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Abstrakt 
  
Teckenbaserade lösenord är den mest vanligt förekommande typen av autentiseringsteknik 
idag. Efter regelbundna diskussioner om huruvida autentisering med teckenbaserade lösenord 
är ett bra tillvägagångssätt, växte en idé fram om att undersöka vad människors uppfattning om 
säkerhet är med denna typ av autentiseringsteknik. 
  
Detta är ett komplext ämne, vårt arbete tar sig an uppgiften att kartlägga uppfattningar, 
säkerhetsmedvetande, användbarhet osv. I samband med autentisering av teckenbaserade 
lösenord. Vi har under studien utfört en förundersökning på tidigare forskning, samlat in data 
och utformat ett teoriavsnitt, som ligger till grund för under studien genomförda intervjuer. Vi har 
under dessa intervjuer frågat mobilanvändare relevanta frågor angående lösenord. Det var 
semistrukturerade intervjuer med stor flexibilitet där de svarande exempelvis fick chans att ta 
ställning till påståenden. 
  
Resultatet från studien visar att av samtliga respondenter som deltagit vid intervjuer under vår 
studie har en, enligt vår åsikt, dålig uppfattning om säkerhet med teckenbaserade lösenord. 
Resultatet visar exempelvis på att lösenord återanvänds i hög grad, att minnesvärdhet tar 
prioritet över säkerhet. Det finns alltså ett säkerhetsmedvetande men detta ignoreras i de flesta 
fallen. Ämnet är som tidigare nämnt komplext, det resultat vi har kommit fram till kan 
förhoppningsvis bidra med värdefull information åt utvecklare. 
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1. Centrala begrepp 
Användbarhet - “property of being accessible and useable upon demand by an authorized 
entity” (Svensk standard, 2014). 
  
Autentisering - “Provision of assurance of the claimed identity of an entity by securely 
associating an identifier and its authenticator” (Svensk standard, 2014). För att ge försäkran om 
anspråket på en identitet nyttjas Autentiseringstekniker, som är ett samlingsbegrepp som 
inkluderar biometriska, grafiska och teckenbaserade lösenord. 
  
Biometrisk autentisering - “technologies that automatically confirm the identity of people by 
comparing patterns of physical or behavioural characteristics in real time against enrolled 
computer records of those patterns.” (Maple & Norrington, 2006, s.3). 
  
Fingeravtrycksläsning - En typ av biometrisk autentiseringsteknik, ett finger placeras på 
fingeravläsare som skannar fingertoppen och identifierar bland annat små mönster (Mayron, 
2015). 
  
Teckenbaserade lösenord - En sträng ofta bestående av ett flertal bokstäver, siffror och 
specialtecken med syfte att autentisera användare (Basavala, Kumar & Agarrwal, 2012). 
  
Uppfattad säkerhet - En uppfattning om faktisk säkerhet. (Oscarsson, 2007). 
  
Faktisk säkerhet - Kan definieras som ett tillstånd, informationstillgångar ska vara 
konfidentiella, korrekta och tillgängliga, detta tillstånd skall även kunna förbli över en viss 
tidsperiod. Man försöker motverka de risker eller hot som finns genom att mäta dess 
sannolikhet och potentiella skada för att sedan implementera säkerhetsmekanismer för att 
motverka dessa. (Oscarsson, 2007). 
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2. Introduktion 
Mobiltelefoner är väsentliga i dagens samhälle, men hur och vad en telefon faktiskt används till, 
är något vi tänkt lämna därhän. Oavsett vad och hur en mobiltelefon används så lagras 
nämligen information om användaren. Informationen som lagras kan vara känslig och personlig, 
därför bör denna tillsammans med användarens integritet skyddas av ett lösenord. Det går att 
dra likheter mellan lösenord och de lås man har på bilen, den huvudsakliga uppgiften är att hålla 
objudna gäster ute. Nu för tiden så erbjuder mobiltelefoner olika typer av autentiseringstekniker 
för att autentisera sig, det kan exempelvis vara teckenbaserade och biometriska lösenord. 
  
När det kommer till personlig information så är det logiskt att vilja ha ett så starkt lösenord som 
möjligt. Vad definierar då ett starkt teckenbaserat lösenord? Inglesant & Sasse (2010), skriver 
att ett teckenbaserat lösenord bör vara relativt långt, komplext och inte återanvändas någon 
annanstans, vilket även stärks av Basavala et al. (2012). Dessa aspekter behöver inte 
nödvändigtvis definiera starka lösenord men bidrar ändå till att användare upplever säkerhet. 
  
Upplevd säkerhet handlar om hur personer upplever faktisk säkerhet och det kan i slutändan 
komma att påverka den faktiska säkerheten (Oscarsson, 2007). En användare kan ju 
exempelvis ha åsikter som att långa och komplicerade lösenord är mer säkert än ett grafisk 
lösenord i form av rutmönster. Utefter denna åsikt sedan välja att använda just teckenbaserade 
lösenord. Upplevd säkerhet kan alltså vara en avgörande faktor när användare väljer typ av 
autentiseringsteknik. Vi kommer ge en tydligare förklaring angående skillnad på upplevd 
säkerhet och faktisk säkerhet i avsnitt 3.2. 
  
Mobiltelefoner fortsätter att utvecklas, de blir alltmer kraftfulla, smarta och samlar även in mer 
och mer information om användaren. Samtidigt utvecklas nya tekniker för att skydda denna 
information och det är inte alltid uppenbart vilken typ av autentisering man bör använda sig av. 
Basavala et al. (2012), skriver att den mest vanligt förekommande autentiseringstekniken är 
teckenbaserade lösenord, som kan bestå av t.ex. Alfanumeriska tecken och specialtecken. 
 
Teckenbaserade lösenord är så pass vanliga, att troligtvis alla mobilanvändare kommit i kontakt 
med dem någon gång, vår åsikt är då att de borde vara säkra… Eller? Detta gav oss en 
tankeställare, vad är egentligen mobilanvändares uppfattning om säkerhet med teckenbaserade 
lösenord? Detta är information som vi anser kan vara viktig och värdefull för utvecklare att ta del 
av för att kunna fatta välgrundade beslut vid utveckling, avveckling och förändring av system & 
applikationer. 
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2.1 Bakgrund 
Det område som vi undersöker (lösenord) faller under huvudområdet informationssäkerhet. 
Innan vi går in för mycket i detalj kring lösenord tänkte vi ge en kortfattad beskrivning av 
informationssäkerhet och vad detta ämnesområde faktiskt handlar om. Informationssäkerhet 
handlar om de åtgärder som nyttjas för att motverka informationsläckage eller sabotage men 
även de åtgärder som ser till att informationen är tillgänglig vid behov. Information är väldigt 
värdefullt, något som ofta tas för givet. Information kan exempelvis vara fotografier, saldot på 
vårt bankkonto och livsviktig information som patientjournaler. Om inte sådan information 
skyddas med exempelvis lösenord, så kan det i vissa fall få katastrofala följder. 
  
Vi anser att det i dagsläget saknas information om vad faktiska mobilanvändare har för åsikt 
angående teckenbaserade lösenordssäkerhet, vilket vi även anser försvårar för utvecklare att ta 
fram passande lösningar. Det finns mycket information om olika autentiseringstekniker men 
denna framstår mer som ren fakta, tekniska fördelar och nackdelar gentemot andra alternativ 
osv. Denna information är intressant och det är viktigt att jämföra olika autentiseringstekniker 
med varandra. Vi anser dock att det är minst lika viktigt för utvecklare att få reda på vad 
användarna har för åsikter angående säkerhet med dessa. Vi har valt att fokusera på just 
teckenbaserade lösenord, något som det alltså saknas information om. 
  
Anledningen till att vi valt att fokusera på just mobilanvändare är för att dessa ofta kommer i 
kontakt med olika autentiseringstekniker. När en mobilanvändare behöver autentisera sig så 
kan detta ske med olika autentiseringstekniker, även vid första uppstart av mobiltelefoner så är 
det inte ovanligt att användare vid konfiguration av enheten ombeds att välja ett alternativ som 
denna skall autentisera sig med. 
Då kan ju dessa användare komma att fråga sig, “Vilket är bäst? Vilket är mest säkert?”. 
  
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det finns mycket alternativa autentiseringstekniker 
och mycket forskning kring dessa. Något som är svårt att hitta är dock vad användare har för 
faktiska åsikter om dessa. Det huvudsakliga målet med den här uppsatsen är alltså att ta reda 
på vad användare (i vårt fall mobilanvändare) har för uppfattning om säkerhet med 
teckenbaserade lösenord. 
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2.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och därmed bilda förståelse om hur säkert 
mobilanvändare anser/uppfattar att teckenbaserade lösenord är. Vårt mål är att ta fram 
information som kan hjälpa utvecklare att ta fram innovativa lösningar som bidrar till bättre 
informationssäkerhet åt användare. 
  
Syftet är att beskriva vad användare har för uppfattad säkerhet när det gäller teckenbaserade 
lösenord. För att få reda på detta behöver vi undersöka vad som motiverar en användares 
åsikter och jämföra med andra typer av autentiseringstekniker. 
  
Även fast det huvudsakliga syftet är att inspirera utvecklare så kan även de faktiska användarna 
av tekniken komma att påverkas. Tanken med detta är alltså att våra slutsatser ska bidra med 
relevant information för vår målgrupp (utvecklare) och därmed indirekt påverka användare. 

2.3 Målgrupp 
Vi har tidigare skrivit om användare och utvecklare och känner ett behov av att förtydliga kring 
detta och klargöra vad vår faktiska målgrupp är, alltså vem uppsatsen är riktad till, vilka som är 
så kallade intressenter. 
  
Vår målgrupp är utvecklare, likaså är de våra intressenter, även om de endast är en delmängd 
av alla intressenter. Det vi menar med utvecklare kan vara exempelvis systemutvecklare som 
arbetar med att ta fram nya eller förbättra existerande lösningar. Det är alltså utvecklare som 
förväntas dra nytta av den/de slutsatser som vi når fram till, vilket även indirekt kommer påverka 
slutanvändare. Slutanvändare är också intressenter då vi hoppas kunna påverka dem indirekt, 
via utvecklare. Användare skall alltså kunna ta del av och utnyttja de lösningar som utvecklare 
förhoppningsvis kan tillämpa baserat på vad vi kommer fram till i vår studie. 
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2.4 Forskningsfråga 

Vår huvudsakliga frågeställning är: 
Mobilanvändares uppfattning om säkerheten och användbarheten med lösenord kontra 
fingeravtryck för autentisering. 
 
Det finns i dagsläget mycket information om teckenbaserade lösenord och andra 
autentiseringstekniker men mindre data kring användarnas faktiska åsikter om dessa. Detta är 
något som vi anser är problematiskt, det är värdefull information som utvecklare kan nyttja. 
Denna frågeställning leder även till fler underfrågor, som: 
 

●  “Vad är mobilanvändares uppfattningar om teckenbaserade lösenord kontra 
fingeravtrycksläsning?“ 

- “Vad är mobilanvändares uppfattning om användbarhet med teckenbaserade 
lösenord kontra fingeravtrycksläsning?” 

●  “Hur skiljer sig mobilanvändares uppfattade säkerhet mot den faktiska säkerheten?” 
 
Detta är underfrågor som vi finner relevanta och anser kan hjälpa oss att svara på den 
huvudsakliga frågeställningen. Våra underfrågor har som uppgift att hjälpa oss att besvara vår 
initiala frågeställning. 
 
Det är med kvalitativ studie som vi tänkt svara på vår huvudsakliga frågeställning, detta då vi 
anser att det inte finns en absolut och objektiv sanning, vi skriver mer om detta i avsnitt 4.1.1. 
Med deduktion kommer vi utifrån teori härleda och testa dessa frågeställningar mot verkligheten 
vid intervjuer, mer om detta i avsnitt 4.1.2.  
 
Det vi undrar över är alltså vad faktiska mobilanvändare har för åsikter angående 
teckenbaserade lösenord, mer specifikt den uppfattade säkerheten kring dessa. Summering av 
frågeställningarna visas i följande matris:  
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Typ av fråga Frågeställning Typ av resultat 

Huvudsaklig 
fråga 

 Mobilanvändares uppfattning om 
säkerheten och användbarheten med 

lösenord kontra fingeravtryck för 
autentisering. 

Data i form av åsikter och 
uppfattningar kring teckenbaserade 

lösenordssäkerhet. 

Underfråga Vad är mobilanvändares uppfattningar 
om teckenbaserade lösenord kontra 

fingeravtrycksläsning? 

Data som jämför 
autentiseringstekniker, bidrar med 

viss bakgrund, teori och 
frågeställningar till våra 

semistrukturerade intervjuer. 

Underfråga Vad är mobilanvändares uppfattning 
om användbarhet med teckenbaserade 
lösenord kontra fingeravtrycksläsning? 

Data likt ovanstående resultat, 
gräver lite djupare med mer 

precision, liknande bidrag som i 
ovanstående resultat. 

Underfråga Hur skiljer sig mobilanvändares 
uppfattade säkerhet mot den faktiska 

säkerheten? 

Data i form av åsikter, erfarenheter 
och uppfattningar, bidrar med 

viktigt underlag för att kunna dra en 
slutsats. 

2.5 Avgränsade analys av frågeställningen 

2.5.1 Säkerhet 
Mobilanvändares uppfattning om säkerheten och användbarheten med lösenord kontra 
fingeravtryck för autentisering. 
 
Vår frågeställning tar upp säkerhet, i detta fallet handlar det om uppfattad säkerhet, alltså vad 
mobilanvändare har för åsikt angående säkerheten med teckenbaserade lösenord. Den 
uppfattade säkerheten reflekterar inte nödvändigtvis den faktiska säkerheten, utan baseras på 
användares intryck. Därigenom kan en användares uppfattade säkerhet referera till 
perceptioner som inte existerar i verkligheten. Innebörden av detta gör att den uppfattade 
säkerheten kan få implikationer på den faktiska säkerheten och tvärtom (Oscarsson, 2007). 
  
