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Sammanfattning 

Denna studie handlade om säkerhetstänkande hos Androidanvändare, vad de gör för val och 

vad de anser. I studien gjordes en undersökning där de svarande fick fylla i en enkät och de 

resultat som studien framhäver från enkäten är: 

 78,12 % av respondenterna angav att de hade Bluetooth avstängd. 

 84,38 % kände sig säkra med att använda sin smartphone. 

 91 % ansåg att SMS/MMS och samtal var de två säkraste funktionerna på sin 

smartphone. 

 87,5 % svarade att de inte använder PIN-kod till sin smartphone. 

 59,37 % svarade att de inte använder lösenord för att skydda sin smartphone. 

Slutsatserna var: 

 Sannolikheten är stor att Androidanvändare känner sig säkra med att använda sin 

smartphone. 

 Androidanvändare tänker på att åtgärda skillnader i rutinerna så att de kan minimera 

antalet sårbarheter. 

 Majoriteten av användare anser att SMS/MMS och samtal är de två säkraste 

funktionerna då dessa är grundläggande funktioner i en smartphone. 

 En Androidanvändare på en teknisk akademi är aningen mer medveten om säkerheten 

än en som går på en icke-teknisk akademi. 
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1 Centrala begrepp 

 

Säkerhetstänkande 

Vad en Androidanvändare anser eller tänker om säkerhet i sin smartphone. 

Androidanvändare 

En användare av en smartphone med operativsystemet Android. 

Smartphone 

En storbilds, datacentrerad, handhållen apparat som erbjuder samtliga telefonifunktioner och 

samtidigt fungerar som en personlig digital assistent. 

Säkerhet 

Det betyder åtgärder som kan ge skydd mot olovligt användande av funktioner eller 

smartphonen. 

Personlig information 

Personnummer, bankuppgifter, kortnummer och liknande data. 

Säkerhetsrisk 

Det betyder risk som kan äventyra om det blir olovligt användande av funktioner eller 

smartphonen. 

IMEI-nummer 

IMEI, International Mobile Equipment Identity, är numret som används för att identifiera en 

mobiltelefon. 

Säkerhetshot 

Det betyder hot som kan medföra att det kan ske olovligt användande av funktioner eller 

smartphonen. 

Funktioner 

Med funktioner menas saker som kan göras på en smartphone och exempel på detta är 

SMS/MMS, Samtal, applikationer för underhållning och applikationer för sociala medier. 

Primära data och Sekundära data 

Primära data är de som denna studiens datainsamling genererar och sekundär är vad en 

tidigare studies datainsamling har genererat. 
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2 Inledning 

 

Att ha en smartphone i dagsläget är väldigt vanligt, särskilt med operativsystemet Android, 

som är den ledande plattformen enligt analysföretaget Gartner (Q3 2011). En smartphone är 

enligt analysföretaget Gartner en storbilds, datacentrerad, handhållen apparat som erbjuder 

samtliga telefonifunktioner och samtidigt fungerar som en personlig digital assistent. Denna 

studie behandlar Androidanvändares uppfattning av säkerhet i deras smartphone. 

 

I en tidigare studie ser Androulidakis & Kandus (2011) tendenser på att osäkra användare 

undviker att spara personlig information. I denna uppsats belyser området lagring av personlig 

information. I en annan del av samma studie som handlade om nerladdningar kom 

Androulidakis & Kandus fram till att 47 % laddar inte ner någon mjukvara alls. Att spara 

personlig information på mobiltelefonen är en säkerhetsrisk anser Androulidakis & Kandus. 

Det är intressant att många inte verkar veta vad IMEI-nummer är, som tas upp i en studie där 

Androulidakis & Kandus (2011) kommer fram till att hälften av alla tillfrågade inte vet vad 

detta är. IMEI (International Mobile Equipment Identity) är numret som används för att 

identifiera en mobiltelefon enligt Androulidakis & Kandus. 

När det gäller säkerhet, så verkar inte alla veta att grundläggande funktioner för säkerhet finns 

på i princip alla smartphones. Exempel på funktioner för säkerhet är PIN-kod och lösenord för 

att kunna använda mobiltelefonen, detta framgår i en studie av Kowalski och Goldstein 

(2008) där resultatet blev att 45 % av de tillfrågade ansåg att deras smartphone inte hade dessa 

funktioner, vilket de säger är direkt felaktigt. 

