av 

virusinfekterad applikation. Ingen av dessa fem specificerade hur de kan ha blivit utsatt för 

attackerna. Hälften av respondenterna (50,9%) uppgav att de har installerat antivirus på deras 

enhet medan den andra hälften inte har gjort det. 

Sen följde Likerts fempunktsval-frågor där respondenterna samlades in och delades upp i 

olika grupper utifrån de valda faktorer som studien lyfter fram, genom visuell analys av 

klusterkolumner med tillhörande data kunde studien identifiera fall där det kan finnas 

signifikanta samband mellan faktorer såsom kön, ålder och uppehälle. Med hjälp av chi-två-

test; 𝜒2 prövade vi det för följande fall som nämns, där har vi identifierat att det kan finnas 

samband. Observera att vi även prövade några fall där inget samband kunde skönjas för att 

verifiera vår statistiska metods aktualitet och tillförlitlighet.

4.1.1 Intryck från omdömen

Här redovisas jämförelser mellan ledande element inom grupper som kön, ålder och 

uppehälle. Studien tar också upp hur stor andel av kategorierna ‘Stämmer’, ‘Varken eller / Vet 

inte’ och ‘Stämmer inte’ återspeglas av respondenternas svar. Deltagaren fick vid Likerts 

fempunktsvalfrågor ett visningsexemplar där deltagaren får titta på ett collage över olika 

bilder, i bilderna framkommer det exempel på kundomdömen, betyg, intryck m.m. Alla bilder 

är hämtade från Google Plays bibliotek (se figur. 5). 
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Figur 5. Exempel på informationsrutor i Google Play Store

Första delen (Fråga 1 till 4) av Likerts fempunktsval handlar om hur deltagaren påverkas och 

beter sig utifrån intryck och bedömning av en applikation hos Google Plays bibliotek. 

Resultatet kring studien om påverkan kring beteende innan nedladdning visar följande:

I första frågan som handlade om antalet nedladdningar (Figur 6) kan vi se att de yngre än 30 

inte tyckte att antalet nedladdningar har någon betydelse, vi provade om det finns samband 

med ålder. Nollhypotesen (H0) löd att det inte finns något samband och alternativhypotesen 

(HA) att det finns samband. Chi-två-testet visade 𝜒 (Chi) = 18 med d.f. (frihetsgrader) = 2 och 

kritiskt värde k = 5,991 (p = 0,05). Då testet visade att 𝜒 > p gör det att vi förkastar 

nollhypotesen och finner att i vårt fall finns det signifikant samband (avvikelsen är statistisk 

säkerställd) mellan åldersgrupperna för hur man tar till sig när man ställs inför hur antalet 
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nedladdningar påverkar villighet till att ladda ned en applikation. Vi testade även i samma 

fråga för kön och uppehälle men fann inga samband.

Figur 6. Stapeldigram som visar förhållanden mellan faktorer

Vidare till nästa fråga, som handlar om ifall betyg som har lämnats av andra användare hos 

applikationens bibliotek inte har betydelse. Vi ser att deltagarna tycker betyg har betydelse då 

flertalet uppgav att det inte stämmer. Den största skillnaden låg i gruppen ålder igen, vi 

provade igen om det fanns samband mellan ålder. Chi-två-testet visade 𝜒 = 2,2 med d.f. = 2 

och kritiskt värde k = 5,991 (p = 0,05), och då testet visade att 𝜒 < p gör det att nollhypotesen 

inte förkastas, avvikelsen är inte statistisk säkerställd. Det är mindre än 5% sannolikhet att få 

ett så stort värde som vi observerat, under nollhypotesen, att det inte finns något sådant 

samband. 

I tredje frågan om applikationens grafiska ikon påverkar beslutsunderlaget hittade vi inga 

samband, stapeldiagrammen reflekterade sin motpart vilket talar för att applikationens ikon i 

största mån inte påverkar majoriteten. Vi kan också i detta fall se att något fler deltagare är 

osäkra på om ikon faktiskt har betydelse.

I fjärde frågan om ifall recensionerna från andra användarna hos applikationernas bibliotek 

har ingen betydelse tyckts det vara fler män som instämmer än kvinnor. Vi genomför test för 

att utesluta samband och det visar att 𝜒 = 3,3 med d.f. = 2 och kritisk värde k = 5,991 (p = 

0,05). Således visar testet att 𝜒 < p, vilket gör att nollhypotesen inte förkastas, avvikelsen är 

inte statistisk säkerställd. Det finns för detta fall inget samband mellan kön och huruvida 

recensioner är viktigt för vårt stickprovsurval.

4.1.2 Behörighet

Andra delen (Fråga 5 till 9) handlar om behörighet. I vår enkät visades som tidigare nämnts

upp en bild över olika behörigheter en applikation kan fråga om (Figur 7). Deltagaren fick ta 

ställning till om de brukar se över och reflektera vad det är för behörighet som efterfrågas.
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Figur 7. Stapeldiagram som visar förhållanden mellan faktorer

Här uppgav 65 (62%) att det stämde, 10 (9%) visste inte och 30 (29%) att det inte stämde. I 

denna fråga ser vi också radikal skillnad mellan studenter och heltidsanställda, om man tar 

ställning till att studenter korrelerar med de som är yngre än 30 enligt följande figur 8.

Figur 8. Kolumndiagram som visar förhållanden mellan faktorer

Vi ville testa om det fanns signifikant samband mellan uppehälle och ålder med om man ser 

över vad det är man godkänner. Vi fann att 𝜒 = 11,2 med d.f. = 2 och kritisk värde k = 5,991 (p 

= 0,05). Testet visade att 𝜒 > p, vilket gör att avvikelsen är statistisk säkerställd. Vi förkastar 

nollhypotesen eftersom det finns samband för hur ålder och yrke styr hur du beter dig när du 

ser över behörigheter innan nedladdning. Korrelationen i figur 8 stärker också slutsatsen.

Vidare på sjätte frågan fick deltagarna frågan om de upplever att de alltid förstår vad det är det 

de godkänner (figur 9). Utifrån analysen ser vi att mönstren är oregelbundna för varje faktor.
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Figur 9. Stapeldiagram som visar förhållanden mellan faktorer

Vi ser att fler kvinnor uppger att de inte förstår behörigheterna än män, och i detta fall 

förekommer det signifikant skillnad 𝜒 = 6,93 med d.f. 2 och kritisk värde k = 5,991 (p = 0,05).

Testet visade att 𝜒 > p. Sambanden gäller även för skillnaden mellan studenter och 

heltidsanställda, studenter känner sig i allmänhet mer osäkra medan heltidsanställda känner 

sig säkra 𝜒 = 8,3 med d.f. 2 och kritisk värde k = 5,991 (p = 0,05). Testet visade att 𝜒 > p. 

Däremot förelåg det ingen statistisk säkerställd avvikelse för ålder även om man kan ana hur 

trenden ligger till då ålder korrelerar med yrke. Det kan handla om att för testet så hamnar vi 

inom 5 % felmarginal för slumpmässigt resultat.

Vid övervägande av risker i samband med nedladdning, där deltagaren stannar upp och 

överväger sitt beslutsunderlag, finns samma genomgående mönster för de tre grupperna. Det 

är mer sammanhängande för äldre användare, de som delas in utifrån heltidsanställning och 

som är minst 30 år gamla att de generellt överväger mer innan nedladdning av applikationer

än yngre. De som var heltidsanställda skiljde sig signifikant från studenter, 𝜒 = 7,3 vilket ligger 

nära gränsen på 5,991. Vid åttonde frågan då deltagaren frågades om denne brukar tänka på 

sin personliga integritet och säkerhet, var det övervägande deltagare som är äldre än 30 och 

heltidsanställda som tänker på sin personliga integritet och säkerhet. Vi tog reda på om det 

finns signifikant skillnad i grupperna ålder och uppehälle, dock inte mellan kön då mönstret 

var densamma för män och kvinnor. Vi fann att i båda fallen fanns det statistisk säkerställd 

avvikelse (𝜒 = 9,2 med d.f. 2 och kritisk värde k = 5,991 (p = 0,05), testet visade att 𝜒 > p; 𝜒 = 

11,7 med d.f. 2 och kritisk värde k = 5,991 (p = 0,05) , testet visade att 𝜒 > p). 
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Figur 10. Stapeldiagram som visar förhållanden mellan faktorer

Nionde frågan undersökte om deltagarna generellt brukar känna sig säkra när de interagerar 

med och laddar ned nya och okända applikationer (figur 10). Vi kan urskilja att män känner 

sig säkra i större utsträckning än kvinnor, det föreligger också signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor 𝜒 = 12,7 med d.f. 2 och kritisk värde k = 5,991 (p = 0,05) då testet visade att 𝜒 > p; 

men inte mellan de två andra grupperna ålder och uppehälle.

Figur 11. Exempel på behörighets information

Efter de nio frågorna ställs respondenterna inför en bild (figur 11) på olika behörigheter. 

Därefter ställs respondenten inför den senare delen av Likerts fempunktsvalsfrågor som 

byggde på den nämnda bilden, vilken visade olika behörigheter som kommer fram när man 

använder en applikation. Första frågan handlade om man alltid trycker på godkänn när man 

blir tillfrågad om behörighet, och då uppger betydande andel av alla respondenter (32%) att 

det stämmer mer eller mindre. Det förekom inga skillnader mellan faktorerna kön, ålder och 

uppehälle för hur man agerar i frågan. 70 stycken av deltagarna (71%) tycker att de förstår vad 

behörigheterna på bilden innebär. Här upptäcktes det även inga samband. Sista frågan 

handlade om ifall deltagarna litar på de applikationer de har hittills laddat ned, här kunde vi 

inte hitta några samband mellan de tre grupperna och majoriteten, betydande för studien är 

att 56 (58%) uppgav att de litar på de applikationerna de hittills har laddat ned.
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4.2 Intervju

Totalt intervjuades sex personer. Respondenterna bestod av en kvinna och resterande män. 

