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Summary 

Smartphones combine telephony services with data services in a single device. In 2007, Apple 

released a new generation of phones run by iOS operating system, called iPhones. Android phones 

were developed by Google and were released the following year. Smartphones use has increased a 

lot and they have become one of the most common devices that are being used in most of companies 

nowadays. The concept BYOD stands for Bring Your Own Device, means that employees may use 

their own smartphones at work. This makes using the built-in security features in smartphones 

particularly important, not only to protect employees’ private information but also to protect their 

corporate information. Early research has shown that threats and attacks have also increased on 

smartphones. Hackers have focused their attacks on smartphones more than before. And have 

created mobile-based viruses, malware and spyware that target vulnerable smartphones. 

Smartphone users nowadays do not have much control of their smartphones security according to 

previous researches. However, smartphones manufacturers constantly add new built-in security 

features with each new version of operating system to protect them from various threats. 

Smartphone manufacturers may use the acquired final data to improve their products’ security and 

increase the use of mobile built-in security features. 

The current study researches students’ interaction and use of the built-in security features available 

in smartphones run by both Android and iOS operating systems. The study does not divide students 

into smaller groups; it rather focuses on all students as one group. Although this study was 

conducted in the University of Skovde in Sweden, its conclusion can be applied to a bigger 

population regardless of location. Today's students are tomorrow’s employees and managers who 

will have the responsibility to protect their companies’ proprietary and sensitive information. 

Therefore, it is critical that they understand and implement all up-to-date procedures to protect their 

smartphones and their companies. 

A quantitative study is conducted through a survey in order to reach as many participants as 

possible. Lime Survey tool is utilized to create surveys and to gather data. Statistics and diagrams 

are also used to demonstrate results to readers. A total of 201 participants completed the entire 

study, 134 participants answered the Android survey and 67 answered the iOS survey. 

The current survey results have shown, through a model that converts participants’ answers into a 

flow chart, that the use of the built-in security features varies among participating students. The 

use of these built-in security features was low in general. More than half of all participants do not 

use certain functions at all. The general low use of the built-in security features can be attributed 

to many reasons. This survey showed that the main reason of that was the lack of participants’ 

knowledge of these built-in security features. Several solutions exist for this lack of knowledge of 

participants, but they do not fall within the scope of this study therefore not discussed herein. 

Keywords: Smarttelefon, Smarttelefonsäkerhet, Android, iOS, Inbygga säkerhetsfunktioner.  
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1. Introduktion  

Användningen av smarta telefoner har ökat mycket under de senaste åren. Hot och attacker ökar 

mot smarta telefoner eftersom dess användare skriver in sin privata information i mobilerna, vilket 

gör är att smarta telefoner är ett viktigt mål för hackare att attackera. Även känslig företagsrelaterad 

information kan finnas i mobiler. Många hackare som försöker stjäla personlig- eller 

affärsinformation riktar allt oftare sina attacker mot mobiler. Hackarna har skapat mobilbaserade 

virus, skadliga koder och spionprogram riktade mot mobiler som ofta är sårbara (Alarfaj, 2014). 

Både Android och iOS har inbyggda säkerhetsfunktioner i sina smarta telefoner (Alarfaj, 2014) 

och det är relevant att fråga sig hur användningen av smarttelefonens inbyggda säkerhetsfunktioner 

ser ut.  

I denna studie identifieras inbyggda säkerhetsfunktioner som finns i Android- och iOS-smarta 

telefoner. Sedan utförs en kvantitativ undersökning på Högskolan i Skövde (HS) för att kartlägga 

studenters användning av dessa funktioner. 

De företag som tillverkar Android- och iOS-smarta telefoner skulle kunna dra nytta av denna 

studies resultat då de kan se hur användningen av inbyggda säkerhetsfunktioner ser ut. Genom att 

ha kunskap om hur smarttelefonanvändare använder sin telefon kan företagen utveckla 

smarttelefonoperativsystem för att utöka användningen av dessa funktioner. Företag som använder 

smarta telefoner på jobbet kan få en överblick på hur nyutexaminerade använder inbyggda 

säkerhetsfunktioner inför sin kommande anställning. Därefter kan företagen utbilda dessa anställda 

för att utöka användningen av inbyggda säkerhetsfunktioner. På detta sätt kan dem skydda 

företagets känsliga information.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel definieras begrepp kring ämnet, problemområde kring smarta telefoners säkerhet 

redovisas och de inbyggda säkerhetsfunktioner som finns i båda Android- och iOS-

operativsystemen beskrivs. Därefter behandlas tidigare forskning som utförts inom området.  

2.1 Smarttelefon  

Smarta telefoner kombinerar telefontjänster med datatjänster i en enda enhet. År 2007 släppte 

Apple en ny generation av mobiler som kallades för iPhone. Android som utvecklades av Google 

släpptes året efter. Båda operativsystemen har sina egna inbygga applikationer och 

säkerhetsfunktioner som de utvecklar med varje ny operativsystem (OS) version. Det finns även 

andra tredjepartsapplikationer som är tillgängliga på iTunes för iPhone-mobiler eller Google play 

för Android-mobiler (Paul, 2015).  

Mobiloperativsystem som används för iOS kommer ursprungligen från operativsystemet Darwin. 

Android är den vanligaste öppna källkodplattformen för smarta telefoner. Med hjälp av Android 

kan användaren lätt söka efter information på webben, titta på video och skriva e-post i telefonen, 

precis som användare gör på datorn (Alarfaj, 2014). iOS är ett mobiloperativsystem som 

utvecklades av Apple. Namnet kommer ursprungligen från iPhone OS, men döptes om till iOS år 

2009. iOS finns för närvarande på iPhone, iPod touch, iPad och iWatch (Apple, 2015a). 

Med hjälp av mobiloperativsystem kan mobilanvändare utföra en bred mängd av funktioner såsom 

persondatalagring, PC-liknande webbsökning, musik och videostreaming, GPS-navigering, video, 

röstinspelning och tredjepartsprogram. Dessa smarta telefoner innehåller snabba processorer och 

internminnen med hög kapacitet, som kan lagra gigabyte av data. Enligt (Samsung, 2016) och 

(Apple, 2016e) finns det numera Android- och iOS-smarta telefoner som innehåller 128GB 

internminne. I dessa lagringminnen kan användare lagra känsliga data såsom personliga foton, 

kontaktuppgifter, samtal, historia, meddelanden samt personliga- och arbetsrelaterade dokument. 

Några exempel på mobiloperativsystem som finns idag är Android, iOS, Symbian, Microsoft och 

Maemo (Muslukhov et al., 2012). Android-smarta telefoner är de mest sålda telefonerna under år 

2015, på andra plats kommer iOS-smarta telefoner (Gartner, 2015).  

Smarta telefoner har stöd för de vanliga tjänsterna (skicka SMS, MMS och ringa) via mobilnät, 

samt nätverkstjänster som de flesta enheter kan hantera antingen genom WiFi-anslutningar eller 

genom 3G och 4G-tjänster som tillhandahålls genom datanäten (Paul, 2015). Med hjälp av dessa 

funktioner kan smarttelefonanvändare koppla sina smarta telefoner till Internet för att till exempel 

surfa på Internet eller ladda ner applikationer (Wang, Streff & Raman, 2012).    

Enligt Landman (2010) har smarta telefoner mängder av data som körs över internationella 

mobilnät, WLAN och Bluetooth PANs. De flesta smarta telefoner stöder Java och J2ME-

plattformen för mobilenheter med en mängd olika tillägg. Dock stöder numera inte iOS Java sedan 

2010. Alla nätverksanslutningar och dess olika typer av koder gör dessa enheter mer sårbara än 

traditionella datorer som normalt kör standard- operativsystem med många säkerhetsprodukter.  
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2.2 Hot mot smarta telefoner 

De flesta attacker var tidigare inriktade mot datorer men nu förekommer även attacker som utnyttjar 

de sårbarheter som finns i smarta telefoner för att utföra attacker. De vanligare hoten är dåligt 

skrivna programkoder som leder till sårbarhet i mobiloperativsystemet eller i applikationer. Detta 

problem kan inte åtgärdas genom att installera antivirusapplikationer eftersom dessa applikationer 

fokuserar på att upptäcka virus. Det finns andra hot mot smarta telefoner som exempelvis 

företagsanställdas missbruk, stöld, att användare bryter mot att använda tillämpliga säkerhetsregler 

och att användare inte använder lösenord eller kryptering (Landman, 2010). Nedan beskrivs några 

av attackerna som är riktade mot smarta telefoner.  

2.2.1 Trojan: Enligt Yesilyurt och Yalman (2016) är Trojan-SMS den mest förekommande 

attacken i världen som är riktad mot smarta telefoner. Trojan kan skickas i form av en länk via 

SMS, mail o.s.v. När användaren öppnar länken installeras en applikation i smarttelefonen utan att 

användaren vet om det. Denna applikation kan logga allt som användaren skriver som t.ex. 

användarnamn och lösenord eller bankkontouppgifter och sedan skicka alla loggar till attackeraren. 

2.2.2 Nätfiske & social manipulation: Denna attack är en online-identitetstöld som syftar på att 

stjäla känslig information som användarnamn, lösenord och online bankuppgifter från den 

drabbade. Ett meddelande skickas som ett SMS, MMS eller email som ser ut som om det kommer 

från en bank eller en myndighet som har användarens privata information. Dessa meddelanden ber 

användaren att logga in via en länk till en falsk webbsida med inloggningsformulär. Social 

manipulation kan också utföras via telefonsamtal. Hackaren försöker få användarens känsliga 

information genom att utge sig för att vara någon annan (Arachchilage & Cole 2016).  

2.2.3 Pharming: Ordet Pharming kommer ursprungligen från två ord som är Phishing och 

Farming. Attackeraren ändrar riktning på webbtrafik på en smarttelefon till en skadlig eller falsk 

webbplats. Figur 1 visar hur en Pharming-attack fungerar i 5 steg. Först attackerar hackaren en 

DNS-server för att kunna skicka användaren till en falsk webbsida. När en användare försöker gå 

in på till exempel www.minbank.se skickas användaren till www.m1nbank.se webbsida som ägs 

av hackaren. På det sättet kan attackeraren få all information som användaren skriver på denna 

webbsida (Chaudhry, Chaudhry och Rittenhouse, 2016).  

http://www.minbank.se/
http://www.m1nbank.se/
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Figur 1: Pharming.(Figuren ritades av författaren) 

2.2.4 Avlyssning: Ett exempel på denna attack är Man-In-The-Middle-attack (MITM). 

Attackeraren kan läsa och ändra Internet-kommunikation som sker mellan mobilenheten och en 

webbplats. Attackeraren använder olika typer av MITM attacker som till exempel DNS spoofing, 

port stealing, WIFI WEP/WPA/3 Hacking för att tjuvlyssna på trafiken (Swanink, 2016).  

2.2.5 Stulna och försvunna telefoner: En person som stjäl eller hittar en mobilenhet kan använda 

själva enheten för sig själv eller använda informationen som lagrats i den för olagliga syften. En 

stulen smarttelefon kan användas för att ringa och skicka SMS, detta kan leda till att ägaren råkar 

ut för en ekonomisk förlust. Personen som har smarttelefonen kan också titta på och dela privata 

bilder, video och information som då går förlorade för den private ägaren eller orsaka en förlust av 

viktig information om smarttelefonen används av en anställd (Mahaffey et al., 2016). 

2.2.6 Skadlig kod: Det kallas även för Malware. En skadlig kod kan attackera mobila enheter på 

olika sätt, farlighetsgraden på dessa attacker skiljer sig åt beroende på vad attacken gör med 

smarttelefonen. Den första sortens attack orsakar att mobila enheter skickar ett stort antal oönskade 

textmeddelanden till alla kontakter som finns i smarttelefonen medan den andra typen av attacker 

är farligare då den kan ändra, kopiera, skicka vidare och ta bort värdefulla filer från mobila enheter 

(Kearns, 2016). 