 

I sin studie kom Kowalski och Goldstein (2008) fram till att 70 % av respondenterna är 

positiva till en ökad säkerhet. I studien belyses frågan om vad Androidanvändare anser om 

säkerheten, då det är intressant för tidigare studier visar på att majoriteten är positiv till ökad 

säkerhet. 

Denna studie kommer även behandla vad Androidanvändare anser om sin egen tekniska 

förmåga vilket är intressant. Vad Androidanvändare själv anser om säkerhet är intressant för 

att förstå varför de gör sina val. Vad Androidanvändare anser påverkar hur den ställer in sin 

mobiltelefon för att skydda sig mot exempelvis en Bluetooth attack som togs upp i en studie 

av Kurkovsky och Syta (2010). 

 

I studien av Kurkovsky och Syta (2010) visade resultaten på att ungefär 80 % av de tillfrågade 

ansåg att deras tekniska förmåga var medel eller låg. Exempel på funktioner som Kurkovsky 

och Syta anser som grundläggande är SMS/MMS, Samtal, applikationer för underhållning och 

applikationer för sociala medier. 
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2.1 Frågeställning 

 

När det gäller säkerhet är det viktigt hur användarna av Android själva upplever den. Det är 

en viktig del för att ett operativsystem ska få användare. Anser användarna att 

operativsystemet är väldigt osäkert så påverkar det frekvensen av användandet negativt enligt 

en studie av Wu, Kofi, Crossler och Tanguma (2011). 

Studien lyfter fram följande problemfrågor: 

1. Hur säkra känner sig Androidanvändare med att använda sin smartphone? 

2. Vad anser Androidanvändare om presenterade säkerhetshot? 

3. Vilka funktioner anser Androidanvändare vara de säkraste på sin smartphone? 

4. Skiljer sig säkerhetstänkandet hos Androidanvändare på en teknisk och en icke-

teknisk akademi? 

2.2 Syfte 

 

Syftet med studien är ta reda på Androidanvändares inställning till säkerhet i användandet av 

sin smartphone. Det huvudsakliga syftet är att jämföra teori med empiri. 

 

2.3 Avgränsning och perspektiv 

 

Studien kommer att använda sig av sekundära och primära data. Den information som 

behandlas i denna studie eller behandlas i tidigare forskning som ligger till grund för de 

sekundära data som används i denna studie. I studien kommer det inte att tas specifika detaljer 

för att studien skall vara enklare att förstå utan för stora krav på tidigare kunskap. Detta bidrar 

till att antal intressenter ökar då fler har möjlighet att förstå studien. 

 

Studien kommer inte gå in på tekniska detaljer för studien handlar om användarnas egen 

uppfattning av hur de upplever säkerheten i sin smartphone. Smartphones betyder inte enbart 

Android mobiler, studien avgränsas till plattformen Android för att det är den nuvarande 

största plattformen enligt analysföretaget Gartner (Q3 2011). Då studien fokuserar på 

användarnas syn på säkerheten avgränsas studien att inte handla om pris, tillgänglighet eller 

andra variabler som inte är direkt i anslutning till synen på säkerhet. Studien kommer att 

handla om säkerhetstänkandet utifrån ett användarperspektiv. 

2.4 Intressenter 

 

Identifierade intressenter är säkerhetsföretag som har applikationer eller tjänster till 

smartphones, de kan ha nytta av studiens resultat för att skapa nya eller ändra befintliga 

produkter eller tjänster. Andra intressenter är utvecklare av applikationer för plattformen 

Android som kan dra nytta av studiens resultat för att utveckla applikationer som 

överensstämmer med respondenternas svar. 
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3 Teoretisk bakgrund 

3.1 Forskning 

 

1. Respondenterna i en studie av Kurkovsky och Syta (2010) blev tillfrågade hur de själva 

bedömde sin egna tekniska förmåga. Resultaten visar att ungefär 80 % ansåg att deras 

tekniska förmåga var medel eller låg. Kurkovsky och Syta tyckte att det var ett överraskande 

resultat att kvinnor ansåg sig själva mer tekniskt lagda än vad männen gjorde. 