Oscarsson (2007), skriver att när man kollar på dessa två fenomen (uppfattad säkerhet & faktisk 
säkerhet) så tillkommer ett flertal påverkande aspekter, vilket gör dem komplexa att definiera 
korrekt. Om en person uttrycker sig vara missnöjd med omständigheter, söker denna troligtvis 
att förbättra dessa. Säkerhet är ett brett område som vi går in mer i detalj på under avsnitt 3.2. 
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2.5.2 Mobilanvändare 
Mobilanvändares uppfattning om säkerheten och användbarheten med lösenord kontra 
fingeravtryck för autentisering. 
 
Vi anser att mobiltelefonens dramatiska utveckling på senare år har gjort den till ett väsentligt 
verktyg i dagens samhälle. Det verkar bli mer och mer vanligt att telefoner utrustas med 
sensorer som erbjuder alternativ säkerhet, exempelvis fingeravtrycksläsning, även bärbara 
datorer kan komma med fingeravtrycksläsning. Vår uppfattning är dock att det är mobiltelefoner 
som har fått det att användas som en mer standardiserad autentiseringsteknik. 
  
För att fånga och ta reda på en användarens uppfattade säkerhet kring teckenbaserade 
lösenord, anser vi behöva minst en alternativ autentiseringsteknik att jämföra mot. Då moderna 
mobiltelefoner verkar komma med ett flertal alternativa autentiseringstekniker anser vi att det 
passar perfekt att fokusera på mobilanvändare. Vi motiverar alltså att fokusera på 
mobilanvändare eftersom att dem låter oss precisera vår frågeställning samtidigt som vi anser 
att dem kan representera en större del användare, något vi går in i detalj kring i avsnitt 4.2.5. 
  
  
  
2.5.3 Teckenbaserade lösenord 
Mobilanvändares uppfattning om säkerheten och användbarheten med lösenord kontra 
fingeravtryck för autentisering. 
  
Vi valde att fokusera på just teckenbaserade lösenord då det är något som troligtvis alla 
mobilanvändare har kommit i kontakt med (Basavala et al. 2012). Det finns många andra 
autentiseringstekniker som vi kunde ha fokuserat på men vi valde specifikt teckenbaserade 
lösenord då det är en extremt vanlig typ av lösenord. Detta stärks även av Inglesant & Sasse 
(2010), de skriver att bortsett från ett ökande nyttjande av olika autentiseringstekniker såsom 
grafiska och biometriska, så är teckenbaserade lösenord den autentiseringsteknik som är mest 
populär och använd. 
  
Vi återkommer ofta till att det finns fler alternativa autentiseringstekniker även när det kommer 
till vår huvudsakliga frågeställning har vi underfrågor som är beroende av dessa. Detta anser vi 
kräver en avgränsning då det finns många alternativa autentiseringstekniker, mer om detta följer 
nedan i avsnitt 2.5.4. 
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2.5.4 Alternativa autentiseringstekniker 
Lösenord har ju som huvudsaklig uppgift att skydda information, fokus ligger på teckenbaserade 
lösenord men samtidigt vill vi jämföra mot alternativa autentiseringstekniker. Till skillnad mot 
teckenbaserade lösenord, som kan bestå av siffror, bokstäver och specialtecken så fungerar 
dessa andra alternativ helt annorlunda. Grafiska och biometriska autentiseringstekniker är 
några exempel, grafiska autentiseringstekniker förekommer vanligtvis i form av rutmönster 
(Kayem, 2016). Biometriska autentiseringstekniker förekommer ofta i form av 
fingeravtrycksläsning eller ansiktsigenkänning (Ercel & Paderes, 2015). 
  
Som tidigare nämnt finns det många alternativa autentiseringstekniker, därför har vi valt att 
begränsa oss och kommer kolla mer specifikt på biometriska autentiseringstekniker. Eftersom 
att det även finns olika typer av biometriska autentiseringstekniker, har vi valt att begränsa oss 
ytterligare till fingeravtrycksläsning. Detta val motiverar vi genom att de flesta moderna 
telefonerna nuförtiden kommer med någon form av biometrisk sensor, fingeravtrycksläsning blir 
allt mer vanligt. Detta bekräftas av Mayron (2015) som skriver att den vanligaste typen av 
biometriska autentiseringstekniker är fingeravtrycksläsning. Även Green & Romney (2005), 
skriver att även om fingeravtrycksläsning inte förekommer lika mycket som teckenbaserade 
lösenord i dagsläget, så kan det ses som en idealisk ersättning. 
  
Att jämföra teckenbaserade lösenord med fler typer av alternativa autentiseringstekniker anser 
vi vore orealistiskt för en studie av denna storlek. Ännu ett argument som kan stärka vårt val att 
avgränsa oss till fingeravtrycksläsning är det som Ercel & Paderes (2015) skriver om, att 
fingeravtrycksläsning är den mest utvecklade typen av biometriska autentiseringstekniker. 
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3. Teori / Tidigare Forskning 

3.1 Autentisering 
Vid lagring av skyddad/känslig information finns ett behov av autentisering, detta för att 
obehöriga inte skall kunna avslöja, modifiera eller förstöra denna information (Basavala et al. 
2012). Om man exempelvis skall hämta ut ett paket med ett postombud, så kan personalen 
kontrollera om personen är behörig att hämta ut paketet med ID och kod. Med mobiltelefoner 
och hemsidor görs liknande kontroller, vilken typ av autentisering som används kan dock variera 
stort, det kan ske med olika tekniker. Mest vanliga metoden för att identifiera en användare vid 
autentisering är med teckenbaserade lösenord (Basavala et al. 2012). En annan teknik som 
blivit allt mer vanlig för att autentisera sig med är biometriska autentiseringstekniker, de 
anspelar på människan och dess unika kännetecken som t.ex. Fingeravtryck, ansikte eller iris. 
Mer om teckenbaserade och biometriska autentiseringstekniker i avsnitt 3.4. 
 
Autentisering handlar om att skydda något, en process där man kontrollerar behörighet, vilket är 
nödvändigt speciellt med mobiltelefoner som kan innehålla mycket känslig information, ett 
argument som stärks av Mayron (2015). 

3.2 Säkerhet 
Uppfattad och faktisk säkerhet är två breda begrepp som vi snabbt gick igenom i vår 
avgränsning. För att förtydliga vad dessa handlar om så har vi valt att dela upp dessa och skriva 
om dem var för sig. 

3.2.1 Faktisk säkerhet 
Enligt Oscarsson (2007) är faktisk säkerhet ett tillstånd som definieras av tre aspekter, även 
kända som “CIA Triaden” (Confidentiality, Integrity and Availability), vilket även är en 
internationell standard. Det handlar om att informationstillgångar ska vara konfidentiella, 
korrekta och tillgängliga, detta tillstånd skall även kunna förbli över en viss tidsperiod. Ett 
vardagsexempel på detta är om man skall ta bilen till affären under vintertid med starka vindar. 
Om man kör bilen snabbt längs kurviga vägar, utan vinterdäck och bälte så kommer ingen 
seriöst säga att det är särskilt säkert, även fast ingen olycka inträffat ännu. 
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CIA Triaden är något som även Mekovec & Hutinski (2012) nämner, när de stegvis förklarar hur 
man kan uppnå säkerhet och integritet för informationssystem. Man bör först identifiera och 
klassificera den data som skall skyddas, nästa steg är att ta reda på hur denna skall skyddas. 
Fortsatt skriver dem att man kan utnyttja olika skyddsmekanismer tillsammans med CIA 
Triaden, exempelvis via kryptering, autentisering och detektion av intrång. Mekovec & Hutinski 
(2012) skriver även att man kan utnyttja CIA triaden genom att svara på följande tre frågor: 

1.    Är data skyddad från att avslöjas till individer som inte borde ha tillgång till den? 
2.    Är data skyddad från att skapas, ändras eller tas bort av individer som inte har 

tillåtelse att utföra dessa aktiviteter? 
3.    Är data tillgänglig till de som behöver den? 

Om svaret är nej på någon av dessa frågor så är det uppenbart att företaget eller 
organisationen som samlar in denna data inte tar tillräckligt med ansvar angående säkerhet. 
 
Enligt Oscarsson (2007), så handlar faktisk säkerhet även om att hantera risker, mer specifik att 
eliminera dessa, dessa kan vara aktuella och framtida risker, medvetenhet om risker är en 
absolut nödvändighet. Vad är då risker, vad kan anses vara en risk? Oscarsson (2007), skriver 
att risk konceptet kan ses som en produkt av följande två dimensioner/faktorer: 

●     Sannolikhet (eller möjlighet) att en incident kommer inträffa och den 
●     Potentiella skadan (eller förlusten) som en incident kan orsaka 

Risk handlar alltså om hur pass seriös eller skadlig en tänkbar förekomst (dvs hot) är. Både 
sannolikhet och den potentiella skadan måste noga övervägas. Pragmatiskt innefattar risken en 
negativ förekomst; annars det skulle märkas som en positiv möjlighet, dvs en chans. Faktisk 
säkerhet är beroende av att iaktta och identifiera eventuella faktorer (risker) som kan komma att 
påverka det framtida tillståndet av säkerhet. 
  

3.2.2 Uppfattad säkerhet 
Precis som det låter handlar det om personers uppfattning om faktisk säkerhet, detta är något 
som också kan komma att påverka den faktiska säkerheten. Individer kan tveka att använda 
tjänster och verktyg om de misstänker att exempelvis skydd av data, integritet och säkerhet vid 
internetköp brister (Mekovec & Hutinski, 2012). Även Oscarsson (2007) skriver att uppfattad 
säkerhet kan påverka den faktiska säkerheten men det finns även andra viktiga aspekter att 
belysa, som den sociala aspekten. Denna handlar om hur en gemenskap människor kan 
komma att påverka den enskilda individen, hur uppfattning om säkerhet kan spridas från person 
till person. Ett exempel på detta vore om en individ får sitt lösenord stulet, då kan denna individ 
tappa förtroendet för den tjänst eller typ av lösenord som användes. Personen kan bilda en 
uppfattning om att denna tjänst eller autentiseringsteknik är osäker, inget man bör använda sig 
utav. Oscarsson (2007) skriver att människors attityd och uppfattning ofta formas av jämlika 
personer, exempelvis arbetskamrater eller chefer inom en organisation. Negativa åsikter som i 
exemplet ovan kan alltså komma att spridas vidare till andra personer, och därmed påverka 
även dessa personers åsikter. 
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Enligt Oscarsson (2007), finns det ytterligare tre viktiga aspekter som bör beaktas med 
uppfattad säkerhet, meningsfullhet, omdöme och tidsdimensionen. Meningsfullhet menar 
Oscarsson är en uppfattning som är baserad på institutionell fakta eller subjektiva uppfattningar. 
Genom att fastställa meningsfullhet så bedömer man dock inte sanningsgrad. Både subjektiva 
och institutionellt faktabaserade uppfattningar kan ha en lika hög sanningsgrad. Uppfattningar 
baseras på en persons omdöme, det vill säga vad personen har för inställning till det tolkade 
objektet. Det kan vara negativt, positivt eller neutralt. Ofta är en säkerhetsmekanik tolkad som 
positiv pga. dess syfte att skydda användare. Medans upptäckten av exempelvis ett 
säkerhetshål uppfattas som negativt, även fast själva upptäckten kan vara positiv. Den tredje 
aspekten är tidsdimension, vilket innebär att uppfattad säkerhet kan ske i nutid, historiskt eller 
framtiden. Genom att man undersöker en uppfattnings meningsfullhet och dess omdöme i var 
och en av dessa tidsdimensionener så kan man få en nyanserad bild av vad uppfattningen är 
baserad på (Oscarsson, 2007). 
  
 Enligt Mekovec & Hutinski (2012), kan man utgå ifrån att om mer och mer data om individer 
samlas in, så kan oro runt säkerhet samt oro angående integritet bildas. De nämner även en 
undersökning där 35% av deltagarna valde att inte använda tjänster och verktyg pga. Vad de 
anser var bristande säkerhet. Även 30% av deltagarna valde bort tjänster och verktyg pga 
problem relaterat till oro om dess integritet, dvs förlust av personlig data (Mekovec & Hutinski, 
2012). För att öka förtroende med tjänster och verktyg som dessa, bör företagen bakom dessa 
utnyttja ett flertal mekanismer som kan kontrollera tillgång till lagrad data. De anser även att 
användare skall kunna ha kontroll över sin personliga data och över vem som kan ta del av den 
i nutid och framtid (Mekovec & Hutinski, 2012). 
  

3.2.3 Relationer mellan faktisk & uppfattad säkerhet 
Faktisk säkerhet och dess koncept kan, när dessa ges tillkänna, påverka hur personer uppfattar 
säkerhet. Det är ett fenomen som går att tolka utifrån flera olika aspekter, några av dessa som 
vi gått igenom tidigare i avsnitt 3.2.1. Detta bekräftas av Oscarsson (2007), som skriver att 
exempelvis CIA triaden, risker, hot, incidenter och säkerhetsmekanismer är några av de 
aspekter som kan påverka en persons uppfattade säkerhet. Enligt Mekovec & Hutinski (2012), 
finns det ett flertal studier som tyder på att internetanvändare har seriös integritet och säkerhets 
ängslan. Hur ett företag väljer att hantera eventuella och befintliga risker är det som avgör om 
en användare uppfattar en tjänst som säker eller ej, om något uppfattas vara säkert leder det till 
stärkt tillit, något som även går att relatera till val av autentiseringsteknik. 
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Enligt Oscarsson (2007) kan de faktorer som påverkar den faktiska säkerheten delas in i tre 
kategorier: 

●  Externa uppfattningar kan få aktörer att påverka den existerande säkerheten. 
●  Aktörers uppfattningar kan få aktörer att påverka den existerande säkerheten. 
●  Aktörers uppfattningar tillhör det faktiska säkerhets objektet. 