2.3 Inbyggda säkerhetsfunktioner i Android  

Google utvecklar sina säkerhetsmekanismer med varje ny version av operativsystem. Hackare 

försöker hitta nya sätt att attackera smarta telefoner. Säkerhetsmekanismen för varje system har en 

växande kurva, ju mer säkerhetsskydd som utvecklas ju mer kommer hackaren att hitta nya sätt att 

utföra attacker (Ugus, et al., 2012). Kommande delkapitel kommer att förklara de inbyggda 

säkerhetsfunktioner som finns i Android. 
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2.3.1 Behörighetskrav 

För att skydda användare från falska eller skadliga applikationer visar Android vilka behörigheter 

som applikationen måste ha tillgång till innan installationen körs. Användaren måste då godkänna 

dessa behörigheter för att få applikationen installerad (Muslukhov et al., 2012). 

2.3.2 Android enhetsadministratör 

Om Android-användare tappar sin smarttelefon eller om den blir stulen kan han eller hon hitta sin 

smarttelefon via Android enhetsadministratör. Denna tjänst hjälper användaren att kontrollera sin 

smarta telefon via inloggning på Hitta min mobila enhet hemsida. De olika säkerhetstjänster som 

denna hemsida kan erbjuda är följande; sök min enhet, ring min enhet, nödläge, 

ultraenergisparläge, lås min skärm, återaktiveringslås, radering av min enhet, samtalsloggar, lås 

upp min skärm, inaktivera återaktiveringslås, hantera mina målsmän och ringa kundtjänst. Dessa 

tjänster hjälper användaren att hitta sin smarttelefon, skydda den, importera enhetsinformation, låsa 

upp smarttelefonen och att göra serviceinställningar (Google, 2016a). Dessa tjänster har hjälpt vissa 

användare att hitta sina borttappade smarta telefoner (Bjärlestam, 2013). 

2.3.3 Fingeravtryck  

Fingeravtryck är en av de biometriska autentiseringsmetoder som används av Android idag. Enligt 

Yildirim och Varol (2014) använder 35 procent av smarttelefon konsumenterna 

fingeravtrycksautentiseringsmetoden. Fingeravtrycksmetoden kan användas för olika syften som 

till exempel mobilbetalning, öppna skärmlåset, mobila banktjänster (Yildirim och Varol, 2015). 

2.3.4 Inbyggd kryptering  

Denna funktion lades till de nya Android-versionerna av Google. Med hjälp av denna funktion kan 

användare kryptera all data som finns i smarttelefonen. Nya data som till exempel textmeddelanden 

och e-post krypteras automatiskt när de lagras lokalt på smarttelefonen (Google, 2016a). 

2.3.5 Smart Lock     

Smart Lock har olika användningsområden; med hjälp av denna funktion kan användaren lägga till 

enheter som till exempel Bluetooth-enheter och ansluta sig till den så fort han eller hon sätter på 

Bluetooth i smarttelefonen. En annan användning är att lägga till favoritplatser som till exempel 

hemadress eller arbetet. Smarttelefonen blir upplåst så fort han eller hon befinner sig på platserna 

som lades till denna funktion, dock måste GPS:en vara aktiv för att funktionen ska fungera korrekt. 

Ytterligare en användning är Ok Google, denna röstfunktion hjälper användaren att låsa upp sin 

smarttelefon genom att högt säga ”Ok Google”.  Denna funktion rekommenderas inte eftersom 

någon annan kan härma användarens röst för att låsa upp smarttelefonen. Sista användningen är 

”Känner av kontakt med kroppen”, som gör att smarttelefonen låses upp när användaren har den 

på sig alltså smarttelefonen känner igen användarens rörelse-/lägesigenkänning. Denna funktion 

rekommenderas heller inte eftersom smarttelefonen inte alltid kan identifiera om det är telefonens 

ägare som bär telefonen eller någon annan (Google, 2016b). 
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2.3.6 Säkerhetskopiering 

Enligt Google (2016c) finns en inbyggd molnbaserad applikation för säkerhetskopiering. 

Applikationen heter Google Drive och ger 15GB gratis till Android-användare. Det som kan 

skickas till Google Drive är filmer, bilder, dokument så att användaren inte blir av med dem om 

han eller hon till exempel tappar bort sin smarttelefon. Det som kan göras med Google Drive är att 

dela filer och mappar med andra, söka efter filernas namn och innehåll, sätta olika rättigheter på 

personer som delar till exempel samma filer, visa information på senaste ändringar som hände på 

Google Drive och användaren kan även se sina filer och mappar om han eller hon är offline, detta 

måste aktiveras manuellt. 

De senaste Android-operativsystemen som släpptes har även stöd för andra synkroniserings- 

applikationer som till exempel Dropbox och Onedrive (Muslukhov et al., 2012). Företagen som 

tillverkar dessa applikationer försöker påverka Android-användare att använda dessa applikationer 

genom att erbjuda gratis lagringsutrymme, när de köper en ny smarttelefon. 

2.3.7 VPN 

Virtual Private Network (VPN) hjälper användaren att skapa säker kommunikation mellan två 

punkter på ett öppet nätverk. VPN används oftast av företag för att tillåta deras anställda att kunna 

nå sitt kontorsnätverk hemifrån och den kan även användas i skolor för att tillåta studenter att 

koppla sig till skolans nätverk hemifrån. Funktionen används för att till exempel kunna skicka data 

genom en krypterad tunnel fram till en VPN-server (Landman, 2010). Det finns olika typer av 

protokoll1, typerna som används av Android-operativsystem heter L2TP, IPsec och PPTP. 

2.3.8 PIN-kod 

En annan PIN-kod kan användas för att skydda Subscriber Identification Module (SIM). Det är ett 

lösenord som innehåller 4-8 siffror, beroende på vilken Android-version användaren har. Vid 

aktivering av denna PIN-kod styrs tillgången till det cellulära nätet. Med andra ord måste 

användaren ange sin PIN-kod för att låsa upp SIM-kortet varje gång han eller hon startar 

smarttelefonen. Detta förhindrar att inkräktare och användare som har glömt sin PIN-kod att 

använda SIM-kortet. Den som vill använda telefonen har tre försök på sig att låsa upp SIM-kortet 

innan det låser sig (Landman, 2010). 

2.3.9 Skydda mot skadliga applikationer  

Android-användare har behörighet att ladda ner och installera applikationer från opålitliga 

webbsidor. Google rekommenderar att Android-användare går in i butiken Google Play för att 

ladda ner applikationer eftersom alla som finns där kontrolleras så att de inte innehåller skadliga 

koder. Android har en funktion som heter ”Sök igenom enheten efter säkerhetshot”. När 

användaren aktiverar denna inställning kontrolleras aktiviteten på enheten regelbundet och 

eventuell skada förhindras eller uppmärksammas med hjälp av en varning (Google, 2016d). 

                                                 
1 VPN protokoll är en privat koppling för att nå ett annat nätverk 
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2.3.10 Tvåstegsverifiering  

Vid aktivering av denna funktion ger användaren extra verifieringssteg till sitt Google-konto. Det 

som krävs för att logga in på Google-konto från en ny enhet är ett lösenord, sedan skickar Google 

en kod till användares telefonnummer. Denna kod måste matas in för att inloggning ska ske. Google 

registrerar klockslag för inloggning och sparar alla enheter som är inloggade med användares konto 

(Google, 2016e). 

2.3.11 Surfa privat med inkognitoläge 

Detta fönster hjälper användare att kunna surfa via Google Chrome utan att det registreras något 

om vilka webbsidor som användaren besökt och vilka filer han eller hon laddat ner. Det fungerar 

på samma sätt på alla typer av datorer och mobiloperativsystem så länge Google Chrome finns i 

enheten (Google, 2016f).  

2.4 Inbyggda säkerhetsfunktioner i iOS-smarta telefoner  

Skadlig kod och andra attacker som innehåller skadliga koder blir allt vanligare. Hackaren utnyttjar 

sårbarheter som finns iOS för att utföra dessa attacker. Skadlig kod kan lätt komma åt jailbreak 

iPhone eftersom jailbreak ger telefonen fullständig tillgång till hela filsystemet och ger iOS-

användaren mer frihet att installera applikationer som inte finns på App store. Om detta sker har 

inte Apple längre kontroll över vad användare laddar ner för applikationer och telefongarantin 

gäller då inte på dessa enheter. Apple uppdaterar iOS-versioner genom att ta bort de 

säkerhetsbuggar som de hittar och lägga till extra säkerhetsfunktioner (Caviglione och Mazurczyk, 

2015). 

2.4.1 Behörighetskrav 

När en användare installerar en applikation och startar den för första gången visar applikationen 

vilka tjänster som den behöver komma åt för att fungera korrekt. Användaren måste acceptera och 

ge dessa behörigheter för applikationen för att de ska fungera (Muslukhov et al., 2012). Det finns 

även inbygga applikationer som också har tillgång till vissa tjänster som exempelvis användarens 

geografiska vistelseort. När användaren startar dessa för första gången kommer det en text som 

visar vilka behörigheter dessa applikationer behöver för att fungera, det är upp till användaren om 

han eller hon ger behörigheter till applikationen eller inte (Apple, 2014). 

2.4.2 Hitta min iPhone  

Denna funktion hjälper iPhone-användare att styra vissa tjänster genom att logga in med iCloud-

konto på iClould.com via datorn eller med hjälp av en annan iOS-enhet som har Hitta min iPhone 

applikationen installerad. Denna funktion hjälper användaren att låsa skärmen och skicka 

meddelande till den borttappade smarttelefonen samt be smarttelefonen om information om till 

exempel ringda samtal eller skickade SMS under den tid den varit borttappad. Hitta min iPhone 

letar efter aktuell position, ringer upp enheten för att kunna hitta den om den är i närheten, om 

användaren aktiverar borttappat-läget spåras var smarttelefonen har varit under de senaste 24 

timmarna och det körs en fjärradering för att ta bort all personliga information från enheten. Alla 
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dessa funktioner hjälper iOS-användaren att hitta sin borttappade smarttelefon eller skydda 

användarens personliga information om den blir stulen (Apple, 2015a).  

2.4.3 Touch ID 

En ny autentiseringsmetod som finns på de senaste iOS-enheterna (iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 

Plus, iPhone 6s Plus och även iPad Air 2, iPad Pro, iPad Mini 3, iPad Mini 4). Det finns olika 

användningar till Touch ID som att låsa upp skärmen, då användaren har 5 försök att låsa upp 

skärmen innan han eller hon måste ange lösenord. Touch ID kan även användas på App Store, 

iTunes och iBooks istället för lösenord, på det sättet kan användare spara sina betalningsuppgifter 

på Touch ID och sedan använda fingeravtryck vid betalning på exempelvis App Store (Apple, 

2016a). 

2.4.4 Radera data 

Radera data är en inställning som behöver aktiveras för skydda information som finns i 

smarttelefonen. Vid aktivering av denna funktion tas all information som finns i smarttelefonen 

bort om någon skriver lösenordet fel 10 gånger. Den kan vara bra att ha för att skydda mot 

obehöriga personer som försöker komma åt privat information i smarttelefonen (Apple, 2015b).  

2.4.5 Enhetsbegränsningar  

Enligt Apple (2016b) kan iPhone-användare begränsa särskilda funktioner och applikationer, 

denna funktion används även av föräldrar som vill blockera vissa applikationer så att inte deras 

barn kan komma åt dem. Då måste användare ange ett lösenord för att blockera en applikation och 

samma lösenord för att göra den tillgänglig igen.  

2.4.6 Säkerhetskopiering 

iPhone har en molnbaserad tjänst som heter iCloud, Enligt Apple (2016c) kan iCloud-användare 

skicka allt personligt innehåll (bilder, video, filer, mobilinställningar, applikationers data, 

iMassage, SMS, MMS, ringsignaler och röstmeddelande) som användaren behöver för att kunna 

återskapa sin iPhone. Om en användare till exempel har köpt böcker på iBooks försvinner de inte 

även om han eller hon gör en fabrikåterställning utan böcker sparas på Apple servrar och kommer 

tillbaka när användaren loggar in på iBooks. 

2.4.7 VPN 

VPN som finns i iOS används till samma anledningar som nämnts i punkt 2.3.7. VPN i iOS-enheter 

använder följande protokoll IKv2/IPSec, Pulse Secure, Cisco IPSec, L2TP/IPSec och PPTP 

(Apple, 2015a).  