2. Med stöd från resultaten i studien av Wu, Kofi, Crossler och Tanguma (2011) visar att 

åldern inte har någon större betydelse när det gäller att uppdatera sin smartphones 

operativsystem, sina program och definitionerna för sitt antivirusprogram. 

3. I en studie av Androulidakis & Kandus (2011) där de ser tendenser till att om en användare 

inte känner sig säker så kommer den mest sannolikt inte att spara någon personlig information 

på sin smartphone. Androulidakis & Kandus ser även att användare som känner sig väldigt 

säkra ibland har en tendens att slappna av och därmed inte utför rutiner för att hålla 

säkerheten på en hög nivå. Det kan handla om att användarna hoppar över att göra backup 

oftare än de som inte känner sig lika säkra. 

4. I en studie av Kowalski och Goldstein (2008) framkom det att de som har abonnemang 

intresserar sig mer av säkerheten på mobiltelefonen. Användare som har abonnemang är mer 

intresserade av att skydda sin mobiltelefon mot obehörigt användande än de som inte har 

abonnemang. Enligt Kowalski och Goldstein är detta en naturlig konsekvens för de med 

abonnemang, då de gjort en större investering och därmed tagit en större ekonomisk risk. 

5. Respondenterna i studien av Kurkovsky och Syta (2010) svarade på om vilket hot de ansåg 

skulle påverka missbruk av data mest. Det hot som respondenterna ansåg vara störst var 

Bluetooth attack. Det näst farligaste hotet ansåg respondenterna var en trojansk häst. På tredje 

plats kom virus eller mask enligt resultaten i studien av Kurkovsky och Syta. 

6. Givet att smartphones kan komma åt internet i högre utsträckning än tidigare mobiler ser 

Androulidakis & Kandus (2011) ökade risker för användare av smartphones. Det användarna 

bör göra är att åtgärda skillnader i rutinerna så att de kan minimera antalet sårbarheter och 

därmed minska sin exponering enligt Androulidakis & Kandus. 

7. Det som Androulidakis & Kandus (2011) pekade ut som viktigaste sakerna gällande 

rutiner: 

 47 % av respondenterna laddar inte ner någon mjukvara alls. 

 Studenter som inte vet om deras mobil kan ladda ner eller inte har en tendens att känna 

sig säkrare. 

 Studenter som inte laddar ner tappar mer sällan bort sin mobiltelefon. 

 De flesta respondenterna använder väldigt sällan antivirus. 
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8. Grundläggande funktioner som användes mest enligt en studie av Kurkovsky och Syta 

(2010): 

 Aningen fler kvinnor använde mobiltelefonen till att ringa samtal. 

 Fler kvinnor än män skickade SMS meddelanden. 

 Män lyssnade på mer musik i mobiltelefonen än kvinnor. 

 Kvinnor använde mobilen i större utsträckning än männen för att få social status. 

 Män och kvinnor använde mobiltelefonen i samma utsträckning till underhållning och 

till att vara produktiv. 

9. Kowalski och Goldstein (2008) skriver i sin artikel om konsumenters attityder gällande 

säkerhet. När det gällde frågan om de visste att de kunde ha PIN-kod så visste 43 % om denna 

metod. Det var 32 % som visste att det fanns säkerhetskod i mobiltelefonen, men det var bara 

15 % som använde funktionen enligt Kowalski och Goldstein (2008). 

10. Av de som inte använde PIN-kod ansåg merparten att de inte använde den för att det var 

för besvärligt. Det är troligtvis anledningen till att de inte använder funktionen anser 

Kowalski och Goldstein (2008). Yngre respondenter var överrepresenterade i att tidigt ta till 

sig och acceptera en ny teknik och underrepresenterade i de som var sena att ta till sig ny 

teknik. 

11. Tidigare forskning av Androulidakis & Kandus (2011) visar deras resultat på att 37 % av 

respondenterna vet hur de kontrollerar IMEI-numret. 25 % vet inte det, 38 % vet inte vad 

IMEI-nummer är. 

3.2 Säkerhetshot 
 

12. Virus infekterar andra filer och kan göra systemet det används på obrukbart. Virus finns i 

olika varianter och de är olika skadliga och det finns virus för på gott som alla plattformar 

som används enligt antivirusföretaget Symantec (2011). 