En persons uppfattningar om den faktiska säkerheten kan komma att påverkas av externa 
källor. Det vill säga att externa aktörer kan övertyga en person om vad som har positiva eller 
negativa implikationer. Vilket i sin tur kan få kraven på säkerhet att ändras på grund av dessa 
externa faktorer. Allmän uppfattning och attityd i samhället är ett exempel på dessa faktorer, 
uppfattningar kan t.ex. påverkas av media, undersökningar eller utbildning (Oscarsson, 2007). 
  
En aktörs uppfattning av säkerhet kan leda till att hen tar handling och ändrar på de existerande 
säkerhetsvillkoren. Det vill säga om hen är missnöjd med den nuvarande formen så kommer 
hen förmodligen ändra på dessa (Oscarsson, 2007). Detta kan relateras till teckenbaserade 
lösenord, där ett existerande problem är att användare dokumenterar sina lösenord för att 
kringgå de säkerhetsvillkor som finns (Inglesant & Sasse, 2010). Människor bär information eller 
hanterar information och per definition är då informationstillgångar och människors uppfattning 
av säkerhet är därför kritisk för den faktiska säkerheten. En människa som har lägre kunskap 
om säkerhet kan exempelvis ses som ett säkerhetshot, medans en människa som har mer 
kunskap inom området kan ses som en säkerhetstillgång. Därigenom blir uppfattningen av 
säkerhet skiljande och därför skulle personerna i fråga ha olika tillvägagångssätt när de 
exempelvis väljer att använda ett teckenbaserat lösenord. Detta gör att de har olika påverkan på 
den faktiska säkerheten (Oscarsson, 2007). 

3.3 Användbarhet 
Enligt The Interaction Design Foundation (u.å.), så är användbarhet en del av den bredare 
termen “användarupplevelse” och refererar till enkel åtkomst och/eller användning av en tjänst 
eller ett system. De skriver även att den officiella ISO 9241-11-definitionen av användbarhet är: 
“I vilken utsträckning en produkt kan användas av specifika användare för att uppnå specifika 
mål med effektivitet, verkningsgrad och tillfredsställelse i ett visst användningsområde”. 

Enligt Kayem (2016), kan användbarhet definieras på olika sätt. Det kan handla om hur lätt 
något är att lära sig, hur många eller få fel användarna gör och hur lätt det är för användare att 
skapa minnesvärdhet vid användning av tjänsten/produkten. Även Inglesant & Sasse (2010) 
skriver om användbarhet, mer specifikt om lösenordspolicys. De skriver att om användare 
tvingas byta lösenord med jämna intervaller eller använda lösenord de inte är bekväma med, så 
kan det bildas frustration och/eller ineffektivitet. Byte av lösenord brukar ske utifrån ett 
säkerhetsperspektiv. Kayem (2016), skriver att minnesvärdhet ofta är det som brister när det 
kommer till användbarhet. Användare har en benägenhet att utveckla dåliga beteenden när det 
kommer till lösenordshantering. Ett typiskt exempel på dåligt beteende med användare är att det 
förekommer liknande lösenord över flera olika system/plattformar. 
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Kayem (2016) samt Inglesant & Sasse (2010) skriver mycket om minnesvärdhet, något som är 
viktigt om användare skall kunna använda en tjänst eller en produkt. Även Green & Romney 
(2005), hävdar att om användare glömmer bort lösenord, så är det mycket tid och resurser som 
går åt för att hantera detta. Alltså bör lösenord vara enkla att använda och komma ihåg, annars 
anses de minska i användbarhet. 

3.4 Lösenord 
Inglesant & Sasse (2010), skriver skydd av personlig och eller känslig information är något 
självklart, det är logiskt att vilja begränsa tillgänglighet till information av denna typ. Något som 
man kan åstadkomma med hjälp av lösenord. Enligt Inglesant & Sasse (2010), är det 
teckenbaserade lösenord som förekommer mest vid autentisering, även då alternativ som 
grafiska och biometriska autentiseringstekniker blivit alltmer vanligt, något som bekräftas av 
Basavala et al. (2012). 
  
Moderna mobiltelefoner är avsedda att kunna ge snabb och frekvent tillgång åt användare, 
vilket kan leda till äventyrad säkerhet. Detta fenomen är något som Mayron (2015) skriver om, 
teckenbaserade lösenord anses exempelvis vara ett säkert alternativ, som dock tar lång tid att 
använda sig utav. Biometriska autentiseringstekniker, till skillnad från teckenbaserade lösenord 
går inte att glömma bort, de är alltid tillgängliga och kan matas in på ett ögonblick (Mayron, 
2015). 
  
Vi har valt att dela in detta avsnitt i olika delar, där vi först undersöker teckenbaserade lösenord 
och sedan på fingeravtrycksläsning. Det vi kommer gå igenom är bland annat användbarhet och 
hur dessa autentiseringstekniker används, även säkerhetsaspekter är något vi kommer att kika 
närmare på. 

3.4.1 Teckenbaserade lösenord 
Basavala et al. (2012) skriver att personer har mellan 10-15 lösenord som används till att 
skydda online-konton och enheter. Rent allmänt så bör det vara enkelt för användare att komma 
ihåg ett par teckenbaserade lösenord, men att hålla koll på flera stycken samtidigt är försämrar 
minnesvärdhet. Det kan även ses som ett säkerhetshot eftersom användare istället väljer enkla 
lösenord som är enkla att komma ihåg, vilket samtidigt gör dem enkla att gissa och stjäla 
(Basavala et al. 2012). 
  
Teckenbaserade lösenord kräver en exakt matchning vid autentisering, detta har tekniska 
fördelar som gör att kontrollen om lösenordet är korrekt eller ej går väldigt snabbt. Ett starkt 
lösenord ser till att det blir svårt att gissa sig till men kräver att användaren väljer ett relativt 
komplicerat lösenord. Detta eftersom ett starkt lösenord bör bestå av en blandning speciella 
tecken, stora samt små bokstäver och undvika vanligt förekommande ord. Något som kan leda 
till konsekvenser, exempelvis att lösenordet blir svårt att mata in och minnesvärdhet minskar 
hos användare (Mayron, 2015). 
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Inglesant & Sasse (2010), skriver att höga krav på teckenbaserade lösenord kan appliceras för 
att säkerställa användares säkerhet. Lösenordspolicys kan exempelvis tvinga personer att byta 
lösenord med jämna intervaller, där nya lösenord i vissa fall inte får likna tidigare lösenord. 
Detta kan leda till att användare börjar anteckna lösenord, eftersom det nya lösenordet blir svårt 
att lägga på minnet, vilket samtidigt motverkar säkerheten. Green & Romney (2005), skriver att 
om man jämför teckenbaserade lösenord med fingeravtrycksläsning, så läggs det mycket mer 
resurser på att hantera bortglömda teckenbaserade lösenord. Schmidt och Jaeger (2013), 
skriver att eftersom teckenbaserade lösenord inte kräver någon extra fysisk hårdvara, så ökar 
användbarhet. De ser dock problem med minnesvärdhet, de hävdar att användare väljer svaga 
lösenord som är enkla att gissa över starka men komplicerade lösenord. 
De flesta smartphones styrs med en fingerstyrd skärm, detta är mångfunktionellt och smidigt 
men medför nackdelar för användaren vid inmatning av tecken. Telefontillverkare har löst detta 
problem med hjälp av algoritmer som assisterar användaren genom att korrigera stavfel. Detta 
fungerar dock inte vid inmatning av ett lösenord, vilket leder till att inmatning av teckenbaserade 
slöas ner avsevärt. Användare kan pga. Detta komma att välja enklare lösenord, vilket då kan 
leda till att säkerheten äventyras (Mayron, 2015). 

3.4.2 Fingeravtrycksläsning 
Fingertoppen innehåller mönster som är unikt för varje person, fingeravtrycksläsning nyttjar 
detta och mönstret används som en resurs vid autentisering. Detta sker genom att en 
fingeravläsare skannar fingertoppen och identifierar då bland annat de små mönster som 
återfinns där och även vart porer är placerade (Mayron, 2015). Då fingret alltid finns tillgängligt 
när man använder mobiltelefonen, så kan fingeravtrycksläsning anses vara en lämplig 
autentiseringsteknik vid autentisering. Inte heller går det att glömma bort denna typ av 
autentiseringsteknik och man kan alltså identifiera sig genom att helt enkelt sätta fingret på rätt 
ställe (Mayron, 2015). 
  
Green & Romney (2005), instämmer med ovanstående stycke, de menar att en stor fördel med 
fingeravtrycksläsning är dess användbarhet, man behöver t.ex. Inte komma ihåg en sträng 
tecken. De anser att en autentiseringsteknik ska vara simpel, smidig och ska gå snabbt att 
använda. En användare behöver ju endast placera fingret på en scanner/avläsare, som sedan 
avgör om användaren skall få tillträde eller ej. De talar alltså mycket för att fingeravtrycksläsning 
kan ses som ett bättre alternativ till teckenbaserade lösenord. Även Václav & Zdeněk (2002), 
jämför fingeravtrycksläsning mot teckenbaserade lösenord, de skriver att biometriska 
autentiseringstekniker som fingeravtrycksläsning fungerer som en automatiserad process där 
man identifierar personliga egenskaper. Detta till skillnad från teckenbaserade lösenord, vars 
egenskaper kan glömmas bort eller bli stulna. 
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Användbarhet med fingeravtrycksläsning är något som även Maple & Norrington (2006), skriver 
om. De menar att användbarheten inte håller måttet eller rent av är omöjligt att använda för 
vissa grupper människor. Det kan exempelvis handla om personer med defekta händer i form 
av saknad av fingrar samt dåligt motorik i händer eller armar. Problemen uppstår inte endast för 
personer som inte har fingrar utan det kan även vara personer som tillfälligt råkat ut för skador 
på fingrarna vilket omöjliggör användning. Med andra ord anser de att användarvänligheten inte 
ens existerar hos vissa målgrupper.  
 
Tidigare har vi nämnt att en stor fördel med fingeravtrycksläsning är att denna 
autentiseringsteknik är bunden till individen. Detta kan dock ses som en nackdel, enligt Mayron 
(2015), som menar att om en individ får sitt fingeravtryck kopierat av en hackare så är man i 
stort sett hjälplös. Ett fingeravtryck går ju inte att ändra på, enda sättet att ändra på lösenord är 
isåfall att använda ett annat finger. När en person ska autentisera sig med hjälp av 
fingeravtrycksläsning så jämförs det lästa fingeravtrycket mot det som finns lagrade i systemet. 
Beroende på hur väl det matchar mot det lagrade blir individen godkänd eller ej. Denna 
processen tar längre tid jämfört med autentisering processen med teckenbaserade lösenord. 
Detta då man kan behöva kolla flera olika mönster mot den mall som finns lagrad. Medans med 
teckenbaserade lösenord så kan helt enkelt det angivna lösenordet jämföras mot det lagrade 
(Mayron, 2015). 
  
Green & Romney (2005), har mätt två felmarginaler hos fingeravtrycksläsning, false acceptance 
och false rejects. Detta har mätts genom ett nyttjande av industriledande fingeravtrycksläsare 
kombinerat med industriledande matchningsalgoritmer. I resultatet kom det fram att det fanns 
en false reject på 0.3 till 0.7% och en false acceptance på 0.0001% till 0.1%. Enligt (Yin, Ning & 
Yang) så har false reject och false acceptance ett samband. Om ett system skapas med en så 
låg false acceptance som möjligt så ökar dess false rejection avsevärt. Anledningen till detta är 
att man ökar kraven på en avläsning av ett matchande finger. Även fast false rejects försämrar 
användbarheten något, så är inte något man kan undvika. Om antalet false rejects minskar så 
skulle antalet false acceptance öka, vilket resulterar i att säkerheten skulle äventyras. Green & 
Romney (2005) anser att detta resultat visar tecken på att fingeravtrycksläsning är ett säkert 
alternativ som man kan använda sig utav i flera system. Ercel & Paderes (2015) håller dock inte 
med om detta, de att systemet är sårbart då det finns möjlighet att kopiera någons fingeravtryck. 
Även Václav & Zdeněk (2002), skriver att säkerhet av fingeravtrycksläsning kan äventyras, då 
kanalen mellan sensor och lagret av avtrycker kan angripas. Detta är något som de anser att 
man bör övervaka, vid användning av fingeravtrycksläsning, när det kommer till kopiering av 
avtryck så anser de dock att detta inte utgör någon risk. 
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4. Metod 
I detta avsnittet beskriver vi vilka metoder vi använt oss utav, hur de fungerar och framförallt vad 
vi baserat våra metodval utefter, alltså varför. Innan vi går in på djupet och förklarar vad vi gjort 
och varför, så inleder vi med en kort beskrivning om kvalitativa metoder och kvantitativa 
metoder, samt induktion och deduktion, detta för att skapa en slags bakgrund till de val vi gjort. 

4.1 Bakgrund till metodval 
Syftet med detta avsnittet är att beskriva kortfattat vad dessa begrepp handlar om, även vilka av 
dessa vi valt att använda oss utav. Teoriavsnitt och bakgrund till valet av detta kommer ske 
under datainsamling-avsnittet längre ner i metodavsnittet. 

4.1.1 Kvalitativ vs Kvantitativ undersökning 
Kvantitativ data innebär att bevis eller data som samlats in baseras på siffror, denna data 
presenteras ofta med hjälp av exempelvis grafer och diagram. Kvalitativ data innehåller icke 
numerisk data, istället ligger vikten hos exempelvis ord, ljud, reaktioner och bilder som man 
fångat vid exempelvis intervjuer (Oates, 2006). 
  
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer, vi använde oss av 
en intervjumall med strukturerade frågor. Eftersom det var semistrukturerade intervjuer kunde vi 
även anpassa oss efter situationen och forma frågor utifrån de svar vi fick, något vi kommer gå 
in mer i detalj kring senare i metodavsnittet. Kvalitativ undersökning passade bäst till vår studie, 
detta eftersom åsikter kring uppfattad säkerhet med mera, var något som vi ansåg inte kunde 
representeras med t.ex. Siffror och diagram. För att kunna förmedla data som denna behövde vi 
gå in mer på djupet, ta reda på varför deltagande i intervjun tyckte som de gjorde, en kritisk 
aspekt som vi ville få med i vår slutsats. 
  