2.4.8 SIM-PIN 

iPhone kan också låsa sitt SIM-kort med en PIN-kod precis som det förklarades i punkt 2.3.8 

(Apple, 2016d).  



9 

 

2.4.9 Surfa privat med inkognitoläge 

iPhone låter sina användare surfa privat, det vill säga att all privat information skyddas. Ingen 

information om vilka webbsidor som användaren har besökt kommer att visas på webbläsaren, som 

i iPhones fall heter Safari och inget kommer att sparas på sökhistorik eller i Autofyll-information 

(Apple, 2015c).  

2.4.10 Apple-ID tvåstegverifiering  

iPhone använder sig av tvåstegverifiering som en extra säkerhetsfunktion för användarens Apple-

ID. Apple-ID är nyckeln till många funktioner som används i iPhone som till exempel App Store, 

Apple Online Store, iCloud, FaceTime o.s.v. Dessa funktioner kan innehålla känsliga data, privata 

dokument och andra viktiga saker, därför är det viktigt att skydda Apple-ID på bästa sätt (Apple, 

2016f). 

2.5 Relaterad forskning  

Det finns flera relaterade forskningsstudier som handlar om säkerhetsmedvetenhet hos användare. 

Studierna som redovisas här kommer att delas in upp i två olika grupper. 

2.5.1 Medvetenhet om informationssäkerhetshot  

Största delen av forskningen som hittades handlade om användarens medvetenhet om att det finns 

attacker som är riktade mot informationssäkerhets och smarta telefoner, vilka attacker som finns 

och hur de attackerar smarta telefoner.  

En studie har tidigare utförts av Jones, Chin och Aiken (2014), i vilken säkerhetsmedvetande 

gällande smarta telefoner hos handelsstuderande på ett universitet undersöktes. Som föreliggande 

studie är detta en kvantitativ undersökning som utförts på studenter. Samma verktyg har också 

använts för att fånga in svar, nämligen enkäter. Skillnaderna mellan de båda studierna är att den 

som utfördes av Jones, Chin och Aiken (2014), hade endast handelsstuderande som respondenter 

medan föreliggande studie når en bredare grupp respondenter för att kunna få in flera perspektiv 

från studenter med olika bakgrund. Jones, Chin och Aiken (2014) har i sin studie som mål att 

identifiera säkerhetsuppfattningen hos studenterna medan föreliggande studie är mer specifikt 

inriktad då målet är att ta fram en översiktsbild på hur användningen av inbyggda 

säkerhetsfunktioner ser ut bland studenter på Högskolan i Skövde. 

 

En annan studie utfördes av Slusky och Partow-Navid (2012) på College of Bussiness and 

Economics i Kalifornien. Denna studie avslöjade flertalet hot i samband med den säkerhetspraxis 

och säkerhetsmedvetenhet som finns hos studenterna. I studien kom författaren också fram till att 

problemet med säkerhetsmedvetenhet inte endast är relaterat till säkerhetskunskap, utan snarare det 

sätt som användaren applicerar sin kunskap i verkligheten. Med andra ord är 

informationssäkerhetsmedvetandets efterlevnad betydligt lägre än förståelsen för det. Såväl 

föreliggande studie som den som gjordes av Slusky och Partow-Navid (2012) har en 

enkätundersökning av studenter på en högskola som datainsamlingsmetod men skillnaden är att 

den förstnämnda fokuserar på cybersäkerhet och trådlösa enheters säkerhet generellt medan denna 

studie fokuserar på en specifik enhet, nämligen smarttelefonen.  
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2.5.2 Forskning kring attacker som utförs genom nedladdning av applikation 

Den relaterade forskningen som hittades i detta område handlade om människors medvetenhet 

kring attacker som utförs med hjälp av skadliga applikationer som installeras på smarta telefoner. 

 

En studie som utförts i Aten, Grekland utav Mylonas et al. (2013) och som är baserad på en 

kvalitativ undersökning som gjordes i Aten 2011. Syftet med studien är att visa 

smarttelefonanvändarens medvetenhet om säkerheten när han eller hon laddar ner applikationer 

från officiella platser på Internet. 458 smarttelefonanvändare deltog i undersökningen. 

Undersökningen bestod av interjuver som tog mellan 5-8 minuter. Författaren intervjuade 

slumpmässiga personer som dem används av applikationer är ineffektiva och måste utvecklas. 

Studien handlar om applikationer och människors förtroende till dessa applikationer när de laddar 

ner/installerar dem. Studien går inte in på inbyggda säkerhetsfunktioner i smarta telefoner.  

 

En annan studie gjordes av Chia et al., (2012) kring Android-applikationer och risken när en 

användare installerar applikationer från Google Play eller AppBrain.com. I studien fokuserade 

författaren på användares medvetenhet om behörigheter som dessa applikationer kräver vid 

installationen, ifall användaren bryr sig om applikationens betyg och hur många gånger 

applikationen har blivit nedladdad. Resultat av denna studie säger att betyget på applikationer som 

finns på applikationsmarknaderna idag är opålitliga och det kan riskera den naiva användaren för 

dataintrång. Det finns falska applikationer på marknaden som har namn som liknar populära 

applikationer. Dessa applikationer skapas bara för att få tag på användarens privata information.  

Studien tar inte upp något om inbyggda säkerhetsfunktioner. I min studie kommer det att förklaras 

vilka inbyggda säkerhetsfunktioner som skyddar mot falska applikationer.  
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3. Problemformulering  

Syftet med denna studie är att undersöka studenters användning av smarttelefons inbyggda 

säkerhetsfunktioner. Det kommer att finnas två varianter av enkäter, en enkät för Android-

användare och den andra är för iOS-användare. Detta beror på att det finns olika inbyggda 

funktioner för varje operativsystem. Det kan även finnas samma funktioner på båda operativsystem 

men de har olika namn. 

3.1 Forskningsfråga  

Frågeställning som denna studie ska svara på är: 

Forskningsfråga: 

Hur ser användningen av inbyggda säkerhetsfunktioner i smarta telefoner ut bland studenter på 

Högskolan i Skövde? 

3.2 Motivering  

Nuförtiden har smarta telefoner blivit en viktig del av användarens vardag. Användaren utnyttjar 

smarta telefoner privat och även på jobbet. Det finns väldigt många funktioner och applikationer i 

dagens smarta telefoner som underlättar livet. Istället för att köpa många IT-enheter som 

exempelvis GPS, mp3-spelare, dator och o.s.v. så innehar en smarttelefon funktionalitet och 

tjänster som dessa erbjuder.  

 

Ofta finns den informationen som användaren behöver tillgänglig på Internet, men det är inte alltid 

det finns en tillgänglig stationär dator till hands. Därför finns det behov av mindre mobila enheter 

som till exempel smarta telefoner, vilket kan ge tillgång till den information som till exempel 

studenterna eller anställda behöver i sitt dagliga arbete (McGonigle & Mastrian 2012). 

Smarta telefoner måste ha Internet-uppkoppling för att kunna utnyttja de flesta tjänster. Det finns 

även andra kommunikationstjänster som använder Bluetooth. En angripare kan utnyttja dessa 

anslutningar för att utföra attacker. Attackerna utförs enklare om smarttelefonanvändaren inte har 

så mycket kunskaper kring hur han eller hon ska skydda sig.  

 

Mylonas et al. (2013) utförde en kvalitativ undersökning om användares medvetenhet kring 

skadliga applikationer som de laddar ner/installerar på sina smarta telefoner. I undersökningen 

delades användarna in i två grupper; IT-kunniga och icke IT-kunniga. Resultatet visade att 

deltagarens bakgrund hade lite inverkan på deras medvetenhet om säkerhet och integritet i smarta 

telefoner. De flesta deltagare undvek säkerhetsmeddelande och tänkte inte på att detta kan vara ett 

hot mot deras privata information. Detta gör det intressant att se ifall smarttelefonanvändare 

reagerar på samma sätt när det gäller smarttelefon inbyggda säkerhetsfunktioner.  

 

Smarta telefoner har blivit en viktig enhet som används även på företag. Det finns ett begrepp som 

kallas BYOD. Detta står för bring your own device och innebär att de anställda får använda sina 

egna smarta telefoner på jobbet (Allam, Flowerday och Flowerday, 2014). Resultatet av detta gör 

det ännu svårare att skydda smarta telefoner eftersom användare användaren tar med en privat enhet 

in i företagets nätverk. Det blir viktigt att både försöka skydda viktig information och följa 
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företagspolicys. Detta gör att använda inbyggda säkerhetsfunktioner extra viktig, inte bara för att 

skydda privat information utan skydda företagsinformation också. 

 

Enligt Allam et al. (2014) så finns ständigt ökning av hot mot smarta telefoner. Användare är då 

ansvarig för att skydda sin smarttelefon från dessa hot. Allam et al. refererar till Ponemon (2012) 

undersökningen som visade att smarta telefoner har blivit ett stort hot för 73% av sina deltagare de 

senaste tre åren, medan hoten bara var 9% år 2010. En annan studie som Allam et al. refererar till 

är Cisco (2013) undersökning som hittade att 40% av smarttelefonanvändare inte använder 

lösenord på sina enheter. Därför blir det viktigt att inbyggda säkerhetsfunktioner används. 

 

Relaterad forskning visar att det finns många typer av hot mot smarta telefoner samtidigt som de 

flesta smarttelefonanvändare inte bryr sig inte om säkerheten. Tillverkare av smarta telefoner vet 

om dessa hot och försöker hjälpa deras kunder att skydda sig genom att lägga till inbyggda 

säkerhetsfunktioner. Dessa inbyggda säkerhetsfunktioner utvecklas med de nya versionerna som 

släpps för Android och iOS. Detta så att dem passar med nya attacker som eventuellt hittas.  

 

Det som behöver göras är att ta fram användarnas användning av inbyggda säkerhetsfunktioner 

som finns i deras smarta telefoner, samt uppmärksamma om dessa funktioner. Det är väldigt bra 

att använda dem för att skydda sig mot olika typer av attacker. Dessa funktioner måste aktiveras 

manuellt och användarna måste ha kunskaper om hur dem användas. 

3.3 Delmål  

Delmålet som finns i denna studie är att göra en kvantitativ enkätundersökning. Detta för att kunna 

besvara om det finns en kunskapslucka hos människor gällande smarttelefonsäkerhet och inbyggda 

säkerhetsfunktioner. En sökning via Högskolan i Skövdes databaser utfördes för att se vilken 

forskning som redan gjorts inom området samt för att identifiera inbyggda säkerhetsfunktioner som 

sedan undersöks i studien. Därefter identifierades studiens validitetshot och sist skapades 

enkätfrågorna som sedan skickades till alla programansvariga på Högskolan i Skövde.  

3.4 Avgränsningar 

Studien riktar in sig på inbyggda säkerhetsfunktioner som finns på Android och iOS. Dessa 

säkerhetsfunktioner är inga applikationer som användare behöver ladda ner och installera från 

applikationsmarknader, utan de ska finnas i deras operativsystem.  

 

Deltagarna ska antingen vara Android- eller iOS-användare eftersom det kommer finnas två typer 

av enkäter; en för Android-användare och en till iOS-användare. En kvantitativ undersökning ska 

utföras för att få fram statistik på studenter på Högskolan i Skövdes användning av inbyggda 

säkerhetsfunktioner.  

3.5 Förväntat resultat 

Enligt Jones, Chin och Aiken (2014) använder många studenter olika säkerhetsåtgärder men en 

stor del av dem ignorerar potentiella risker. Min hypotes är att användningen av funktionerna är 

låg i stort sett. Säkerhetsfunktioner skyddar mot olika attacker som är riktade mot smarta telefoner, 

men användaren är inte tvungen att använda dem. Därför kan det finnas vissa användare som väljer 

att inte använda dessa funktioner om de tycker att funktionerna är onödiga. Vidare vet de inte att 
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det finns inbyggda säkerhetsfunktioner i deras smarta telefoner eller hur de kan använda dem och 

vad nyttan med att använda dem är.  
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4 Metod  

Denna del av rapporten handlar om hur valet av metod för undersökningen skett. Det är viktigt att 

välja rätt metod för att kunna uppnå de delmål som planeras för studien. Fokuset ändras i denna 

del av studien från vad som ska utföras i studien till hur utföringen ska ske säger Berndtsson et al. 