 

13. Symantec (2011) anser att trojaner är ett stort säkerhetshot och att det vanligaste sättet att 

få en trojan är att ladda ner filer. Symantec varnar för att de kan vara svåra att ta bort när de 

väl finns på ett system. 

 

14. Maskar kan sprida sig utan att smitta några filer och det sker oftast över ett nätverk eller 

över internet. Epost är ett vanligt sätt för maskar att sprida sig. En masks huvudsakliga syfte 

är att sprida sig till så många enheter som möjligt enligt Symantec (2011). 

15. Sms-fiske även kallat SMiShing är ett sätt att försöka få användaren av enheten att 

verifiera känslig information som t ex personnummer. Sms-fiske skickas via SMS enligt T-

Mobile (2011). 

16. Bluetooth attacker kan genomföras mellan olika enheter som har Bluetooth på och då 

kommer angriparen åt informationen på din smartphone, att knäcka en kod med 7 siffror tar 

endast 76 sekunder enligt SecurityFocus (2011). 
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4 Metod 

 

4.1 Val av metod 

 

Denna uppsats är en studie som behandlar hur användare av smartphones med 

operativsystemet Android ser på säkerheten. Det valda ämnet kommer att underbyggas med 

vetenskaplig forskning inom området, vars resultat är studiens sekundärdata. 

 

I enkäterna kommer 32 studenter som har en smartphone med operativsystemet Android vara 

respondenter. Valet är grundat med vetskapen om vad Oates (2006) anser om vad antalet 

respondenter bör vara för att en studie ska kunna ha en hållbar kvantitativ analys. 

För att koppla ihop teorin med enkätfrågorna så har styckena numrerats under teorin och 

frågorna i tabell 4.3 där de kopplas samman för att det ska vara enkelt att se vilken teori som 

är relaterad till vilken enkätfråga. För att få en röd tråd från början till slut så kommer det 

även i inledningen av resultaten göras kopplingar. De kopplingar som görs där är mellan 

problemfrågor, enkätfrågor, teori och resultat. Dessa kopplingar kommer att diskuteras i 

kapitlet Diskussion. 

4.1.1 Kvantitativ ansats 

 

Studiens kvantitativa data är resultat från enkäter som ett antal respondenter har svarat på. 

Områden som genererar data vid användning av kvantitativ ansats är bland annat experiment, 

enkäter och surveys av olika slag. Dock går att få fram tillräcklig kvantitativ data från en 

tillräckligt stor mängd respondenter som anges till 30 av Oates (2006). 

 

Studiens kvantitativa data kommer att bidra till studiens bredd. Med bredd menas spridning på 

vart de 32 respondenterna kommer ifrån för akademi och vilket kön de är av. Resultaten kan 

sedan sammanfattas i tabeller, figurer eller grafer för att den stora mängden data ska bli enkel 

att överskåda enligt Oates (2006).  

Kvantitativa data som kommer att användas i denna studie är enkäter som har genomförts 

med 32 respondenter, varav 16 män och 16 Kvinnor. Det kommer i studien att frågas samma 

frågor till alla respondenter som gör enkäten. Denna tillämpning är att rekommendera enligt 

Oates (2006). 
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4.2 Datainsamling 

 

Primärdata i studien var information som samlades in speciellt för denna studie, där enkäter 

användes. De sekundärdata som användes i studien var tidigare forskning inom området som 

anges under den teoretiska bakgrunden. 

4.2.1 Litteratururval 

 

I studien har det gjorts sökningar i databasen som ersätter Elin@Örebro, LibHub, med de 

sökord som anges i tabell 4.1 och tabell 4.2. Först söktes det generellt för att få en bild av 

lämpliga sökord. De vetenskapliga källorna som påträffades gjorde sedan grunden för mer 

specificerade sökningar. Detta gjordes för att få relevanta vetenskapliga källor som behandlar 

samma intresseområde som denna studie. 

 

De träffar som ansågs intressanta gjordes genom ett urval där olika användares åsikt var 

presenterad och mobil säkerhet var inblandad. Valet av tidigare forskning föll på studier av 

Kowalski & Goldstein (2008) och Kurkovsky & Syta (2010) som handlade om mobil säkerhet 

och vad användare anser om det. För att dessa publiceringar handlade om ovan nämnda 

ämnen som tas upp i denna studie ansågs de publikationerna relevanta. Sökningen illustreras i 

tabell 4.1. 