Enligt Oates (2006) finns det dock vissa nackdelar med kvalitativa metoder, exempelvis kan 
man bli överrumplad av en stor volym insamlad data och detta kan bidra till att det blir svårt att 
bearbeta datan. Detta hade vi i åtanke när vi utförde vår undersökning och gjorde anpassningar 
för att tackla dessa nackdelar. Ett exempel på hur vi valde att undvika problem med stora 
volymer data, var att vi stegvis hanterade denna vid våra intervjuer. Vi valde att spela in dessa, 
sedan gick vi igenom dessa efteråt och transkriberade dem vid ett senare tillfälle, mer om detta i 
avsnitt 4.3. 
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4.1.2 Induktion, Deduktion och Abduktion 
Dataanalys är kritisk för att få en skapa en uppfattning om vad det finns för olika likheter och 
skillnader mellan den data man har införskaffat. Enligt Oates (2006) finns det två huvudsakliga 
sätt att analysera data, deduktivt eller induktivt. Det deduktiva sättet innebär att man utgår från 
en teori som redan är dokumenterad eller som man själv har skapat. Medans det induktiva 
arbetssättet innebär att man undersöker den insamlade datan med ett öppet sinne. Det innebär 
att man inte blandar in sina egna tankar eller uppfattning, man baserar istället sina slutsatser 
rent av på den data som man samlat in (Oates, 2006). 
  
I praktiskt utrednings- och forskningsarbete används ofta en kombination av dessa två ansatser, 
vilket kallas för abduktion. Det innebär att en studie exempelvis först utför några inledande 
intervjuer och utefter dessa bygger på en modell eller teori som kan testas i ett andra steg mot 
respondenter i en strukturerad intervjuundersökning (Leduc, 2007). 

 
(Leduc, 2007) 

 
Det sätt vi valde att arbeta utefter stämmer överens bäst med deduktion, vi utgick ifrån ett 
teoretiskt ramverk och formulerade frågeställningar utifrån detta. Vi testade sedan dessa 
frågeställningarna mot verkligheten med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Något vi 
upptäckte var exempelvis att andra autentiseringstekniker hade blivit allt mer populära på 
senare tid, åtminstone om man utgick ifrån de artiklar vi hade läst. Vid intervjuer kunde vi testa 
denna teori, används exempelvis fingeravtrycksläsning mer än teckenbaserade lösenord? 
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4.2 Metod för datainsamling 
Vi valde att använda oss utav ett teoriavsnitt och kombinera detta med intervjuer. Med intervjuer 
är det ju alltså kvalitativa semistrukturerade intervjuer vi syftar på. Vår plan med 
datainsamlingen, framförallt intervjuerna, var att gå så mycket på djup som möjligt, alltså 
undvika att breda ut oss för mycket. Istället för att utföra en exempelvis kvantitativ studie med 
100 deltagande så fann vi det mer intressant att istället ta reda på vad ett fåtal individer har för 
åsikter. 
 
 4.2.1 Teoriavsnitt 
Vi började med att gå igenom tidigare forskning och sökte efter passande och relevant material 
om det ämne som vi valt. Tidigare forskning kan vara exempelvis journaler, författare som 
citerats i artiklar och även undersöknings-artiklar som visar på att det finns mer att lära sig om 
ämnet (Oates, 2006). Vår bedömning var att denna delen av teoriavsnittet kunde hjälpa oss att 
få en känsla för området som vi ville forska. Det fungerar som en grund och hjälpa oss att lyfta 
fram frågeställningar till våra intervjuer.Med vårt teoriavsnitt ansåg vi, utefter vår insamlade data 
att vi lyckats identifiera vad vi anser är viktiga frågor som saknar svar. Även fast det fanns 
mycket information om olika autentiseringstekniker, kunde vi inte hitta något svar på vad 
faktiska användare har för åsikter och uppfattningar kring säkerhet med teckenbaserade 
lösenord. 

4.2.2 Databassökning 
Vi började med att söka efter data med hjälp av vetenskapliga artiklar, syftet var att samla 
information om teckenbaserade lösenord och andra autentiseringstekniker. Vi använde oss utav 
söktjänster och databaser för att hitta relevanta artiklar, dessa är IEEE Xplore och ACM Digital 
Library. Det fanns väldigt många databaser vi kunde valt och anledningen till att vi valde dessa 
var på grund av att de riktade sig först och främst mot tidskrifter och vetenskapliga artiklar inom 
informatikområdet. 
  
Vi började med att fundera på vad det var vi skulle söka efter, om man t.ex. Sökte på 
“password” med IEEE Xplore så fick man cirka fyra tusen resultat om detta. Vi behövde alltså 
hitta relevanta begrepp eller termer att söka på och då valde vi att följa ett tillvägagångssätt som 
Oates (2006) tar upp, nämligen att försäkra oss om kvaliteten hos de artiklar som vi väljer att 
använda oss utav. Vi skapade en matris som visar på hur vi analyserat artiklar och den finns 
med som bilaga (se bilaga 1, avsnitt 9.1). I denna kan man se att vi ställt olika krav på att 
artiklar till viss mån svarar på eller åtminstone har innehåll som passar våra frågeställningar. 
Med frågeställningar syftar vi på de underfrågor som vi gått igenom tidigare, vars syfte var att 
svara på vår initiala frågeställning. Vi valde även att ange vilken kvalitet som artiklar har, enligt 
våra då egna åsikter, alltså hur pass relevanta vi ansåg att de var, denna kvaliteten kunde vara 
antingen låg, medel eller hög. 
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Vi anpassade alltså våra sökningar utefter underfrågor till vår huvudsakliga frågeställning, de 
begrepp och termer vi valde att söka på var endast på engelska, detta eftersom de flesta 
artiklarna var skrivna på just engelska. Efter att vi inledde vår sökning lite försiktigt och efter att 
vi undersökt en del artiklar som vi fann relevanta, upptäckte vi ännu fler begrepp som vi ansåg 
var relevanta. Vi letade efter alternativ till teckenbaserade lösenord, då vi ville ha något att 
jämföra mot, vi upptäckte ganska snabbt att det fanns många olika alternativa 
autentiseringstekniker. Då bestämde vi oss för att fokusera på ett av dessa alternativ, alltså 
biometriska autentiseringstekniker. Om man sökte på biometriska lösenord så fick man mycket 
resultat även då och därför kände vi ett behov att precisera oss ännu mer och valde att fokusera 
på endast fingeravtrycksläsning. När vi sedan hittat ett par artiklar som handlade om 
teckenbaserade lösenord och fingeravtrycksläsning, så tittade vi även i deras referenslistor för 
att hitta ytterligare artiklar. Detta är något som Oates (2006) föreslår att man kan göra, då det 
kan förenkla att hitta fler användbara och relevanta artiklar. Några exempel på de sökord vi 
valde att använda oss utav är: “Biometric password”, “Traditional password”, “Perceived 
security”. Med söktjänsten IEEE Xplore kan man även, på ett enkelt sätt, söka på nya termer 
och begrepp inom det sökresultat man fått. Detta är något vi utnyttjade, exempelvis kunde man 
söka på “Password”, sedan sökte man på “Perceived security” eller “Phone”. Detta filtrerade 
bort många irrelevanta resultat och underlättade väldigt mycket vid sökningen av artiklar. 

4.2.3 Urval av databassökningar 
Som tidigare nämnt skapade vi en matris vars syfte var att förtydliga hur vi gått tillväga vid val 
av artiklar. I denna bilaga så betygsatte vi alltså  de artiklar vi valde att använda oss utav, utefter 
hur pass relevanta vi ansåg att dem var. För att avgöra detta, började vi med att läsa titeln på 
en artikel, om den väckt intresse så dyker vi lite djupare. Vi läste den abstrakta beskrivningen av 
texten och gjorde därefter en bedömning av texten baserat på denna. Om vi ansåg att den 
verkade vara relevant så gick vi igenom artikeln mer noggrant i nästa steg, de artiklar som var 
mindre intressant föll bort. Utifrån denna process fick vi fram artiklar som vi ansåg passa oss 
bra, då de diskuterade olika aspekter som passade till våra frågeställningar. Något man bör ha i 
åtanke vid val av artiklar är att vara försiktig med de som är nyligen publicerade, det krävs mer 
än ofta tid för artiklar att etablera sig. Däremot fungerar det lite annorlunda när det kommer till 
informatikområdet, ett ämne som utvecklas väldigt snabbt och där äldre artiklar till och med kan 
bli omoderna (Oates, 2006). Detta var något vi hade i åtanke vid val av artiklar, vi använde oss 
utav både äldre och nyligen publicerade artiklar. 
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4.2.4 Semistrukturerade intervjuer 
Vi valde att använda oss utav semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi utgick från 
strukturerade frågor men samtidigt fanns det flexibilitet, man kunde exempelvis ställa följdfrågor 
under intervjun som passade situationen. Genom att nyttja egenskaper från både strukturerade 
och ostrukturerade intervjuer kan semistrukturerade intervjuer fokusera mer på att hålla en 
konversation och intervjun kan anpassas till konversationens riktning (Oates, 2006). Med denna 
typen av intervjuer kunde vi alltså lyfta fram respondenternas åsikter och vid behov ställa 
relevanta frågor angående dessa. Hur säkerhet uppfattas kan ju variera rätt mycket, då ansåg vi 
att det var väldigt passande att kunna anpassa intervjuerna utefter respondenternas svar på 
våra frågor. 
  
Som tidigare nämnt använde vi oss utav en intervjumall, vilket var en lista med cirka 10-15 
strukturerade frågor som vi sökte svar på vid varje intervju. Ett exempel på en sådan fråga är 
“Hur gör du för att komma ihåg lösenord?”, det är en fråga som är svår att svara ja eller nej på, 
även om det är upp till respondenten att forma sitt svar. Vi var ute efter svar som baseras utefter 
respondenternas egna erfarenhet, samtidigt, oavsett vad respondenten svarade, så hade vi 
förberett ett antal följdfrågor som vi kunde gå vidare med. Dessa följdfrågor kunde variera rätt 
mycket, om respondenten exempelvis svarade på frågan ovan med “Det gör jag inte”, så kunde 
vi direkt följa upp detta med en följdfråga som “Hur kommer det sig då?”. En fördel som vi såg 
med följdfrågor vara alltså att man kunde be respondenten att förtydliga ett svar och be om 
komplettering vid behov. Även eventuella frågor som respondenten kan komma med går att 
besvara under intervjun, vilket kan leda till att intervjun utvecklas ännu mer (Bryman, 2018). Vår 
bedömning var även att något liknande hade varit svårt att uppnå med en kvantitativ 
undersökning. Intervjumallen som vi använde oss utav finns med som bilaga (se bilaga 2, 
avsnitt 9.2). 
  
Enligt Oates (2006), så kan det även vara bra att ge bakgrundsinformation till respondenter 
angående vår studie, därför valde vi att inför varje intervju gå igenom vilken typ av intervju det 
var vi skulle genomföra och bakgrund till vår studie. Vi såg även till att meddela respondenterna 
hur lång tid intervjun kommer ta på ett ungefär och att vi kommer spela in dessa. Enligt Oates 
(2006), så är det viktigt att på något sätt fånga in datan från intervjun, det går inte att förlita sig 
på det mänskliga minnet. Det rekommenderas istället att vi spelar in dessa intervjuer, vi valde 
att använda oss av enkla ljudinspelningar för att spara intervjudata. Efter att vi tagit fram ett 
tiotal frågor och eventuella följdfrågor som vi kunde använda oss utav, så valde vi att genomföra 
en pilotintervju/provintervju. Den huvudsakliga anledningen till varför vi valde att först genomföra 
en provintervju var för att säkra kvaliteten på de riktiga intervjuer. Denna provintervju utfördes 
på samma urval som det vi tänkt utföra de riktiga intervjuerna, mer om urval senare i 
metodavsnittet. Efter denna provintervju kunde vi senare finslipa vår intervjumall, omstrukturera 
vissa frågor och ta bort irrelevanta frågor. Vi valde att inte spela in denna provintervju då vi 
ansåg att det inte var nödvändigt, dess syfte var endast att hjälpa oss finslipa de riktiga 
intervjuerna. 
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De riktiga intervjuerna genomfördes med hjälp av Discord över internet, en modern röst & text 
chat applikation. Vi valde Discord då röstchatten är privat och är inte åtkomlig för obehöriga 
personer, ingen data sparas på någon server. Transkribering av intervjuer skedde via Google 
Docs, vilket är en gratis ordbehandlare som erbjuds av Google, även detta skedde över internet 
och vi samarbetade och transkriberade tillsammans i realtid med hjälp av detta. Med dessa 
tekniker kunde vi utföra intervjuer när det passade respondenten, morgon, dag eller kväll. 
Respondenten meddelas att det är möjligt att avbryta och fortsätta intervjun vid senare tillfälle 
om det av någon anledningen skulle behövas. Att kunna utföra intervju när det passar 
respondenten och att kunna pausa eller fortsätta vid ett senare tillfälle är något som även Oates 
(2006) förespråkar. Vi nämnde lite kort transkribering i detta avsnitt, något vi går in mer i detalj 
på i avsnitt 4.3. 

4.2.5 Urval 
För att få ett så optimalt urval som möjligt krävs det att man väljer en urvalsmetod som kan 
generalisera och representera den grupp man är ute efter (Oates, 2006). Den teknik vi använde 
oss utav när det kom till urval är en så kallad “Cluster sampling” teknik. Något som innebär att 
den typ av respondenter vi var intresserade av förekommer naturligt i klungor. Om man vill ha 
ett urval som representerar exempelvis hela Sverige, så var detta en passande teknik då vi med 
andra ord borde kunna hitta respondenter som matchade vårt intresse i klungor. Genom att 
använda en teknik som denna så kunde vi alltså få tag på respondenter som kunde föreställa en 
större mängd människor. För att avgränsa och precisera vår frågeställning som handlar om 
mobilanvändare, så valde vi därför att fokusera på universitetsstudenter. 
  
