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Sammanfattning 
 
Begäran om åtkomst till skyddade funktioner i mobiltelefoner, även kallade permissions, 
förekommer allt oftare i vardagslivet. Samtidigt som smartphones blir allt fler och fler, så blir 
även permissions allt fler och fler då i stort sett varenda app du kan tänka dig ladda ner behöver 
åtkomst till vissa skyddade funktioner i telefonen. Undersökningen har undersökt om 
användarna upplever någon säkerhetsrisk för specifika permissions. Vidare undersöks ifall den 
upplevda säkerhetsrisken påverkas av tidigare kännedom av appen samt ifall appen är gratis 
eller ej. Datainsamlingen har skett via enkät som skickades ut i två grupper på Facebook och 
blev besvarad av 96 st personer. Det visade sig att “åtkomst till sparade filer” visade på högst 
upplevd säkerhetsrisk medan “åtkomst till internet” och “åtkomst till kalender” visade på låg 
upplevd säkerhetsrisk. Tidigare kännedom av appen gjorde att den upplevda säkerhetsrisken 
minskade marginellt. Tidigare kännedom verkade inte ha en påverkan på specifika permissions 
upplevda säkerhetsrisk. Huruvida det var en betal- eller gratisapp visade undersökningen att 
specifika permissions inte i sig påverkades. Resultat och analys pekar på att användare överlag 
inte ansågs uppleva en förändrad upplevd säkerhetsrisk.  
 
Nyckelord: permissions, app, smartphone, android, ios, user, security  

1 



Innehållsförteckning 
 
2. Inledning 6 

2.1 Introduktion 6 
2.2 Bakgrund 7 
2.3 Syfte 11 

2.3.1 Framtida forskning 11 
2.4 Problemställning 11 
2.5 Avgränsning 12 
2.6 Hypoteser 12 

3. Metod 14 
3.1 Litteraturstudie 14 
3.2 Enkätutformning 14 
3.3 Urval 16 
3.4 Analysmetod 16 
3.5 Forskningsetik 17 
3.6 Alternativa tillvägagångssätt 17 
3.7 Metodkritik 18 

4. Resultat 20 

5. Analys 32 

6. Diskussion 38 

7. Slutsats 41 
7.1 Bidrag 42 

8. Källförteckning 43 

9. Bilagor 45 
9.1 Enkätundersökning 45 

 
 
 
  

2 



1.1 Centrala begrepp 
 
Mobil enhet - Syftar till alla bärbara typer av enheter som kan ladda hem appar men består 
främst av smartphones och surfplattor.  
 
Permission -  Applikationer framtagna för Android- och iOS behöver fråga om tillåtelse för att 
uträtta funktioner som inte anses som grundläggande funktioner. De gör detta genom att 
deklarera tillåtelser, eller “permissions” som användaren behöver acceptera. Exempel på detta 
är: åtkomst till kalender, åtkomst till internet, och åtkomst till kamera.  

 

1.2 Ordlista 
 
Smartphone - En smartphone, eller smartmobil eller smarttelefon är en modern kombinerad 
mobiltelefon och handdator. En smartphone har möjlighet att surfa på internet, koppla upp sig till 
andra enheter genom bluetooth, spela ljud- och videofiler och navigera genom GPS för att 
nämna några funktioner som ibland skiljer från en “vanlig” mobil som främst är till för att endast 
ringa och att skicka sms (Smartmobil, u.å). 
 
Operativsystem - Ett operativsystem är en samling av datorprogram som underlättar 
användandet av en dator (mobil är en slags dator), genom att vara en slags länk mellan datorns 
maskinvara och de program som beräknas köras. Kända operativsystem är t.ex. Windows 10, 
Windows XP, Mac OS X, iOS, Android och Linux för att nämna några (DMOZ - Computers: 
Software: Operating Systems, u.å). De två mest använda operativsystemen som finns för 
mobila enheter är Apples iOS och Google’s Android (IDC, 2016).  
 
App - För varje operativsystem så går det att installera en så kallad applikation, 
mobilapplikation, mobilapp eller app, som en slags programvara på den mobila enheten. Appar 
kan laddas ned och installeras av användaren själv, och finns tillgängliga för nedladdning från 
distributionsplattformar, som t.ex. Play Store och Appstore (Vad är en mobilapplikation?, u.å). 
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2. Inledning 

2.1 Introduktion 
 
Vad innebär det egentligen när du trycker “acceptera” åt en app som vill använda din GPS, 
kamera, sparade filer eller kontaktlista? Hur bra koll har du på vilka funktioner du tillåter 
installerade appar att utnyttja i din smartphone? De flesta användare av mobila enheter känner 
säkert igen sig när man installerar en app och den begär åtkomst till någonting innan, eller efter, 
installation. Att ge appar åtkomst till skyddade funktioner i mobilen innebär dock i sig 
automatiskt en säkerhetsrisk, men vad är det egentligen för säkerhetsrisk? Elektronisk säkerhet 
är i grunden ingenting nytt då de flesta har sedan länge erfarenhet av datorer som har varit 
uppkopplade till internet och uppskattningsvis finns det en mer utbredd kunskap av 
säkerhetsrisker när man t.ex. laddar ner program till en dator. Mobila enheter istället för 
stationär dator, och appar istället för program för med sig nya komplexa säkerhetsaspekter. 
Smartphones i dagens läge kan innehålla mängder med personlig information och faktumet att 
de flesta är ständigt uppkopplade till nätet gör telefoner till ett sårbart byte.  
 
I uppsatsen kommer det refereras till så kallade mobila enheter. Vår definition syftar till en 
smartphone, surfplatta eller helt enkelt en flyttbar handhållen enhet som kan installera appar. 
De två typerna som främst ingår i mobil enheter är smartphone och surfplatta. Ett permission är 
en typ av förfrågan från en iOS- eller Android-app behöver ställa till den ägande/auktoriserade 
användaren för att få tillåtelse att använda särskilda funktioner i den mobila enheten (User 
Interface, u.å.). Det är genom permissions som både Android och iOS sätter restriktioner på 
vilka funktioner appar kan använda utan att först fråga användaren om tillåtelse. I t.ex. Android 
så har en app som standard bara tillgång till en egen isolerad mapp för att spara och ladda 
data. Endast genom en accepterad permission kan applikationen få tillåtelse att komma åt 
andra mappar och filer på den mobila enheten (Haggerty, Hughes-Roberts, & Hegarty, 2015).  
 
Vilka permissions upplevs, och vilka upplevs inte som en säkerhetsrisk? Hur påverkas den 
upplevda säkerhetsrisken genom att att en användare har tidigare kännedom av appen? Hur 
påverkas den upplevda säkerhetsrisken genom att applikationen är en gratis app istället för en 
betalapp. Påverkas vissa permissions annorlunda än andra? Detta är frågor som 
undersökningen behandlar. 
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2.2 Bakgrund 
 
Eftersom smartphones och appar är ett relativt nya fenomen så är området inte alltför välbesökt 
i jämförelse med många andra vetenskapsområden. Mobila enheter har ett visst antal skyddade 
funktioner som de tillåter utomstående appar tillgång till via olika permission-förfrågningar. 
Majoriteten av forskningen som gjorts är inriktad på mer tekniska specifikationer kring 
permissions samt huruvida permissions blir överanvända/utnyttjade av mobilapplikationer, 
ibland i syftet att stjäla användarens personliga data. Generellt finns det en del som är gjort, 
men det är framför allt tekniska lösningar på hur systemet skulle kunna förbättras utifrån ett 
säkerhetsperspektiv.  
 
En vetenskaplig artikel från 2015 undersökte just precis överprivilegierade appar och 
identifierade huruvida de överanvände permissions eller inte. Resultatet visade att hela 87% av 
de testade apparna från PlayStore (Androids appbutik) ansågs vara designmässigt 
överprivilegierade, 10% var överprivilegierade utan uppsåt och endast återstående 3% var inte 
överprivilegierade (Geneiatakis, Fovino, Kounelis, & Stirparo, 2015). 
 
Operativsystemen, och framför allt Android, har fått mycket kritik över hur de hanterat sin egna 
katalog över appar, Play Store, och systemet för hur de hanterat permissions. 
På senare år har tillvägagångssättet utvecklats och numera har både android och iOS sina 
åtkomstförfrågningar, eller permissions, först när appen ska använda själva funktionen som den 
begär åtkomst till, det vill säga om du har den senaste uppdateringen av operativsystemet. 
Tidigare har man fått lov att acceptera appars olika krav/permissions precis innan man försöker 
installera appen, och nekar man förfrågan går det inte att installera appen. Efter version 6.0 
(Marshmallow) av Android så sköts åtkomstförfrågan annorlunda. I version 6.0 fungerar det 
likadant som hos iOS, nämligen att man får en förfrågan först när man använder den specifika 
funktionen som applikationen behöver tillåtelse till (Android 6.0 changes, u.å.). 
 
I Androids operativsystem så bevaras appdata för varje app i ett särskilt isolerat utrymme inuti 
filsystemet. För att komma åt känsliga inbyggda funktioner, som till exempel kamera, kontakter 
och GPS, krävs det att applikationen begär åtkomst via permissions som endast användaren 
kan acceptera. Med andra ord är det egentligen bara användarens kunskap om appen och 
permissions som hindrar en virusinfekterad app från att bli installerad. (Haggerty et al., 2015). 
 