(2008). 

4.1 Metodval 

En kvantitativ studie ska utföras med hjälp av enkätundersökning för att få en tydlig översiktbild 

av hur användningen av inbyggda säkerhetsfunktioner i smarta telefoner ser ut bland studenter på 

HS. Enkätundersökning är en passande metod för att få fram många svar på frågor kring området, 

på det sättet kan statistik ritas för att samla in och presentera svaret enligt Berndtsson et al. (2008, 

s. 54). 

 

Enligt Oates (2006, s. 35) så behövs en större mängd av deltagare med olika bakgrundskunskaper 

för att göra denna typ av undersökningar. Enkätfrågor ska vara standardiserad och systematiska, 

det är också viktig med att skriva tydliga frågor så att deltagna svarar rätt. På det sättet kan resultatet 

på undersökningen generaliseras till en större befolkning än grupperna som gjorde undersökningen. 

Berndtsson et al., (2006, s. 64) säger även liknande saker om en kvantitativ studie. Han förklarar 

också att det är lättare att samla in data med hjälp av Internet-statistik verktyg. Ett exempel på dessa 

verktyg är Lime Survey2, Google formulär3 eller Survey Gizmo4. 

 

Studien skulle också gå att utföras med hjälp av en kvalitativ undersökning. Då skulle intervjuer 

valts istället för enkätundersökning och fokuset på undersökningen skulle ändrats ifrån ”hur 

användningen av inbyggda säkerhetsfunktioner som finns i smarta telefoner ser ut bland olika 

studenter på HS” till varför användningen av dessa funktioner ser ut som den gör idag. Antalet 

deltagare skulle då också behövts minskas. Detta för att få ut mycket information av varje deltagare 

under en begränsad studietid.  

 

Enligt Wohlin et al. (2012, s. 13) är en undersökning med många frågor är tråkig att svara på vilket 

kan minska datakvaliteten. Ibland behöver forskaren täcka ett stort område så han blir tvungen att 

ha många frågor i undersökningen.  

 

Enkätundersökningen kommer att skapas med hjälp av Lime Survey. Det är ett verktyg tillgängligt 

på Internet som används för att skapa enkäter och samla in svar från deltagare. Lime Survey är 

också webbapplikation med öppen källkod. Detta innebär att användare kan modifiera och skapa 

nya funktioner till enkäten (Luppicini, 2012). Olika typer av frågor ska finnas på enkäterna. Sedan 

kommer det skapas någon form av diagram som exempelvis visar statistik på användningen av 

säkerhetskopiering. En länk för varje enkät ska skapas för att sedan skickas ut till deltagarna. 

Enkäterna kunde även ha skapats via Google Formulär eller SurveyGizmo men verktyget som 

                                                 
2 https://www.limesurvey.org/ 

3 https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_confirmation&utm_campaign=forms 

4 https://www.surveygizmo.com/ 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_confirmation&utm_campaign=forms
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valdes var Lime Survey på grund av att den testats på en undersökning som har vissa likheter med 

denna studie (Luppicini, 2012). 

 

En pilotundersökning ska utföras, detta innebär att enkätundersökningen ska skickas till 6 studenter 

för att få feedback om kvaliteten på enkätundersökningen innan den skickas till den faktiska 

gruppen deltagare. Personer som ska delta denna undersökning är 3 studenter som äger en Android-

smarttelefon och 3 studenter som äger iPhone. 

4.2 Urval till undersökningen  

En specifik grupp måste väljas till denna studie för att kunna göra undersökningen på mindre antal 

deltagare och inom begränsade tiden för studien. Ifall studien skulle utföras på exempelvis alla 

svenskar så skulle ett betydligt högre antal deltagare behövas för att kunna generalisera resultatet.  

 

Enligt Lee et al. (2015) är de flesta som äger en smarttelefon mellan 18-34 år och det är samma 

åldersgrupp som betalar mest för media-applikationer som till exempel Spotify. Enligt UHR (2015) 

är de flesta studenter på HS är yngre än 34 år. Därför passar just studenter på Högskolan i Skövde 

bra som urval för denna studie. Dagens studenter är även framtida anställda som kommer att ha 

ansvar för att skydda sina företags känsliga information. Därför är det viktigt att de förstår och 

tränar på att implementera de rutiner som finns för att skydda sina smarta telefoner (Jones, Chin 

och Aiken, 2014). Eftersom studien fokuserar på alla Högskolan i Skövdes studenter som en grupp 

togs ingen hänsyn till deltagarnas studieprogram eller tidigare studiebakgrund vid urvalet. Ej heller 

har andra demografiska faktorer såsom till exempel kön, etnicitet eller nationalitet beaktats vid 

urvalet. 

 

Enligt Patel och Davidson (2003, s. 110) gör forskaren sin undersökning med stickprov. Om en 

population består av 1000 individer kan stickprovet vara 100 personer som är lämpliga att arbeta 

med. Denna undersökning ska skickas till alla programansvariga på HS via studentmail och 

undersökningen ska även delas på Studenter vid Högskolan i Skövde och Nätverks- och 

systemadministration (NSA) grupperna på Facebook. Det är inte säkert att programansvariga 

kommer att skicka undersökningen vidare till sina studenter men uppskattningsvis ska den 

åtminstone nå minst 1000 studenter. En annan faktor som begränsar antalet deltagare är att inte alla 

studenter som får undersökningen har Android- eller iOS-smarta telefoner. Det finns även andra 

faktorer som påverkar studenters deltagande av undersökningen, dessa faktorer diskuteras i kapitel 

9. Det förväntas att 5-10% av studenter som får undersökningen svarar på den. 

4.3 Validitet 

Validiteten bestämmer trovärdigheten av studiens resultat enligt Wohlin et al., (2012). Det finns 

fyra validitetskategorier som Wohlin et al., (2012, s. 68) nämnt i sin bok. Forskaren måste tänka 

på dessa kontrollpunkter innan utföringen av undersökningen. Punkterna som Wohlin et al., 

nämner i sin bok är följande:  

 

Konstruktiv validitet: att tänka igenom kring vad det är för resultat som forskaren vill få ut av 

undersökningen och vad som undersöks enligt forskningsfrågor. Om t.ex. irrelevanta 

undersökningsfrågor skrevs på enkäterna eller om forskaren analyserar resultatet på fel sätt leder 

detta till sämre kvalitet på resultatet. Det är mycket viktigt att skriva tydliga frågor på ett språk som 
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inte innehåller specifika ord som skulle kunna vara svåra att förstå som till exempel bransch och 

yrkesrelaterade ord. Att sedan utföra en pilotundersökning gör det möjligt att få feedback på 

enkätundersökningen som ytterligare förbättrar detta.  

 

Extern validitet: Denna punkt handlar om vad forskaren behöver tänka på för att kunna generalisera 

resultatet på en större grupp än gruppen som deltog i undersökningen. Därför är det viktigt att välja 

användare som går på olika program på Högskolan i Skövde. Ett incitament kommer att användas 

för att försöka öka intresset för att delta i undersökningen nämligen genom att lotta ut en 7-tums 

surfplatta bland deltagarna som fullföljt enkäten. Det kan vara svårt att veta hur många som faktiskt 

enkäten når ut till men det som kan räknas är ungefär hur många studenter som har sett enkäten via 

studentmail eller facebook-grupper. Det som kan ses i Lime Survey är det totala antal studenter som 

deltog i undersökningen och det totala antalet studenter som har genomfört hela undersökningen. 

 

Intern validitet: Fokus för denna punkt ligger på hur saker och ting påverkar varandra. Som till 

exempel om forskning om en faktor påverkas av en annan faktor, det finns även en risk på att denna 

faktor blir påverkas av en annan faktor. Validitet på undersökningen kan påverkas negativt om 

forskaren inte medveten om detta. Ett exempel är enkätundersökningen är för lång och deltagare 

som gör undersökningen blir uttråkad när han eller hon svarar på frågorna. Därför ska det inte tas 

med onödiga frågor utan frågor kommer att fokuserar på funktionerna som finns i smarta telefoner. 

Det kommer även stå hur många frågor som finns i undersökningen och hur lång tid det tar för att 

svara klart på undersökningen.  

 

Tillförlitlighet: Det ska vara tydligt vilka metoder som används i studien. Detta är en betydelsefull 

punkt om framtida studie utförs på denna studie. Risken med en dålig förklaring av metoden är att 

forskaren inte kan vara säker på vilken metod som används till studien, vilket leder till att resultatet 

blir annorlunda. I denna studie förklaras alla delar tydligt genom att bekräfta texten med referenser 

till pålitliga källor. Se bilaga A för fullständig lista på validitetshot för studien. 

4.4 Resultatpresentation  

Enligt Wohlin et al., (2012, s. 123) måste forskaren samla ihop och presentera den data som samlats 

in som underlag för undersökningen. Detta utförs för att kunna dra giltiga slutsatser, därför måste 

forskaren tolka sina data på rätt sätt.  

Tre steg ska utföras för att kunna presentera resultatet. Första steget handlar om att överblicka alla 

svar som samlats in under undersökningen, för att hitta och ta bort irrelevanta svar som till exempel 

deltagare som svarat på fel enkät, deltagare som svarade på ett oseriöst sätt eller deltagare som inte 

genomfört hela undersökningen. Detta ska utföras med hjälp av Lime Survey. Det andra steget är 

att samla in data från undersökningen genom att överföra svar från båda enkäterna till en CSV-fil. 

Därefter sorteras svaren för att skapa överskådliga diagram av resultatet som presenteras. Sista 

steget är att presentera svaren och göra diagram på de svar som är direkt kopplade till 

frågeställningarna och det förväntade resultatet. Grafer är ett mycket belysande sätt att ge en 

överblick över datamängden. (Wohlin et al., 2012, s. 128). De mest utmärkande svaren samt en 

översikt över de svarsalternativ som fick högst och lägst värde presenteras i kapitel 6. 
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Den typ av diagram som valdes för att presentera resultatet på undersökningen kallas 

stapeldiagram. Detta diagram består av staplar med höjder som presenterar frekvensen (eller 

relativa frekvensen) av ett värde eller en intervall av värden, det vill säga det presenterar 

fördelningen av tätheten på en variabel. Stapeldiagrammets innehåll presenterar hur många som 

har svarat på varje alternativ. 

4.5 Analysmetod 

För att ge svar på forskningsfrågan som undersökningen handlar om ritades en modell som ska 

användas för att analysera resultatet, den sammanställs i form av ett flödesdiagram, se figur 2. Det 

första steget (beskrivande statistik) är att räkna ut ett centralt värde (medelvärde), spridningsmått 

(standardavvikelse) och rita diagram på frågor som visar hur användningen av inbyggda 

säkerhetsfunktioner i smarta telefoner ser ut. Enligt Wohlin (2012, s.66) används beskrivande 

statistik för att få en förståelse för de data som samlats in. I detta steg ska svaret skrivas med både 

text och diagram för att besvara forskningsfrågan.  

 

Figur 2: Analysmodell (figuren ritades av författaren) 
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Medelvärdet är ett mått för ett genomsnittligt värde av ett bestämt urval eller population. 

Medelvärdet ger en snabb bild över hur läget ser ut. Om medelvärdet används tillsammans med ett 

spridningsmått kan en översikt över resultatet fås. I denna studie används medelvärdet tillsammans 

med en standardavvikelse för att få inblick i hur användningen av inbyggda säkerhetsfunktioner 

ser ut (Matteboken, 2016a). 

Standardavvikelse används inom statistik för att se hur mycket de olika värdena för en population 

avviker från medelvärdet. Om alla deltagare väljer samma svarsalternativ blir standardavvikelsen 

noll. När värdet på standardavvikelsen är låg betyder det att de olika värdena ligger samlade nära 

medelvärdet. Om standardavvikelsen är hög betyder det att värdena är utspridda långt över och 

under medelvärdet (Matteboken, 2016b).  

För att kunna räkna svarsmedelvärde och standardavvikelse ska följande svarsalternativ översättas 

till siffror, se tabell 1. På det sättet syns det vad varje svarsmedelvärde betyder, följaktligen beror 

svarsmedelvärdet på var medelvärdet hamnar bland svarsalternativen.  