Eftersom mobilanvändare innefattar väldigt många människor, så valde vi alltså istället att 
fokusera på ett mindre urval (universitetsstudenter) som vi ansåg kunde representera den större 
gruppen användare. Oates (2006) skriver att skolor ofta kan vara ett bra exempel för klungor av 
människor, man kan få ett urval som representerar en större mängd människor, det är även 
mycket smidigare för de som utför intervjun. Det finns dock nackdelar med en teknik som 
denna, om man fokuserar på endast ett geografiskt placerat urval så kan det reducera 
representationen av det större urvalet (exempelvis resten av befolkningen som nyttjar 
mobiltelefoner). För att undvika detta valde vi att handplocka respondenter från olika universitet 
med olika geografiska positioner. 
  
Vår motivering till valet av just universitetsstudenter var att deras bakgrund kan variera och 
likaså kan den kunskap de besitter inom olika områden. Med varierande kunskap menar vi att 
en student som läser exempelvis företagsekonomi möjligtvis är mindre insatt i 
informationssäkerhet än en student som läser systemvetenskap, samtidigt kan det vara tvärtom. 
Eftersom detta är en kvalitativ studie så är det utmärkt med ett urval där personer är olika, då vi 
vill lyfta fram att användare kan ha olika åsikter angående uppfattad säkerhet. 
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4.3 Metod för analys 
I detta avsnittet kommer vi gå in lite mer i detalj kring hur vi valde att analysera vår data, alltså 
både teoriavsnittet och intervjuerna. 
  
Tidigare i vår studie så samlade vi in data från artiklar, vi hade format ett par underfrågor till vår 
initiala och huvudsakliga frågeställning, med dessa som grund samlade vi alltså in data. Denna 
data som vi fångat in hjälpte oss sedan att skapa och formulera frågor inför våra intervjuer, vi 
utgick alltså från tidigare forskning. Vid analys av teoriavsnittet och intervjuer så bearbetade vi 
insamlad data och försökte sätta dessa i relation till tidigare forskning. Vi bildade 
frågeställningar eller teorier utifrån tidigare forskning som vi ville testa mot verkligheten. Vid 
analys undersökte vi alltså mer noggrant om hur teorin/den tidigare forskningen faktiskt 
jämförde sig mot verkligheten. 
  
Något vi kom fram till i början av studien, när vi sökte artiklar var ju att det saknades information 
om vad användare har för faktiska åsikter om teckenbaserade lösenord. Data som denna har vi 
samlat in via våra intervjuer, men den visade sig vara ganska svår att jämföra mot tidigare 
forskning, då det inte fanns något som vi egentligen kunde återkoppla till. Frågorna var dock 
baserade, som tidigare nämnt utifrån vårt teoretiska ramverk, därför hade vi med noga utvalda 
frågor samlat in data som faktiskt gick att jämföra och återkoppla till den tidigare forskningen. 
  
När det kommer till teoriavsnittet och analys av detta så var det först och främst de 
frågeställningar som vi bildat tidigare i studien som var av intresse. Vad vi menar med det är att 
den data vi hade samlat in, vår teori, alltså skulle gå att återkoppla mot dessa frågeställningar. 
Vi inledde därför vår analys med att undersöka om dessa går att svara på eller inte utifrån vår 
teori. Efter detta så gick vi vidare med analys av intervjuer, dessa hade vi transkriberat för att 
kunna söka igenom och analysera. 
  
Transkribering av intervjuer skedde inte under analysdelen av studien, det är något vi arbetade 
med efter varje genomförd intervju. Oates (2006), anser att man bör transkribera inspelningar, 
eftersom att det är mycket enklare att söka igenom och analysera datan i skriven form. Det är 
även vanligt att man underskattar hur lång tid det tar att transkribera en intervju, man kan räkna 
med att det tar upp till fem timmar att transkribera en timmes inspelning. Vår plan var först att 
försöka skriva ner svar i realtid och därmed undvika att spendera timmar på transkribering, 
något som dock visade sig var svårt och försämrade kvaliteten på intervjun. Därför valde vi att 
följa Oates råd och transkriberade istället intervjuerna i efterhand. Varje intervju varade i cirka 
30 minuter och det tog ungefär två timmar att transkribera varje intervju, totalt utförde vi sju 
intervjuer. 
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När vi transkriberade intervjuerna så lade vi även till kommentarer på vissa ställen där det 
exempelvis kunde vara svårt att höra vad som sades, eller när vi helt enkelt uppmärksammade 
något av intresse. Detta är något som Oates (2006) också förespråkar, det kan vara bra att få 
med egna tankar kring vad som sades när man transkriberar. Det framgår även av Oates (2006) 
att man bör transkribera atmosfär, gester/rörelser, respondenten kan rör väldigt mycket på 
händerna när man talar om ett visst ämne. Detta ger intervjun fyllighet och intonation, något 
som vi dock valde att hoppa över, då vi ansåg att det inte var särskilt relevant. Det är även svårt 
att få med rörelser osv. Vid endast ljudinspelning, då hade vi istället behövt använda oss utav 
videoinspelning. Vi valde även att redigera en del vid transkribering, då det kändes onödigt att 
ha med massa “Öhh...”, “Hmm...” osv. 
  
Som tidigare nämnt så var det totalt sju riktiga intervjuer som utfördes och transkriberades, det 
var inte helt enkelt att veta i förväg när man skulle uppnå så kallad teoretisk mättnad. Det var 
först efter vi genomfört fem intervjuer som vi märkte att svaren började likna varandra en del. Vi 
valde då att genomföra ytterligare två intervjuer och efter dessa så kände vi att det fanns 
tillräckligt med data för att gå vidare med studien. Vi hade planerat att utföra dessa intervjuer 
inom loppet av en vecka, alltså fem arbetsdagar och i slutändan så stämde den tiden det tog 
överens ganska bra med vår initiala plan. Det är ju svårt att utföra alla intervjuer på en och 
samma dag, samtidigt går mycket tid åt till transkribering. Som Bryman (2018) skriver, så bör ett 
urval inte vara större än att det går att hantera inom de givna tidsramarna och de resurser som 
finns. 
  
Transkribering skedde dock som sagt inte under analysdelen, både vid transkribering och 
analys av dessa så var det dock tydligt att det fanns mycket samband mellan intervjuerna. Vi 
började med att noga läsa igenom våra transkriberingar och noterade de delar som vi tyckte var 
extra intressanta (Bryman, 2018). Det fanns som tidigare nämnt även en del samband mellan 
intervjuerna, det vi menar med detta var att respondenter kunde ha liknande svar på vissa 
frågor. Det kändes onödigt att ta med alla dessa svar vid analys, istället kunde vi skriva 
exempelvis: “Vid intervju 1,2 och 5 så svarade respondenterna likadant…”. 
  
Vi ville undvika att gå in för mycket i detalj kring vad exakt det var som vi analyserade i detta 
avsnitt, mer information om detta följer istället nedan i avsnitt 5. 
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5. Resultat och Analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av vår teori, de semistrukturerade intervjuerna, vi 
analyserar detta resultat och återkopplar till underfrågor och den huvudsakliga frågeställning. En 
analys kommer ske efter varje presentation av resultat, vi har valt att slå ihop resultat och 
analys på detta vis. Vid presentering av svar och citat från intervjuer kommer vi att använda 
färger för att representera vem det är som pratar (rött = intervjuare, blått = respondent). Vi 
kommer även använda oss av fiktiva namn för respondenter vid behov, för att öka läsbarheten. 
  
Vi börjar varje resultat-avsnitt med att sammanställa relevant data från intervjuer. Senare 
analyseras detta i ett eget analys-avsnitt som följer föregående sammanställning, detta är 
strukturen för resultat och analys avsnittet. Frågor som ställdes under intervjuerna kommer att 
utforma rubriker för att förtydliga ytterligare. 

5.1 Resultat - Vad är mobilanvändares uppfattningar om 
teckenbaserade lösenord kontra fingeravtrycksläsning? 

5.1.1 “Vilka autentiseringstekniker känner du till?” 
Samtliga respondenter tenderar att nämna några av de autentiseringstekniker som de kommer i 
kontakt med genom sina mobiltelefoner. Detta inkluderar fingeravtrycksläsning, 
ansiktsigenkänning, grafiska eller teckenbaserade lösenord. Ingen av de intervjuade personerna 
spekulerade i autentiseringstekniker som nyttjas utanför mobiltelefoner eller datorer.  

5.1.2 “Vad respondenterna anser är lösenords huvudsakliga uppgift?“  
Något som kan hjälpa till att besvara huruvida teckenbaserade lösenord och 
fingeravtrycksläsning jämför sig med varandra. Det visade sig att de flesta respondenterna kom 
med liknande svar, nämligen att skydda personlig information, de flesta hade även kommit i 
kontakt med båda dessa autentiseringstekniker. 

5.1.3 “Vad de anser är viktigt när man väljer ett nytt teckenbaserat 
lösenord?“ 
De flesta respondenterna tyckte att teckenbaserade lösenord bör bestå utav en kombination 
med speciella tecken, stora samt små bokstäver och kanske någon siffra. Det framgår av detta 
att respondenterna verkar ha en korrekt uppfattning om vad som utgör ett starkt lösenord. 

5.1.4  “Prioriterar du starka lösenord över minnesvärdhet?“ 
Vi valde att ställa denna frågan eftersom att respondenter tidigare visat tecken på att ha en 
korrekt uppfattning om vad som utgör starka lösenord. Svaren vi fick här var i de flesta fall nej, 
Erik svarade så här “Nej, det skulle jag inte vilja säga, jag föredrar minnesvärdhet, jag vill 
mycket hellre komma ihåg ett lösenord och göra det enkelt att logga in.”. 
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5.1.5 “Vad är din åsikt om fingeravtrycksläsning kontra teckenbaserade 
lösenord?”  
Den generella åsikten bland respondenterna var mer positiv till fingeravtrycksläsning. Om valet 
stod mellan dessa två, var det tydligt att de flesta hade valt fingeravtrycksläsning som 
autentiseringsteknik. Maria svarade exempelvis så här: “Att skriva långa och säkra lösenord på 
mobiler tar ju mycket längre tid att mata in än på exempelvis en dator. Det går ju även mycket 
snabbare att bara dra fingret vid fingeravtrycksläsning för att autentisera sig. Därför kör jag 
fingeravtrycksläsning så mycket som möjligt istället för teckenbaserade lösenord.”. Vi ställde då 
följdfrågan “Du nämner datorer, hur ser användandet av lösenord ut där?”. Varpå Maria 
svarade: “Största anledningen att jag kör teckenbaserade lösenord och inte kör 
fingeravtrycksläsning på min dator är nog för att det inte är riktigt lika lättillgängligt som det är på 
telefonen. Om man kollar på exempelvis min stationära dator så använder jag ju aldrig 
fingeravtrycksläsning, det finns ingen, hade det funnits ett smidigt alternativ som det på min 
bärbara dator hade jag garanterat använt det istället.”. 

5.2 Analys - Vad är mobilanvändares uppfattningar om 
teckenbaserade lösenord kontra fingeravtrycksläsning? 
 
Utifrån det ovanstående resultatet i avsnitt 5.1, så framgår det vid intervjuer att respondenterna 
både kände till och hade kommit i kontakt med olika typer av autentiseringstekniker. Det ges 
dock inget uttryck av dessa intervjuer att andra autentiseringstekniker används oftare än 
teckenbaserade. Detta verkar stämma överens med vårt teoriavsnitt, nämligen att 
teckenbaserade lösenord är den autentiseringsteknik som förekommer mest vid autentisering 
(Inglesant & Sasse, 2010). Minnesvärdhet är också något som tas upp ofta, i vårt teoriavsnitt 
upptäckte vi att personer har mellan 10-15 teckenbaserade lösenord, en siffra som dock bör tas 
med en nypa salt då det kanske inte stämmer överens helt och hållet med verkligheten idag.  
 
När det kommer till mobiltelefoner så framgår det av resultatet att snabb och frekvent tillgång 
ligger i fokus hos användare. Det verkar som att fingeravtrycksläsning presterar bättre, eftersom 
teckenbaserade lösenord kan ta lång tid att mata in och vara svåra att komma ihåg. Vid 
intervjuer angående detta så var det tydligt att respondenter prioriterade användbarhet över 
säkerhet. Detta anser vi bekräftas när vi ställer frågan om det prioriterar starka lösenord över 
minnesvärdhet, de flesta svarade nej. Vilket visar på att den tidigare forskningen angående 
fokus på snabb och frekvent tillgång med mobiltelefoner stämmer överens med verkligheten. 
Mobilanvändare verkar föredra fingeravtrycksläsning framför teckenbaserade lösenord. I vårt 
teoriavsnitt så anses teckenbaserade lösenord vara säkert men tar lång tid att använda sig utav 
(Mayron, 2015).  
 
 
 
 



Sida 26 

Andra autentiseringstekniker som fingeravtrycksläsning menar Mayron (2015) är smidigare att 
använda sig utav, det finns inget behov av att komma ihåg fingeravtrycksläsning, denna 
autentiseringsteknik finns alltid tillgänglig och går inte att glömma bort. I vår teori kan vi dock se 
att telefontillverkare har försökt sig på att lösa vissa inmatningsproblem med hjälp av algoritmer 
som assisterar användaren genom att korrigera stavfel. Detta fungerar dock inte vid nyttjandet 
av ett teckenbaserat lösenord. Dessa algoritmer kan ej hjälpa användare vid inmatning och 
därmed kvarstår inmatnings-problemet med denna autentiseringsteknik. Detta framstår som ett 
seriöst problem, det finns indikationer på att säkerheten med teckenbaserade lösenord 
äventyras, då användare troligtvis väljer ett enklare lösenord (Mayron, 2015). 
 