Åldersfördelning för respondenterna var 20, 25, 30, 50, 59 och 74. Ytterligare en intervju hade 

förberetts för att inkludera en äldre kvinna i studien men ett bortfall skedde på grund av 

bristande kommunikation. 

4.2.1 Respondent 1

Respondent ett var en 20-årig studerande kvinna som alltid använt sig av Android. 

Respondenten berättade att hon sällan laddar ner nya appar men att när hon gör det brukar 

det vara applikationer av varierande slag. När respondenten frågades om vad hon ansåg vara 

de största riskerna med att ladda ner apparna, förklarade hon att integritetsfrågan var viktig, 

man kan riskera att människor får tag på sådan information som kan ses som personlig. 

Följaktligen bistods respondenten med en bilaga innehållande behörigheter för att kontrollera 

den kunskap respondenten besitter gällande behörigheter. Respondenten visade sig ha en 

nöjaktig eller god förståelse inom behörigheterna plats, lagring, kamera, mikrofon, bluetooth, 

wifi, samtal samt sensorinformation för accessoarer och förstod de viktigaste 

säkerhetspunkterna inom dessa. Inom behörigheterna enhets- och apphistorik, kalender, 

kontakter, sms, mobil och enhets- och samtalsinformation visade sig respondenten ha sämre 

kunskap där en eller flera viktiga säkerhetspunkter utelämnades. När respondenten 

tillfrågades om hon blivit utsatt för skadliga applikationer på sin smartphone berättade hon att 

hon inte blivit utsatt genom en applikation men att ett Paypal-konto blivit utsatt för intrång. 

När respondenten tillfrågades om varför hon var säker på att det inte skett genom en skadlig 

applikation förklarade hon att hon faktiskt inte var säker men att hon inte märkt av några 

konstigheter med mobilen. I en fråga gällande vad respondenten själv tror kan vara orsak till 

att man blir utsatt på sin smarttelefon svarade hon att man troligen godkänner behörigheter 

till en applikation utan att veta vad det är man godkänner. Respondenten berättade att hon 

inte märkt att hon skulle fått sin integritet kränkt i mobilen och att orsaken till det kan vara att 

hon håller sig till mer representativa applikationer. Vidare frågades respondenten om hon 

någon gång använt sig av anti-virus på sin smartphone i vilket hon svarade att hon aldrig 

använt sig av något sådant. Följaktligen kom vi in på olika scenarion för att få en överblick och 

väcka reaktioner hos respondenten. Det första scenariot tillfrågade respondenten om vad de 

tänker ifall de hört att tiotusentals applikationer blivit infekterade med ett förödande virus. 

Respondenten svarade att hon blir nyfiken på att ta reda på vilka applikationer det gäller. Från 

följande scenarion framkom det att respondenten inte trivs med att ladda ner applikationer 

som har få nedladdningar. Applikationer med dåliga betyg eller fula ikoner ansåg 

respondenten inte vara ett bekymmer så länge det inte var allt för många dåliga betyg och 

applikationen fungerar som den beskriver sig göra. I ett scenario där respondenten skulle ladda 

ner en applikation som ger rabattkuponger mot att man svarar på enkäter och applikationen 

önskade sig tillgång till behörigheterna plats och enhets- och samtalsinformation svarade 

respondenten “Jag tror jag godkänner allt ihop ändå, om den verkar bra”. I kommande 

scenarion frågades respondenten om dess tankar kring onda syften som applikationer kan göra 

med olika behörigheter. Respondenten visade sig underskatta behörigheternas potential i alla 

scenarion och pratade mer kring syften relaterade till riktad reklam, dock förklarade 
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respondenten att behörighet till sms kan leda till spionage. Respondenten ställdes frågan om 

vad hon anser vara en säker applikation i vilken hon svarade att en sådan app bör komma från 

en väldigt känd källa. Efter att scenarierna avslutats tillfrågades respondenten om frågor 

gällande Androids ’runtime requests’-behörigheter. Respondenten ansåg att det nya 

behörighetssystemet fungerar bättre då man kan förstå vad behörigheten är kopplad till. 

Respondenten menar också att orsaken till att människor trycker godkänn utan att tänka efter 

kan vara att det tar för mycket av deras tid. Sedan fick respondenten den andra bilagan där vi 

i studien ville undersöka vad respondenten ansåg vara de tre mest allvarliga behörigheterna 

och varför. Respondenten rangordnade plats först och sedan i tur och ordning kamera och 

mikrofon. Respondenten ansåg att plats kan orsaka skada för personen då de vet ens plats, att 

kameran är skadlig för att man kan bli smygfilmad och mikrofon för att man kan bli inspelad i 

smyg. Vi frågade respondenten om vad hon själv tror skulle kunna förbättra det nuvarande 

behörighetssystemet. Respondenten svarade “Utöka behörighetsrutorna för att beskriva 

exakt vad det är de gör”. Avslutningsvis tillfrågades respondenten om åsikter gällande enkäten 

och intervjun. Respondenten svarade att hon inte hade några problem med enkäten och att 

den var ganska bra. Angående intervjun svarade respondenten att användning av bilagor var 

bra men att man kanske borde ha kortat ned texten till dem.

4.2.2 Respondent 2

Respondent två var en 30-årig studerande man som använt sig av smartphones och Android 

sedan en lång tid tillbaka. Respondenten brukar ladda ner applikationer ungefär två gånger i 

månaden för att testa nya appar och spel han tror han kan behöva. Respondenten visade sig ha 

god förståelse för många av de risker som kan uppstå vid nedladdning av applikationer och 

nämnde risker såsom övervakning och stulna uppgifter. Vid behörighetskontrollen visade det 

sig att respondenten hade god eller nöjaktig förståelse vad behörigheterna kontakter, plats, 

mobil, lagring, kamera, mikrofon, wifi och sensordata från accessoarer. Sämre förståelse

uppvisade sig vid behörigheterna sms, bluetooth och enhets-id och information där en eller 

flera av behörigheternas tillgångar och funktioner inte nämndes. När respondenten ställdes 

inför frågan om han blivit utsatt för en skadlig applikation svarade han nej. Vid vidare frågan 

om varför han inte tror han blivit det svarade han “därför att jag är ganska petig med just 

dom här tillgångslämnandena”. På frågan angående vad han ansåg vara orsaken till att folk 

blir utsatta för integritetskränkande händelser på sin mobil svarade han att det har med 

behörighetens utlämnande att göra. Respondenten berättade att han tidigare blivit utsatt för 

misstänksamma händelser på mobilen då en tidigare mobil hade börjat visa reklam i 

gränssnittet. Han erkände även att han tidigare laddat ner appar han inte varit helt säker på 

men att han varit medveten om riskerna. Gällande anti-virus hade respondenten åsikter om 

att det inte ska vara behövligt på Android men att han testat det tillfälligt någon gång. Vidare 

kom vi till scenariofrågorna och en fråga gällande ett vidspritt virus som infekterat många 

appar på Google Play Store. Respondenten svarade att han tänker ta reda på vilka applikationer 

det gäller och försöka se hur han kan skydda sig själv mot det. Från de nästföljande 

scenariofrågorna framkom det att respondenten föredrar att inte ladda ner applikationer med 

behörigheter han inte tycker applikationen ska ha. I de flesta fall så hade han kunnat tänka sig 

ladda ner en applikation oavsett om den hade få nedladdningar, dåliga betyg eller en ful ikon, 
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så länge den inte ville ha behörigheter som inte kändes relevanta. I normala fall när 

respondenten söker en applikation kontrollerar han ändå antalet nedladdningar, betyg, 

behörigheter och beskrivning innan han bestämmer sig. I scenariofrågorna om vad 

respondenten tror en applikation med en viss behörighet kan göra för ont framkom det att 

respondenten hade är ganska så god förståelse över många allvarliga risker som kan uppstå 

med en viss behörighet. Respondenten talade till exempel om ekonomiska brott och 

informationsstöld. På frågan om vad respondenten ansåg vara en säker app svarade han “den 

har någon backning av någonting som finns i verkligheten, typ ett företag eller myndighet 

eller något sådant”. Vidare följde frågor om Androids ’runtime requests’ permissions. 

Respondenten ansåg att det nya systemet var bättre. Han menade att man hade mer tid att 

tänka över om applikationen verkligen behöver den behörigheten. På frågan om varför han 

tror folk trycker godkänn utan att tänka efter menade han att det kan vara så att det är så enkelt 

att bara trycka nästa och man vill komma åt applikationen fort. Näst följande rangordning av 

de tre behörigheter respondenten tyckte var mest allvarliga och varför han tyckte så. På första 

plats ansåg han mikrofonen vara då den möjliggör avlyssning. På de två följande placerade 

respondenten kontakter för att risken finns att privata kontakter läcker ut och slutligen 

mobilen då den har tillgång till samtalshistorik och kan ringa samtal utan ens medvetenhet. 

För att förbättra det nuvarande behörighetssystemet berättade respondenten att han skulle 

föredra om behörigheterna hade en bättre förklaring av vad de faktiskt kan göra när de ges. 

Avslutningsvis efterfrågades åsikter om enkäten och intervjun där respondenten svarade att 

han var nöjd och kände enkäten var seriös jämfört med andra han gjort tidigare och att 

intervjun ställde relevanta och djupgående frågor. 