 

Urvalet var inte komplett och studien behövde vara underbyggd av fler vetenskapliga 

referenser. Baserat på den tidigare sökningen togs sökorden ”mobile” och ”security” med. Till 

dessa befintliga sökord lades sedan ytterligare sökord till, då det i en av de tidigare valda 

källorna fanns en mening som innehöll orden ”user practices”. 

 

Anledningen att de sökorden användes var för att få mer specifika sökträffar, som visas i 

tabell 4.2. De andra källorna av Androulidakis & Kandus (2011) och Wu, Andoh-Baidoo, 

Crossler, Tanguma (2011) som är 5 till antalet valdes för att de var studier som hade mycket 

liknande innehåll som studien har för avsikt att ta upp, alltså hur användare ser på säkerhet. 

Sökord (query) Träffar Utvalda 

(all:security) 168072 0 

((all:security)) AND (all:mobile) 11494 0 

(((all:security)) AND (all:mobile)) AND (all:people) 364 0 

((((all:security)) AND (all:mobile)) AND (all:people)) AND 

(all:attitudes) 
6 2 

Tabell 4.1 Första sökningen i LibHub   

Sökord (query) Träffar Utvalda 

(all:Mobile) 220431 0 

((all:Mobile)) AND (all:Users) 21221 0 

(((all:Mobile)) AND (all:Users)) AND (all:Security) 1813 0 

((((all:Mobile)) AND (all:Users)) AND (all:Security)) AND 

(all:Practices) 
15 5 

Tabell 4.2 Andra sökningen i LibHub   
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4.2.2 Enkäter 

 

I studien gjordes valet att ha enkäter som den primära datainsamlingsmetoden. Med hjälp av 

enkäter ska studien få fler respondenter än 30 som Oates (2006) anser är det minsta antalet en 

studie med kvantitativ analys bör ha. 

Respondenterna är valda utifrån dessa kriterier: Varje kön ska representeras av lika antal 

respondenter, samtliga ska vara studenter och äga en smartphone med plattformen Android. 

Av alla respondenter ska 16 tas från en icke-teknisk akademi och 16 från en teknisk akademi. 

Lika många enkäter fylls i av respektive kön vid varje typ av akademi.  

4.2.3 Utformning av frågor för enkät 

 

Studiens frågor i enkäten är skapade från ett urval av frågor som kommer från studiens 

sekundärdata. Vissa frågor har korrigerats aningen för att passa in i denna studie och frågorna 

har lagts upp så de ska kunna besvaras via enkät av studiens 32 respondenter. Frågorna 

beskrivs i tabell 4.3 och vilket syfte som frågan är tänkt att besvara. 

Fråga Syfte Teori 

1. Kön Använda till indelning relaterat till kön 1, 8 

2. Ålder Använda till indelning relaterat till ålder 2 

3. Anser du dig vara tekniskt 

lagd? 

Jag vill se hur de anser om sin tekniska förmåga. 1 

4. Har du abonnemang till din 

smartphone? 

Jag vill veta om de tänker olika beroende på om de 

har abonnemang eller inte. 

4 

5. Lånar du ut din smartphone? Jag vill veta deras agerande för att göra sin 

smartphone säker. 

4, 6 

6. Använder du PIN-kod till 

din smartphone? 

Jag vill veta deras agerande för att göra sin 

smartphone säker. 

9, 10 

7. Använder du lösenord för att 

skydda din smartphone? 

Jag vill veta deras agerande för att göra sin 

smartphone säker. 

9 

8. Om Ja på fråga 6 eller 7, Hur 

ofta byter du kod eller 

lösenord? 

Jag vill veta deras agerande för att göra sin 

smartphone säker. 

6 

9. Hur är Bluetooth inställt på 

din smartphone? 

Deras agerande för att göra sin smartphone säker. 16 

10. Har du något 

antivirusprogram? 

Deras agerande för att göra sin smartphone säker. 7 

11. Laddar du ner spel eller 

applikationer? 

Deras agerande för att göra sin smartphone säker. 7 

12. Rangordna följande 

säkerhetshot efter hur stor 

skada du tror de gör? 