När man jämför dessa två autentiseringstekniker så är vår bedömning att teckenbaserade 
lösenord kan anses vara krångliga att både mata in och komma ihåg. Vår uppfattning av den 
data vi samlat in från intervjuerna är att inmatning av lösenord endast är problematiskt hos 
mobiltelefoner, inte nödvändigtvis datorer. Detta eftersom de flesta moderna mobiltelefonerna 
styrs genom nyttjandet av en fingerstyrd skärm och inget fysiskt tangentbord. Basavala et al. 
(2012), skriver att när användare har flera lösenord så tenderar dessa användare att välja enkla 
lösenord, detta för att kunna komma ihåg dem. Ett enkelt lösenord är raka motsatsen till starka 
lösenord och enligt Inglesant & Sasse (2010), är ett starkt teckenbaserat lösenord långt, 
komplext och det återanvänds inte någon annanstans. 
 
 
Sammanfattningsvis är vår bedömning att teckenbaserade, även om det är den mest vanligt 
förekommande autentiseringstekniken, inte är särskilt populärt hos mobilanvändare. Till skillnad 
från teckenbaserade lösenord så behöver man inte memorera fingeravtrycksläsning. Det är 
något som man alltid har tillgängligt och går snabbt att använda, det är bland annat därför som 
mobilanvändare verkar föredra detta alternativ. Det gäller dock, som tidigare nämnt 
mobiltelefoner och åsikter angående dessa autentiseringstekniker förändras en del när det 
handlar om datorer. Vår bedömning utifrån resultatet i avsnitt 5.1 är att teckenbaserade 
lösenord verkar vara ett sämre alternativ, enligt mobilanvändare om man jämför med 
fingeravtrycksläsning. 
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5.3 Resultat - Vad är mobilanvändares uppfattning om 
användbarhet med teckenbaserade lösenord kontra 
fingeravtrycksläsning? 

5.3.1 “Hur ofta brukar du byta dina teckenbaserade lösenord?“ 
Samtliga respondenter kom med liknande svar angående detta, nämligen att man byter 
lösenord väldigt sällan. Johan svarade så här, “Jag byter i stort sett endast när det krävs, om 
man blir tillfrågad av exempelvis en hemsida att byta då gör jag det. Även om en sida läckt 
uppgifter om mig så kan jag tänka mig att byta lösenord, aldrig annars.”.  

5.3.2 “Hur känns det att blir tvingad och blir tvingad att byta lösenord?” 
Något som ännu en gång, samtliga respondenter hade liknande svar på, nämligen att det var 
något negativt. Att tvingas byta lösenord kunde ofta leda till att lösenord glöms bort och det 
skapar allmän oreda. Emil svarade så här, “Inte så roligt, jag har inte så stor variation på mina 
lösenord, jag vill ha en riktigt bra anledning till att behöva byta lösenord annars hatar jag det. 
Jag har ett eget litet system som jag använder mig utav och det blir kaos när man tvingas byta 
lösenord.”. 

5.3.3 “Hur gör du för att komma ihåg lösenord?”  
Viktor svarade, “Jag kör som sagt samma lösenord på allt, sen har jag lösenord som kanske är 
kopplat till något nära mig, namn osv. Jag har även använt samma lösenord så länge att det 
verkligen sitter, det är så jag kommer ihåg det.” Detta svar faller i linje med vad de andra 
respondenterna svarade på denna fråga. Det framgår av intervjuerna att samtliga respondenter 
använder sig av ett fåtal lösenord, som de anser vara enkla att komma ihåg.  

5.3.4 ”Kan du berätta mer om användandet av teckenbaserade lösenord på 
mobiler?” 
Även här fick vi väldigt liknande svar från samtliga respondenter. De anser att det tar tid, kan 
vara krångligt och att det inte alls är smidigt, däremot fungerar det bättre med teckenbaserade 
lösenord på en dator. 
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5.4 Analys - Vad är mobilanvändares uppfattning om 
användbarhet med teckenbaserade lösenord kontra 
fingeravtrycksläsning? 
 
Utifrån det ovanstående resultatet i avsnitt 5.3, så framgår det att minnesvärdhet är något som 
har enorm betydelse när det kommer till användbarhet. Respondenterna verkar ha en tendens 
att utveckla dåliga vanor som leder till försämrad säkerhet. I vårt teoriavsnitt framgår det enligt 
Inglessant & Sasse (2010), att minnesvärdhet är ett problem som kan bidra till minskad 
användbarhet. De menar att starka teckenbaserade lösenord kan komma med höga krav, detta 
för att säkerställa användares säkerhet. Lösenordspolicys kan vara en typ av krav, något som 
exempelvis kan tvinga användare att byta lösenord med jämna intervaller, där det nya 
lösenordet inte får likna det föregående. Krav som dessa kan ställa till med problem, användare 
kanske börjar anteckna lösenord på post-it lappar osv. Eftersom att nya lösenord kan vara svårt 
att komma ihåg så påverkas både användbarhet och säkerhet. 
 
Det framgår även i resultatet att teckenbaserade lösenord är betydligt mycket krångligare att 
mata in och använda sig utav än fingeravtrycksläsning, generell konsensus är att 
fingeravtrycksläsning är betydligt mycket smidigare att använda sig utav. Detta bekräftas även i 
vårt teoriavsnitt, alltså att teckenbaserade lösenord är svårare att använda sig utav på 
mobiltelefoner, de tar längre tid att mata in jämfört mot fingeravtrycksläsning. Mayron (2015), 
skriver att när säkerhet ligger i fokus, så krävs det komplexa lösenord. Komplexa 
teckenbaserade lösenord bör bestå av en blandning med speciella tecken, stora samt små 
bokstäver osv. Starka lösenord är dock svåra att komma ihåg och tar lång tid att mata in och 
påverkar användbarheten negativt. 
  
När man efterfrågas autentisering vid användande av mobiltelefonen så kan därför biometriska 
autentiseringstekniker som fingeravtrycksläsning anses vara den mest lämpliga 
autentiseringstekniken. Detta eftersom en mobilanvändare alltid har sitt finger tillgängligt, de kan 
inte glömmas bort och man kan identifiera sig genom att helt enkelt sätta fingret på rätt ställe 
(Mayron, 2015). Detta bekräftas även av Green & Romney (2005) som menar att 
mobilanvändare ofta efterfrågar autentisering som är simpel, smidig och det ska gå snabbt, 
detta är alltså punkter som de menar att fingeravtrycksläsning lever upp till. 
  
Sammanfattningsvis är vår bedömning att användbarheten skiljer sig en hel del hos 
teckenbaserade lösenord jämfört med fingeravtrycksläsning. fingeravtrycksläsning saknar i stort 
sett helt och hållet ett behov av minnesvärdhet, något som teckenbaserade lösenord tydligt lider 
utav. Mobilanvändare föredrar att använda fingeravtrycksläsning då det är smidigt, simpelt och 
framförallt snabbt. Teckenbaserade lösenord anses nämligen vara krångligt att mata in, vilket 
leder till att det även tar längre tid att mata in. Svaren vi fick av respondenterna verkar även 
stämma överens väl med vårt teoriavsnitt om användbarhet. 
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5.5 Resultat - Hur skiljer sig mobilanvändares uppfattade 
säkerhet mot den faktiska säkerheten? 

5.5.1 “Låter du telefonen, hemsidor eller andra tjänster komma ihåg 
lösenord åt dig?”  
När det kommer till denna frågan så märkte vi att svaren kunde skilja en del, vissa respondenter 
var skeptiska till detta och sparade aldrig lösenord på någon plattform eller hemsida. Andra 
respondenter menade att de endast sparade sina lösenord på plattformar som ett välkänt 
företag hade skapat, exempelvis Google eller Apple. Välkända företag har en tendens att 
uppfattas som säkrare än mindre kände alternativ. 

5.5.2 “Vad är din åsikt om detta? “Uppfattar du att en hemsida eller ett 
system som ser i din definition snygg(t) och professionell(t) ut, som mer 
säker(t)?” 
Här fann vi tecken på en generell konsensus, nämligen att utseendet spelar en stor roll. 
Samtliga respondenter svarade liknande, att en hemsida som ser professionell och seriös/snygg 
ut, gav ett intryck av att vara mycket mer pålitlig än hemsidor som är fyllda med exempelvis 
massa störande reklam. Erik svarade så här, “Ja det är svårt att säga, det är ju mer tilltalande 
med en snygg och välkänd hemsida. Det är dock inte så att jag känner, ‘Oj nu ska jag göra ett 
konto’, jag har som sagt fortfarande ett säkerhetstänk och är lite försiktig av mig. Om jag trycker 
någonstans på exempelvis en hemsida och det kommer någon typ av “pop-up” reklam så 
kommer jag absolut inte mata in någon information på den hemsidan.”.  

5.5.3 “Anser du att du har ett högt säkerhetstänk?” 
Detta är en följdfråga vi ställde till ett flertal respondenter, som uttryckt att de använde sig av ett 
mindre antal enklare lösenord. Det svar vi fick var nästan alltid ja, även om respondenten vid 
tidigare tillfälle under intervjun kunde definierat ett starkt lösenord på liknande sätt som den 
tidigare forskning definierar starka lösenord.  
 

5.5.4 “Har du någonsin blivit utsatt för en lösenords-attack?” 
De flesta respondenterna hade inte blivit utsatta för någons slags lösenords-attack och vi 
målade då upp ett scenario där det kan ske. Emil gav då detta som var, “När företag blir 
attackerade och läcker mitt lösenord, nej då bryr jag mig inte. Däremot om någon får tag på mitt 
lösenord på annat sätt hade jag kanske ändrat mitt tänk, det är dock inget jag känt något behov 
av änsålänge.”. Ett svar som går att likna med de flesta respondenterna, de anser att eftersom 
de inte blivit utsatta för någon lösenords-attack i dagsläget, som det är medvetna om, så finns 
det inte heller något behov av att ändra på sina vanor. 
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5.5.5 “Av den data vi analyserat framgår det att uppfattad säkerhet kan 
påverka den faktiska säkerheten, är detta något du upplevt?” 
Svaren skiljde sig mellan de olika respondenterna, vissa nekade till att det påverkade dem, 
medans andra kunde tänka sig att de blev omedvetet påverkade. Vissa var fullt medvetna om 
att de blev påverkade, Maria svarade: “Ja det tror jag, om jag tror att något är ‘säkert’ så inbillar 
jag mig nog att det faktiskt är så i verkligheten. Jag tänker direkt på Avanza som är en 
internetbank, den litar jag ju direkt på, om de skulle svika mig vet jag inte riktigt vad jag skulle 
göra.”. En del svar påminde även om de svar vi fick på en av de tidigare frågorna. 
Emil svarade “Ja det är väl kanske när jag beställt något online, det var en gång jag skulle 
beställa från en hemsida som jag inte riktigt litade på, då valde jag att beställa med faktura 
istället för att ge dem mina kortuppgifter. Även hemsidor som har mycket såna där “pop up” 
reklamer är något jag avskyr, de undviker jag! Cookies är något som gör mig lite rädd också, jag 
var inne och sökte på hotell en gång, nu när jag går in på sociala medier så får jag massa 
reklam om hotell, det skrämmer mig lite grann.”. 
  

5.5.6 “Avslutande fråga, om du tänker tillbaka på de tidigare frågorna och 
dina svar, hur säkert uppfattar du att teckenbaserade lösenord är?” 
Här märkte vi att svaren liknade varandra en hel del, även fast respondenterna kunde ha olika 
definitioner av vad som avser faktisk säkerhet. Johan svarade så här, “Ja, nu i efterhand så 
känns det väl som att teckenbaserade lösenord inte är särskilt säkra. Jag vet ju dock inte hur 
det fungerar egentligen, vet inte hur det ser ut i bakgrunden, eller vad man ska säga… Jag 
föredrar ju fingeravtrycksläsning egentligen, men det vet jag ju inte heller hur det fungerar. Vet 
inte riktigt vad man ska säga, det känns dock som att teckenbaserade lösenord kommer med en 
viss säkerhet, även om den kanske kunde ha varit bättre.”. De flesta svaren faller i samma linje 
som detta, de framgår tydligt att de flesta respondenterna inte har någon bra koll på hur pass 
säkert teckenbaserade lösenord är, eller inte är. Detsamma gäller även fingeravtrycksläsning, 
vår bedömning är dock att respondenterna har en tendens att föredra fingeravtrycksläsning 
framför den teckenbaserade autentiseringstekniken. Det framgår även att om det hade givits 
möjlighet att ersätta teckenbaserade lösenord med fingeravtrycksläsning på datorer och 
hemsidor, så hade troligtvis respondenterna valt att göra detta. 
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5.6 Analys - Hur skiljer sig mobilanvändares uppfattade 
säkerhet mot den faktiska säkerheten? 
 
Många av de frågorna som vi ställde under intervjuerna handlade om just säkerhet, faktisk såväl 
som uppfattad, med fokus på det sistnämnda. Vi upptäckte att de flesta respondenterna hade 
liknande definitioner av vad ett starkt lösenord är för något, de flesta respondenterna ansåg sig 
även ha ett högt säkerhetstänk när det kommer till lösenord. Vi upptäckte dock att respondenter 
som anser sig ha högt säkerhetstänk väldigt ofta hade endast ett fåtal lösenord som det nyttjade 
på flera olika system/hemsidor. Enligt vår tidigare forskning så visar detta tecken på bristande 
säkerhet, då man bör undvika att ha liknande lösenord på flera ställen, ändå anser de ha ett 
högt säkerhetstänk? Det var något som inte stämde helt enkelt, vår bedömning av detta är att 
respondenter förlitar sig blint på att deras definition och uppfattning kring säkerhet är den rätta 
tolkningen, något som går emot vår tidigare forskning kring säkerhet.  
 