4.2.3 Respondent 3

Respondent tre var en 25-årig man som arbetar som mjukvaruutveckling och även utveckling 

av applikationer för mobiler. Respondenten hade använt smartphones under många år men 

hade endast nyligen börjat använda Android sedan han bytte från iOS. Respondenten 

berättade att han brukar ladda ner en ny applikation ungefär varannan vecka och tittar då på 

topplistan i Google Play för att se om något verkar behövligt eller intressant. På frågan om vilka 

typer av appar han laddar ner handlade det om en variation av appar som t.ex. spel, 

schemaläggning appar och träningsappar. På frågan om vad han anser vara de största riskerna 

med att ladda ner applikationer svarade han informationsstöld till följd av behörigheter. 

Vidare kontrollerades respondentens kunskap av behörigheter där respondenten visade 

nöjaktig eller god kunskap om behörigheterna plats, mobil, lagring, kamera, mikrofon, wifi och 

sensorinformation från accessoarer. I behörigheterna enhets- och apphistorik, kalender, 

kontakter, sms, bluetooth och enhets- och samtalsinformation visade sig respondenten ha en 

eller flera bristfälliga kunskaper. Respondenten berättade att han blivit utsatt för en skadlig 

applikation som fått tillgång till att lägga ut saker på Facebook på en tidigare iPhone. I detta 

fallet hade han avinstallerat applikationen direkt. Därpå frågades respondenten om vad han 

tror kan orsaka att en persons integritet blir kränkt genom mobilen. Respondenten svarade att 

han tror att man gett en applikation för mycket behörighet. Respondenten hade själv inte 

märkt han tidigare skulle blivit kränkt på mobilen. Han ansåg sig inte ha laddat ner någon 

misstänksam applikation utan förlitar sig på att kontrollera recensioner och betyg innan han 
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laddat ner något. Vidare frågade vi om han använt sig av anti-virus tidigare och vad hans åsikt 

är. Respondenten berättade att han aldrig använt sig av anti-virus innan och att han känner 

att ett anti-virus inte ska behövas och att det kan leda till att mobilen blir långsammare. Vidare 

var det dags för att starta med olika scenarion där det först frågades om vad respondenten 

skulle göra om han hört att ett virus spridit sig bland flera tusentals applikationer på Google 

Play Store. Respondenten svarade att han skulle undersökt om han har någon av dessa 

applikationer och genast tagit bort den i sådana fall. Utifrån de kommande scenarierna 

framkom det att respondenten inte laddar ner applikationer med få nedladdningar, dåliga 

betyg och fula ikoner. I fall där det finns dåliga recensioner ansåg han ändå att han skulle 

kunna ladda ner applikationen för att skapa sig en egen åsikt. I ett scenario där vi ställde frågan 

om han skulle ladda ner en applikation som erbjuder rabattkuponger om det krävdes att han 

gav den behörigheterna plats och enhets- och samtalsinformation nekade respondenten direkt 

till nedladdning. Detta eftersom han ansåg att dessa behörigheter inte var behövliga för 

applikationen. I normala fall så berättar respondenten att han söker i topplistan efter nya 

appar och därefter mest nedladdningar, goda betyg, recensioner och vilka behörigheter den vill 

ha. I frågorna om vad han tror de mest onda syften behörigheterna kan leda till framkom det 

att respondenten underskattar några av behörigheternas onda potential. Respondenten 

nämnde kartläggning, riktad reklam, mönster men visade även mer allvarliga konsekvenser 

såsom omedvetna samtal och sms till betalnummer. I frågan om vad han anser vara en säker 

app berättar han att han helst ser att en applikation inte är så beroende av tredje part utan att

applikationen sköter allt själv mot användaren. Vidare följde frågor om Androids ’runtime 

permissions’. Respondenten verkade anse att det nya systemet fungerade bättre eftersom man 

snabbare kunde förstå vad behörigheten var kopplad till och varför den behövdes. På frågan 

varför han tror att folk har lätt att godkänna behörigheter utan att tänka efter svarade han att 

han tänker att folk förstår att behörigheten behövs för att applikationen ska fungera. Vidare 

inom säkerhetsfrågor berättade respondenten att han anser säkerhetensvalen ligga mycket på 

användaren. Användaren måste vara hänsynsfull och förstå vad de godkänner. Därefter 

frågades respondenten om de tre mest allvarliga behörigheterna och varför han ansåg dessa 

vara allvarliga. Respondenten rangordnade plats, lagring och mikrofon som de mest allvarliga. 

Han ansåg plats vara mest allvarlig eftersom han anser det vara obehagligt människor vet vart 

han är. Sekundärt valde han lagring eftersom han är rädd att privata saker som foton och filer 

ska läcka ut och att det kan bli väldigt dyrt för företag om sådant läcker ut. Sist förklarade han 

att mikrofonen var allvarlig för att saker du sagt kan spelas in och användas emot dig i olika 

sammanhang. Vidare frågade vi hur han skulle förbättra det nuvarande behörighetssystemet. 

Han förklarade att han vill se en bättre förklaring av vad som kan hända till följd av varje 

behörighet. Avslutningsvis frågade vi om vad han tyckte om enkäten och intervjun. Enkäten 

hade alldeles bra längd och var lättförstådd samt att intervjun gav en ökad förståelse och 

mycket nytt som respondenten inte hade tänkt på tidigare.

4.2.4 Respondent 4

Respondent fyra var en 50-årig man som arbetade som chef. Respondenten var en mycket tidig

Android-användare och brukade ladda ner nya appar någon gång i månaden. 

Applikationstyperna som respondenten brukade ladda ner var spel, bildredigeringsprogram, 
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musik, chatt-appar och tilläggsapplikationer. När respondenten frågades om de största risker 

han ser med att ladda ner nya appar svarade han informationsstöld på grund av att man gett 

tillgång till fel saker. Vidare testades respondentens kunskaper bland behörigheter där 

respondenten visade sig ha nöjaktiga eller goda kunskaper inom plats, kamera, mikrofon och 

wifi. Bristfälliga kunskaper kunde ses inom behörigheterna enhets- och apphistorik, kalender, 

kontakter, sms, mobil, lagring, bluetooth, enhets-id och samtalsinformation och slutligen 

sensordata för accessoarer. Respondenten frågades om han hade blivit utsatt för en skadlig 

applikation tidigare där han svarade att han inte tror det men att han haft problem med en 

tidigare mobil som han sedan återställde. Som svar på vad respondenten tror kan orsaka 

integritetskränkning i mobilen, han svarade att han tror personer godkänt tillgång till 

applikationer som velat dem något ont. Respondenten hade själv inte märkt av någon 

integritetskränkning men hade dock stött på applikationer som visade för mycket reklam. När 

respondenten frågades om han känt till att han laddat ner någon misstänkt applikation tidigare 

och kom svaret “det kan hända att man laddar ner något och sedan kanske godkänner lite 

för snabbt, sen kommer det för mycket skräp eller sånt, då avinstallerar man den snabbt”. 

Respondenten ansåg att anti-virus inte var värt det eftersom han kände att mobilen blev 

långsammare och programmet hittade aldrig något skadligt. Vidare så ställde vi frågor kring 

scenarion och kom in på frågan om vad respondenten skulle tänkt ifall flera tusentals

applikationer blivit infekterade med ett förödande virus. Respondenten svarade att han inte 

tänker något speciellt, utan att så länge man är smart så blir man inte utsatt. Det ställdes en 

följdfråga om han inte tror att en av dessa appar kan vara installerad på hans mobil? Svaret vi 

fick var nej. Utifrån de nästkommande scenarierna så fick reda på att respondenten inte ställer 

alltför höga krav på nedladdningsantal, betyg, recensioner och ikonen när han letar efter en ny 

applikation utan så länge som han kände att behörigheterna var lämpliga så var han villig att 

ladda ner applikationen. Respondenten frågades om hur hans normala process ser ut när han 

laddar ner nya applikationer och fick svaret “beror på mitt humör, kan ofta bara klicka 

godkänn utan att tänka efter och ibland så tänker man mer logiskt och säkerhetsmedvetet”. 

Vidare frågades respondenten om några scenarion där han skulle förklara de mest onda syften 

några behörigheter kan leda till. Respondenten visade sig ha ganska god uppfattning om flera 

allvarliga följder såsom inbrott, id-stöld, sms-utskick och konto-stöld. Respondenten fick svara 

på frågan om vad han anser vara en säker applikation och förklarade att det vore en applikation 

som inte kräver några konstiga behörigheter utan endast det som den verkligen behöver. 

Vidare kom fram till Androids ’runtime requests’-permissions. Respondenten uppmanades 

berätta vad han tänker när han blir tillfrågad med det nya behörighetssystemet och han 

svarade “blir mer fundersam istället för att direkt bara trycka godkänn till behörigheterna, 

så säkerhetstänkandet ökar, får upp ögonen”. Sedan frågades också vad han tror orsaken är 

till att Android tagit i bruk det nya systemet. Han menade att folk vill kunna ladda ner 

applikationer snabbare och tänka mindre vid nedladdningen för att sedan förstå bättre vad det 

är som behörigheterna vill. Respondenten tillfrågades om varför han tror folk enkelt trycker 

godkänn utan att tänka desto mer vid nedladdning. Han menade att orsaken till det är att folk 

är vana med att inget dåligt händer och folk vill saker och ting ska ske så snabbt som möjligt. 