Svarsalternativ Motsvarar siffran 

Man 1 

Kvinna 2 

Ja 1 

Nej 2 

Ingen kunskap  1 

Okunnig  2 

Kunnig  3 

Väldigt kunnig  4 

Aldrig 1 

1-2 gånger/timme 2 

1-4 gånger/månad 3 

En eller flera gånger per vecka 4 

Tabell 1: Svarsalternativ och motsvarande siffra 
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5. Genomförande 

Undersökningen skickades till 44 programansvariga, varav nio stycken var vänliga nog att skicka 

undersökningen vidare till studenterna. Detta gav cirka 1108 studenter som fick 

enkätundersökningen via sin studentmail. Därefter delades länkarna för enkätundersökningen på 

två facebook-grupper. Den första är ”Studenter vid Högskolan i Skövde” som har 2304 medlemmar 

och den andra är ”Nätverks- och systemadministration” som har 125 medlemmar. Sammanlagt 

cirka 1108 plus 2304 ger cirka 3412 studenter som antingen fick undersökningen via studentmail 

eller såg undersökningen på facebook. Cirka ~6% genomförde hela undersökningen. Se tabell 2.  

Antal studenter som fick undersökningen via studentmailet ~3412 

Antal studenter som deltog i undersökningen  256 

Antal studenter som genomförde hela undersökningen 201 

Tabell 2: Deltagarstatistik. 

Enkäten öppnades 2016-04-13 och stängdes 2016-04-29. Totalt 201 deltagare genomförde hela 

undersökningen, 134 deltagare svarade på Android-enkäten och 67 svarade på iOS-enkäten.  

Svar från en deltagare togs bort eftersom hon svarade på en Android-enkät medan hon själv hade 

en iOS-smarttelefon. Detta gjorde att hennes svar var irrelevanta för båda enkäterna. 

Undersökningen inleddes med mer övergripande frågor, därefter följde mer djupgående frågor med 

inriktning på att besvara studiens frågeställning. Slutligen ställdes lättare och mer neutrala frågor 

(Holme och Solvang, 1997, s. 174). Det första som forskaren behöver göra är presentera sig själv 

och forskningsprojektet och därefter informera deltagaren om att han eller hon ska vara anonym. 

En kort information om hur undersökningen är uppbyggd följer sedan tillsammans med en 

information till deltagarna om beräknad tidsåtgång för enkäten. Sist tackar forskaren sina deltagare 

för dennes tid med en kommentar efter att deltagaren har skickat svaret. (Holme och Solvang, 1997, 

s. 178-179). Denna studie gjordes utifrån denna uppbyggnad. 

Det fanns fyra typer av frågor, den första var i form av en lista och användes för att få svar på några 

av deltagarens social-demografiska data som till exempel intresse för IT-säkerhet. Denna typ av 

frågor användes även för att få svar på hur användandet av säkerhetsfunktioner ser ut. Figur 3 visar 

hur en fråga som använder sig av en lista ser ut i Lime Survey. 

 

Figur 3: Fråga i form av en lista i Lime Survey  

Den andra typen av frågor handlade om deltagarnas beteende för att få svar på hur ofta deltagare 

använder de inbyggda säkerhetsfunktionerna. Denna typ av frågor är baserad på en linjär skala på 

vilken varje tals betydelse redovisas. Figur 4 visar hur en fråga med linjär skala ser ut i Lime 

Survey. 
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Figur 4: Fråga i form av en linjär skala 

Den tredje typen av frågor är kort fritext, det finns bara en fråga i enkäten som har denna typ av 

fråga och det är första frågan som handlar om deltagarens användarnamn i skolan. Deltagaren 

behöver inte svara på denna fråga om de inte vill vara med utlottningen av en 7-tum surfplatta. 

Figur 5 visar hur kort fritext frågan ser ut i Lime Survey. 

 

Figur 5: fråga i form av kort fritext 

Den sista typen av frågor kallas för flervalsalternativ, det finns bara en fråga som har denna typ i 

enkäten. Frågan används för att identifiera vilket säkerhetshot som är mest förekommande bland 

studenterna. I denna fråga kan studenterna välja ett eller flera svarsalternativ, detta beror på vilka 

hot som de har blivit utsatta för tidigare. Figur 6 visar flervalsalternativ i Lime Survey.  

 

Figur 6: Flervalsalternativ. 

Frågorna ska vara konkreta och ska inte gå att tolkas på två sätt, detta ska göras med hjälp av en 

kommentar som beskriver varje fråga. En liten stjärna strax före frågan indikerar att frågan är 

obligatorisk och deltagaren måste svara på den för att kunna skicka in svaret på undersökningen, 

se figur 6.  

Det fanns två enkäter, en för Android-användare och en för iOS-användare. De flesta 

undersökningsfrågor var lika på båda enkäterna, men skiljde sig när det kom till funktioners namn 
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och att de innehöll frågor om funktioner som finns på ett operativsystem men inte på det andra. Se 

bilaga B, Android-enkätfrågor och bilaga C, iOS-enkätfrågor.  

Med hjälp av Lime Survey skrevs vissa frågor som passar bara de senaste modeller av smarta 

telefoner. Dessa frågor handlade om nya funktioner som inte finns på de gamla smarta telefonerna. 

När en deltagare svarade att han eller hon har en av de senaste Android-versionerna, öppnades nya 

frågor som passar till dessa versioner. Samma system användes när det gällde de deltagare som har 

en av de senaste iOS-smarta telefoner. Sista frågan i enkäten fungerade på samma sätt i båda 

enkäterna, frågan var ”Fanns det några funktioner i enkäten som du inte visste om?”. Om användare 

svarade med ett ”Ja” öppnades en ny fråga: ” Kommer du börja använda funktionerna som du inte 

visste om? ”. 

5.1 Pilotundersökning   

Båda enkäterna skickades vid pilotundersökningen till sex personer totalt, tre personer för varje 

enkät. Studenterna fick två dagar på sig för att ge feedback. En länk på enkätundersökningen och 

en PDF-fil som innehåller bilder på enkätundersökningen skickades till dem. Pilotdeltagarna 

använde länken för att svara på frågorna men de behövde inte lämna in svaret. PDF-filen användes 

för att pilotdeltagarna skulle kunna kommentera frågorna och därigenom ge sina synpunkter vilket 

underlättade läsningen av kommentarerna. 

Pilotdeltagarna lämnade relevanta kommentarer på frågorna, vissa kommentarer handlade om att 

ändra på vissa ord eller meningsbyggnad, andra handlade om förslag på hur frågorna skulle ställas. 

Kommentarerna visade sig vara relevanta och värdefulla och ledde till förändringar i enkätfrågorna 

och uppbyggnaden av enkäterna. 
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6. Resultat  

Totalt 200 deltagare av 3412 tillfrågade svarade på båda enkäterna, 133 av dem svarade på 

Android-enkäten och 67 stycken på iOS-enkäten. Uppdelningen på kön av dem som genomförde 

hela undersökningen är 134 män och 66 kvinnor. Antal män och kvinnor som svarade på Android-

enkät är 102 män och 31 kvinnor medan 35 kvinnor och 32 män svarade på iOS-enkäten. 

Majoriteten av deltagarna som svarade på undersökningen har intresse för IT-säkerhet, då 137 

svarade ”Ja” och 63 stycken svarade ”Nej” på frågan. 117 deltagare anser sig själva som att de är 

”Kunniga” inom IT och teknik, 51 stycken är ”Väldigt kunniga”, 32 stycken är ”Okunniga” och 

ingen av deltagarna valde ”Ingen kunskap” därför visas inte detta svarsalternativ i figur 7.  

 

Figur 7: Deltagarnas uppskattning av sin egen kunnighet inom IT och teknik 

129 deltagare har inte blivit utsatta för något av säkerhetshoten (blivit av med filer/kontakter, stöld 

av smarttelefon och identitetsstöld) som nämndes i undersökningen medan 37 deltagare har blivit 

av med sina filer/kontakter, 24 deltagare har blivit utsatta för stöld av smarttelefonen och 10 

deltagare har blivit utsatta för identitetsstöld. Se figur 8.  

 

Figur 8: Uppdelningen på deltagare som blev drabbades av säkerhetsattacker 
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Antalet deltagare som hade Android-smarta telefoner var 133, de flesta av dem hade olika versioner 

av Samsung-smarttelefon. 67 deltagare hade iOS-smarta telefoner, många av dem hade iPhone 6, 

iPhone 6s och iPhone5s. 168 deltagare vet vilken Android- eller iOS-version som de använder i 

smarttelefonen, medan 32 av deltagarna inte visste vilken mobiloperativsystem de använder.  

Nedanstående text presenterar resultatet på de huvudfrågor som fanns i undersökningen. Mer 

diskussion om dessa frågor finns i Kapitel 7. Användningen av inbyggda säkerhetsfunktioner bland 

deltagarna varierade. Sammanlagt 80 av deltagarna använder skärmlås varje minut och 37 deltagare 

använder aldrig skärmlåset. 34 av iOS-deltagare använder Touch-ID, 4 av samtliga iOS-deltagare 

använder inte någon form av skärmlåsfunktion. Skärmtyp ”Mönster” är mest använt av Android-

deltagare, alltså 46 deltagare använder ”Mönsterskärmlås”. En stor del av Android-deltagarna 

använder inte någon form av skärmlåsfunktioner, 33 deltagare valde ”Jag använder inte skärmlås”. 

Flera deltagare använder SIM-kortlås än de som inte använder funktionen, 156 deltagare svarade 

”Ja” och 44 svarade ”Nej” på frågan om användning av SIM-kortlås. Det är inte alls många 

deltagare som läser vilka behörighetskrav en applikation har innan de laddar ner den, 77 deltagare 

läser aldrig informationen medan 28 deltagare läser informationen en eller flera gånger per vecka. 

De flesta deltagarna, 141 stycken, använder aldrig ”Android-enhetsadministration” eller ”Hitta min 

iPhone”, 6 deltagare använder dessa funktioner en eller flera gånger per vecka. 107 av deltagarna 

öppnar inte meddelanden som kommer från okända nummer och mail, medan 3 deltagare gör det 

en eller flera gånger per vecka. De flesta deltagarna, 73 stycken, använder säkerhetskopiering en 

till sex gånger per år, 43 deltagare använder aldrig säkerhetskopiering. 122 deltagare använder 

aldrig VPN funktionen medan 23 deltagare använder VPN en eller flera gånger per vecka. 119 

deltagare har aktiverat Google- och Apple-ID- tvåstegsverifiering och resten, det vill säga, 81 

stycken har inte gjort det. De flesta deltagare, 73 stycken, använder aldrig ”surfar privat” 

funktionen medan 53 stycken använder den en eller flera gånger per vecka.  

Vad gäller de frågor som var specifika för ägare av nyare Android- och iOS-versioner kan följande 

resultat ses. 108 av 133 Android-deltagare och 64 av 67 av iOS-deltagare svarade på dessa frågor. 

När det gäller Android-frågor har mer än hälften av alla deltagare, 60 stycken, inte aktiverat ”Sök 

igenom enheten efter säkerhetshot” funktioner, resten av deltagarna, 48 stycken, har gjort det. 

Majoriteten av deltagarna, 82 stycken, har inte krypterat deras smarta telefoner och 26 stycken har 

gjort det. 78 deltagare använder inte ”Smart Lock” medan 30 deltagare gör det. När det gäller iOS-

frågor har 50 av iOS-deltagarna svarat ”Nej” på frågan om de aktiverat ”radera data” funktionen 

och 14 deltagare har svarat ”Ja” på frågan. 51 av iOS-deltagare har inte aktiverat 

”enhetsbegränsningar” funktionen medan 13 stycken har gjort det.  