Vad som faktiskt definierar faktiskt säkerhet är ju inte helt enkelt att sätta fingret på, om man går 
på det spår som Oscarsson (2007) skriver om angående faktiskt säkerhet, som vi tog upp i vårt 
teoriavsnitt. Så framgår det att faktisk säkerhet är ett tillstånd, något som är synonymt med CIA 
triaden, samtidigt är det något som är svårt att sätta fingret på, eftersom att det är just ett 
tillstånd. Enligt resultatet framgår det även att faktisk säkerhet handlar en hel del om att hantera 
risker, alltså att eliminera dessa. Uppfattad säkerhet däremot handlar istället om, precis som det 
låter, personers uppfattning om säkerhet. Det är vår bedömning, om man utgår ifrån den 
definitionen av faktisk säkerhet som Oscarsson (2007), skriver om, att våra respondenter i 
själva verket har ett bristande säkerhetstänk. Vi frågade om våra respondenter någonsin utsatts 
för en lösenords-attack, de flesta svarade nej på denna frågan och även om de hade råkat ut för 
en sådan typ av attack så hade det troligtvis inte ändrat sitt tänk kring säkerhet. Något som vi 
anser ytterligare stärker vår tidigare bedömning av att det har ett bristande säkerhetstänk. 
  
Vi fortsatte leta efter skillnader på faktisk och upplevd säkerhet hos mobilanvändare, resultatet 
visar på att respondenter har skilda uppfattningar kring huruvida uppfattad säkerhet kan komma 
att påverka faktiskt säkerhet eller ej. Det framgår exempelvis att vissa respondenter kan 
uppfatta vissa hemsidor eller system som mer säkra än andra, vilket även kan leda till att de 
låter dessa system eller hemsidor spara lösenord och annan information. Respondenter har 
alltså en tendens att lita mer på välkända system och hemsidor som ser enligt deras definition 
professionella ut. I verkligheten dock, kan ju en hemsida som ser exempelvis trevlig ut, vara 
mindre säker än en “mindre trevlig” hemsida. Vår bedömning av detta är alltså att även fast det 
finns relationer mellan uppfattad säkerhet och faktiskt säkerhet, finns det fortfarande en hel del 
skillnader mellan dessa. 
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Utifrån det resultat vi fått fram av intervjuerna kan vi se att respondenter alltså har en tendens 
att lita mer på välkända system och hemsidor. I vårt teoriavsnitt skriver vi att en individ kan 
tveka att använda tjänster och verktyg om de misstänker att skydd av data, integritet och 
säkerhet vid exempelvis internetköp brister (Mekovec & Hutinski, 2012). Även Oscarsson 
(2007), bekräftar att faktisk säkerhet kan komma att påverkas av den uppfattade säkerheten. 
Det finns även andra aspekter som bör belysas kring uppfattad säkerhet, nämligen den sociala 
aspekten. Denna handlar om hur en gemenskap människor kan komma att påverka den 
enskilda individen, hur uppfattning om säkerhet kan spridas från person till person. Om 
exempelvis en person får sitt lösenord stulet, så kanske denna personen tappar förtroendet för 
den tjänst eller typ av autentiseringsteknik som användes. Personen i fråga kan då komma att 
bilda en negativ uppfattning och kanske anse att denna autentiseringsteknik är osäker och inget 
man bör använda sig utav. Om man alltså ser tillbaka på vår teori kan vi hitta data som stämmer 
överens eller åtminstone liknar den vi fått från våra intervjuer. Alltså verkar det som att teori 
bekräftas av verkligheten och att uppfattningar om säkerhet alltså med stor sannolikhet kan 
komma att påverka den faktiska säkerheten. 
 
Sammanfattningsvis, har vi kommit fram till att faktisk säkerhet är det tillstånd man önskar att 
uppnå men samtidigt något som troligtvis inte går att uppfylla helt och hållet. Uppfattad säkerhet 
kan bidra till att komma så nära faktisk säkerhet som möjligt men samtidigt kan det även ha 
motsatt effekt. Vår bedömning av det hela, är att mobilanvändares uppfattade säkerhet skiljer 
sig en hel del, baserat på den data vi samlat in från våra respondenter jämfört med tidigare 
forskning. Faktisk säkerhet är ju dock, som tidigare nämnt, inte helt enkelt att sätta fingret på, så 
exakt hur det skiljer sig är inte helt enkelt att svara på. Vi ser dock tydliga tecken på att om man 
utgår ifrån den definition av ‘faktisk säkerhet’ vi fått utav tidigare forskning, så är 
mobilanvändares uppfattade säkerhet ganska så naiv. De anser sig ha ett högt säkerhetstänk 
och är inte redo att ändra på vanor även om de skulle utsättas för lösenords-attacker. Det finns 
en viss medvetenhet om att man kanske inte har ett perfekt säkerhetstänk, ändå litar man blint 
på detta. Vår bedömning är alltså att mobilanvändare har en kraftigt uppsvälld idé om vad som 
definierar säkerhet om man jämför mot så kallad “faktisk säkerhet”. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi diskutera resultat och de analyser vi gjort utifrån dessa. Vi börjar med 
en sammanfattande diskussion där vi adresserar varje frågeställning/underfråga och sedan 
följer en avslutande diskussion. 

6.1 Sammanfattande diskussion av resultat och analys 
Resultat visar att mobilanvändare mycket väl känner till teckenbaserade lösenord och även har 
en viss kännedom om andra autentiseringsalternativ. Däremot framgår det även att 
mobilanvändare har mindre kännedom om hur dessa autentiseringstekniker fungerar rent 
tekniskt och vilka säkerhetsaspekter som dessa bidrar med. 
  
Något som vi upptäckte under analysen av resultat var att minnesvärdhet var en ständigt 
återkommande aspekt. Det förekommer om och om igen i tidigare forskning, 
fingeravtrycksläsning framstår då som ett lite bättre alternativ, eftersom denna aspekt är 
irrelevant för den typen av autentiseringsteknik. Detta kan även motiveras med det resultat vi 
fick av intervjuerna, där det bekräftas av respondenterna att minnesvärdhet är ett bekymmer. 
Starkt lösenord eller ej, så anser mobilanvändare att teckenbaserade lösenord i de flesta fall, är 
krångliga att använda och framförallt svåra att komma ihåg. Detta är ett resultat som även går 
att härleda till användbarhet, vår uppfattning är att mobilanvändare ofta söker snabb, simpel och 
smidig autentisering. Vår bedömning är att teckenbaserade har mindre, eller “sämre” 
användbarhet än fingeravtrycksläsning. 
  
Så om vi ska försöka sammanfatta huruvida teckenbaserade lösenord jämför sig med 
fingeravtrycksläsning och hur användbarhet skiljer sig åt hos dessa. Så är vår åsikt att dessa 
autentiseringstekniker är ganska lika varandra rent säkerhetsmässigt, även om de erbjuder 
säkerhet i olika former. Olika autentiseringstekniker kommer med olika användningsscenarier, 
det framstår dock som att fingeravtrycksläsning är det mer populära alternativet när det kommer 
till mobiltelefoner. Detta resultat anser vi är intressant, eftersom resultat av tidigare forskning 
visat tydligt på att det är teckenbaserade lösenord som är mest vanligt förekommande. Motsatt 
till detta verkar det alltså som att mobilanvändare föredrar att använda andra alternativa 
autentiseringstekniker som fingeravtrycksläsning. Detta beslut verkar inte baseras utifrån ett 
säkerhetsmedvetande, snarare utifrån ett behov av att snabbare och smidigare komma åt 
information. Vår bedömning av detta är att mobilanvändare har en uppfattning av att de är säkra 
oavsett vilken typ av autentiseringsteknik de använder sig utav. Att slippa komma ihåg flera 
olika teckenbaserade lösenord är även det ett tydligt motiv till att istället välja 
fingeravtrycksläsning. 
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Resultatet i denna studie visar att frågan angående uppfattad och faktiskt säkerhet, samt hur 
dessa skiljer sig åt hos mobilanvändare, är en fråga, som inte är helt enkel att besvara. Med 
resultat av tidigare forskning så anser vi ha skapat en tydlig uppfattning om vad dessa termer 
syftar på. Innebörden av faktisk säkerhet är exempelvis inte helt lätt att sätta fingret på, vi anser 
dock att det resultat vi kommit fram till fungerar som en mindre definition av denna term. Det är 
först och främst intervjuerna som kan komma att ge ett riktigt relevant resultat. Detta eftersom 
att det är en fråga som är tänkt att besvaras med hjälp av verkliga mobilanvändare, inte 
teoretiska mobilanvändare. 
  
Det intrycket vi fått av resultatet angående frågeställning i ovanstående stycke, är att 
mobilanvändares uppfattade säkerhet skiljer sig en hel del från den definition vi skapat oss av 
faktisk säkerhet från vårt teoriavsnitt. Enligt de svar vi fick under intervjuerna så menar de flesta 
respondenterna att de har ett högt säkerhetstänk, resultatet av intervjuerna pekar dock enligt 
vår åsikt, i motsatt riktning. Med all rätt kan man fråga sig, varför? Hur kommer det sig 
exempelvis att mobilanvändare med dåliga vanor, kan använda teckenbaserade lösenord och 
ändå känna sig säkra? Ett svar som vi fick när vi frågade hur ofta man byter lösenord, löd så 
här: “Byter inte lösenord, haft samma två lösenord under en väldigt lång tid, säkert fem år, jag 
anser dock att de är starka lösenord, de har ingen koppling till mig. Pinkod till telefonen däremot 
den kanske man byter en gång om året, det kan väl räknas som lösenord?”. Detta är ju ett 
typiskt exempel på dåliga vanor, beteenden som detta leder till bristande säkerhet. Enligt 
resultat av intervjuerna framstår detta dock vara ett vanligt förekommande beteende, man litar 
blint på den egna kunskapen om säkerhet, även om denna kan anses vara bristande. Vår 
bedömning av detta resultat är alltså mobilanvändares uppfattad säkerhet skiljer sig mycket mot 
den faktiska säkerheten. 
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6.2 Avslutande diskussion 
Avslutningsvis så är vår bedömning att de underfrågor som vi förberett i början av studien har 
blivit besvarade i den mån att vi kan dra en slutsats utifrån dessa, som besvarar vår 
huvudsakliga frågeställning. Vi går in mer i detalj kring vad denna slutsats är i nästa avsnitt, 
alltså avsnitt 7. 
  
Något som vi känner behov av att återigen upprepa är just varför vi är i behov av att svara på 
den huvudsakliga frågeställning. Tidigare i den inledande diskussionen nämnde vi kortfattat att 
det handlar om att skapa en förståelse om vad mobilanvändare har för uppfattad säkerhet av 
teckenbaserade lösenord. Målet med studien är ju att komma fram till en slutsats som kan 
hjälpa utvecklare i deras arbete, att ta fram innovativa lösningar som bidrar till bättre 
informationssäkerhet. Om vi lyckas inspirera utvecklare, kommer troligtvis slutanvändare att 
indirekt påverkas av detta, förhoppningsvis på ett positivt sätt. Den information som vi lyckats 
samla på oss under studiens gång anser vi är extremt värdefull. Det finns mycket tidigare 
forskning kring säkerhet och autentiseringstekniker men vi kunde inte hitta någon studie som 
verkligen fångade användares åsikter och uppfattningar om vårt valda område. 
  
Sammanfattningsvis är vår bedömning att det resultat vi nått fram till duger för att besvara våra 
underfrågor och utifrån dessa kan vi då dra en slutsats och forma ett svar till vår huvudsakliga 
frågeställning. Samtidigt har det väckts en del nya frågor utifrån de resultat vi kommit fram till, 
detta kommer vi också kika närmare på i avsnitt 7. Vi anser alltså att vårt resultat och vår 
slutsats kan komma att hjälpa och inspirera utvecklare. Förhoppningsvis inom en inte alltför lång 
framtid, kan vi komma att se förändringar eller nya lösningar som kan bidra till bättre 
informationssäkerhet åt användare. 
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7. Slutsats och bidrag 
Vi inleder slutsatsen med att gå igenom frågeställningar och den slutsats vi kommit fram till 
baserat på resultatet av dessa. Efter detta går vi igenom en sammanfattning av vår slutsats, vad 
den bidragit med och till vem. Sist men inte minst undersöker vi nya frågor som väckts under 
studien, med andra ord så vänder vi blickarna framåt. 

7.1 Genomgång av forskningsfråga & övriga frågeställningar 
Forskningsfrågan i början av studien lyder: 

●  Mobilanvändares uppfattning om säkerheten och användbarheten med lösenord 
kontra fingeravtryck för autentisering. 

För att kunna besvara denna frågeställningen behövde vi forma mindre underfrågor och 
fokusera på att söka svar till dessa. Totalt slutade det i tre underfrågor och de lyder: 

●  Vad är mobilanvändares uppfattningar om teckenbaserade lösenord kontra 
fingeravtrycksläsning? 

●  Vad är mobilanvändares uppfattning om användbarhet med teckenbaserade 
lösenord kontra fingeravtrycksläsning? 

●  Hur skiljer sig mobilanvändares uppfattade säkerhet mot den faktiska säkerheten? 
 Under vår studie har vi lyckats ta fram resultat som besvarar dessa underfrågor och vi har 
sedan analyserat detta resultat noggrant i avsnitt 5, detta resultat ligger till grund för vår 
slutsats. Vi ser inget behov av att upprepa resultatet av dessa underfrågor, istället ligger fokus 
på resultatet av huvudsakliga frågeställningen, alltså vår slutsats. 
  
Mobilanvändares uppfattning om säkerheten och användbarheten med lösenord kontra 
fingeravtryck för autentisering. 
Mobilanvändares uppfattning är att oavsett om de använder sig av teckenbaserade lösenord 
eller andra alternativ som exempelvis fingeravtrycksläsning, så är det lika säkert i slutändan. De 
anser sig ha ett högt säkerhetstänk och har även koll på vad som definierar ett starkt lösenord, 
om man utgår ifrån den definition av starka lösenord vi kom fram till vid tidigare forskningen. 
Trots detta ser vi klart och tydligt att användare väljer att sedan ignorera detta säkerhetstänk 
och istället är de ute efter smidiga och simpla lösenord. Det framgår exempelvis av resultatet att 
användare kanske använder sig av ett par olika lösenord, i vissa fall skiljs dessa endast av ett 
tecken eller två. Dessa används flitigt på flera olika system eller hemsidor, trots att man bör 
undvika att ha liknande lösenord på flera ställen. Vi misstänker att oavsett tekniskt kunnande så 
kommer användare att välja den typ av autentiseringsteknik som framstår vara mest smidigt. I 
det här fallet är det tydligt att användare alltså föredrar att använda fingeravtrycksläsning 
framför teckenbaserade lösenord, oavsett vilken ‘faktisk säkerhet’ dessa alternativ erbjuder. 
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Vår bedömning av ovanstående resultat är alltså att mobilanvändare har en relativt dålig 
uppfattning om säkerhet med teckenbaserade lösenord. Det är en väldigt generell bedömning 
som inte nödvändigtvis behöver representera alla mobilanvändare, vi anser dock att det är en 
beskrivning passande till majoriteten av mobilanvändare. Vad innebär det då att användare har 
en dålig uppfattning om säkerhet? Vad får det för konsekvenser? Det är frågor som går att 
forska vidare kring, frågor likt dessa som nu väckts av denna slutsats återfinns i avsnitt 7.3. 