Den vidspridda tillgängligheten av program och mjukvara som till stor del går att finna i både 
AppStore och PlayStore, har även skapat viss integritets- och säkerhets-bekymmer. De 
konsekvenser som kan följa den säkerhetsrisk som är direkt kopplad till accepterandet av 
permissions kan variera på olika sätt. Med hjälp av internet går det att hitta flera hemsidor på 
den svarta marknaden som implementerar skadlig programvara i piratkopierade legitima appar. 
När slutanvändarna sedan laddar ner dessa appar och ger dem åtkomst till de funktioner de 
begär till så har de som planterade viruset i appen lyckats med sina mål (Haggerty et al., 2015). 
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Om ett företag skulle bli utsatt för skadliga appar och ifall de till exempel skulle få känslig data 
om en ny produktlansering läckt så blir den skadan på en mycket större skala än om de vore för 
en privatperson. Därför är den här typen av problem mer relevant för stora företag (Wei, Gomez, 
Neamtiu & Faloutsos, 2012). Med tillgång till telefonens IMEI-nummer samt telefonnummer kan 
de få tillgång till vem som äger telefonen samt stjäla data från telefonen och exempelvis sälja 
den vidare till olika webbsidor. Webbsidorna kan till exempel skapa listor med telefondata som 
de säljer till högstbjudande. Har programmet tillgång till SMS är det möjligt att logga alla sms 
samt skicka dem vidare till externa webbsidor. Med tillgång till sparade filer kan programmet 
komma åt extremt mycket olika material, det som sparas till minneskortet kan vara personligt 
och unikt för varje telefon (Wei et al., 2012). 
 
Både iOS och Android gör sitt bästa för att skydda känslig data från sådana här program, och 
för att låta användaren själv bestämma vad den accepterar att en app har åtkomst till. Det sättet 
som är i bruk idag förlitar sig dock framför allt på användarens egna säkerhetsmedvetenhet. En 
vetenskaplig undersökning från 2012 genomförde 20 intervjuer med Android användare. De 
presenterade sex av Androids vanligaste permissions och frågade respondenterna vad de 
trodde att dem innebar. Ingen av deltagarna lyckades förstå alla permissions och de flesta 
deltagarna läste helt enkelt upp vad som stod i beskrivningen av permissionet vilket är ett starkt 
tecken på att de inte förstod konceptet (Kelley et al., 2012). Undersökningen kommer fram till att 
systemet för hur permissions presenteras och ber om tillåtelse som det såg ut då, inte är skapat 
och anpassat för den genomsnittlige användaren. I sin slutsats konstateras det att användare 
inte förstår Android permissions. Mer specifikt just att de inte förstår de villkoren och 
informationen som presenteras innan man accepterar eller inte accepterar ett permission 
(Kelley et al., 2012). 
 
Enligt en undersökning (Haggerty et al., 2015) så ställdes två frågor som återspeglade två olika 
scenarion som kan uppstå när man ska acceptera eller neka ett eller flera permissions. Den ena 
frågan var om du skulle acceptera permissions från en app om alla permissions presenterades 
samtidigt i en lista och du bara behöver trycka på acceptera knappen en gång, på frågan 
svarade 60% att de skulle valt att acceptera. Den andra frågan löd likadant men istället för en 
lista så presenterades permissions ett och ett och användaren behöver trycka accepta på varje 
enskilt permission, då svarade endast 19% ja på alla permissions. Det skulle kunna styrka iden 
om att det finns en hel del oförståelse/omedvetenhet kring permissions. De flesta användarna 
klickar på acceptera-knappen utan åtanke vare sig det är innan appen installerar sig eller när 
appen först ska använda sig av funktionen. Detta på grund av att säkerhetsrisken underskattas 
(Felt, Ha, Egelman, Haney, Chin, Wagner. 2012). Liknande resultat kan hittas i bland annat en 
undersökning från 2015. Kang, Kim, Kim, Ho Huh (2015) skriver: 
 

Most casual users, however, are not too interested in those permissions.           

Recent studies have shown that the majority of users tend to ignore            
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permission warning messages at installations time. Warning messages pop up          

on the screen when users have already decided to install an app; at that stage,               

users probably just want to continue with the installation without being           

interrupted. Even for users who pay careful attention to permissions being           

requested, permission descriptions are often confusing and are hard to          

understand. 

(Kang, Kim, Kim, Ho Huh, 2015, p.01) 

 
Värt att nämna är att dessa två undersökningar gjordes innan Androids förändrade struktur för 
permissions som vi tidigare beskrivit. 
 
Användarens beslut att installera en app eller inte beror på många andra faktorer än appens 
permissions till exempel ifall användaren redan använder samma tjänst(t.ex. Facebook på 
datorn, då ökar chansen att användaren även laddar ner tjänstens mobilapp), appens rykte och 
användarens förståelse är faktorer som kan spela in (Haggerty et al., 2015). Resonemanget 
bakom det är att leverantören av tjänsten redan har tillgång till användarens data. I en 
undersökning från 2015 skapades en generisk social media-app som hade samma permissions 
som de flesta stora social-media appar har (Facebook, Twitter etc.). Respondenterna blev 
presenterade med den generiska appen och blev tillfrågade att acceptera eller neka dess 
permissions. Det visade sig att de flesta nekade appens förfrågningar. Trots det erkände de 
flesta deltagarna att dom hade någon av de andra social-media apparna redan installerade på 
sin telefon som alltså har samma permissions (Haggerty et al., 2015). 
 
Huruvida en app är gratis eller om den kostar kan också påverka användarens sätt att tänka om 
appen innan användaren går vidare med processen. I en undersökning från 2015 utförde man 
ett experiment där man lät 125 personer testa 234 st olika Android appar. De fick kommentera 
samtliga appars permissions och berätta vad de upplevde. Ett av resultaten från experimentet 
var att användare är mer vaksamma när det handlade om gratis-appar. Eftersom gratis-appar 
förlitar sig väldigt mycket på reklam och marknadsföring så tenderar de att ha fler permissions. 
Ibland var dessa onödiga permissions i syfte att samla in användardata, vilket kan bidra till en 
ökad säkerhetsmedvetenhet för användaren. (Kang et al., 2015). 
 
Ytterligare en påverkande faktor kan vara ifall användaren är bekant med något av alla de steg 
som kan förekomma när man installerar en app. I en undersökning från 2016 fick man stöd för 
en hypotes om att bekanthet har en betydande positiv effekt på tillit, vilket med hjälp av 
forskning bevisats vara en betydande faktor när det handlar om att influera en konsument i en 
osäker miljö (Harris, Brookshire, & Chin, 2016). I den här kontexten innebar kännedomen att 
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användaren var bekant med att leta upp en app och installera den. Om användaren var nöjd 
med den appen ökade användarens tillit till hela processen. Under forskningen så testades 
hypotesen flera gånger utifrån olika experiment och just kännedom var en återkommande faktor 
i alla test då den alltid påverkade tillit på ett positivt sätt (Harris et al., 2016). 
 
 
Vi anser att det är mer relevant att ta reda på hur användares syn på permissions ser ut. Det 
finns utrymme för undersökning, nämligen att ta reda på mer om användarens direkta kontakt till 
permissions. Det finns undersökningar om mer specifika risker och konsekvenser som 
permissions medför, och undersökningar om vad det är som får folk att installera eller inte 
installera en app. Hur specifika permissions påverkas av de yttre omständigheter som tidigare 
kommit fram är någonting som vi tycker saknas i nuvarande forskning. I och med det är 
undersökningen avgränsad till hur specifika permissions påverkar den upplevda 
säkerhetsrisken. Mer specifikt är det intressant ifall användarna ser accepterandet av 
permissions som en säkerhetsrisk, eller åtminstone ifall det väcker ett säkerhetstänk hos 
användaren. 
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2.3 Syfte 
Undersökningens syfte är att ta reda på hur användare faktiskt känner kring att acceptera 
permissions i allmänhet, men även specifika permissions, och om det finns någon upplevd 
säkerhetsrisk i samband med det. Undersökningen behandlar också två faktorer, gratis- kontra 
betalapp, och tidigare kännedom av appen och hur dessa två påverkar den tidigare nämnda 
säkerhetsrisken. Med hjälp av denna undersökning kan den tidigare forskningsbakgrunden 
ytterligare breddas.  
 
Konkret så menar alltså undersökningen att genom en kvantitativ enkätundersökning undersöka 
specifika permissions och mäta dess upplevda säkerhetsrisk, hur mycket tidigare kännedom 
påverkar den upplevda säkerhetsrisken, och hur mycket den upplevda säkerhetsrisken 
påverkas huruvida appen är gratis att installera eller ej, för att svara på våra frågeställningar. 
Som bakgrund till frågeställningarna och för att relatera resultaten jämför vi dessa mot tre 
framtagna hypoteser. 