Jag vill veta vilka hot de anser att det finns. 5, 12 -

16 

13. Vad använder du för typ av 

funktioner? 

Deras agerande för att göra sin smartphone säker. 8 

14. Rangordna funktionerna 

efter hur säkra du anser dem 

Deras agerande hur de prioriterar funktioner. 8 

15. Vet du hur du visar din Deras agerande för att styrka eller inte styrka hur 11 
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smartphones IMEI-nummer? tekniskt lagda de är. 

16. Sparar du personlig 

information? 

Deras agerande för att göra sin smartphone säker. 3 

17. Om Ja på fråga 16, Gör du 

backup på din personliga 

information? 

Jag vill ta reda på deras eget agerande för att 

undvika dataförluster. 

3 

18. Känner du dig säker med att 

använda din smartphone? 

Jag vill veta hur säkra de känner sig med sin 

smartphone. 

3 

Tabell 4.3 Frågor till enkät   

4.2.5 Analysmetod  

 

Primära data som insamlats i studien har analyserats genom en kvantitativ analys. Primära 

data sammanställdes för att kunna ge en samlad bild av vad respondenterna ansåg. I studien 

analyserades sedan insamlad data för att se eventuella samband samt att besvara studiens syfte 

och problemfrågor. Insamlad data som analyserats ställdes sedan mot studiens teoretiska 

bakgrund för att se om det finns eventuella samband. 

 

I studien har enkätfrågorna vinklats så att de enkelt kan indelas efter kön, ålder samt teknisk 

eller icke-teknisk akademi. Detta var planerat och det gäller att vara strikt och hålla sig till den 

plan man satt upp, detta ger ökad trovärdighet och objektivitet när studien är klar enligt Oates 

(2006). Det finns ett antal felkällor man bör tänka på när det gäller enkäter, bland annat att 

respondenten missförstår frågan alternativt minns fel. 

4.2.6 Bortfall 

 

När datainsamlingen var klar hade samtliga 32 respondenter som valt att delta, fyllt i enkäten. 

Det fanns inga bortfall då de väl hade börjat fylla i enkäten.  

4.2.7 Forskningsetiska överväganden  

 

Respondenterna som valde att svara på enkäten har blivit informerade om vilket lärosäte jag 

kommer ifrån, vad studiens övergripande syfte med enkäten är och beräknad tidsåtgång för att 

fylla i enkäten. Detta är enligt de riktlinjer Oates (2006) anser att en undersökning bör ha.  

 

Respondenterna har även blivit informerade om att de kommer att vara helt anonyma, vad 

gäller härkomst, personliga svar, akademi och alla tänkbara data som skulle kunna göra dem 

spårbara efter enkäten. Det finns inga direkt känsliga frågor, men hänsyn tas till vad någon 

respondent eventuellt skulle vilja, alltså elimineras den risken i studien. 

 

Det hade i studien kunnat gå att ge den ytterligare styrka om det hade lagts till ett antal 

variabler, men detta reviderades då det skulle ha gått att ta reda privat information om 

respondenterna, detta är inte acceptabelt enligt Oates (2006) riktlinjer då de redan blivit 

lovade anonymitet. Anonymiteten gäller såväl identifiering av personer som skolor därför har 

det aktuella lärosätets eller akademiernas namn som respondenterna studerar på även tagits 

bort. 
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5 Resultat/Analys 
 

Koppling mellan problemfråga, enkätfråga, teori och resultat visas i tabell 5.1. Numreringarna 

i tabell 5.1 innebär att numret till problemfrågorna kan hittas under frågeställning, numret till 

enkätfrågorna kan hittas under utformning av frågor för enkät, numret till teori kan hittas 

under respektive siffra under teoretisk bakgrund. Dessa kopplingar diskuteras i slutsatser. 

Problemfråga Enkätfråga Teori Resultat 

4 1 1, 8 Del i resultat på problemfråga 4 

4 2 2 Del i resultat på problemfråga 4 

4 3 1 87,5 % på en teknisk akademi och 43,75 % på 

en icke-teknisk akademi ansåg att de var 

tekniskt lagda. 

1 4 4 78 % av respondenterna hade abonnemang. 

4 5 4, 6 62,5 % på en teknisk akademi och 50 % på en 

icke-teknisk akademi lånade inte ut sin 

smartphone alls. 