Efter detta fick respondenten rangordna de tre mest allvarliga behörigheterna enligt honom 

själv. Respondenten valde att placera lagring på första plats eftersom han fruktade att hans 
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personliga bilder skulle försvinna. På andra plats valde han att lägga mobil då han menade att 

detta kan leda till kostsamma samtal och på tredje plats mikrofon eftersom han kan riskera att 

läcka processer och produkter som är hemliga. Som svar på hur det nuvarande 

behörighetssystemet kunde förbättras svarade respondenten att han gärna skulle se en djupare 

förklaring till behörigheterna och vad som gäller när man svarar ja till dem. Han frågades vad 

han tyckte om enkäten och intervjun och fick svaret att han tyckte enkäten bidrog till ökat 

säkerhetstänk och intervjun var i sin helhet bra för att man fick tänka igenom scenarion. 

4.2.5 Respondent 5

Respondent fem är en 74-årig man och pensionär som använt sig av Android sedan 2007. 

Respondenten berättade att han sällan laddar ned nya applikationer eftersom han inte finner 

något intresse eller användning av nya applikationer. I de fall han laddar ner applikationer 

handlar det om radio, väder, parkering och bankappar. Respondenten frågades om vilka risker 

han tror finns med att ladda ner nya applikationer. Respondenten menade att det finns risker 

med att information om en själv stjäls och utnyttjas. Vidare kontrollerades respondentens 

kunskaper inom behörigheter. Respondenten visade sig ha nöjaktig eller goda kunskaper inom 

plats, kamera, mikrofon medans kunskaper för enhets- och apphistorik, kontakter, sms, mobil, 

lagring, wifi, bluetooth, enhetsid och samtalsinformation samt sensordata för accessoarer var 

mer bristfällig. Respondenten frågades om vad om han själv blivit utsatt för någon skadlig 

applikation tidigare i vilket fall han svarade nej. Därefter tillfrågades han vad han tror kan 

orsaka att en persons integritet blir kränkt. Respondenten besvarade frågan med “ja, då måste 

man ha gått med på sådana behörigheter, jag säger nej till alla behörigheter, jag är inte 

appvänlig”. Respondenten hade inte heller själv blivit utsatt för någon integritetskränkning 

via mobilen tidigare. Han frågades om han använt sig av anti-virus tidigare och om det är 

behövligt. Respondenten visste inte om han hade anti-virus vilket antydde att han aldrig själv 

installerat ett. Han ansåg dock att det kan vara bra att ha på alla sina enheter. Vidare frågades 

respondenten om olika scenarion och i det första scenariot undrade vi vad respondenten skulle 

göra om han hört att flera tusentals applikationer blivit infekterade. Respondenten berättar 

att han blir fundersam och tar reda på om han har någon av dessa applikationer på sin 

smartphone. Från kommande scenarier gick det att urskilja en del av vad respondenten gillade 

vid nedladdning av applikationer. Utifrån detta verkade antalet nedladdningar inte ha någon 

större betydelse så länge applikationen fungerar som den ska. Respondenten verkade inte vilja 

ha någon av de andra applikationerna som användes i scenarierna vilket gjorde det svårt att få 

en klar bild över hur respondenten värderar betyg, recensioner och ikoner. Men när vi tog med 

behörigheter blev det direkt ett nej till nedladdning. Respondenten motiverade nekandet med 

“överhuvudtaget en app som ska ha tillgång, så fort det står “tillgång till” då går den bort”. 

Det framkom att respondenten ogillade att ladda ner applikationer som inte tillhörde någon 

större verksamhet eller kända källor och att han endast laddade ner applikationer som på något 

sätt kunde förenkla vardagen. Några exempel som nämndes var bankappar och Swish

(Getswish, 2018). Vi visade respondenten några scenarier där vi ville att han skulle svara vad 

varje behörighet kunde leda till i onda syften. Respondenten visade sig förstå många allvarliga 

risker med behörigheterna. Några exempel respondenten lyfte fram var inbrott, identitetsstöld 

och ekonomisk förlust. Näst kom vi in på Android ’runtime request’-behörigheter. Vi frågade
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respondenten hur han tänker kring att bli tillfrågad för varje behörighet. Respondenten 

besvarade frågan med “jag blir irriterad, jag förstår inte riktigt varför den ska ha tillgång till 

det och det och det och detta, jag anser att den har inte med det att göra, jag blir retad”. Vi 

frågade varför han tror applikationen vill ha tillgång till behörigheterna. Han berättade att han 

tror de vill samla ihop information om honom för att sedan sälja vidare. Respondenten trodde 

att orsaken till att Android börjat tillfråga inne i appen var för att de är tvungna eftersom 

användarna inte vill att applikationerna ska få tillgång direkt. Det frågades mer varför han tror 

enskilda behörigheter används istället för en lång lista med behörigheter. Respondenten 

menade att behörigheterna har större trovärdighet när de är enskilda och personen får ta 

ställningstagandet för varje behörighet enskilt. Han funderade också över om det kan ha varit 

så att den tidigare listan med behörigheter fått kritik och det är därför Android övergått till 

enskilda behörigheter. Han tillfrågades varför han tror folk trycker godkänn utan att tänka sig 

för när de installerar applikationer. Han ansåg att orsaken var att det ska gå fort att komma 

vidare. Respondenten bads att rangordna de tre mest allvarliga behörigheterna enligt honom 

där han valde placeringen, sms, mobil och kalender. Sms och mobil valde han för att de kan få 

en bild över hans kommunikation. Kalender placerade han högt för att den kan få en överblick 

över hans liv i övrigt. Respondenten tillfrågades om vad han tror kan göras för att förbättra det 

nuvarande behörighetssystemet. Respondenten ansåg att det är svårt att hitta platser där man 

diskuterar ämnen såsom behörigheter och att folk inte tänker efter sig. Avslutningsvis frågade 

vi om vad respondenten tyckte om enkäten och intervjun. Respondenten svarade att enkäten 

var enkel och strukturerad och att intervjun gick bra. 

4.2.6 Respondent 6

Respondent sex var en 59-årig man och pensionär som använt sig av Android sedan 2012. 

Respondenten sade sig ladda ner nya applikationer maximalt en gång i månaden. Apptyperna 

kunde variera från navigering, nyhetsappar och verktyg. Respondenten frågades om vilka 

risker han tror finns med nedladdning av applikationer. Respondenten svarade att 

applikationer kan innehålla skadlig programvara och att applikationen kan komma åt känslig 

information såsom bankuppgifter, lösenord, kontaktstöld och stöld av privata bilder. Vidare 

testades respondentens kunskaper inom behörigheter där respondenten visade nöjaktiga eller 

goda kunskaper för enhets- och apphistorik, plats, sms, mobil, lagring, kamera, mikrofon, wifi, 

bluetooth, enhetsid och samtalsinformation samt sensordata för smarta accessoarer. För 

behörigheterna kalender respektive kontakter visade respondenten mer bristfällig kunskap. 

Respondenten frågades om han blivit utsatt för en skadlig applikation tidigare där 

respondenten svarade att han inte lagt märke till det men att en tidigare mobil hade börjat bete 

sig konstigt på slutet. Respondenten fick berätta vad han tror kan orsaka att 

integritetskränkning sker på mobilen. Respondenten ansåg att man skall ha laddat ner en 

applikation utanför Google Play, laddat ner någon programvara eller lämnat ut lösenord till en 

sida. Vi gick vidare med intervjun för att se om respondenten blivit utsatt för 

integritetskränkning på mobilen tidigare. Respondenten ansåg sig inte ha blivit utsatt men han 

sade sig dock ha laddat ner en misstänksam applikation tidigare. Respondenten fick ta 

ställning till anti-virus på mobilen där han svarade att han inte tycker det är nödvändigt men 

att han tidigare testat för att vissa funktioner verkade bra men ansåg sedan att det gjorde 
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mobilen långsammare och att det kändes onödigt. Vidare kom vi in på scenarion där 

respondenten fick ta ställning till dessa. I det första scenariot där vi presenterade ett möjligt 

scenario där flera tusentals applikationer visat sig vara infekterade med ett förödande virus 

svarade respondenten att han skulle bli mer försiktig och försöka ta reda på mer om fenomenet 

innan han laddar ned en ny applikation. Från kommande scenarion reflekteras en bild av hur 

respondenten värderar en applikation innan han laddar ner den. Respondenten avstod från

appar med få nedladdningar då de sällan fungerat som de ska och låga betyg inför förväntan 

att applikationen inte fungerar som den ska. I fallen där ikonen varit ful och några recensioner 

varit dåliga var detta inte ett hinder i respondentens nedladdningsprocess, så länge som 

applikationen kommer från en känd källa eller företag. Behörigheter visade sig vara en viktig 

punkt för respondenten och var i flera fall en tung faktor i beslutsprocessen. Det kontrollerades 

vad respondenten ansåg vara de onda syften några behörigheter kunde vara. Respondenten 

visade sig ha god kunskap om flera allvarliga syften. Några syften som respondenten nämnde 

var spårning, inbrott, informationsstöd, bedrägeri och smutskastning. Vidare ställdes några 

frågor kring Androids ’runtime permissions’. I en fråga där vi ställde frågan om vad 

respondenten ansåg om att bli tillfrågad om varje behörighet enskilt svarade han “man tänker 

ju till på de enskilda behörigheterna, men i de flesta fallen, då jag ska ha en navigeringsapp 

så måste den ha tillgång till vissa saker, gps, platsinformation, bilder, lagringsmedia, för det 

mesta känner man sig ganska utelämnad, man kanske får en tankeställare som är att man 

förstår inte riktigt varför den här appen ska ha tillgång till den här, men för det mesta så 

brukar man godkänna av rädsla att appen inte fungerar”. Vi frågade varför respondenten 

tror att Android bytt till det nya systemet. Respondenten svarade “det kanske är för att man 

ska tänka till på alla behörigheterna”. Respondenten menade även att det kan få personer att 

tänka till mer. Det framkom från enkäten att folk trycker godkänn utan att tänka efter särskilt 

mycket, respondenten ansåg att orsaken till detta var bristande kunskap och rädslan att 

applikationen inte längre kommer fungera och tillade därefter att det måste stå varför 

behörigheten behövs. Respondenten bads om att rangordna de tre mest allvarliga 

behörigheterna enligt han själv där han valde att placera mobil, sms och kamera i respektive 

ordning. Mobil och sms motiverade respondenten med riskerna för betalsamtal och höga 

kostnader. Kameran placerades på en tredje plats eftersom den enligt respondenten har 

möjlighet att spela in ljud och bild för spionage. Respondenten ansåg att man kunde förbättra 

det nuvarande varningssystemet genom att ge mer detaljerade data om vad som händer om 

man tackar nej till en behörighet och varför den behörigheten behövs. Avslutningsvis frågades 

respondenten rörande åsikter om enkäten och intervjun. Respondenten ansåg att enkäten

hade bra frågor och intervjun tyckte han var intressant i och med att han fick lära sig mer om 

vad behörigheterna gör. 
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5. Analys

I detta kapitel analyseras resultat från både kvalitativ empiri och kvantitativa data.