2.3.1 Framtida forskning 
 
Vi undrar också om det finns en tillräckligt stark anledning att implementera någon form av 
utvärderingsprocess just inför valet för en utvecklare att inkludera ett permission eller inte i sitt 
projekt. Noggrant att notera är dock att undersökningen inte kommer att försöka svara på om 
det bör, eller bör ej, vara en del av utvärderingsprocessen. Istället kan undersökningen ligga till 
grund för framtida arbete. Vare sig den insamlade datan visar på att användare inte riktigt tar 
permissions, och specifika permissions, på allvar eller raka motsatsen, så kan det vara värdefull 
information för apputvecklare som ska implementera en funktion som kräver ett permission.  
 

2.4 Problemställning 
 
Frågeställningar:  
 

● Till vilken grad anses accepterandet av specifika permissions för användare vara en 
säkerhetsrisk? 

 
● Till vilken grad påverkas den upplevda säkerhetsrisken vid accepterandet av specifika 

permissions för användare av tidigare kännedom av appen? 
 

● Till vilken grad påverkas den upplevda säkerhetsrisken vid accepterandet av 
permissions för användare av huruvida appen är gratis att installera eller ej? 
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2.5 Avgränsning 
Undersökningens främsta avgränsning inom informatikområdet är att den endast är intresserad 
av att undersöka mobila enheter. Förutom det har vi även valt att avgränsa oss till de två mest 
använda operativsystemen, Android och iOS då de två tillsammans har nästan 99,3% av 
marknadsandelen av operativsystem för mobila enheter i kvartal 2 av 2016 (Smartphone OS 
market share 2016). Vi har begränsat oss till permissions som appar kan begära åtkomst till från 
användaren för att den ska kunna utnyttja enhetens funktioner. 

2.6 Hypoteser 
 
Utifrån tidigare forskning, våra egna tankar, och våra egna känslor inför permissions så satte vi 
upp tre hypoteser om hur resultaten kommer att bli.  
 

Hypotes 1 (H1) 

● Åtkomst till GPS, mikrofon och kamera kommer vara högt upp i upplevd säkerhetsrisk 
 

Tanken bakom dessa tre specifika permissions är att de allihopa har möjligheten att inkräkta 
väldigt djupt på människors integritet. Det som syftas på är att åtkomst till kamera innebär att 
det i teorin går att ta bilder med din telefon, åtkomst till mikrofon innebär i teorin att det går att 
börja spela in och lyssna av ljud och GPS innebär åtkomst till den mobila enhetens befintliga 
plats. Alla dessa kan orsaka mycket integritetsproblem i fel händer, så därför byggdes den här 
hypotesen om att dessa permissions skulle upplevas av respondenterna som en hög 
säkerhetsrisk. En av de undersökningar den här uppsatsen bygger på har plockat ut GPS som 
ett ofta onödigt permission att använda. Vilket de kom fram till efter att ha genomfört experiment 
med olika deltagare, GPS var ett av de permissions som oftare än andra permissions kunde 
verka överflödiga hos en apps åtkomstkrav (Kang et al., 2015). I en annan undersökning som 
studerats, listas några av de potentiella skadorna som bland annat åtkomst till kamera, mikrofon 
och GPS kan medföra eller åtminstone vad de i teorin tillåter utomstående program att göra ifall 
de har åtkomst till dessa funktioner (Wei et al., 2012). Utifrån dessa två undersökningar och den 
allmänna uppfattningen efter att blivit mer inskolad i detta ämnesområde samt våra egna 
känslor kring permissions så har vi valt att testa denna hypotes om att just dessa tre 
permissions kommer respondenterna anse ha högre upplevd säkerhetsrisk än andra 
permissions. 
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Hypotes 2 (H2) 

● Tidigare kännedom av appen leder till mindre upplevd säkerhetsrisk vid accepterande av 
permissions  
 

Den här hypotesen har flera anledningar till att testas. Med hjälp av en undersökning från 2016 
fick man stöd för att bekanthet har en betydande positiv effekt på tillit, som de med forskning 
bevisat vara en viktigt punkt för att influera en konsument som befinner sig i en osäker miljö 
(Harris, Brookshire, & Chin, 2016). I(Haggerty et al., 2015), så skriver författarna att tidigare 
kännedom av tjänsten, till exempel ifall användaren använt tjänsten på internet, kan det påverka 
hur användaren känner för att ladda ner appen på telefonen. I samma stycke tas även appens 
rykte in som en påverkande faktor. I (Harris et al., 2016) så nämns det att användarens 
bekanthet till hela nedladdningsprocessen kan påverka resultatet av den här frågan. Ifall en 
användare laddat ner och installerat en app tidigare och var nöjd med den appen så bör då 
användaren i teori få mer tillit till hela processen att ladda ner och installera en app.  
 
 

Hypotes 3 (H3) 

● En app som är gratis att installera kommer att ha en högre upplevd säkerhetsrisk vid 
accepterande av permission 
 

Grunden till vår tredje hypotes kommer främst ifrån en undersökning gjord i Korea 2015 som 
utförde ett experiment där majoriteten av deltagarna var studenter vid ett Universitet i Korea. Vi 
tycker att dem är någonting sannolikt på spåren men vi precis som författarna själva anser att 
det inte är tillräckligt bred insamling av empirisk data för att komma fram till någon slutsats 
angående frågan (Kang et al., 2015). Argumentet bygger på att appar som är tillgängliga 
kostnadsfritt använder sig av mycket mer permissions för att kompensera att dem är gratis. De 
kan ha fler permissions för att det kan vara ett sätt att komma åt användarnas personliga-data 
som bland annat många marknadsföringsföretag kan vara intresserade av att betala pengar för. 
Tanken är alltså att användare är mer motsägande till gratis-appar eftersom de kräver fler 
permissions. 
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3. Metod 
 

3.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts för att att hitta ett unikt perspektiv på undersökningen, och 
bygga vidare på den forskning som redan finns på området (Webster, Watson, 2002) . 
Litteraturstudien har använts för att få en överblick på det vetenskapliga klimatet inom vårt 
område (Oates, 2006). Utifrån den överblicken har det vetenskapliga utbudet analyserats det 
efter brister och outforskade området för att försäkra oss om att denna undersökning skulle vara 
unik. Vetenskapliga artiklar har hittats genom användning av databaser som Summon, Google 
Scholar och IEEE Explore, vilket är ett enkelt och smidigt sätt att snabbt hitta material (Oates, 
2006).  
 
De sökord som har använts för att söka efter relevanta artiklar har varit: “permission*”, “android”, 
“ios”, “smartphone”, “security”, “privacy” och “user”.  

3.2 Enkätutformning 
Den framtagna enkäten innehåller elva frågor men endast tre av dessa har använts i som 
underlag för analys och diskussion. Varför många frågor inte har använts finns förklarat i detta 
kapitel och kapitlet om metodkritik. Enkäten i sin helhet finns tillgänglig som bilaga.  
 
Undersökningen använder sig av en enkät så att vi kunde skapa oss en generell bild som vi 
använde för att kunna dra generella slutssatser utifrån (Oates, 2006). Enkäten är absolut 
nödvändigt för att kunna svara på vår frågeställning och för att ge den så mycket vetenskaplig 
trovärdighet som möjligt. Vi valde enkät som form av datainsamling för att främst kunna spara 
både tid och pengar (Oates, 2006).  
 
Enkäten är utformad så pedagogisk som möjligt bl.a. genom att börja med simpla frågor såsom 
ålder och kön och mer komplexa och svåra frågor på slutet för att försöka “mjukstarta” 
respondenten (Oates, 2006). Överst i enkäten finns några korta meningar som beskriver vad 
enkäten handlar om och ännu viktigare som förklarar vårt centrala begrepp i undersökning, för 
att uppnå en så god förståelse som möjligt för respondenterna. Strax under beskrivningen finns 
en bild som illustrerar just det konkreta fenomenet vi pratar om, en bild på en 
“permission-förfrågan”. Vi har utgått ifrån att inte alla användare förstår exakt vad vi menar när 
vi pratar om permissions även om det är någonting dem själva varit i kontakt med. Genom bild 
och beskrivning fick respondenterna förhoppningsvis se ett scenario de själva varit med om. 
Genom detta hoppades vi att det skulle bli tydligare och enklare att förstå vad undersökningen 
handlar om.  
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Enkätens svarsalternativ är utformade utifrån regler om att försöka undvika mångtydiga och 
oklara termer. Till exempel frågan om hur ofta man laddar hem och installerar en app, använder 
mer specifika alternativ såsom “en eller flera gånger i veckan”, “två eller tre gånger i månaden” 
istället för till exempel “mycket ofta” och “inte särskilt ofta” för att undvika att respondenterna 
använder sina personliga referensramar för vad just ofta betyder för dem (Bryman & Nilsson, 
2011). 
 
Svarsalternativen för enkätens likertskalor använder sig direkt, med viss modifikation, av 
exempel från Alan Brymans “Samhällsvetenskapliga metoder” med alternativ som till exempel: 
“håller helt och hållet med”, “håller varken med eller ej” och “håller inte alls med” (Bryman & 
Nilsson, 2011). 
 