7.2 Sammanfattning av slutsats och bidrag 

7.2.1 Sammanfattning av slutsats 
Utifrån de resultat vi kommit fram till och det området vi undersökt har vi kommit fram till att det 
finns flera olika faktorer som avgör vad mobilanvändare väljer att använda för typ av 
autentiseringsteknik. Vanliga faktorer som kan komma att påverka detta beslutet är exempelvis: 

●  Användningsscenario, i vilket sammanhang lösenordet kommer att nyttjas, 
exempelvis för att låsa upp telefonen och datorn eller logga in på en hemsida. 

●  Användbarhet, Det ska vara enkelt att nyttja lösenordet, det ska gärna gå snabbt, 
vara smidigt och framförallt enkelt att komma ihåg om det finns behov av att 
memorera det. 

●  Uppfattad säkerhet, den faktor vi anser bör vara mest avgörande. Om man 
exempelvis fått ett teckenbaserat lösenord stulet är det troligt att det uppfattas som 
riskabelt att använda sig utav och istället överväga andra alternativ. Utifrån vårt 
resultat och vår slutsats verkar det dock vara något som inte riktigt återspeglas av 
verkligheten. 

Med ovanstående resultat så är den slutsats vi kommit fram till att majoriteten av 
mobilanvändare har dålig uppfattning om säkerhet med teckenbaserade lösenord. Vi skriver att 
det är en majoritet med våra respondenter som underlag, detta då samtliga respondenter visade 
på bristande uppfattning om säkerhet. Vi misstänker dock att detta är brist på intresse av 
säkerhet och inte att teckenbaserade lösenord nödvändigtvis är bristande. Likt några av 
respondenterna, anser vi att teckenbaserade lösenord kanske börjar bli aningen utdaterade. Vi 
misstänker dock att det troligtvis kommer ta ett ganska bra tag innan det går att uppmärksamma 
minskad användning av denna autentiseringsteknik. Det finns idag många andra sätt att 
autentisera sig på, alternativa autentiseringstekniker verkar bli allt mer populära och detta 
oavsett vilken form av teknisk säkerhet de erbjuder. Det som verkar intressera mobilanvändare 
mest är just användbarhet, inte nödvändigtvis faktisk säkerhet. Vår bedömning av detta är alltså 
att mobilanvändare kan vara rätt naiva, man litar blint på att oavsett vilken typ av 
autentiseringsteknik man nyttjar så spelar det ingen roll i slutändan. Det är i och med detta som 
vi anser att majoriteten av mobilanvändare har en relativt dåligt uppfattning om säkerhet med 
teckenbaserade lösenord. 
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7.2.2 Bidrag 
Målet och syftet med vår studie var att lämna ett bidrag till utvecklare, ett bidrag bestående av 
värdefull information om användare och dess åsikter. Vi hoppas alltså att utvecklare ska 
inspireras av vår slutsats och det resultat vi kommer vi fram till i vår studie. Det skulle 
exempelvis kunna leda till förändringar eller helt enkelt nya innovativa lösningar som i slutändan 
bidrar till bättre informationssäkerhet åt användare. Kanske har vi även vid våra intervjuer fått 
respondenter att fundera lite mer kring säkerhet. Förhoppningsvis har det påverkat dem till att 
vilja göra sina lösenord säkrare, kanske har dem fått en tankeställare som kan komma att ändra 
på det som vi anser är dåliga vanor och ett bristande säkerhetstänk. 

7.3 Nya frågor - Förslag på vidare forskning 
Vi har som tidigare nämnt stött på en del nya problem och frågeställningar under studiens gång, 
det är exempelvis ganska uppenbart att mobilanvändare mycket hellre fokuserar på 
användbarhet framför faktisk säkerhet vid val av autentiseringsteknik. Detta skulle man kunna 
forska vidare om, det finns troligtvis många fler faktorer som bidrar till detta beteende utöver de 
vi har identifierat. 
  
Relevant till den frågan i ovanstående stycke är en fundering vi haft under studien, kan det vara 
så att det saknas utbildning om lösenordssäkerhet? Kanske bör man vid exempelvis högstadiet 
eller på arbetsplatsen gå igenom en utbildning av denna typ, något som skulle kunna leda till 
bättre säkerhetstänk? 
  
Tidigt i studien upptäckte vi även hur otroligt många autentiseringstekniker det finns, det hade 
varit intressant att jämföra flera alternativ än fingeravtrycksläsning mot teckenbaserade 
lösenord, något som vi tyvärr fick välja att avstå ifrån då det inte fanns tillräckligt med tid att gå 
igenom dessa. 
  
Något som vi upptäckte i vår studie var ju bland annat att teckenbaserade lösenord är den mest 
vanligt förekommande typen av autentiseringsteknik. Ändå verkar det ju som att de flesta 
respondenterna som vi intervjuat föredrar andra alternativa autentiseringstekniker. Kan det 
kanske vara så att teckenbaserade lösenord, eller så kallade “traditionella lösenord” är på väg 
att dö ut? Vi nämnde detta lite kort tidigare i avsnitt 7.2.1, troligtvis är det ju så att man inte 
kommer märka av detta på ett tag, om så är fallet. Vi misstänker att om så är fallet, kommer 
alltså teckenbaserade lösenord att försvinna stegvis, det kommer helt enkelt ta en stund innan 
de försvinner helt och hållet. Detta är dock något som man skulle kunna forska vidare om. 
  
Avslutningsvis så finns det självklart många fler frågor och problem som det går att forska vidare 
kring, de ovanstående är några av de frågor vi funderat mest över under vår studie. 
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9.2 Bilaga 2 - Intervjumall 
  
Vi inleder intervjun med att prata kort om hur mycket tid som kommer att gå åt, på ett ungefär, vi 
nämner även kort information om GDPR, hur vi kommer lagra data och lite information om 
inspelning osv. Sedan förklarar vi att det är en semi-strukturerad intervju-typ, vad detta innebär 
och varför vi valt att göra på detta sättet, exempelvis att vi har ett tiotal strukturerade frågor men 
att det är en väldigt flexibel intervju där följdfrågor är garanterade. Den numrering vi givit 
frågorna stämmer ganska bra med hur vi tänkt utföra intervjun, ordningen av frågor kan dock 
komma att ändras i stunden, beroende på respondentens svar. 

  
Efter vi gått igenom ovanstående så fortsätter vi med att ge bakgrund till vad vi studerar och 
förklarar syftet med studien och intervjun. Oavsett struktur för intervjun så kommer vi vid 
transkribering av intervjuer, förtydliga vem som säger vad och vad som efterfrågas. Intervjuer 
kan ju komma att se annorlunda ut eftersom vi inte alltid har bestämde följdfrågor, nedan följer 
några generella följdfrågor som vi utnyttjat under intervjuerna, samt de strukturerade frågorna. 
  
Generella följdfrågor: 
Detta är väldigt generella frågor, syftet är endast att gräva djupare kring frågor, det står med i 
intervjumallen för att hjälpa oss att leda konversationen i rätt riktning, det är väldigt öppna 
frågor. 
 
Vad är din åsikt angående detta? 
Hur kommer det sig? 
Kan du berätta lite mer om varför? 
Kan du utveckla? 
Kan du se någon förbättring angående detta? 
Kan du berätta något mer om det? 
Fler följdfrågor går även att återfinna under de strukturerade frågorna, de ovanstående är som 
tidigare nämnt väldigt generella. 
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1. Vilket program går du/vad studerar du huvudsakligen på universitetet? 
Ingen följdfråga nödvändig, upp till respondenten att vidareutveckla eller inte. 
  
2. Anser du att du är tekniskt kunnig jämfört med allmänheten? 
Inleder intervjun lite enkelt, här kan vi ställa frågor som “Hur kommer det sig?” Denna frågan är 
egentligen mindre relevant, den har ett syfte men är svår att återkoppla mot tidigare forskning. 
  
3. I vilken utsträckning använder du smartphones (läs mobiltelefoner)? 
Ju mer respondenten använder en mobiltelefon, desto mer sker troligtvis kontakt med olika 
typer av autentiseringstekniker. 
Använder du någon form av lösenord för att skydda åtkomst till mobiltelefonen? Skiljer 
sig användandet av mobiltelefoner från användandet av datorer? 
  
4. Vilka autentiseringstekniker känner du till? 
Oavsett vad personen svarar nämner vi kort information om biometriska och teckenbaserade. 
Har du kommit i kontakt med några av dessa? Vilka av dessa använder du vanligtvis? 
  
5. Vad anser du är lösenords huvudsakliga uppgift? 
Denna fråga hjälper oss att bilda egen uppfattning om vad respondenten har för uppfattningar 
angående lösenord. 
Om man kollar på exempelvis teckenbaserade lösenord, vad anser du är ett starkt 
lösenord? Använder du dig av starka lösenord enligt din definition? 
  
6. Hur ofta brukar du byta dina teckenbaserade lösenord? 
I vår teori framgår det att man bör byta teckenbaserade lösenord rätt ofta, vi är intresserade hur 
detta ser ut i verkligheten, byter verkligen användare så ofta som de kanske borde göra? 
Det första svaret respondenten kommer med går att följa upp med generella följdfrågor, sedan 
är vi intresserade av att få svar på: Hur känns det att bli tvingad att byta lösenord? 
  
7. Hur gör du för att komma ihåg lösenord? 
Denna fråga är inte bestämd, den innefattar alla typer av autentiseringstekniker, om 
respondenten har svårt att formulera sig har vi förberett hjälpande frågor som exempelvis: 
Låter du hemsidor eller telefonen komma ihåg lösenord? Skriver du ner lösenord? Har 
du hört talas om lösenordshanterare? Anser du att ditt säkerhetstänk håller en hög nivå? 
Eftersom dessa hjälpande frågor gör det enkelt för respondenten att svara ja eller nej så följer vi 
naturligtvis upp med generella följdfrågor, det är inte heller säkert att hjälpande frågor behövs. 
  
8. Vad anser du är viktigt när man väljer ett nytt teckenbaserat lösenord, vilka 
egenskaper prioriterar du? 
Även denna fråga erbjuder vi hjälpfrågor, som i den tidigare frågan följs upp med generella 
följdfrågor. Denna fråga har som syfte att visa på vad respondenten har för uppfattningar om 
lösenord och säkerhet, prioriterar respondenten ens säkerhet? 
Enkelt att komma ihåg? Roligt och intressant? Starkt? Kort och enkelt att mata in? 
Skulle du säga att du prioriterar minnesvärdhet över säkerhet, eller tvärtom? 
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9. Vad är din åsikt om detta? “Uppfattar du att en hemsida eller ett system som ser i din 
definition snygg(t) och professionell(t) ut, som mer säker(t)?” 
Ännu en fråga som hjälper oss att definiera respondentens uppfattning angående säkerhet, här 
förlitar vi oss på generella följdfrågor. 
  
10. Har du någonsin blivit utsatt för en lösenords-attack? 
Denna fråga har som syfte att undersöka om respondenten har någon erfarenhet av just 
lösenords-attacker, det är inget vi egentligen kan koppla mot vår teori. Det är ändå information 
som kan hjälpa oss att förstår hur respondenten tänker när det kommer till säkerhet. 
Vilken typ? Vad blev konsekvenserna av detta? Fick detta någon påverkan på ditt 
säkerhetstänk? 
Respondenten svarar NEJ: Om du hade blivit utsatt för en lösenords-attack, tror du att 
detta skulle detta påverka ditt säkerhetstänk på något sätt? 
  
11. Vad är din åsikt om fingeravtrycksläsning kontra teckenbaserade lösenord? 
Frågans syfte är att lyfta fram åsikter kring dessa autentiseringstekniker, finns de exempelvis 
några fördelar och nackdelar med dessa? Denna informationen anser vi är väldigt intressant 
och går även att återkoppla mot den tidigare forskningen. 
Är det något av dessa alternativ du föredrar och i så fall varför?  Är användbarhet bättre 
hos något av dessa alternativ? 
  
12. Kan du berätta mer om användandet av teckenbaserade lösenord på mobiler? 
Vi närmar oss slutet av intervjun och anser att det är viktigt att återigen ställa frågor angående 
mobiltelefoner eftersom det är mobilanvändare vi är intresserade av. 
Vi använder oss av generella följdfrågor till denna frågan. 
  
13. Av den data vi analyserat framgår det att uppfattad säkerhet kan påverka den faktiska 
säkerheten, är detta något du upplevt? 
Precis som frågan lyder har vi i teorin kommit fram till att uppfattad säkerhet kan påverka den 
faktiska säkerheten, denna frågan går att återkoppla till fråga 8. Förtydligande av frågan kan 
även vara nödvändigt då vi inte riktigt förklarat skillnaden mellan upplevd och faktisk säkerhet. 
Hur kommer det sig tror du? 
  
14. Avslutande fråga, om du tänker tillbaka på de tidigare frågorna och dina svar, hur 
säkert uppfattar du att teckenbaserade lösenord är? 
Denna fråga är skapad för att låta respondenten uttrycka sig fritt kring teckenbaserade lösenord 
och även ge sina tankar om alternativ till denna. Den går att likna till fråga 11 och fungerar mer 
som ett sammanfattande avslut på intervjun, passa följdfrågor ställs efter svar från respondent. 
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