5.1 Medvetenhet och förståelse för säkerhet och behörigheter

Tidigare forskning (Felt et al, 2012; Kelley et al, 2012) diskuterade kring att majoriteten av 

deltagarna i deras studier ofta ignorerade behörighetsfrågan. Det berodde enligt forskarna till 

stor del på okunskap och ovilja att ta till sig information om vad behörigheter innebär för 

individens integritet. Google Plays metod för att informera och ge användarna ett välgrundat 

beslutsunderlag kring behörighet uppfattades som ett hinder av deltagarna i de båda 

undersökningarna, deltagarna tyckte också att ‘hindret’ är enkelt att förbipassera. Vid tiden för 

studierna under 2012 och fram till introduktionen av API 23 Marshmallow 2015, gavs 

användaren möjlighet att gå igenom alla behörigheter direkt innan nedladdning och 

användning av applikation. I praktiken innebar detta att du fick upp ett fönster över alla 

behörigheter och en knapp för godkännande av alla behörigheter samtidigt. Användaren 

kunde få mer information om vad den enskilda behörigheten innebar genom att klicka på den 

valda behörigheten och på så sätt få upp ett nytt fönster som beskrev behörigheten. En 

applikation kunde begära många behörigheter samtidigt och det kan påverka användaren 

negativt genom att det uppkommer för mycket information på en gång. Det kunde enligt 

deltagarna upplevas som påträngande, jobbigt och besvärligt att ta till sig informationen. Bara 

17% av deltagarna från Felt et al. (2012), läste behörigheter var för sig och försökte förstå vad 

behörigheten innebar. Slutsatsen från Kelley et als (2012) forskning är att användarna inte 

förstår behörigheter på grund av fattig/standardiserad information om var och en behörighet. 

I vår enkät frågade vi deltagarna om de upplever att de brukar se över vad det är de godkänner 

vid frågan om behörighet, och fick resultatet att 62 % av deltagarna uppger att de faktiskt läser 

behörigheterna och tar ställning till vad som efterfrågas. Detta kan jämföras med Felt et als., 

(2012) studie där 83 % fastnade i den första steget ‘uppmärksamhet’ av C-HIP modellen 

(Conzola & Wogalters, 2001) jämfört med 38 % i vår studie. Den stora skillnaden mellan 

resultaten under 2012 och nutid kan förklaras av Googles nya strategier med så kallade 

‘runtime-requests’. Google skrev i sin Android säkerhetsrapport (2018) att i och med 

introduktionen av 23’e API med versionen Marshmallow [Android 6.0+] så ändrades 

tillvägagångssättet för behörighetsreglerna från att be om alla behörigheter vid nedladdning 

till att proaktivt efterfråga och informera användaren om vidden av aktuell behörighet. Det vill 

säga, t.ex. om du laddar ned trafikapplikationen Waze så efterfrågas tillgång till din precisa 

GPS position (android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) enbart när du vill använda 

dig av applikationens navigeringsfunktion. Med förfrågan av behörighet kan du även läsa vad 

behörigheten innebär i praktiken och vad applikationen vill göra med det till skillnad från 

tidigare behörigheter där standardiserad och knapphändig information gavs. Syftet med 

informativ behörighet är att ge användaren ett välgrundat beslutsunderlag. Metoden som 

Google infört liknas vid vad Felt et al. (2012), diskuterade om vilka lösningar som kan 

användas för att öka användarens medvetenhet och villighet att ta ställning till behörighet. Vi 

tror att den nya metoden har stor betydelse för påverkan hos användarnas beslutsstrategi och 

förståelse, vilket kan förklara ökningen från 17 % till 62 % på bara sex år. Vi tror också att 

behörighetsändringen som Google implementerat har så pass positiv effekt och lett till ökat 
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intresse att senare forskningar som bl.a. av Bonnet et al. (2017), bygger på hur den nya 

metoden med behörighet genom ‘runtime requests’ påverkar medvetenhet och hjälper 

användaren till ett informerat beslutsunderlag. 

Utifrån våra intervjuer fick vi en blick över hur Android-användaren förstår och tänker 

kring behörigheter och säkerhet. Vi frågade intervjudeltagarna om de kunde räkna upp alla 

säkerhetsrisker med att ladda ner nya applikationer. Alla respondenter nämnde i någon form 

informationsstöld på denna frågan men inte mer utöver det. Med en tillbakablick till Googles 

klassificeringslista för skadliga applikationer i figur 1 kunde vi konstatera att antalet skadliga 

säkerhetsrisker vida överstiger de alternativ intervjudeltagarna nämnde. Intervjudeltagarna 

uppvisade god förståelse kring några behörigheter som plats, kamera och mikrofon, då alla 

intervjudeltagare klarade av att nämna de viktigaste funktionerna som dessa tre behörigheter 

ger. En förklaring till varför intervjudeltagarna har bra uppfattning av vad de tre 

behörigheterna innebär kan vara att dessa behörigheter har väldig enkel funktion som beskrivs 

utifrån dess namn.

I övrigt så varierade behörighetskunskaperna kraftigt bland deltagarna, vi konstaterar att 

ingen av deltagarna hade någon förståelse över alla behörigheter som vi visade upp, därmed 

har intervjudeltagarna bristande kunskap inom flera behörighetsområden. Med utgångspunkt 

från de skadliga applikationstyperna som presenterades i figur 1 och i kontrollen av 

respondenternas kunskaper, framkom det även att ett flertal respondenter underskattade 

applikationernas och behörighetens skadliga potential. Vi kan tolka dessa resultat som att 

respondenterna möjligen överskattar sin egen förmåga för förståelsen av behörigheter, i 

kontrast med att hela 72% av respondenterna från vår enkät uppgav att de är medvetna om 

potentiella säkerhetsrisker i samband med nedladdning av applikationer. Samt att en stor 

andel av respondenterna i enkäten, totalt 71% svarade att de alltid förstod vad de godkänner. 

En bristande förståelse för vad behörigheterna innebär för användarna medför att Kelley et al’s

(2012) resultat om att majoriteten av användarna inte förstår innebörden av behörigheter 

fortfarande gäller. Problemet med den bristande förståelsen är att Android-användaren inte 

har ett beteende som är till gagn för användaren, eftersom, utifrån Conzola och Wogalters 

(2001) varningstrategi, användaren fastnar redan i steget förståelse. Utöver detta fastnar 

användarna ofta i steget attityd och övertygelse på grund av deras överskattning av kunskaper 

om behörigheter. 

Vi kunde se att nästan alla deltagare direkt pekade ut behörigheter som en faktor till att en 

individ blir kränkt genom mobilen. Detta kan antyda att användarna är medvetna om att 

behörigheter är viktigt när det gäller deras säkerhet. Dock uppvisar några deltagare i vår 

enkätundersökning att de inte har kunskap om behörighetens betydande säkerhetsfaktor, 

vilket framkom ur enkäten där 32% uppgav att de godkänner alla behörigheter som 

presenteras för dem. 

Felt et al’s, (2012) resultat visade att 42% av deras respondenter inte visste vad behörigheter 

går ut på. Jämförelsevis med Felt et al.’s (2012) resultat kunde vi se att 38% av respondenterna 

i vår enkät inte ‘brukar se över vad de godkänner’ innan de laddar ner en ny applikation. Det 

är en marginell förbättring jämfört med Felt et al. (2012) resultat, sett från att nästan alla 

intervjudeltagare visade förståelse gällande behörigheternas betydelse för säkerheten. Det är 

möjligt att andelen av individers förståelse för behörigheternas syfte, kan vara högre än 
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andelen vi fått från vår enkät. Vi måste dock beakta att det kan finnas andra orsaker som leder 

till att individer inte ser över godkännandet av behörigheterna. 

Från ett av scenarierna framkom det att flera av de intervjuade deltagarna visade nyfikenhet 

och en vilja att undersöka om de blivit utsatta för skadliga applikationer. En respondent 

berättade dock att han inte skulle lägga tid på att undersöka och fundera kring sin egen 

utsatthet om detta scenario hade hänt. En tolkning av detta är att det till viss grad finns 

säkerhetsmedvetenhet hos respondenterna men att det också finns överskattningar av den 

egna personliga säkerheten. Att användarna väljer att ignorera behörigheterna kan enligt flera 

av de intervjuade respondenterna bero på att människan ogillar saker som tar för lång tid vilket 

också kan kopplas ihop med att en respondent berättade att det “beror på mitt humör, kan 

ofta bara klicka godkänn utan att tänka efter och ibland så tänker man mer logiskt och 

säkerhetsmedvetet”. Att personer väljer att ignorera varningar på grund av tid är en 

motivationsfaktor och innebär att dessa personer fastnar i C-HIP-modellens motivationsfas 

(Conzola & Wogalters, 2001). 