Fråga 1, 2, 3, söker att ge en bild av respondenternas demografi genom att fråga om deras 
smartphone, kön, och ålder. När enkäten gjordes var det inte klart om detta på något sätt skulle 
visa vara sig relevant att använda informationen. Enkäten är utformad med så få öppna frågor 
som möjligt då respondenterna sällan vill skriva mycket i sina svar, så därför är frågan om ålder 
vår enda öppna fråga (Bryman & Nilsson, 2011). Ålder är inte heller en öppen fråga med ett 
särskilt långt och komplicerat svar. Fråga 4 som sökte efter att skapa en bild av 
respondenternas mobilvana formades också som en gardering för framtida eventuell relevant 
analys. Fråga 5, 6, och 7 gjordes i förhoppningen om att kunna få ett slags stapelvärde som 
fråga 8, 10, och 11 sedan kunde jämföras mot. Det beslutet togs dock bort då vi fann det mer 
beskrivande i perspektiv till våra frågeställningar att främst jämföra permissions mot varandra 
inom frågan själv istället för mot ett satt värde. Fråga 9 analyserades inte vilket behandlas i 
metodkritiken (avsnitt 3.7) 
 
De frågor från enkäten som framförallt använts är: 
 
Fråga 8: Att acceptera detta permission innebär en säkerhetsrisk för mig.  
Frågan konstruerades för att på enklaste möjliga sätt få svar på vilka permissions som 
respondenterna till störst procent skulle anse innebära en säkerhetsrisk. . 
 
Fråga 10: Den upplevda säkerhetsrisken för detta permission ökar ifall appen är gratis att 
installera jämfört med en betalapp 
Även här konstruerades frågan för att på ett enkelt sätt kunna vara mätbar mot vår 
frågeställning. Frågan har sitt ursprung i undersökningen av Kang et al. (2015) som visade på 
att användare är mer vaksamma när det handlade om gratis-appar. 
 
Fråga 11: Den upplevda säkerhetsrisken för detta permission minskar ifall jag känner till appen 
sen tidigare 
Frågeställningen ligger till grund till hur frågan är formulerad och innehållet kommer från 
Haggerty et al. (2015), men också från Harris et al. (2016) 
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Alla dessa tre frågor (och fråga 9) har en lista av permissions som de bedömer på en likertskala. 
Listan av permissions var:  
 

● Åtkomst till mikrofon 
● Åtkomst till kontaktlista 
● Åtkomst till alla sparade filer 
● Åtkomst till kalender 
● Åtkomst till internet 
● Åtkomst till kalender 
● Åtkomst till GPS 
● Se inkommande samtal 

 
Den gemensamma listan av permissions är härledd från “Conundrum of Permissions: Installing 
Applications on an Android Smartphone” av Kelley et al.  

3.3 Urval 
Enkäten publicerades på Facebook-grupperna “Dom kallar oss studenter” samt 
“Informatikgruppen Örebro Universitet”. På grund av det här tillvägagångssättet så kan man 
anta att respondenterna framförallt är eller har varit studenter vid Örebro Universitet som 
använder en mobil enhet. Eftersom enkäten publicerades på Facebook så innebär det att alla 
svar endast kom från folk som använder sociala medier. Det är möjligt att det finns en skillnad 
på användare och icke-användare av sociala medier i hur de upplever permissions. Personer 
som inte använder sig av sociala medier gör förmodligen det av en anledning. Om det är för att 
de är mer kritiskt inställda till att uppfylla de olika krav/permissions som sociala medier kan 
begära så skulle de kanske känna liknande inför permissions på mobila enheter. Hade enkäten 
istället publicerats på en annan plats, som inte har med sociala medier att göra, kanske 
resultaten sett helt annorlunda ut. Respondenterna har till viss del valts ut med hjälp av en 
urvalsprincip som kallas för bekvämlighetsurval. Ett sånt urval innebär som det låter att man 
använder sig av personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren, vilket är fallet i den här 
undersökningen eftersom vi använde oss av Facebook-grupper med främst medlemmar från 
samma universitet som vi själva närvarat vid (Bryman & Nilsson, 2011). 

3.4 Analysmetod 
Eftersom att undersökningen har varit av en kvantitativ natur och tre av huvudfrågorna i enkäten 
har innehållit åtta stycken mer specifika frågor inuti sin egen fråga så blev det väldigt mycket 
variabler att räkna och ställa upp. Därför presenteras både resultat och analys i separata kapitel 
med målet att förtydliga och förenkla presentationen. I avsnittet som behandlar resultat återfinns 
endast enkla och relativt oförklarade frekvenstabeller, vilket enligt Bryman är ett sätt att kunna 
presentera alla typer av resultat från skalor (Bryman & Nilsson, 2011). I analyskapitlet används 
även stapeldiagram för att belysa resultaten på ett bredare och jämförande vis. Stapeldiagram 
är ett av de lättaste sättet att representera ordinalvariabler med (Bryman & Nilsson, 2011). 
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När resultaten sammanställdes valde vi att utesluta alla svar från enkätfråga nummer 9, på 
grund av att den var för lik fråga 8 men till störst del för att frågan ställdes på ett sånt sätt att det 
inte gick att jämföra och analysera den som det var tänkt. Även de fyra första frågorna i enkäten 
blev uteslutna från vidare analys, eftersom frågorna inte är relevanta för undersökningens 
frågeställning. Sedan ställdes våra tre viktigaste frågor (enkätfråga 8,10 och 11) upp i 
frekvenstabeller indelade efter varje specifikt permission som frågan innehöll samt i grupper om 
antal svar och i procent enligt (Bryman & Nilsson, 2011).  
 
Analysen har gjorts främst genom att räkna ut median och medelvärde på våra ordinalskalor 
(Bryman & Nilsson, 2011). Eftersom det har visat sig vara liten skillnad mellan olika permissions 
så har medianen ibland känts alltför statisk och intetsägande, och därför har undersökningen 
kompletterats genom användningen av medelvärden. Medelvärde på ordinalskalor är inget som 
är direkt uppmuntrat i vetenskapliga sammanhang men i studien används det främst för att 
jämföra mot andra ordinalskalor, med samma alternativ och fråga, och inte heller för att dra 
alltför stora slutsatser (Bryman & Nilsson, 2011). De frekvenstabeller som sammanställts 
jämfördes med resultat och teorier från tidigare forskning och framförallt jämfördes resultaten 
mot de hypoteser som byggts fram under uppsatsen. Resultaten gav en viss intressant 
diskussion som ledde fram till olika slutsatser som diskuteras vidare i avsnitt 7. Det som 
definitivt varit mest relevant för analysfasen var resultaten från våra tre viktiga frågor(enkätfråga 
8,10 och 11) eftersom dessa tre är direkt utformade för att testas mot hypoteserna och svara på 
frågeställningarna.  
 
Hypoteserna har varit av principen att den upplevda säkerhetsrisken förändras beroende på 
specifika villkor och. För att bekräfta eller motbevisa hypoteserna har vi jämfört 
frekvenstabellernas uträknade värden för att se ifall respondenterna svarat med ett högt eller 
lågt värde för upplevd säkerhetsrisk och gjort antaganden och slutsatser utifrån det.  
 

3.5 Forskningsetik 
Den delen av vår forskning som framförallt behövt ta hänsyn till etiska principer är vår 
enkätinsamling. Undersökningen har tagit hänsyn till informationskravet som nämns i (Bryman & 
Nilsson, 2011), som bland annat innehåller principen om att respondenterna ska veta vad 
undersökningens syfte är samt att de ska veta att deltagandet är frivilligt. Undersökningen 
nådde ut till respondenterna genom Facebook-grupperna “Dom kallar oss studenter” samt 
“Informatikgruppen Örebro Universitet”. I inlägget stod det att vi är två informatikelever som 
skriver en C-uppsats med titeln “Permissions i mobil applikationer”. I och med det här 
tillvägagångssättet och texten i inlägget så får respondenterna både reda på enkätens syfte 
samt att det är frivilligt att delta. 
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Oates (2006) påpekar respondenternas rätt att kunna begära att deras data ska förbli 
konfidentiell. Den insamlade datan från våra respondenter har sparats anonymt i Google Forms, 
kopplat till våra personliga konton och förblir därmed konfidentiell. 
 
Undersökningen har även sett till att följa nyttjandekravet (Bryman & Nilsson, 2011) som 
innebär att alla uppgifter som har samlats in om enskilda personer endast används i 
forskningsändamål. 

3.6 Alternativa tillvägagångssätt 
Det var främst två olika insamlingsmetoder vi funderade på att använda för att samla in vår data 
till undersökningen, det är dels med hjälp av en enkät men även eventuellt komplettera med 
hjälp av intervjuer. Första tanken var att använda båda dessa metoder men efter mer noggrann 
planering bestämde vi oss för att börja med en väl utformad enkät. Ifall vi hade känt att vår 
respons från enkäten inte var tillräcklig för att svara på vår frågeställning så hade vi tänkt 
komplettera insamlingen med intervjuer. Vi trodde själva att vår enkät skulle hjälpa oss med den 
insamlingen vi behövde och att det därför blev onödigt med intervjuer. 
 