Resultatet av de allmänna frågorna visade att 190 av både Android- och iOS-deltagarna ser någon 

nytta med att använda inbyggda säkerhetsfunktioner, 10 stycken svarade ”Nej” på frågan. 129 

deltagare visste inte att någon eller några av funktionerna som nämndes på enkäterna existerar i 

deras smarta telefoner. Övriga deltagare, det vill säga 71, kände igen alla funktionerna som fanns 

på enkäterna. Av totalt 128 deltagare som svarade på den sista frågan kommer 88 av dem att försöka 

lära sig mer om inbyggda säkerhetsfunktioner som de inte kände till medan 40 stycken inte kommer 

att göra det.  
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7. Analys 

I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit i enkätundersökningarna med stöd av de steg 

som visas i flödesdiagrammet (se kapitel 4.5 Analysmetod). För att svara på forskningsfrågan 

presenteras resultatet av användningen av inbyggda funktioner.  

 

Majoriteten av deltagarna, 80 stycken eller 40 %, valde svarsalternativet ”Varje minut” på första 

frågan som handlar om hur ofta de använder skärmlåset. Denna fråga blev föremål för många 

omarbetningar innan och efter pilotundersökningen. Det är möjligt att deltagarna har misstolkat 

frågan; men då antalet deltagare är så pass många så finns det hållbart resultat. Frågan ställdes på 

följande sätt; ”Hur ofta använder du skärmlås”. Det som efterfrågades var hur ofta de låser upp 

eller låser skärmlåset i sina smarta telefoner. 80 deltagare valde ”Varje minut” som svarsalternativ. 

Detta innebär att de låser eller låser upp skärmen varje minut, vilket låter orimligt. Det verkar som 

att deltagarna tolkat ordet ”använder” som ”aktiverat”, eller att när skärmen är släckt innebär det 

att den är låst. Ordet ”använder” skulle kunna ha ersatts med ”låser eller låser upp” eller frågan 

skulle kunna ha ändrats till ”Har du aktiverat skärmlåset?”. 55 stycken eller ~28% av deltagarna 

har svarat att de använder skärmlåset ”en gång var femtonde minut”, detta svar är sannolikt mer 

relevant. 28 eller 14% av deltagarna valde ”1-2 gånger/timme” vilket också låter som ett relevant 

svar. 37 eller ~18% studenter valde ”Aldrig” vilket betyder att de inte använder skärmlåset 

överhuvudtaget. Medelvärdet på alla svarsalternativ blir ~2,9 och standardavvikelsen är ~1,1. Detta 

innebär att medelvärdet ligger runt svarsalternativet ”En gång var femtonde minut” och 

standardavvikelsen är relativt låg eftersom de flesta deltagarna har angett samma svarsalternativ. 

Se figur 9. 

 

 
Figur 9: Skärmlåsanvändning 

 

Majoriteten av Android-användare, 46 stycken eller ~35% av totalt 133 Android-enkätdeltagare 

använder skärmlås av typen ”Mönster”, sannolikt på grund av att det är lättare att rita mönstret än 

att skriva ett lösenord eller att deltagaren inte har den senaste Android-smarttelefonen som har 

fingeravtryckfunktion. 33 (~24%) av antalet Android-enkätdeltagare använder inte någon form av 

skärmlåsfunktioner. Detta skulle kunna bero på att de upplever att det är onödigt att använda denna 

funktion. Bara 4 (~6%) av totala 67 iOS-enkätdeltagarna använder inte någon form av skärmlås 

medan majoriteten, 34 stycken eller ~50%, använder Touch-ID, vilket skulle kunna bero på att de 
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har den nyaste modellen av iPhone-smarttelefon. Inte alls många Android- och iOS-deltagare (17 

stycken eller ~9%) använder skärmlåstypen ”Lösenord”. 37 stycken eller ~19% av deltagarna 

använder skärmlåstypen ”PIN”. Detta kan bero på att det är lättare att skriva PIN-kod (bara siffror) 

istället för att skriva ett lösenord som innehåller bokstäver eller både bokstäver och siffror. Se figur 

10.  

 
Figur 10: Skärmlåstyper  

 

Om en jämförelse ska göras mellan skärmlås- och SIM-kortlåsanvändning så är det 37 (~18%) 

deltagare som inte använder skärmlås medan 44 (22%) av deltagarna inte använder SIM-kortlåset. 

En möjlig förklaring är att SIM-kortlås inte är lika välkänt som skärmlås.  

 

Frågan som handlar om hur ofta en användare läser behörighetskrav fick varierade svar. De flesta 

deltagarna, 77 stycken eller ~39%, läser inte alls denna information vilket innebär att det finns en 

risk att dessa deltagare laddar ner skadliga applikationer utan att veta om det. 60 stycken, eller 30% 

av antalet deltagare, läser denna information 1-6 gånger per år. 35 stycken eller ~17% av deltagarna 

läser den 1-4 gånger per vecka. 28 stycken eller 14% läser informationen en eller flera gånger per 

vecka. Svaret som fåtts på detta fråga visar att totalt 123 stycken eller ~61% läser behörighetskrav 

men det som inte kan ses är hur ofta deltagaren laddar ner applikationer. Detta innebär att även om 

deltagaren valde svarsalternativet ”en eller flera gånger per vecka” kan det vara så att deltagarna 

menar att de läser denna information en gång per vecka medan de laddar ner applikationer flera 

gånger per vecka. Det som skulle ha kunnat göras istället är att formulera om frågan till ”Läser du 

behörighetskrav varje gång du laddar ner en applikation?”, Då skulle deltagarna kunnat svara med 

antingen ”Ja” eller ”Nej”. På det sättet hade mer exakta svar kunnat fås. Svarsmedelvärde är ~2 

och standardavvikelsen är ~1. Detta innebär att medelvärdet ligger runt svarsalternativ ”1-6 

gånger/år” och på grund av att svaren från deltagarna är spridda över alla fyra svarsalternativ är 

standardavvikelsen relativt hög. Se figur 11. 
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Figur 11: Behörighetskrav 

 

En stor del av deltagarna, 141 stycken eller ~70%, använder inte ”Android-enhetsadministration” 

eller ”Hitta min iPhone”. Det kan vara så att deltagarna har haft sina smarta telefoner mer än ett år 

och inte behövt använda funktionen på grund av att de inte tappar sina smarta telefoner eller att de 

inte vet att funktionen finns. 43 stycken eller ~22% använder funktionen 1-6 gånger per år. Detta 

svarsalternativ är mest relevant på denna fråga eftersom funktionen används då en användare tappar 

eller förlägger sin smarttelefon. Användare kan även använda funktionen för att testa den. 

Anledningen till varför en deltagare använder funktionen kan inte ses i denna enkätundersökning. 

10 stycken eller 5% använder funktionen 1-4 gånger per månad och 6 stycken eller 3% använder 

funktionen en eller flera gånger per vecka. Detta betyder att dessa deltagare använder funktionen 

mer än vad som sannolikt behövs. Letar deltagarna efter sina smarta telefoner en eller flera gånger 

per gånger per vecka via denna funktion? Använder de funktionen bara för att testa den? Eller 

menar deltagarna att funktionen körs i operativsystemets bakgrund hela tiden även om de inte 

startar funktionen? Dessa frågor skulle kunna ställas i en framtida kvalitativ studie. Medelvärde 

blir ~1,4 och standardavvikelse ~0,7. Detta innebär att medelvärdet ligger mellan svarsalternativ 

”Aldrig” och ”1-6 gånger/år” och de flesta deltagarna har valt samma svarsalternativ vilket betyder 

att standardavvikelsen är låg. Se figur 12.  
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Figur 12: Användning av ”Android-enhetsadministration” och ”Hitta min iPhone” 

  

Majoriteten av deltagarna (107 stycken eller ~54%) uppgav att de inte öppnar meddelande som 

kommer från okända nummer och mail. Detta är ett positivt svar eftersom deltagaren skyddar sig 

själv mot skadliga koder och andra attacker genom att inte öppna dessa meddelanden. Frågan är 

om deltagarna menar att de inte öppnar dessa meddelanden alls eller om de inte klickar på länken 

som dessa meddelanden innehåller. Dessutom kan frågan ställas om deltagarna menar att de inte 

öppnar dessa meddelanden som kommer från mail eller SMS eller både två? Dessa frågor kan heller 

inte besvaras utifrån deltagarnas svar på undersökningen. Å andra sidan öppnar totalt 93 deltagare 

eller ~46% dessa meddelanden. Den största delen 57 stycken eller ~28% öppnar okända 

meddelanden 1-6 gånger per år. 29 stycken eller ~14% deltagare öppnar okända meddelanden 1-4 

per månad och bara 7 stycken eller ~4% öppnar dem en eller flera gånger på vecka. Detta betyder 

att det är många som öppnar okända meddelanden. Mycket beror också på hur ofta deltagarna får 

dessa meddelanden. Det skulle kunna vara så att de får dessa meddelanden 1-4 gången per månad 

och öppnar dem varje gång. Svarsmedelvärdet blir ~1,7 och standardavvikelsen blir ~0,8. Detta 

innebär att medelvärdet ligger mellan svarsalternativ ”Aldrig” och ”1-6 gånger/år” och de flesta 

deltagarna har svarat på samma svarsalternativ, vilket betyder att standardavvikelsen är låg. Se 

figur 13. 

141

43

10 6

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Aldrig 1-6 gånger/år 1-4
gånger/månad

En eller flera
gånger per vecka

A
n

ta
l d

el
ta

ga
re

Svarsalternativ

Hur ofta använder du "Android 
enhetsadministratör" och "Hitta min 

iPhone"?



28 

 

 
Figur 13: Svar på frågan om öppnande av okända meddelanden och mail 

 

De flesta deltagarna använder säkerhetskopieringfunktionen. Det totala antalet deltagare som 

använder funktionen är 157 stycken eller ~78%, 73 stycken eller ~37% använder funktionen 1-6 

gånger per år, 48 stycken eller 24% använder funktionen en eller flera gånger per vecka, 36 stycken 

eller 18% använder funktionen 1-4 per månad. 43 stycken eller ~21% använder inte denna funktion 

alls. Det skulle kunna finnas olika anledningar till varför deltagare inte väljer att använda 

säkerhetskopiering, som till exempel att de inte litar på molntjänster eller inte vet hur de ska 

använda funktionen. Många av deltagarna använder funktionen sällan (1-6 gånger per år), de borde 

använda funktionen oftare för att säkerställa kopiering av smarttelefonens data. Svarsmedelvärdet 

är ~2,4 och standardavvikelsen är ~1,1. Detta innebär att medelvärdet ligger mellan svarsalternativ 

”1-6 gånger/år” och ”1-4 gånger per månad”. Svaren från deltagarna är spridda över alla fyra 

svarsalternativ vilket betyder att standardavvikelsen är hög. Se figur 14.   

 
Figur 14: Säkerhetskopiering 

 

Användningen av VPN-funktion varierade, många av deltagarna (122 stycken eller 61%) använder 

inte VPN-funktionen alls. Resten av svarsalternativen fick ungefär lika stort antal svar. 31 stycken 

eller ~16% använder denna funktion 1-6 gånger per år. 24 stycken eller 12% använder funktionen 

1-4 gånger per månad. 23 stycken eller ~11% använder funktionen en eller flera gånger per vecka. 
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Denna funktion ska användas vid behov, alla deltagare som använder denna funktion kanske inte 

behöver använda funktionen mer än vad de gör. Dock fick denna funktion mycket hög 

användningsgrad av deltagarna. En möjlig anledning till detta är att de kan ha menat användning 

av VPN via deras datorer när de svarade på denna fråga trots att deltagarna visste om att 

undersökningen endast handlade om säkerhet och smarta telefoner. Det som skulle ha kunnat göras 

istället för att undvika denna möjliga misstolkning är att ställa frågan annorlunda: ”Hur ofta 

använder du VPN i din smarttelefon”. Medelvärde på alla svarsalternativ är ~1,7 och 

standardavvikelse är ~1,1. Medelvärdet ligger mellan svarsalternativ ”Aldrig” och ”1-6 gånger/år” 

och standardavvikelsen är låg, vilket betyder att de flesta deltagarna har svarat på samma 

svarsalternativ. Se figur 15. 

 
Figur 15: VPN 

 

Många deltagare har inte aktiverat Google- och Apple-ID-tvåstegsverifiering. 119 stycken eller 

~60% har svarat ”Nej” på frågan medan 81 stycken eller ~40% har svarat ”Ja”. Anledningen till 

varför deltagaren inte aktiverar denna funktion kan vara att de inte vet hur de ska gå tillväga för att 

aktivera funktionen eller att de tycker att det tillräckligt med att använda lösenord till deras konto.  