Ett flertal respondenter menade att anti-virus är onödigt på Android. Orsaken till att 

användarna ser anti-virus som ett onödigt verktyg kan vara att de överskattar sin egen säkerhet 

eller att de förlitar sig på Google Play Protects regelbundna genomsökningar (Google 2018a, 

8–9) och därför ser ett extra skydd som redundant. 

Vidare, rörande Google Plays nya behörighets-strategi, tror vi att ‘runtime requests’ har 

förbättrat individens uppmärksamhet, kunskap och medvetenhet om behörigheter. En 

respondent ansåg att ‘runtime requests’ behörighet har gjort att man “blir mer fundersam 

istället för att direkt bara trycka godkänn till behörigheterna, så säkerhetstänket ökar” och 

en annan deltagare säger “man tänker ju till på de enskilda behörigheterna”. Flera av de andra 

intervjudeltagarna menade också att det möjliggör bättre förståelse till vad behörigheten är 

kopplad till och varför den kanske behövs eller inte behövs. För att förbättra förståelsen i det 

nuvarande systemet så föreslog en intervjudeltagare att Android bör “utöka 

behörighetsrutorna för att beskriva exakt vad det är de gör”. Många av de andra 

intervjudeltagarna föreslog liknande koncept med tillägg för beskrivningar om varför 

behörigheten behövs. Beskrivningen är ytterligare en antydan att Google Plays strategi har en 

flaskhals där man vill förbättra förståelsen för behörigheterna.

5.2 Förlitar sig hellre på andras intryck om applikation som 
beslutsunderlag

Även om Google har nått ett av sina delmål (Google, 2018a) med informativa behörigheter som 

ska utgöra beslutsunderlaget för användarna, så nyttjar fortfarande en större andel av 

deltagarna i vår studie sig av personliga intryck från omdömen, betyg och känslor förmedlat av 

applikationernas ikoner som beslutsunderlag. Något som även speglas av Rajivan & Camps

(2016) studie där de upptäckte samma fenomen. Vi fann från vår enkätdata att 62 % av våra 

deltagare tyckte att antalet nerladdningar en applikation har är av betydelse och 53 % tycker 

att en applikations betyg har betydelse. Däremot vägde applikationers ikon något mindre då 

23 % av användarna tycker att en applikations ikon har betydelse och 29% var osäkra på saken. 

Om vi jämför data med Felt et al. (2012), ser vi att 71 % av användarna i deras studie förlitade 

sig helt på omdömena och på sina känslor. Från intervjuerna kunde vi se att en del 
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respondenter förlitade sig mer på intryck från nedladdningar, betyg och recensioner i rädsla 

om att applikationen var dålig medans andra värderande funktion och behörigheter för att få 

en fungerande och säker applikation. Något annat som framkom från intervjuerna var att flera 

av respondenterna nämnde att det var viktigt att en applikation kom från en känd källa eller 

organisation för att de skulle anse den som säker. Vi ser att för vårt stickprovsurval så förlitar 

populationen mindre på omdömen och intryck, jämfört med tidigare studier. Vi tror att det är 

en antydan på ökad medvetenhet om säkerhetsrisker och behörigheters betydelse, genom att 

fler förlitar sig på deras egna beslut utifrån behörigheter så förbättras individens säkerhet 

genom att inte förlita sig på intryck och känslor såsom antal nerladdningar, recensioner och 

snyggheten på ikon.

5.3 Individens oro för säkerhet och behörigheter

Totalt angav 58% av enkät-respondenterna att de känner sig osäkra eller svarade vet inte inför 

frågan om de känner sig säkra när de laddar ner nya applikationer. För att ta reda på varför 

respondenterna känner sig osäkra gjordes intervjufrågor inom ämnet. Intervjudeltagarna bads 

rangordna de tre mest allvarliga behörigheterna enligt dem själva och fick sedan berätta varför 

de valde just dessa. Utifrån de svar intervjudeltagarna gav gick det att urskilja vad 

intervjudeltagarna ansåg vara de allvarligaste behörigheterna och vad de fruktar mest för sin 

personliga säkerhet på mobilen. Behörigheterna mikrofon och mobil var de behörigheter som 

nämndes flest gånger med SMS, kamera, lagring och plats på delad andra plats. En 

kategorisering gjordes för respondenternas motiveringar till varför de ansåg behörigheterna 

som de mest allvarliga. Genom kategoriseringen kunde det fastställas att fem av sex personer 

kände sig rädda för övervakning och spionage, tre av sex oroade sig för avgifter, tre av sex såg 

sig bekymrade för informationsstöd ur ett personligt eller företagsperspektiv och slutligen 

uttryckte en intervjudeltagare oro över förstörelse av personliga filer. Sammanfattat kan man 

se resultatet som att de flesta individer känner sig mest rädda för att bli övervakade medans 

några även känner oro för över oönskade ekonomiska utgifter, stöld av personlig eller 

arbetsplatsens information samt förstörelse av personliga filer. 

5.3 Skillnader mellan kön, ålder och uppehälle för beteende och 
attityd?

Vi nämnde i kapitlet ‘Relaterad forskning’ att från de olika studierna vi tog upp där (Felt et al. 

2012; Bonne et al. 2017; samt Robinson & Weir, 2015) så var slutsatserna olika i frågan om det 

förekom samband mellan kön och ålder, beroende på vad forskarna tittade på. Olikheterna kan 

bero på deras sampel, geografiskt läge m.m. och på deltagarnas kunskap om hur viktigt ens 

personliga säkerhet har differentierat under de olika perioderna för studierna. Den 

gemensamma slutsatsen från studierna är dock att användarna generellt sett struntar i och 

förstår inte behörigheterna. Eftersom några av de studier som genomförts inom 

androidsäkerhetsområdet saknar statistiska metoder anser vi att vi inte kan direkt jämföra vår 

enkätdata med deras resultat. Därmed har vi beslutat att titta på de studier som har tillämpat 

statistiska metoder och har större urval. Felt et al. (2012), fann inga samband mellan kön eller 

ålder när det gäller omdömen medan Bonne et al. (2017), fann det fanns signifikant skillnad 

på hur män och kvinnor reagerar på behörigheter. I vårt fall “jag förstår alltid vad är det jag 
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godkänner” och “jag känner mig säker när jag laddar ned nya / okända appar” har vi 

signifikant samband för män och kvinnor i de frågorna. Vårt resultat stärker Bonne et al’s. 

(2017), slutsats om att kvinnor nekar behörigheter två gånger så mycket som män då i vårt fall 

uppvisar kvinnor att de inte överskattar deras förståelse och känner sig mer osäkra när de 

konfronteras med nya eller okända applikationer. Det osäkra och försiktiga beteende såsom 

attityden till behörigheter leder naturligt till att användare nekar behörigheter oftare än 

användare som överskattar sin förståelse och är orädda för nya eller okända applikationer. Vi 

kan tydligt se att kvinnor indirekt har beteende som snarare stärker deras förmåga att skydda 

deras integritet i större mån än män. När vi utvärderar hur kvinnor svarat på enkäten såsom 

intervju, samt analyserar Bonne et als. (2017) resultat kan vi se att kvinnor i regel oftare än 

män har uppnår önskade beteendet genom att kvinnor i stort sett genomgår alla stegen i 

Conzola och Wogalters (2001) C-HIP-modell. 

Till skillnad från tidigare studier undersökte vi kring vad är det som påverkar användaren 

när denne gör sitt val om användaren ska ladda ned eller inte beroende på en applikations 

omdömen. Vi kunde se att det förelåg signifikant samband på ens ålder för hur man processar 

och gör beslut utifrån en applikations spridning (antal nerladdningar), äldre användare från 

30 år och uppåt tenderar till att ogärna ladda ned applikationer med få nedladdningar. Från 

intervjuerna frågade vi en man äldre än 30 om ett scenario där han kunde tänka sig ladda ned 

en applikation med bara 10 nedladdningar, respondentens respons löd “Aldrig ladda ned 

den…”, “...då tar jag hellre något som är mer beprövat och mer nedladdat.”. 

En annan genomgående trend i vårt data är att äldre och heltidsanställda tycker sig förstå 

vad det är de godkänner och ser över vad det är de godkänner i större utsträckning än yngre 

och studenter. Det kan ha med göra att äldre tar sig tid och undersöker i detalj vad som 

utlämnas med behörigheterna medan de yngre förlitar sig på Google Play och dess skydd, samt 

att de yngre tittar i regel mer på trender och laddar ned liknande applikationer som deras 

kamrater har. Vi fick även fram signifikanta samband för ålder och uppehälle med frågor som 

bl.a. “Jag brukar tänka på min personliga integritet och säkerhet när jag laddar ned en app”, 

som vi tror styrker vår teori om att äldre är försiktigare och mer medvetna. 

Utöver skillnader mellan ålder och kön var för sig, tittade vi närmare på gruppen kvinnor 

och beslutade att se hur ålder påverkar kvinnor vid frågor där det finns signifikant samband 

mellan kön. Vi kan tydligt se att i båda fallen för åldersskillnad mellan kvinnor yngre än 30 och 

kvinnor som är 30 och äldre, finns det uppåtgående trend med ålder för hur kvinnan inte tycker 

att det stämmer i svarsalternativen “Jag förstår alltid vad det är det som jag godkänner när 

jag laddar ned en app” och “Jag känner mig säker när jag laddar ned nya eller okända 

appar”. Vår data och analys om sambanden tror vi talar starkt för vår tolkning av resultaten.