Först hade vi tänkt fråga respondenterna själva hur god teknisk kunskap de hade, men efter 
diskussion både mellan gruppmedlemmarna samt lärare och kurskamrater så kom vi fram till att 
ställa en fråga på det sättet skulle ge oss väldigt otydliga svar som skulle kunna vara väldigt 
svåra att analysera och dra slutssatser ifrån. Därför att om respondenten själv får uppskatta sin 
kännedom kan många faktorer spela in, vad är respondentens syn på teknik, vad innebär det att 
känna till teknik? För vissa kanske hantering av en kamera eller sms är tecken på god teknik 
kännedom, för andra kanske avancerad programmeringskunskap är god teknik kännedom. 
Eftersom det blir upp till respondenten själv att bedöma blir det svårt för oss att kunna dra några 
vetenskapliga slutssatser. 
 
Så istället tänkte vi att om vi frågar hur ofta de laddar ner och installerar appar får vi ett mycket 
tydligare och simplare svar och kan dra mycket säkrare slutssatser på hur van en respondent 
är. Och dessutom blir det ingen förvirring om vad det är vi faktiskt undrar över. Detta var 
ingenting vi senare använde under vår analys, då vi ansåg att det inte påverkade vår förmåga 
att kunna svara på de forskningsfrågor vi ställt upp.  

3.7 Metodkritik 
I vår enkät refererar vi till ett permission som vi kallar “tillgång till alla sparade filer”. Det var inte 
ett permission som vi själva uppfattade förknippades med en stor upplevd säkerhetsrisk och 
blev därför förvånade när vi såg det placeras så pass högt upp. Retrospektivt så går det inte att 
utesluta att just “alla” har bidragit till att åtkomsten känns mer utsträckt än vad den egentligen 
är. Permissionen tillåter t.ex. Inte appen att komma åt systemfiler och andra appars privata filer. 
Därmed höjer vi ett varnande finger med att formuleringen kan vara missriktad och därför inte till 
100% spegla det egentliga resultatet.  
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Eftersom enkäten publicerades på två Facebook-grupper som är tätt knutna till Örebro 
Universitet så går det inte att göra en bredare generalisering av studenterna. Det är möjligt att 
resultaten hade visat sig annorlunda ifall undersökningen genomförts vid ett annat svenskt 
universitet, eller till och med ett universitet utanför Sverige (Bryman & Nilsson, 2011) . 
 
Enkätfråga nummer 9 blev utesluten från undersökningens analys på grund av att frågan är 
ställd på ett annorlunda sätt än enkätens andra frågor, vilka det var tänkt att den skulle jämföras 
mot. Eftersom frågan lyder “den upplevda säkerhetsrisken är stor..” så blir respondenternas 
svar på enkätens likertsskalor omöjliga att jämföra med de andra frågorna som istället frågar ifall 
det finns någon risk eller ifall den ökar. Utöver att frågan inte gick att jämföra med de andra 
frågorna på ett bra sätt så hade även fråga 9 genererat väldigt liknande svar som fråga 8 då de 
mer eller mindre frågar om samma sak. 
 
Fråga 10 och 11 lider av problemet att de till viss del är ställda som ledande frågor vilket kan 
trycka respondenterna till en viss typ av svar. Istället för att ställa frågorna utefter hypoteserna 
så hade det vart bättre att vara mer neutral och låta respondenterna själva uttrycka på om de 
tyckte att säkerhetsrisken ökade eller minskade.  
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4. Resultat 
 
I det här avsnittet kommer alla relevanta resultat att presenteras i enkla frekvenstabeller. 
Resultaten är indelade i enlighet med enkätfrågorna, de första frågorna har endast en tabell 
medan de tre sista frågorna, som haft åtta st inbakade frågor inuti frågan, har åtta st tabeller 
som representerar varje specifik kategori för just den frågan. En del av resultaten har kortare 
kommentering i syfte att förtydliga oklara skillnader i just de tabellerna. Analys av resultaten sker 
i nästa kapitel. 
 

 

4.1 Resultat för frågan: Kön? 

 
Svar Antal Procent 

Kvinna 49 51.04% 

Man 46 47.92% 

Annat 1 1.04% 

Totalt 96 100.00% 

 
4.2 Resultat för frågan: Ålder? 
 

Svar Antal Procent 

20 och under 12 12.50% 

21-25 60 62.50% 

26-30 19 19.79% 

31 och över 5 5.21% 
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4.3 Resultat för frågan : Att acceptera ett permission innebär en 
säkerhetsrisk för mig. 

Här visas en tabell för enkätfråga nummer 5. 
 
Svar Antal Procent 

Håller inte alls med 4 4.17% 

Håller delvis inte med 14 14.58% 

Håller varken med eller ej 17 17.71% 

Håller delvis med 37 38.54% 

Håller helt och hållet med 24 25.00% 

Totalt 96 100.00% 

 

4.4 Resultat för frågan : Den upplevda säkerhetsrisken ökar när jag 
accepterar permission ifall appen är gratis att installera jämfört med en 
betalapp. 

Här visas en tabell för enkätfråga nummer 6. 
 
Svar Antal Procent 

Håller inte alls med 18 18.75% 

Håller delvis inte med 11 11.46% 

Håller varken med eller ej 22 22.92% 

Håller delvis med 34 35.42% 

Håller helt och hållet med 11 11.46% 

Totalt 96 100.00% 
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4.5 Resultat för frågan : Den upplevda säkerhetsrisken ökar när jag 
accepterar permissions ifall jag känner till appen sen tidigare. 

Här visas en tabell för enkätfråga nummer 7. 
 
 
Svar Antal Procent 

Håller inte alls med 30 31.25% 

Håller delvis inte med 20 20.83% 

Håller varken med eller ej 26 27.08% 

Håller delvis med 13 13.54% 

Håller helt och hållet med 7 7.29% 

 
4.6 Resultat gällande till vilken grad säkerhetsrisken upplevs vid 
accepterandet av specifika permissions för användare 

Här visar vi frekvenstabeller som relaterar till vår enkätfråga nummer. 8 “Att acceptera detta 
permission innebär en säkerhetsrisk för mig”, varje tabell refererar till en enskild fråga om ett 
specifikt permission. 
 

Permission 1: Åtkomst till mikrofon 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 30 31.25% 

Håller delvis med 32 33.33% 

Håller varken med eller ej 15 15.63% 

Håller delvis inte med 8 8.33% 

Håller inte alls med 11 11.46% 

‘ 
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Permission 2: Åtkomst till kontaktlista 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 44 45.83% 

Håller delvis med 30 31.25% 

Håller varken med eller ej 11 11.46% 

Håller delvis inte med 5 5.21% 

Håller inte alls med 6 6.25% 

 
Permission 3: Åtkomst till alla sparade filer 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 59 61.46% 

Håller delvis med 25 26.04% 

Håller varken med eller ej 5 5.21% 

Håller delvis inte med 3 3.13% 

Håller inte alls med 4 4.17% 

 
“Åtkomst till alla sparade filer” visade på betydligt högre upplevd säkerhetsrisk i jämförelse med 
andra permission. 61% svarade att de helt och hållet håller med om att tillåta en app åtkomst till 
alla sparade filer innebär en säkerhetsrisk. Jämfört med kalender och internet som båda hade 
19% som svarade att de inte höll med att de upplevde en säkerhetsrisk, så visar “alla sparade 
filer” att endast 4% inte upplevde en säkerhetsrisk och istället ett värde med hela 61% som helt 
och hållet höll med att de upplevde en säkerhetsrisk.  
 

Permission 4: Tillgång till kalender 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 25 26.04% 

Håller delvis med 26 27.08% 

Håller varken med eller ej 16 16.67% 

Håller delvis inte med 11 11.46% 

Håller inte alls med 18 18.75% 

 
Upplevd säkerhetsrisk gällande “åtkomst till kalender“, och “åtkomst till internet” stack ut genom 
att ha tydligt lägre medelvärden jämfört med andra permissions.  
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Permission 5: Åtkomst till internet 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 31 32.29% 

Håller delvis med 17 17.71% 

Håller varken med eller ej 20 20.83% 

Håller delvis inte med 10 10.42% 

Håller inte alls med 18 18.75% 

 

Permission 6: Tillgång till kamera 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 36 37.50% 

Håller delvis med 31 32.29% 

Håller varken med eller ej 9 9.38% 

Håller delvis inte med 10 10.42% 

Håller inte alls med 10 10.42% 

 
Permission 7: Tillgång till GPS 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 47 48.96% 

Håller delvis med 24 25.00% 

Håller varken med eller ej 10 10.42% 

Håller delvis inte med 7 7.29% 

Håller inte alls med 8 8.33% 
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Permission 8: Se inkommande samtal 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 41 42.71% 

Håller delvis med 26 27.08% 

Håller varken med eller ej 16 16.67% 

Håller delvis inte med 5 5.21% 

Håller inte alls med 8 8.33% 

 
4.5 Resultat gällande till vilken grad den upplevda säkerhetsrisken 
påverkas av tidigare kännedom av appen vid accepterandet av 
specifika permissions för användare  

Här visar vi frekvenstabeller som relaterar till vår enkätfråga nummer.11 “Den upplevda 
säkerhetsrisken för detta permission minskar ifall jag känner till appen sen tidigare”, varje tabell 
refererar till en enskild fråga om ett specifikt permission. 
 