 

Att surfa privat är en av de inbyggda säkerhetsfunktionerna som användes mest av deltagarna. 

Totalt 127 stycken eller ~63% använder denna funktion. De flesta deltagarna (53 stycken eller 

~27%) använder funktionen en eller flera gånger per vecka. 36 stycken eller ~18% använder 

funktionen 1-6 gånger per år. 38 stycken eller 19% använder funktionen 1-4 gånger per månad. 73 

stycken eller ~36% använder inte funktionen alls. Orsaken till att de inte använder denna funktion 

kan vara på grund av att de inte hittar den eller inte vet hur funktionen används eller på grund av 

att de inte låter andra än sig själva använda telefonen. Medelvärdet på alla svarsalternativ är ~2,4 

och standardavvikelsen är ~1,2. Detta innebär att medelvärdet ligger mellan svarsalternativ ”1-6 

gånger/år” och ”1-4 gången per månad” och på grund av att svaren från deltagarna är spridda över 

alla fyra svarsalternativ är standardavvikelsen relativt hög. Se figur 16. 
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Figur 16: Surfa privat 

 

De nyare Android-versionerna har extra funktioner. 108 av de 133 deltagare som svarade på 

Android-enkäten svarade på dessa frågor. Analysen av svaren beskrivs nedan.  

 

Första funktion är ”Sök igenom enheten efter säkerhetshot”. 60 stycken eller ~56% har inte 

aktiverat denna funktion medan 48 stycken eller ~44% har gjort det. Användaren behöver gå in på 

Google säkerhetsinställningar för att aktivera funktionen, det skulle kunna vara så att användaren 

inte vet att denna funktion finns eller inte vet hur den aktiveras.  

 

Majoriteten av deltagarna (82 stycken eller ~76%) har inte krypterat sina smarta telefoner medan 

26 stycken eller ~24% har gjort det. Det kan vara så att deltagarna inte vet att denna funktion finns 

eller att de tycker att det är onödigt att använda krypteringen.  

 

30 deltagare eller ~28% använder Smart Lock funktionen medan 78 stycken eller ~72% inte gör 

det. Liksom vid frågan om kryptering kan okunskap eller en känsla av att de inte behöver 

funktionen vara anledningen till det relativt låga antalet smartlock-användare.  

 

Det är inte så stor skillnad mellan antal deltagare som använder de extra funktioner som finns i 

Android-smarta telefoner. Vid en analys av antalet deltagare som använder alla dessa funktioner 

för att undersöka om det handlar om samma person som använder dem visade det sig att det bara 

är 7 deltagare eller ~6% av totalt 108 deltagare som använder alla tre funktionerna. 

 

Det fanns också två extra frågor för deltagare som har nyare iOS-versioner. Totalt 64 deltagare 

svarade på dessa frågor. En analys av svaren beskrivs nedan. 

  

Den första frågan var om deltagaren har aktiverat ”Radera data” funktionen. 50 deltagare eller 

~78% svarade ”Nej” på frågan, medan resten 14 stycken eller 22% svarade ”Ja”. Viktiga data kan 

tas bort om någon skriver skärmlåskoden fel 10 gånger och detta kan vara en orsak till att många 

iOS-användare inte aktiverar denna funktion.  

 

51 deltagare eller ~80% använder inte ”Enhetsbegränsningar” medan 13 stycken eller ~20% svarat 

”Ja”. Denna funktion används för att blockera vissa funktioner och applikationer så att inte någon 
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kan komma åt dem. På det sättet kan användaren lägga ett extra säkerhetsskydd på vissa funktioner 

i smarttelefonen. Användaren måste ange ett lösenord för att blockera en funktion eller applikation 

och samma lösenord för att göra den tillgänglig igen. Det kan vara så att deltagarna kanske tycker 

att han eller hon inte har några viktiga funktioner och applikationer i sin smarttelefon och därför 

inte vill använda funktionen ”Enhetsbegränsningar”. Det kan också vara så att användare inte vet 

att denna funktion finns.  
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8. Slutsats 

Frågeställningen för denna studie var att undersöka ämnet inbyggda säkerhetsfunktioner i både 

Android- och iOS-mobiloperativsystem bland studenterna på Högskolan i Skövde. Målet med 

studien var att undersöka hur studenterna använder inbyggda säkerhetsfunktioner. Studien har 

avgränsats till ett av Sveriges lärosäten. För att få en översiktsbild av området utfördes en 

kvantitativ undersökning. Därefter har studien utgått från en analyseringsmodell för att komma 

fram till ett resultat.  

Undersökningen har visat att användningen av inbyggda säkerhetsfunktioner varierar bland 

studenterna. Användningen av funktionerna var i stort sett låg. Mer än hälften av alla deltagare 

använder inte vissa funktioner alls, som till exempel VPN och Google-/Apple-ID-

tvåstegsverifiering. Andra funktioner används lite mer, som till exempel SIM-kortlås och 

säkerhetskopiering. Det kan finnas olika anledningar till varför användningen ser ut som den gör. 

Undersökningen visade att en av dessa anledningar är att 129 deltagare inte vet att det finns någon 

eller några inbyggda säkerhetsfunktioner. Andra anledningar som också kan ha betydelse är att 

studenterna tycker att det är onödigt att använda vissa funktioner eller de tycker att det inte finns 

så viktig data i smarttelefonen att den behöver skyddas.   

Det kan vara intressant att titta djupare på deltagarnas svar på frågan; ”Ser du någon nytta med att 

använda inbyggda säkerhetsfunktioner?”. Tio deltagare eller 5 % tycker att det inte finns någon 

nytta med att använda dessa funktioner men använder trots detta vissa funktioner ändå. Det kan 

också vara intressant att se vilka funktioner som används av dessa deltagare. Majoriteten av 

deltagarna använder till exempel skärmlås, SIM-kortslås och säkerhetskopiering. Majoriteten av 

samma deltagare använder inte Google- eller iPhone-ID-tvåstegsverifiering och VPN. De öppnar 

också meddelanden som kommer från okända nummer och e-postadresser. Tre av totalt åtta 

deltagare känner inte igen några av säkerhetsfunktionerna som nämndes i undersökningen. 

Det förväntade resultatet bekräftades i studiens utfall. Resultatet visade att användningen av 

funktionerna i stort sett var låg. Det finns studenter som använder inbyggda säkerhetsfunktioner 

men långt i från alla gör det. Det kan finnas olika anledningar till varför inte alla deltagarna 

använder alla inbyggda säkerhetsfunktioner som nämnts i denna studie. För att uppnå en djupare 

förståelse för denna fråga måste vidare kvalitativa studier genomföras. 

8.1 Bidrag  

De företag som tillverkar Android- och iOS-smarta telefoner skulle kunna dra nytta av denna 

studies resultat då de kan se hur användningen av inbyggda säkerhetsfunktioner ser ut. Genom att 

ha kunskap om hur smarttelefonanvändare använder sin telefon kan företagen utveckla 

smarttelefonoperativsystem för att utöka användningen av dessa funktioner. Ett lösningförslag på 

hur ett företag skulle kunna göra för att utöka användningen av dessa funktioner finns i kapitel 9. 

Företag som använder smarta telefoner på arbetet kan få en överblick över hur nyanställda använder 

inbyggda säkerhetsfunktioner. Därefter kan företagen utbilda dessa anställda för att utöka 

användningen av inbyggda säkerhetsfunktioner och på detta sätt skydda känslig information.  
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8.2 Framtida studie 

Denna studie skulle kunna kompletteras genom fortsatta framtida studier. Ett exempel skulle kunna 

vara att ta reda på varför användningen av inbyggda säkerhetsfunktioner i smarta telefoner varierar 

bland studenterna, genom att utföra en kvalitativ undersökning. En mindre grupp av studenter 

skulle kunna intervjuas med hjälp av mer djupgående frågor. Ett annat exempel skulle kunna vara 

att utföra liknande studier för att se hur användningen av inbyggda säkerhetsfunktioner i smarta 

telefoner ser ut på andra mobiloperativsystem som till exempel Windows eller BlackBerry. En 

annan framtida studie skulle kunna fokusera på demografiska faktorer såsom kön, ålder, yrke, 

bakgrundutbildning och etnicitet för att se om dessa faktorer påverkar användningen av inbyggda 

säkerhetsfunktioner i smarta telefoner. Vidare kunde en framtida studie utföras för att verifiera 

siffrorna som denna studie har kommit fram till genom att utföra flera studier eller mäta 

användningen av Android- och iOS-inbyggda säkerhetsfunktioner. Forskaren skulle till exempel 

kunna gå in på användarens smarttelefon och registrera vilka inbyggda säkerhetsfunktioner som 

används.  
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9. Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka studenters användning av smarta telefoners inbyggda 

säkerhetsfunktioner. En kvantitativ undersökningsmetod passar bäst för att undersöka en större 

urvalsgrupp, som till exempel studenter på Högskolan i Skövde. Holme och Solvangs (1997, s. 

174) litteratur användes för att strukturera enkäten och dess frågor. Analysen av data skedde efter 

en modell för att kunna besvara forskningsfrågan.  

Arbetsprocessen för studien fungerade i stort sett bra. Dock finns det vissa saker som kunde gjorts 

på ett bättre sätt. Cirka 6 % av alla de studenter som fick undersökningen via mail eller 

Facebookgruppen, valde att svara. Ett mail som bad om hjälp med distributionen av 

enkätundersökningen skickades till 44 programansvariga. Det skickades även en påminnelse till 

dem som inte svarade på det första mailet. Samma sak gjordes i studentgruppen på Facebook. Att 

fysiskt träffa programansvariga och studenter lät sig inte göras men skulle sannolikt ha ökat det 

totala deltagandet.  

Urvalsgruppen är en avgörande faktorer för en enkätundersökning. Varje enkätundersökning går 

genom några urvalssteg för att komma fram till ett antal deltagare som svarar på hela 

undersökningen. Det finns mer än 10000 studenter på studerar på HS (Skövde, 2016) och cirka en 

fjärdedel av studenterna på HS har således fått undersökningen. Därefter skedde ett första urval av 

dem som har fått undersökningen, då sannolikt några studenter inte är IT-kunniga nog för att svara 

på en enkät. Det andra urvalet sker efter studenters intresse. Några studenter som fick 

undersökningen kanske inte tyckte att undersökningens ämne var intressant och valde att inte svara 

på den. Det tredje urvalet är dem som faktiskt förstår frågorna och väljer att svara på hela 

undersökningen. Urvalet för denna undersökning har gått genom ett antal filter på vägen och de 

som slutligen tog del i undersökningen var de som faktiskt har såväl intresse som förståelse eller 

vars lust att vinna en surfplatta påverkade deras vilja att delta. Surfplattan var ett incitament som 

riktades speciellt mot teknikintresserade. Allt detta påverkar resultatet. Det är mycket möjligt att 

urvalet påverkat resultatet, dock anser jag att resultatet är representativt eftersom antalet svar är 

relativt stort. Det som skulle kunnat göras annorlunda är att inte dela ut undersökningen via 

Nätverks- och systemadministrationsgruppen på Facebook därför att majoriteten av medlemmar i 

denna grupp är män som är mycket kunniga inom IT och teknik. Ett annat incitament som passar 

studenter med och utan intresse för teknik skulle också kunna ha valts och på det sättet kunde 

möjligen undersökningen ha fått en bättre spridning av deltagare vad gäller kön och intresse för IT 

och teknik.  

Nackdelen med att använda en enkätundersökning är att alla svar är självskattningssvar. Det som 

deltagarna säger om deras säkerhetsbeteende är inte nödvändigtvis samma sak som deras verkliga 

säkerhetsbeteende. En framtida studie skulle kunna verifiera föreliggande studies resultat eller på 

något sätt kontrollera deltagarnas svar. 

Antalet deltagare som inte visste vilken Android- och iOS-version de har var 16 %. Alla dessa 

deltagare har svarat på ”Vilken Android- och iOS-version har du?”. Förhoppningsvis har somliga 

av dessa deltagare följt hjälpguiden som finns i kommentarsfältet för att kunna svara på frågan. 