5.4 Förändring med säkerhetsperspektiv kring Androids 
plattform och Google Plays bibliotek

Tidigare forskning (Mylonas et al. 2013; Kelley et al. 2012) uppmärksammade att deltagarna i 

deras respektive studier var i farozonen då de flesta felaktigt trodde att Google Play övervakade 

och skyddade användarna i realtid såsom när man laddar ned och använder applikationer. 

Detta skedde inte då vid tiden för studierna men gör det nu då från och med introduktionen av 
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‘Google Play Protect’ med Android-version Oreo 8.0 under hösten 2017. Google Plays skydd 

sträcker sig från och med introduktionen under hösten 2017 även till Android-version 4.3+ 

JellyBean som introducerades under sensommaren 2013 (Google, 2018a). Google Play har 

under tiden trappat upp sin skyddsanordning till att även skydda användarna när de använder 

sig av applikationer som inte utgår från Google Plays bibliotek. Google Play Protect skannar 

regelbundet, en gång per dygn och kontrollerar om applikationer som har installerats på 

telefonen fortfarande följer de regler och håller sig uppdaterat till de kraven som Google Play 

satt upp samt nyttjar de behörigheter som behövs för dess syfte. Det har enligt Google lett till 

att Android är betydligt säkrare än tidigare och att användarna förstår hur utsatt man kan vara 

genom att ladda ned applikationer. 

Vidare diskuterar Negash et al., (2015), problematiken som fortfarande kvarstod vid tiden 

för deras forskning där användarna möttes av alla behörigheter en applikation kan möjligen 

behöva direkt innan nedladdning – något som Felt et al., (2012) och Kelley et al., (2012) också 

kom fram till. Under samma år som Negash et al. (2015) forskning introducerades ‘runtime 

requests’ med Android version 6.0 Marshmallow som i grunden ändrade hur behörigheter 

beter sig. Fortfarande finns det många androidanvändare (42,3 % av alla registrerade Android 

enheter) som har äldre Android-version än 6.0 (Google, 2018b), det innebär troligen att 

uppfattningen om behörigheter som jobbiga och obstruerande fortfarande är vida spridd. Vi 

kan se en kontrast med att andelen av äldre Android-versioner som fortfarande nyttjas speglas 

i någon mån av andelen som läser behörigheter var för sig i vår data, då den andelen från vår 

data troligen har nyare versioner samt att attityden inför behörigheter har förändrats över de 

åren vi har valt att titta på.
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6. Diskussion

Det är intressant att se hur attityd och beteende kring behörighet har förändrats sedan den 

tidiga Android-versionen under året 2012, där individer gick från att uppfatta behörighet som 

något av ett hinder som ska förbipasseras på snabbaste möjliga sätt till att fler i nutid faktiskt 

begrundar behörigheterna. Vi tolkar att den positiva trenden helt kan attribueras till Google 

Plays nya metoder och tekniska lösningar med nyare Android-versioner. Vi ser också att det är 

fler av de äldre deltagarna i vårt stickprov som ser över behörigheter men vi tror inte att det 

har gått tillräckligt lång tid för att rättfärdiga att de som är äldre än trettio faktiskt tittar på 

behörigheterna oftare än yngre personer i med Google Play’s nya metoder. Vi behöver 

analysera en tidsrymd på kanske tio år och jämföra hur stor ökning bland de äldre kontra de 

yngre är, då ökningen kan vara större bland yngre, vilket i sådana fall skulle vara en stor 

framgång då de yngre är en del av framtidens telefonanvändare. Det är anmärkningsvärt att 

kvinnor nekar behörigheter som de uppfattar som invasiva i regel oftare än män, men kan ha 

med att män generellt sett överskattar sina förmågor mer än kvinnor. I en stor kvalitativ 

undersökning fann man att kvinnor visar mer oro och underskattar dem själva medan män är 

mer avkopplade och överskattar sina förmågor (Remes et al., 2016). Vi kan tydligt se att män i 

vår studie uppger att de litar på de applikationer de laddar ned betydligt mer än vad kvinnor 

gör, något som kanske speglar resultatet av undersökningen i Remes et al. (2016). 

Även om vår studie är koncentrerad till Android-applikationer och Androids officiella 

bibliotek Google Play, tror vi att det hade varit intressant och till en viss grad relevant att ta 

med även inofficiella Android-bibliotek i vår studie. Speciellt då Android-enheter som laddar 

ned applikationer från Google Play enligt Googles säkerhetsrapport (Google 2018a) löper nio 

gånger mindre risk att bli utsatta för skadliga applikationer. Då denna rapport publicerades i 

mars och påträffades efter det att enkäten och intervjuerna avslutats har denna studie inte 

kunnat utnyttja informationen för att grunda ytterligare relevanta frågor baserat på den 

presenterade datan i rapporten. En fråga som vi gärna skulle ställt respondenterna är om de 

installerar applikationer utanför Google Play, för kunna utvärdera om ifall svaren understödjer

att individen löper nio gånger så stor risk att bli utsatt för skadliga applikationer. Vi valde 

ursprungligen att enbart fokusera på Google Play av den anledningen att majoriteten av 

Android-användarna enbart nyttjar Google Play. Orsaken till särställningen är att Google Play 

har positionen som officiellt bibliotek och finns med i alla versioner av Androids

operativsystem. Anledningen till att det finns inofficiella bibliotek utöver Google Play tror vi 

kan bero på möjligheter som t.ex. att nyttja funktioner där du kan välja vilken version av en 

applikation du vill ha, skaffa applikationer som hanterar data som i sin tur är skyddad av 

upphovsrättslagen, lands-begränsade applikationer m.m. Vi tror att om vi hade frågat 

deltagarna ifall de någon gång har installerat applikationer från någon annan källa än Google 

Play, hade vi kanske fått svar som kunde ha bidragit ytterligare till vår forskning.

6.1 Representativitet och självkritik

Eftersom vårt stickprov baseras på självselektions- och snöbollsurval är det ett s.k. icke 

sannolikhetsurval, och det diskuteras kring hur statistisk signifikans är tillämpbart i dessa fall. 

Generellt sett tillämpas statistiska metoder i sannolika urval, däremot om forskningsprojektet 

har kort tidsrymd och har begränsade resurser kan man nyttja statistiska metoder men 
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resultaten talar då bara för vår studie. Sambanden som vi funnit kan vara inte tillämpbara för 

hela populationen, eftersom vi inte kan säkerhetsställa att urvalet är representativt (såsom det 

beskrivs i t ex Nyman & Österman, 2016). Vi uppmuntrar till vidare forskning inom området 

där det finns mer tillgång till tid och resurser som kan möjliggöra sannolika urval. Här vill vi 

även åter belysa möjlig bias i vår studie då alla deltagarna i intervjuerna tidigare har deltagit i 

enkäten och därmed är medvetna om ungefärligt ämne för intervjun. Däremot är vår forskning 

inte ensamma om förfarandet då man i flera tidigare studier har använt sig av samma metod.

Det är ändå viktigt att vi fångar upp deltagare som representerar populationen för 

forskningsområdet. Därmed tror vi att vår metod är gångbar för vår studie. Vi vill även 

åskådliggöra att operativsystemet Android representerar 87 % av marknaden för smarta 

enheter globalt sett, och skiljer sig från distributionen i Sverige vilket vårt stickprov grundar 

sig på. Populationen i Sverige har fler iOS-användare än Android-dito och det kan möjligen 

göra att resultaten är anpassade till en svensk population och inte är representativt globalt. 

Däremot, eftersom vår forskning riktar sig mot Android, så tror vi som tidigare nämnts inte att 

det påverkar resultatet. Speciellt när vi fokuserar och studerar Android i detalj samt deltagare 

som har associationer till sagda operativsystem, när övrigt operativsystem inte är med i vår 

studie.

6.2 Ålderns betydelse

I denna studie fann vi att de svar respondent 5 gav var av lite mer annorlunda karaktär jämfört 

med de andra respondenterna. En 74-årig man framstår som ytterst säkerhetsmedveten och 

misstänksam mot applikationer såsom behörigheter. I ett sammanhang sa respondenten ”jag 

säger nej till alla behörigheter, jag är inte appvänlig” och “överhuvudtaget en app som ska 

ha tillgång, så fort det står “tillgång till” då går den bort”. Respondenten visade även sin 

mobil och sina applikationer där hans förråd av applikationer var snålt. Man kunde endast 

urskilja några applikationer såsom parkering, väder och någon bankapplikation. Att han har 

laddat ned dessa tyder ändå på att han i något skede har varit tvungen att trycka ja till 

behörigheter för att dessa applikationer ska fungera. Detta har vi dock valt att koppla ihop med 

att respondenten endast tyckte om att ladda ned applikationer som kom från kända källor och 

verksamheter som 74-åringen kände till, vilket troligen lett till att han litat på de behörigheter 

som applikationen efterfrågat. Eftersom vi har sett en trend där ålder påverkar ens 

säkerhetsmedvetenhet i denna studie är detta ändå ett intressant fenomen som kan väcka 

intresse för vidare studier om ålder och säkerhetsmedvetenhet, t.ex. huruvida äldre är mer 

tekniska kunniga eller har andra bidragande faktorer som leder till en större påverkan. 