Permission 1: Åtkomst till mikrofon 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 17 17.71% 

Håller delvis med 28 29.17% 

Håller varken med eller ej 23 23.96% 

Håller delvis inte med 7 7.29% 

Håller inte alls med 21 21.88% 
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Permission 2: Åtkomst till kontakter 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 18 18.75% 

Håller delvis med 32 33.33% 

Håller varken med eller ej 19 19.79% 

Håller delvis inte med 10 10.42% 

Håller inte alls med 17 17.71% 

 

Permission 3: Åtkomst till alla sparade filer 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 19 19.79% 

Håller delvis med 29 30.21% 

Håller varken med eller ej 19 19.79% 

Håller delvis inte med 10 10.42% 

Håller inte alls med 19 19.79% 

 
Permission 4: Åtkomst till kalender 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 15 15.63% 

Håller delvis med 29 30.21% 

Håller varken med eller ej 24 25.00% 

Håller delvis inte med 9 9.38% 

Håller inte alls med 19 19.79% 
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Permission 5: Åtkomst till internet 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 16 16.67% 

Håller delvis med 29 30.21% 

Håller varken med eller ej 23 23.96% 

Håller delvis inte med 9 9.38% 

Håller inte alls med 19 19.79% 

 

Permission 6: Åtkomst till kamera 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 18 18.75% 

Håller delvis med 31 32.29% 

Håller varken med eller ej 21 21.88% 

Håller delvis inte med 6 6.25% 

Håller inte alls med 20 20.83% 

 
Permission 7: Åtkomst till GPS 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 19 19.79% 

Håller delvis med 30 31.25% 

Håller varken med eller ej 22 22.92% 

Håller delvis inte med 7 7.29% 

Håller inte alls med 18 18.75% 
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Permission 8: Åtkomst till samtal 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 17 17.71% 

Håller delvis med 27 28.13% 

Håller varken med eller ej 22 22.92% 

Håller delvis inte med 11 11.46% 

Håller inte alls med 19 19.79% 

 
Det är ingen av tabellerna som sticker ut överhuvudtaget, det är en extremt liten skillnad i 
svaren på de olika frågorna.  
 

4.6 Resultat gällande till vilken grad den upplevda säkerhetsrisken 
påverkas av huruvida appen är gratis att installera, eller ej, vid 
accepterandet av permissions för användare 

Här visar vi frekvenstabeller som relaterar till vår enkätfråga nummer.10 “Den upplevda 
säkerhetsrisken för detta permission ökar ifall appen är gratis att installera jämfört med en 
betalapp.”, varje tabell refererar till en enskild fråga om ett specifikt permission. 

 
Permission 1: Åtkomst till mikrofon 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 20 20.83% 

Håller delvis med 15 15.63% 

Håller varken med eller ej 30 31.25% 

Håller delvis inte med 10 10.42% 

Håller inte alls med 21 21.88% 
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Permission 2: Åtkomst till kontakter 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 26 27.08% 

Håller delvis med 21 21.88% 

Håller varken med eller ej 25 26.04% 

Håller delvis inte med 7 7.29% 

Håller inte alls med 17 17.71% 

 
Åtkomst till kontakter fick ett något utstickande resultat med fler respondenter som hållit med om 
påståendet. 
 

Permission 3: Åtkomst till alla sparade filer 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 29 30.21% 

Håller delvis med 16 16.67% 

Håller varken med eller ej 27 28.13% 

Håller delvis inte med 7 7.29% 

Håller inte alls med 17 17.71% 

 
Åtkomst till alla sparade filer fick ett något utstickande resultat med ett högre svar-värde. 

 
Permission 4: Åtkomst till kalender 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 15 15.63% 

Håller delvis med 19 19.79% 

Håller varken med eller ej 29 30.21% 

Håller delvis inte med 10 10.42% 

Håller inte alls med 23 23.96% 

 

 

27 



Permission 5: Åtkomst till internet 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 19 19.79% 

Håller delvis med 17 17.71% 

Håller varken med eller ej 28 29.17% 

Håller delvis inte med 7 7.29% 

Håller inte alls med 25 26.04% 

 
Permission 6: Åtkomst till kamera 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 20 20.83% 

Håller delvis med 20 20.83% 

Håller varken med eller ej 28 29.17% 

Håller delvis inte med 9 9.38% 

Håller inte alls med 19 19.79% 

 
Permission 7: Åtkomst till GPS 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet 
med 23 23.96% 

Håller delvis med 15 15.63% 

Håller varken med eller 
ej 31 32.29% 

Håller delvis inte med 8 8.33% 

Håller inte alls med 19 19.79% 
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Permission 8: Åtkomst till samtal 

Svar Antal Procent 

Håller helt och hållet med 22 22.92% 

Håller delvis med 21 21.88% 

Håller varken med eller ej 30 31.25% 

Håller delvis inte med 5 5.21% 

Håller inte alls med 18 18.75% 
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5. Analys 
 

5.1 Analys av resultaten gällande vilken grad säkerhetsrisken upplevs 
vid accepterandet av specifika permissions för användare 

 
Enligt (Felt et al., 2012) så väljer användare på acceptera permissions utan speciellt mycket 
åtanke och att det inte gör någon skillnad om användaren får förfrågningarna innan den 
installerar appen eller om det sker första gången man ska använda en funktion som är skyddad. 
Användare har ofta redan bestämt sig för att installera appen när de hamnar vid den fasen och 
vill helst inte bli avbrutna. Våra resultat avspeglar en relativ blandning för vad användarna 
faktiskt upplever för säkerhetsrisk då de accepterar ett permission. T.ex medelvärdet från frågan 
om “alla sparade filer” ligger på 4.38 vilket tyder på att användarna upplever en förhöjd 
säkerhetsrisk, vilket även borde betyda att de inte accepterar detta permission utan vidare 
åtanke. 
 
Enligt (Haggerty et al., 2015) finns det belägg till ett resonemang om att respondenterna svarar 
på frågor om enskilda permissions med ett förhöjt säkerhetstänk och ger de frågorna ett högre 
värde än vad de hade gjort om de fick alla permissions presenterade framför sig i en samlad 
lista. Undersökningen frågade först respondenterna om varje permissions i an app enskilt och 
sedan i en samlad lista. Det visade sig att ca 60% accepterade den samlade listan men endast 
19% accepterade alla dessa permissions när de fick dem enskilt presenterade.  
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Permission Medelvärde Median 

Sparade filer 4.38 5 

Kontaktlista 4.05 4 

GPS 3.99 4 

Samtal 3.91 4 

Kamera 3.76 4 

Mikrofon 3.65 4 

Internet 3.34 3.5 

Kalender 3.30 4 

Totalt 3.80  

 
 
 
Av resultat och analys kan vi inte dra slutsatsen att vår hypotes om åtkomst till GPS, kamera 
och mikrofon skulle ha en högre grad av upplevd säkerhetsrisk jämfört med resultat från andra 
permissions. Visserligen har “åtkomst till GPS” ett medelvärde på 3.99 jämfört med det 
sammanlagda medelvärdet för alla permissions på 3.80, men vi anser att det skiljer sig inte 
tillräckligt mycket för att varken styrka eller motbevisa vår hypotes. Däremot anser vi att vår 
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hypotes vad gäller kamera och mikrofon har blivit motbevisad då dem har fått ett lägre 
medelvärde på 3.76 samt 3.65. 
 

5.2  Analys av resultat gällande till vilken grad den upplevda 
säkerhetsrisken påverkas vid accepterandet av specifika permissions 
för användare av tidigare kännedom av appen 

 
I Haggerty et al. (2015) skriver de att användarens beslut om att installera en app påverkas av 
fler faktorer än bara appens permissions. Ifall användaren redan har använt tjänsten för 
respektive app fast någon annanstans än i telefonen som en app, t.ex på datorn så ökar 
chansen att användaren kommer installera den appen. Det nämns även att appens rykte kan 
vara en faktor som påverkar beslutet. I de resultat vår undersökning genererat angående 
påståendet om användarna upplever en säkerhetsrisk när de accepterar ett permission kopplat 
till tidigare kännedom av appen, så har respondenterna till viss del hållt med om påståendet. De 
har dock inte hållit med till en grad som visar någon större effekt. Som stapeldiagrammet nedan 
visar så ligger genomsnittet för varje fråga någonstans mellan 3.10-3.30. Det betyder att 
respondenterna oftare håller med om påståendet än går emot det, men att det inte heller skiljer 
sig till en hög grad.

 
 
Av de svar som kommit in så kan vi se att respondenterna verkar hålla med om att GPS och 
kontaktlista är två permission där den upplevda säkerhetsrisken minskar ifall användaren har 
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tidigare kännedom av appen. Skillnaden från andra permissions är dock fortfarande väldigt låg, 
så det skulle kunna peka på ett svagt om något samband.  
 