Majoriteten av deltagarna (129st) visste inte om en eller några av de inbyggda 
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säkerhetsfunktionerna som nämndes i undersökningen. 88 stycken av dem uppgav att de ska 

försöka lära sig mer om dessa funktioner. Det är dock svårt att veta om dessa svar var ärligt menade.  

Användningen av inbyggda säkerhetsfunktioner borde kunna utnyttjas av alla användare och inte 

bara en specifik användargrupp med vissa kunskaper. Användningen av säkerhetsfunktionerna bör 

ökas eftersom resultatet av denna studie visade på en generellt låg användning. Detta skulle kunna 

ske genom att förklara fördelarna med att använda dessa funktioner klart och tydligt så att 

användare med olika bakgrunder och intresse förstår dem.  

En lösning skulle kunna vara att implementera en lättåtkomlig samt lättförståelig guide som 

förklarar säkerhetsfunktionernas fördelar och användningsområden. I dagsläget är det mycket svårt 

att hitta funktionerna då de finns på flera olika platser i smarttelefonens menyer. Med andra ord 

saknas enhetlighet och lättöverskådlighet. De inbyggda säkerhetsfunktionerna bör därför samlas 

på en gemensam plats, Guiden skulle exempelvis kunna agera som samlad plats för genvägar till 

samtliga funktioner. 

I undersökningen fanns två statistikfrågor som kan uppfattas som intressanta. En fråga handlade 

om vilket kön deltagarna har och den andra frågan handlade om deltagarna har intresse för IT-

säkerhet. Resultatet visade att det finns en viss skillnad på användningen av inbyggda 

säkerhetsfunktioner av deltagarna beroende på kön och intresse för IT-säkerhet men det kunde inte 

dras någon slutsats utifrån svaret på dessa frågor eftersom resultatet inte var statistiskt signifikant. 

Deltagarna fick svara på om de har blivit utsatta för någon av följande säkerhetshot; blivit av med 

filer/kontakter, stöld av smarttelefon och utsatts för identitetsstöld. Resultatet på denna fråga visade 

att 129 stycken av 200 deltagare inte har blivit utsatta för något av de säkerhetshot som nämndes i 

svarsalternativen. Detta innebär att deltagarna antingen har blivit utsatta för andra säkerhetshot 

eller inte blivit utsatta för något säkerhetshot alls. Denna fråga skulle kunna ha förbättrats och 

ställts på ett annat sätt. Antingen skulle alla tänkbara säkerhetshot som finns kunna ha nämnts så 

att deltagarna kunde ha valt mellan dem samt ett svarsalternativ ”Annat” ha funnits så att deltagarna 

kunnat svara med egna ord på vilket säkerhetshot de utsatts för. 

9.1 Etiska, vetenskapliga och samhälleliga aspekter 

Wohlin et al. (2012, s. 33) skrev att varje empirisk studie som utförs på människor måste ha etiska 

aspekter i åtanke. Regler och struktur för en enkätundersökning måste presenteras för deltagarna 

innan de deltar i undersökningen (Holme och Solvang, 1997, s. 174). När deltagarna introducerades 

om undersökningen blev de informerade om att de kommer att vara anonyma så länge de inte själva 

väljer att skriva sitt skolanvändarnamn för att vara med i utlottningen av surfplattan. Deltagarens 

användarnamn användes inte till något annat än just utlottningen. De blev också informerade om 

att deltagande i undersökningen var helt frivilligt.  

Ur ett samhällsperspektiv borde medvetenheten om säkerhet vid användning av smarta telefoner 

öka i samhället. Användare av tekniska enheter borde känna till vilka möjligheter och funktioner 

som kan användas som skydd. Hot och attacker ökar mot smarta telefoner och andra mobila enheter 

som används för bankbetalningar. Smarttelefonanvändare kan även spara sina privata 

informationer i dessa enheter. Detta gör att de blir åtråvärda för hackare (Alarfaj, 2014). 
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Att data kommer i fel händer är något som kan påverka samhället i helhet. Smarttelefonen blir ett 

allt vanligare arbetsinstrument och om känslig data från exempelvis myndigheter residerar på dessa 

så vore det mycket kostsamt om denna försvann eller stals. Ytterligare en aspekt relaterad till 

samhället skulle kunna vara den kostnad som attacker mot privatpersoners bankkonton innebär. 

Oaktsamhet med att skydda smarta telefoner kan leda till användaren förlorar sina privata bilder, 

video och information men även företagsinformation som kan vara viktig. Användarna är inte 

tvungna att skydda sina smarta telefoner men det är viktigt att de gör det. Företagen borde känna 

till de konsekvenser som kan uppstå när anställda slarvar med att skydda sina smarta telefoner. 

Företagen borde även informera sina anställda om vad som bör skyddas i telefonerna och på vilket 

sätt det bör ske.  

De deltagare som själva anser sig mycket kunniga inom IT- teknik och har intresse för IT-säkerhet 

borde rimligtvis använda de inbyggda säkerhetsfunktionerna mycket mer än resten av deltagarna. 

Resultatet visade dock att skillnaden på användningen av dessa funktioner inte är så stor mellan 

dessa deltagare och de som anser sig själva som mindre kunniga inom IT och teknik och inte har 

intresse för IT-säkerhet.  

Ur ett vetenskapligt perspektiv fanns inga studier som handlar om användningen av de specifika 

säkerhetsfunktioner som denna studie studerar. Studien som utfördes av Jones, Chin och Aiken 

(2014) identifierar säkerhetsuppfattning hos studenter. Studien resultat visade att vissa personer 

tänker på säkerhetsåtgärder men att en stor del användare ignorerar potentiella risker. En annan 

studie utförd av Slusky och Partow-Navid (2012), visade att det finns ett flertal hot i samband med 

den säkerhetspraxis och säkerhetsmedvetenhet som finns hos studenterna. Resultatet av Slusky och 

Partow-Navid studie visar även att problemet med säkerhetsmedvetenhet inte endast är relaterat till 

säkerhetskunskap. Användare som har kunskaper om säkerhet applicerar inte dessa kunskaper i 

verkligheten. Föreliggande studiens resultat visade att de flesta inbyggda säkerhetsfunktioner inte 

används så ofta som de borde, användningen av funktionerna varierade bland deltagarna och många 

av deltagarna visste inte att det finns en eller flera säkerhetsfunktioner i deras smarta telefoner. 

Även deltagare som uppger att de har intresse för IT-säkerhet använde inte dessa 

säkerhetsfunktioner så ofta som de borde göra.  
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Bilaga A- Validitetschecklista 

 

Validitetshot Applicerbart Kan hanteras Kommentar 

Low statistical power Ja Ja Detta ska hanteras genom att dela 

undersökningen till alla 

programansvariga och lockar 

studenterna att delta undersökningen 

genom att dela en 7-tum surfplatta till 

vinnaren på utlottningen. 

Deltagarens svar hjälper att skapa ett 

mönster, slutsatsen ska baseras på 

detta mönster.  

Violated assumptions 

of statistical tests 

Nej - Det kommer inte finnas antaganden i 

undersökningen. Undersökningen 

ska skickas studenterna på HS. 

Fishing and the error 

rate 

Ja Ja Utgått ifrån en bok som skrevs av 

Holme och Solvang (1997) för att 

välja struktur på 

enkätundersökningen och typ av 

frågor. 

Reliability of 

measures 

Ja Ja Undersökningsfrågor är baserade på 

boken som skrevs av Holme och 

Solvang (1997), pilotundersökning 

ska utföras för att se kvalitet på 

enkätundersökningen innan 

undersökningen skickas till 

deltagare.  

Reliability of 

treatment 

implementation 

Ja Ja Detta validitetshot kommer att 

behandlas genom att standardisera 

undersökningen på exempelvis 

språkbruk som används, hur frågor 

tolkas eller hur svaret på 

undersökningen ska hanteras. 

Random irrelevancies 

in experimental 

setting 

Ja Ja Detta förhindras genom att skicka ut 

en länk till användarna, De får sedan 

själva välja när de har tid att 

genomföra enkäten. De kan också 

återgå till enkäten ifall de skulle bli 

störda när de genomför den. 

Random 

heterogeneity of 

subjects 

Nej - Målet med undersökningen att se 

studenters användning av inbyggda 

säkerhetsfunktioner och inte den 

generella populationen. 
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History Nej - Undersökningen ska utföras bara en 

gång. 

Maturation Ja Ja Det finns en risk som gör att 

deltagare gör inte klart 

undersökningen om undersökningen 

har många frågor. Därför 

undersökningen ska vara relativt kort 

och kommer att skrivas hur många 

frågor som finns i undersökningen 

och hur lång tid det tar för att göra 

klart undersökningen.   

Testing  Nej - Inte applicerbart i denna studie.  

Instrumentation Ja Ja Hotet ska hanteras genom att utgå 

ifrån boken som skrevs av Holme och 

Solvang (1997) för att designa 

enkätundersökningen så att det inte 

blir några feltolkningar.  

Statistical regression Nej - Inte applicerbart i denna studie.  

Selection Nej - Inte applicerbart i denna studie.  

Mortality Ja Ja Hotet kan påverka undersökningen 

om undersökningen inte får 

tillräckligt många deltagare pga. 

många deltagare från en grupp 

hoppar av. Därför antal deltagaren 

som svarar på undersökningen ska 

övervakas för att påminna deltagare 

att svara på undersökningen om 

undersökningen inte fått tillräckligt 

många svar.   

Ambiguity about 

direction of causal 

influence 

Nej - Inte applicerbart i denna studie.  

Interactions with 

selection 

Nej - Inte applicerbart i denna studie.  
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Compensatory 

equalization of 

treatments 

Nej - Inte applicerbart i denna studie.  

Compensatory rivalry Nej - Inte applicerbart i denna studie.  

Resentful 

demoralization 

Nej - Inte applicerbart i denna studie.  

Inadequate 

preoperational 

explication of 

constructs 

Ja Ja Det ska finnas tillräckligt förklaring 

för alla begrepp i studien, på detta 

sätt minskas detta hot.  

Mono-operation bias Ja Ja Detta hot minskas genom att läsa på 

olika teorier och referera till dem.   

Mono-method bias Ja Ja Detta hot inträffas när forskaren 

använder bara en undersöknings 

metod. I denna studie används en 

kvalitativ analys för att säkerställa 

vad som ska tas med på 

enkätundersökningen.  

Confounding 

constructs and levels 

of constructs 

Ja Ja Hotet handlar om 

konstruktionsnivån, alltså studenters 

förståelse på undersökningen. Detta 

hot ska hanteras genom att utföra 

pilotundersökning för att höja 

kvalitet på undersökningsfrågor 

innan undersökningen skickas till 

deltagare. 

Interaction of 

different treatments 

Nej - Inte applicerbart i denna studie.  

Interaction of testing 

and treatment 

Nej - Inte applicerbart i denna studie.  

Restricted 

generalizability 

across constructs 

Nej - Inte applicerbart i denna studie.  

Hypothesis guessing Nej - Inte applicerbart i denna studie.  
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Evaluation 

apprehension 

Nej - Det är valfritt att delta 

undersökningen.  Deltagaren kan 

vara anonyma om dem vill.  

Experimenter 

expectancies 

Nej - Svaret på undersökningen ska 

analyseras via Lime Survey och 

Excel.  

Interaction of 

selection and 

treatment 

Nej - Inga specifika personer som är valda 

till denna undersökning utan alla får 

göra undersökningen.  

Interaction of setting 

and treatment 

Ja Ja Detta hot kan inträffa om forskaren 

analysera data manuellt och inte 

utnyttjar något verktyg som 

analyserar data. Denna studie 

använder Lime Survey för att 

analysera data. Verktyget är testades 

av tidigare studier enligt (Luppicini, 

2012).  

Interaction of history 

and treatment 

Nej - Denna undersökning ska göras med 

hjälp av Lime Survey. Denna tjänst 

har några backup-servrar på olika 

länder som gör att nästan omöjligt att 

alla serverar går ner samtidigt.  
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Bilaga B - Android-enkätfrågor  
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Bilaga C - iOS-enkätfrågor  
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