6.3 Individuell överskattning av den egna kunskapen 

Även om Google Play Protect regelbundet kontrollerar efter skadlig programvara på enheter 

med Android tror vi det är viktigt att man inte överskattar sin egen säkerhetskunskap vid 

nedladdning av applikationer och användning av mobilen i allmänhet då detta kan leda till 

säkerhetsluckor. Vi fann i denna studie att ett flertal personer brukar överskatta sin egen 

säkerhet när vi jämförde enkätsvar och intervjuer. Detta finner vi alarmerande då det möjliggör 

att personerna förlorar sin säkerhetsmedvetenhet i C-HIP-modellens förståelse- och attityd-

och övertygelsefaser (Conzola & Wogalters, 2001), och kan då bli utsatta för någon av de 
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skadliga applikationer som presenterats i figur 2. På grund av att de inte överväger dessa som 

möjliga risker, missförstår behörigheterna och eller underskattar behörigheternas potential. 

Flera av respondenterna berättade dock att enkäten och intervjun hade öppnat upp deras ögon 

och bidragit till förståelsen för behörigheter och säkerhet på deras enheter. Detta väcker dock 

en fråga hos oss, borde man på lägga mer resurser på att utbilda Android-användarna om 

behörigheter och säkerhet? Ett förslag till vidare forskning vore att studera hur användare som 

blivit utbildade inom säkerhet skiljer sig mot användare som inte fått det och hur deras 

beteenden skiljer sig vid hantering av applikationer. På grund av den trend vi ser i 

överskattning av säkerhet och behörigheter vore det intressant att se vidare forskning rörande

hur den verkliga förståelsen för behörigheterna ser ut då denna studie endast fått en överblick 

över hur Android-användaren troligen överskattar sin egen förmåga i förståelsen för dessa och 

deras risker. 

6.4 Tid är pengar

I det sista steget av C-HIP-modellen som kan ses i figur 2 hittar vi beteendefasen. Om en 

individ har klarat sig genom faserna uppmärksamhet, förståelse, attityder och övertygelser 

samt motivation kommer personen att utföra rätt beteende enligt behörighet-varningens 

instruktioner. Från intervjuerna framkom det att intervjudeltagarna ansåg tid vara boven till 

att en del människor ignorerar varningarna. Det kan vara så att respondenterna har 

uppmärksammat, förstått, haft överensstämmande attityder och övertygelser men sedan inte 

tagit behörighets-varningen i beaktande på grund av att de känner att det tar för mycket tid 

vilket är en motivationsfaktor. Konsekvensen av den perceptuella tidsbristen är att användaren 

inte kommer längre än motivationsfasen i C-HIP-modellen. Det kan vara så att de individer 

som stannar i denna fas tycker att varningen tar för lång tid att behandla. Detta är en 

problematik som vi tror kan vara svår att lösa. Hur kan man korta ner tiden det tar att behandla 

en Android-behörighetsförfrågan ytterligare eller hur kan man motivera användarna att lägga 

ner mer tid på att behandla Android-behörigheter? Hursomhelst så kan kunde vi se att 32% av 

respondenterna angav att de godkänner behörigheter utan att tänka på vad de godkänner. Det 

är svårt att säga hur stor del av dessa som ignorerar behörighetsvarningen på grund av tid men 

eftersom flera av de intervjuade respondenterna nämnde tid som en faktor kan vi tänka oss att 

tidsfaktorn upptar en viss andel.

6.5 C-HIP-modellens roll

C-HIP-modellen (Conzola & Wogalters, 2001) har varit till stor hjälp under denna studie. Den 

har fungerat som hjälpmedel för att skapa frågor i både enkät och intervju. Felt et al. (2012) 

använde sig endast av uppmärksammande- och förståelse-fasen i sin studie då de ansåg att de 

flesta misslyckas att fortsätta redan på dessa steg. I vår studie valde vi att testa alla faser i 

modellen för att se om Android-användare även återfinns i de andra stegen. Modellen gjorde 

det möjligt att kunna kategorisera in respondenterna i faser beroende på var de misslyckas 

med att följa varningen och vi har därför fått en klarare bild över hur Android-användaren 

värnar om sin säkerhet. Från vad vi sett i denna studie kan man konstatera att Android-

användare stannar på olika faser i C-HIP-modellen. Vi har resultat som pekar på att flera 
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deltagare inte ens uppmärksammar behörighetsrutorna. Vi har även resultat som visar att 

användare missförstår behörigheter och risker. Vi har därtill resultat om personer som 

överskattar sina säkerhetskunskaper vilket gjort att deras attityder inte varit förenliga med 

varningar som föregås av behörigheter. Slutligen kunde vi notera att ett flertal personer inte är 

motiverade att följa behörighetsvarningen på grund av att de anser att det tar för mycket av 

deras tid. Vår studie har inte undersökt hur fördelningen skulle kunna se ut mellan alla dessa 

faser i C-HIP modellen bland Android-användarna. Studien lämnar detta som en öppen 

forskningsfråga för framtiden. 

6.6 Framtida åtgärder

I den här studien konstaterar vi att ett flertal användare önskar sig en bättre beskrivning samt 

skapa förståelse för behörigheter. En möjlighet för Google vore att på ett bättre sätt försöka 

förklara och presentera vad behörigheterna kan göra och dess risker för att inte användaren 

ska fastna på förståelse-fasen av C-HIP modellen. Enligt intervjudeltagarna vore det bästa 

alternativet om denna information fanns tillgänglig på en större behörighetsruta. Denna studie 

tar inte fram en bättre lösning men uppmuntrar vidare forskning för att förbättra flödet genom 

CHIP-modellens alla faser bland Android-användare. I den relaterade forskningen kan vi se 

att försök redan gjorts och troligen kommer fler modeller och verktyg för att hjälpa användaren 

göra rätt beslut i säkerhetsfrågan. Vad man kan se bland dessa riskhanteringsmetoder är att 

de varierar från att vara automatiska, delvis automatiska eller förlitar sig helt på användarens 

beslut. Vi tror att en utveckling behöver ske i alla dessa tre för att stärka användarens säkerhet. 

Automatiska verktyg bör se till att användarens misstag automatiskt stoppas innan en skadlig 

applikation hinner göra skada. Delvis automatiska verktyg bör söka och varna användaren för 

att göra misstag. Slutligen skulle informativa säkerhetsmetoder hjälpa användaren att göra ett 

säkrare beslut.
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7. Slutsats

Android-användaren lägger av vad vi kan se i vår studie generellt mer uppmärksamhet kring 

behörighet och försöker i större grad förstå sig på vad behörighet innebär för dem än vad vi 

sett i tidigare forskning. Attityden har förändrats från i mån av att betrakta behörigheter som 

krångligt, bökigt, såsom ett hinder som föregås av oförstånd till behörighetens syfte, till att 

Android-användaren i vår studie visar tendenser till att uppmärksamma och fundera på 

behörighet i samband med applikationsanvändning. Studien pekar på ökad medvetenhet, 

nyfikenhet, och i viss mån förståelse och vilja att ta beslut om ens egna integritet som positiva 

attityder. Utifrån vårt resultat är det tydligt att den nya behörighetsmetoden ‘runtime-

requests’ lyckats till en viss nivå med sin strategi att ge användarna anledning till ändrad 

attityd kring behörighet. Dock finns det mycket kvar att hämta då en betydande andel av våra 

deltagare uppvisar negativ eller obstruerande attityd kring behörighet. Dessa negativa och 

obstruerande attityder är orsakade av okunskap, bristande uppmärksamhet, den egna 

överskattningen av förståelse, tidsåtgång, ovilja och invant beteende från tidigare 

behörighetsmetod. Kvinnor och ålder är betydande faktorer eftersom Android-användare som 

faller inom dessa kategorier uppvisar säkrare hantering och beteende kring behörighet i 

samband med applikationsanvändning. Vi kan med säkerhet säga att avvikelsen för kvinnor 

och ålder är statistisk säkerställd för båda fallen, för de angreppspunkter vi har tittat på. 

Skillnaden mellan kvinnor och män minskar med ålder. Den gruppen som uppvisar mest 

riskfyllt beteende och attityd är unga män. Uppehälle är av mindre betydelse på grund av att 

beteende och attityd styrs mer av kön och ålder. Vi kan se att i tidigare studier, som baserades 

på tidigare Android-versioner, så förelåg det ingen upptäckt skillnad mellan faktorer som kön 

och ålder. Det fanns med andra ord inga samband då, till skillnad från nutid då man senaste 

året i studier upptäckt att det föreligger samband mellan kön och, i vår studie, även ålder. Med 

andra ord kan vi se att våra resultat gällande både attityd och faktorer differentierar sig från 

tidigare forskningar. Vi kan däremot inte strikt säga att vår slutsats är representativ för den 

svenska befolkningen på grund av valda metoder men vi tror att det ligger nära sanningen om 

man jämför med andra forskningsresultat.
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9. Bilagor

9.1 Bilaga 1

Berätta vad du själv tror:

Bild1: Vad kan appen göra med denna behörighet?

Bild2: Vad kan appen göra med denna behörighet?

Detta är en exempelsida av bilaga 1 där vi undersökte intervjudeltagarens kunskaper om 

behörigheter. Bilaga 1 innehöll en bild för varje behörighet där deltagaren fick berätta vad hon 

eller han tror applikationen kan göra med behörigheten.
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9.2 Bilaga 2

Begrunda bilden nedan och läs igenom vad 
varje behörighet gör på följande sidor

Utifrån vad du läst om vad behörigheterna gör, vilka tre 
tycker tror du kan göra mest skada för användaren?

Detta är en exempelsida av bilaga 2 som gavs till varje intervjudeltagare. Intervjudeltagarna 

fick rangordna de tre mest allvarliga behörigheterna enligt dem själva efter att ha läst vad varje 

behörighet gör och sedan förklara varför de valt dem.