 
 
Permission Medelvärde Median 

GPS 3.26 4 

Kontaktlista 3.25 4 

Kamera 3.22 4 

Sparade filer 3.20 3.5 

Internet 3.15 3 

Mikrofon 3.14 3 

Kalender 3.13 3 

Samtal 3.13 3 

Total 3.18  

 
Med de resultat som tagits fram kan inte hypotesen om att tidigare kännedom av appen skulle 
minska användarens upplevda säkerhetsrisk när den ska installera en app bekräftas. Majoriten 
av respondenterna håller visserligen med oss om att den upplevda säkerhetsrisken minskar 
men inte till en tillräckligt hög grad för att presentera vår hypotes som verifierad. Av den tolkning 
vi har gjort så kan vi se att användarna åtminstone inte anser att något specifikt permission 
skulle skilja sig något särskilt i den här frågan, även om GPS och kontaktlista har högre värden 
än resten. 
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5.3 Analys av resultat gällande till vilken grad den upplevda 
säkerhetsrisken påverkas vid accepterandet av permissions för 
användare av huruvida appen är gratis att installera eller ej 

 
 
Från stapeldiagramet går det att se hur åtkomst till sparade filer samt åtkomst till kontakter har 
fått högst värden som sticker lite uppåt. Åtkomst till kalender och åtkomst till internet skiljer sig 
istället för att de sticker lite neråt. Med det sagt så är det inte ett stort kliv mellan sparade filer 
och kalender, men det skulle kunna tyda på en svag indikation att användarna upplever att 
sparade filer och kontakter har en ökad säkerhetsrisk ifall appen är gratis medan kalender och 
internet pekar på att användarna inte upplever en ökad säkerhetsrisk om appen är gratis eller 
ej. För internet och kalender så verkar det istället vara så att användare känner att det inte är en 
förhöjd säkerhetsrisk då båda ligger under något slags medelvärde på tre. 
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Permission Medelvärde Median 

Sparad data 3.34 3 

Kontakter 3.33 3 

Samtal 3.25 3 

GPS 3.16 3 

Kamera 3.14 3 

Mikrofon 3.03 3 

Internet 2.98 3 

Kalender 2.93 3 

Totalt 3.14  

 
 
Undersökningens tredje forskningsfråga skulle försöka svara på om användare upplever en 
säkerhetsrisk när de accepterar ett permission och ifall appen är gratis eller inte påverkar 
användaren. Kang et al.(2015), skriver att huruvida appen är gratis eller inte kan påverka 
användarens tankar om appen innan användaren går vidare med processen att installera 
appen. Resonemanget till det är för att gratis-appar förlitar sig mer på marknadsföring och 
reklam vilket tenderar i att apparna har fler permissions. I undersökningen påstår de att det kan 
påverka hur användaren tänker om appen innan den går vidare till att installera. Vår 
forskningsfråga undrar om det påverkar användaren när den redan är vid fasen att acceptera ett 
permission.  Resultaten visar att våra respondenter håller med om påståendet till viss del. De 
flesta håller med om påståendet men inte till den grad att vi kan påstå att gratis-appar är en 
påverkande faktor vid accepterandet av permissions. 
 
Vår hypotes för den här forskningsfrågan var att gratis-appar skulle påverka användarna så att 
de upplever en ökad säkerhetsrisk. Vi har inte fått tillräckligt med svar för att kunna påstå att 
hypotesen stämmer. Även om de flesta användare hållit med om att det finns en viss påverkan 
från gratis-appar är det inte till den grad att vår hypotes kan stärkas med de resultaten. 
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6. Diskussion 
 
I det här avsnittet kommer våra tolkningar från resultat & analys byggas vidare på med hjälp av 
diskussion. Resultaten och tolkningarna kommer även att kopplas ihop med viss tidigare 
forskning som har besökts i den här uppsatsen. 
 
Vid uppstarten av den här undersökningen så var den första uppfattningen om vad användare 
tycker om permissions, att de inte har speciellt bra förståelse för vad det innebär att acceptera 
ett permission. Majoriteten av undersökningarna som är med i uppsatsen tyder på att 
användare trycker på acceptera-knappen utan vidare åtanke, att användare inte förstår vad ett 
permission är eller vad de faktiskt gör. Efter vår enkätinsamling och vidare analys så visar våra 
resultat på att användare upplever en säkerhetsrisk med vissa permissions. Genomsnittet på 
svaren från våra frågor visar att användare håller sig något mer åt hållet som säger att det finns 
en upplevd säkerhetsrisk. Med det sagt så är det inga betydliga skillnader men det motbevisar 
ändå till viss del påståendet om att användare inte ser några faror med permissions. Dock kan 
det vara så att respondenter blir medvetna om det här under tiden de sitter och svarar på 
enkäten, samt att när varje permission presenteras som en individuell fråga väcker det ett ökat 
säkerhetstänk hos respondenten som kanske i “verkligheten” inte riktigt hade funnits. Den här 
teorin backas bland annat av ett experiment från en undersökning där respondenterna först fick 
en samlad lista med permissions och blev frågade ifall de skulle ha accepterat eller nekat, och 
efter det blev de presenterade med samtliga permissions var och en för sig, med samma 
följdfråga. 60 % svarade ja till första frågan, men bara 19 % svarade ja till samtliga permissions i 
den andra delen av frågan (Haggerty et al., 2015). Vi tror att det kan vara för att när de 
presenteras individuellt ser de mer “skrämmande” ut, den beskrivande texten för varje enskilt 
permission ökar respondentens säkerhetstänk, ett tänk som kanske aldrig hade funnits om det 
hela tiden bara varit en kortare sammanfattande lista på alla permissions. 
 
En av de hypoteser vi diskuterade fram i början av uppsatsen var att användare skulle uppleva 
störst säkerhetsrisk inför 3 permissions; kamera, mikrofon och GPS. För kamera och mikrofon 
stämmer hypotesen inte alls, vilket tydligt visas i stapeldiagrammet placerat i avsnitt Analys 6.1. 
GPS kom närmare toppen men var absolut inte det permission som användarna upplever som 
störst säkerhetsrisk. Det permission som flest användare hållit med om att den upplevda 
säkerhetsrisken ökar är åtkomst till alla sparade filer. Vi har en teori om att ordet “alla” kan ha 
bidragit till en högre svarsfrekvens för just den frågan men det är inte något som bekräftats. En 
annan anledning till varför just sparade filer kommit högst upp kan vara att det indirekt får 
åtkomst till fler permissions än bara sparade filer, nämligen kameran och mikrofonen. Appen får 
absolut inte direkt åtkomst till dessa funktioner om man inte accepterar förfrågningen för just de 
funktionerna, det som indirekt innebär, är att sparade filer innehåller sånt som foton och videor. 
När man tillåter en app åtkomst till sparade filer får den alltså åtkomst till bland annat foton och 
videor vilket indirekt kan anses som att appen har tillgång till kameran samt mikrofonen. 
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Vår andra hypotes var att användare skulle uppleva en mindre säkerhetsrisk ifall de hade 
tidigare kännedom av appen. Belägg för den här hypotesen kom bland annat ifrån (Haggerty et 
al., 2015) där det skrivs att om en användare redan använder tjänsten på någon annan 
plattform så ökar chansen för att användaren även ska installera tjänstens app. Ifall en person 
använder Facebook på sin dator så ökar chansen för att den personen även kommer ladda ner 
Facebooks app. När vi använder termen “tidigare kännedom” så syftar vi dock inte endast på 
om användaren använt den tjänsten tidigare utan även appens rykte och ifall personen 
överhuvudtaget känner till appen sen tidigare. Våra resultat för den här frågan visade sig inte 
vara speciellt stärkande till vår hypotes. Genomsnittet är lite över mitten på våra likertskalor, det 
tolkar vi som att användarna håller med oss ytterst lite grann men till största del att den faktorn 
inte påverkar dem. De permissions som upplevs minska mest i sin upplevda säkerhetsrisk är 
GPS och kontaktlista, trots att det är en liten skillnad från de andra. Detta skulle kunna tyda på 
att det är viss skillnad mellan olika permissions, men att denna är marginell. Utifrån Haggerty et 
al., (2015) går det att göra ett resonemang att folk uppskattar den upplevda säkerhetsrisken för 
dessa permissions som lägre på grund av tidigare kännedom eftersom användarna skulle redan 
kunna vara användare av tjänsten och att appen på så sätt redan skulle ha tillgång till 
användarens plats och sociala nät.  
 
Det verkar även som att hypotes nummer 3 inte riktigt stämmer in, den löd att den upplevda 
säkerhetsrisken skulle öka ifall appen i fråga var gratis att installera. Enligt (Kang et al., 2015) 
så kan just den faktorn påverka användarens tankar innan den installerar en app. Detta för att 
gratis-appar förlitar sig mer på marknadsföring och reklam vilket i sin tur ofta leder till att de har 
fler permissions, varav en del ibland kan vara helt onödiga för appens funktioner utan snarare 
finns där för att komma åt användarens personliga data som sedan säljs vidare. De svar vi har 
samlat in tyder dock på att användarna påverkas ytterst lite ifall appen är gratis eller inte. Bland 
resultatet kommer sparade filer och kontakter i toppen vilket visar på det är de permissions som 
användarna kopplar till en ökad upplevd säkerhetsrisk ifall appen är gratis jämfört med resten av 
de prövade permissions. Längst ner kom internet samt kalender som hade ett svagt tecken på 
att användare inte ansåg att de innebar en ökad säkerhetsrisk kopplad till gratisappar. Kang et 
al., (2015) spekulerar att gratis-appar har ett större syfte att samla in data för reklam och att de 
därför upplevs ha en högre säkerhetsrisk. Åtkomst till internet och kalender, kan vara 
permissions som användare inte upplever kan användas i syfte att användas i reklam och därför 
inte bidrar med en ökad säkerhetsrisk.  
 
Angående vår huvudfråga, om användare upplever en säkerhetsrisk när de accepterar ett 
permission, så pekar resultaten på att användare upplever en viss säkerhetsrisk. De insamlade 
svaren visar på att de flesta håller med eller delvis håller med om att de upplever en 
säkerhetsrisk när de ska acceptera ett permission från en app. Med det sagt tror vi även att 
användare/respondenter kan påverkas av faktumet att de sitter och besvarar en enkätfråga om 
en säkerhetsrisk. Det kanske får respondenterna att tänka till lite, det här kanske bör vara en 
upplevd säkerhetsrisk eftersom det står här som en fråga, trots att de kanske aldrig reflekterat 
över det innan, kanske att de aldrig ens känt till permissions innan men förstår i stunden att det 
är någonting som kan innebära en säkerhetsrisk, även om de inte förstår varför. Respondenten 
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kan alltså uppleva helt olika säkerhetsrisker beroende på om den sitter och besvarar en fråga 
om en åtkomst till en skyddad funktion i sin telefon (ett permission), eller när den faktiskt 
installerar en app, att säkerhetsrisken bara uppstår när personen får frågan, inte när den faktiskt 
installerar en app. Det är rimligt att anta att en del av våra svar kan ha påverkats på det här 
sättet eftersom respondenter i en annan studie agerat liknande (Haggerty et al., 2015).  
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7. Slutsats 
 
I helhet så anses accepterandet av permissions innebära en säkerhetsrisk. Detta är något som 
stämmer väl överens med tidigare undersökningar som presenterats tidigare. För specifika 
permissions så stack tre permissions ut: “åtkomst till sparade filer”, “åtkomst till internet” och 
“åtkomst till kalender”. Åtkomst till sparade filer ansågs kopplas till största upplevda 
säkerhetsrisken, medan åtkomst till internet och kalender kunde istället kopplas till en låg 
upplevd säkerhetsrisk. De tre permissions som respondenterna ansågs förknippas med högst 
säkerhetsrisk var “åtkomst till sparade filer”, “åtkomst till kontakter”, och “åtkomst till GPS”. 
Förutom “åtkomst till GPS” gick detta emot och motbevisade vår hypotes om att det skulle vara 
GPS, mikrofon och kamera som ansågs ha högst upplevd säkerhetsrisk.  
 
Undersökningen visade att svaren pekade på att respondenterna håller med om påståendet att 
den upplevda säkerhetsrisken minskar om användaren har tidigare kännedom av appen. 
Utfallet var dock inte till en tillräckligt hög grad tillfredsställande för att presentera vår hypotes 
som varken bevisad eller motbevisad. Det är möjligt att det finns en effekt, men studien visar 
tecken på att det i så fall har en marginell påverkan. Det var inget specifikt permisson som 
påverkades på ett utmärkande sätt. Slutsatsen är att tidigare kännedom av appen är något som 
därmed främst påverkar appen i sig, utan att direkt påverka hur användare ser på dess 
permissions. 
 
Den tredje forskningsfrågan visar ungefär samma resultat. Resultaten pekar på att den 
upplevda säkerhetsrisken för en betal- eller gratisapp inte på ett tillfredsställande sätt bevisar 
hypotesen om att säkerhetsrisken skulle upplevas som mindre. Den upplevda säkerhetsrisken 
för varje permission har inte heller påverkats i stor grad, och även här kan det vara att attityden 
till huruvida det är en betal- eller gratisapp kan påverka den generella inställningen till appen 
snarare än specifika permissions.  
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7.1 Bidrag 
 
Våra resultat visar på att de variabler vi testat, tidigare kännedom av appen och huruvida appen 
är en betal- eller gratisapp, inte i sig påverkar specifika permissions. Det kan tyda på att en 
permissions upplevda säkerhetsrisk främst är kopplad till dess funktion, och inte appen i sig.  
 
Förhoppningen är att undersökningen ska kunna hjälpa till och främja vidare användarcentrerad 
forskning inom apputveckling. Mer specifikt kan undersökningen tillsammans med annan 
forskning ligga som grund för en användarbaserad utvärdering för huruvida ett permission 
kommer att påverka appen. Genom en sån typ av utvärdering kan utvecklare ha stöd i en 
process att ta bort eller lägga till funktionalitet i en app.  
 
Vidare forskning kan göras med att undersöka andra variabler som kan påverka permissions, 
då tidigare kännedom och huruvida det är en betal- eller gratisapp självklart inte är det enda 
som eventuellt skulle kunna påverka. Detta även om det hittills tyder på ett svagt samband.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Enkätundersökning 
 
 
Nedan är hela vår enkät listad precis så som den såg ut när våra respondenter svarade på den. 
Här är en länk till enkäten: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoN8vEmf7lgZwbTzTUTjodS3OiQIzNiOSe0OGba
G4FsfPhqA/viewform?usp=sf_link  
 
Avsnitt 1 av 3 

Permissions i mobilapplikationer 

Nedan följer några frågor som behandlar fenomenet "permissions" som är en typ av förfrågan 
från en app när du installerar eller har installerat en app på din smartphone/surfplatta. Att 
acceptera en permission innebär att du tillåter appen att få tillgång till en funktion som är 
skyddad av operativsystemet. 
 
1. Vad har du för operativsystem på din smartphone? 
 

● Android 
● IOS 
● Annat 
● Vet inte 

 
2. Kön? 
 

● Kvinna 
● Man 
● Annat 
● Vill inte uppge 

 
3. Ålder? 
 
Kort svarstext 
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4. Uppskattningsvis, ungefär hur ofta laddar du ner och installerar en app ? 
 

● En eller flera gånger i veckan 
● Två eller tre gånger i månaden 
● Några gånger om året 
● En gång varje år 
● Mindre än en gång om året 
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Avsnitt 2 av 3 
 
Vid accepterandet av permissions så medför det eventuellt en viss säkerhetsrisk. Vi ber dig att 
försöka uppskatta denna säkerhetsrisk utifrån olika utgångspunkter.  

Ungefär så här ser en permission-förfrågan ut för iOS och Android i de 
senaste versionerna.  
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Så här ser en permission-förfrågan ut på de flesta Android telefoner 
som har en version tidigare än 6.0 
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5. Att acceptera ett permission innebär en säkerhetsrisk för mig.  
 

● Håller helt och hållet med 
● Håller delvis med 
● Håller varken med eller ej 
● Håller delvis inte med 
● Håller inte alls med 

 
6. Den upplevda säkerhetsrisken ökar när jag accepterar permissions ifall appen är gratis att 
installera jämfört med en betalapp. 
 

● Håller helt och hållet med 
● Håller delvis med 
● Håller varken med eller ej 
● Håller delvis inte med 
● Håller inte alls med 

 
7. Den upplevda säkerhetsrisken ökar när jag accepterar permissions ifall jag känner till appen 
sen tidigare. 
 

● Håller helt och hållet med 
● Håller delvis med 
● Håller varken med eller ej 
● Håller delvis inte med 
● Håller inte alls med 
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Avsnitt 3 av 3 
 
För att förtydliga så består dessa frågor av flera slags underfrågor där responenterna fick fylla i 
ordinalvariablen för varje permission. o  
 
8. Att acceptera detta permission innebär en säkerhetsrisk för mig.  
 

● Åtkomst till mikrofon Håller helt och hållet med  
● Åtkomst till kontaktlista Håller delvis med 
● Åtkomst till alla sparade filer Håller varken med eller ej 
● Åtkomst till kalender Håller delvis inte med 
● Åtkomst till internet Håller inte alls med 
● Åtkomst till kamera 
● Åtkomst till GPS 
● Se inkommande samtal 

 
9. Den upplevda säkerhetsrisken är stor när jag accepterar detta permission 
 

● Åtkomst till mikrofon Håller helt och hållet med  
● Åtkomst till kontaktlista Håller delvis med 
● Åtkomst till alla sparade filer Håller varken med eller ej 
● Åtkomst till kalender Håller delvis inte med 
● Åtkomst till internet Håller inte alls med 
● Åtkomst till kamera 
● Åtkomst till GPS 
● Se inkommande samtal 

 
10. Den upplevda säkerhetsrisken för detta permission ökar ifall appen är gratis att installera 
jämfört med en betalapp. 
 

● Åtkomst till mikrofon Håller helt och hållet med  
● Åtkomst till kontaktlista Håller delvis med 
● Åtkomst till alla sparade filer Håller varken med eller ej 
● Åtkomst till kalender Håller delvis inte med 
● Åtkomst till internet Håller inte alls med 
● Åtkomst till kamera 
● Åtkomst till GPS 
● Se inkommande samtal 
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11. Den upplevda säkerhetsrisken för detta permission minskar ifall jag känner till appen sen 
tidigare. 
 

● Åtkomst till mikrofon Håller helt och hållet med  
● Åtkomst till kontaktlista Håller delvis med 
● Åtkomst till alla sparade filer Håller varken med eller ej 
● Åtkomst till kalender Håller delvis inte med 
● Åtkomst till internet Håller inte alls med 
● Åtkomst till kamera 
● Åtkomst till GPS 
● Se inkommande samtal 
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