4 6 9, 10 25 % på en teknisk akademi och 12,5 % på en 

icke-teknisk akademi använde PIN-kod. 

4 7 9 56,25 % på en teknisk akademi och 25 % på en 

icke-teknisk akademi använde lösenord. 

4 8 6 81,81 % på en teknisk akademi och 83,33 % på 

en icke-teknisk akademi bytte aldrig PIN-kod 

eller lösenord. 

4 9 16 81,25% på en teknisk akademi och 75 % på en 

icke-teknisk akademi hade Bluetooth avstängt. 

4 10 7 12,5% på en teknisk akademi och 6,25 % på en 

icke-teknisk akademi hade antivirusprogram 

på sin smartphone. 

4 11 7 37,5 % på en teknisk akademi och 31,25 % på 

en icke-teknisk akademi laddade inte ner spel 

eller applikationer. 

2 12 5, 12-16 43,75 % av respondenterna ansåg att Bluetooth 

var det farligaste säkerhetshotet. 21,88 % av 

respondenterna ansåg att Trojan var det 

farligaste säkerhetshotet. 18,75 % av 

respondenterna ansåg att Bluetooth attack var 

det farligaste säkerhetshotet. 

3 13 8 90,63 % av respondenterna använde 

funktionen SMS/MMS och 84,38 % använde 

funktionen samtal. 

3 14 8 50 % av respondenterna ansåg att funktionen 

SMS/MMS var den säkraste och 40,63 % 

ansåg att funktionen samtal var den säkraste. 

4 15 11 37,5 % på en teknisk akademi och 18,75 % på 

en icke-teknisk akademi visste hur man visar 

sitt IMEI-nummer. 

1 16 3 50 % av respondenterna sparar personlig 
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information. 

1 17 3 66,67 % av respondenterna som sparar 

personlig information gör backup på den 

informationen. 

1 18 3 84,38 % av respondenterna känner sig säkra att 

använda sin smartphone. 

Tabell 5.1 Koppling mellan problemfrågor, enkätfrågor, empiri och teori. 

Resultaten i denna studie presenteras fråga för fråga. K betyder Kvinna och M betyder Man. 

Antalet respondenter är uppdelat efter följande, 16 respondenter varav 8 män och 8 kvinnor 

från en teknisk akademi och 16 respondenter varav 8 män och 8 kvinnor från en icke-teknisk 

akademi. 

 

Den första frågan respondenterna fick svara på är vilket kön de har. Resultatet var att 16 

kvinnor och 16 män deltog i studien och bidrog med empiriska data, enligt tabell 5.2. 

 
TEKNISK ICKE-TEKNISK 

Kön 

   Man 8 8 
 Kvinna 8 8 
 Tabell 5.2 Fråga 1 

 

Den andra frågan respondenterna fick svara på är deras ålder. Resultatet på den frågan blev: 7 

stycken respondenter var 21 år. 8 stycken respondenter var 22 år. 8 stycken respondenter var 

23 år. 5 stycken respondenter var 24 år och slutligen var det 4 stycken respondenter som var 

25 år. Den exakta fördelningen visas i tabell 5.3. 

 

 
TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

Ålder 

    21 3 2 K, 1 M 4 2 K, 2 M 

22 4 2 K, 2 M 4 3 K, 1 M 

23 3 2 K, 1 M 5 2 K, 3 M 

24 4 2 K, 2 M 1 1 M 

25 2 2 M 2 1 K, 1 M 

Tabell 5.3 Fråga 2 

 

På frågan om respondenten ansåg sig vara tekniskt lagd ansåg 87,5 % av respondenterna på en 

teknisk akademi att de var tekniskt lagda. Resultaten på en icke-teknisk akademi var att 43,75 

% av respondenterna ansåg sig vara tekniskt lagda. Den exakta fördelningen visas i tabell 5.4. 
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TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

Anser du dig vara tekniskt lagd? 

    Ja 14 7 K, 7 M 7 4 K, 3 M 

Nej 2 1 K, 1M 9 4 K, 5 M 

Tabell 5.4 Fråga 3 

 

Det har med en av studiens problemfrågor att göra och det ser ut att det går att säga att 

respondenterna på en teknisk akademi anser sig mer tekniska än respondenter på en icke-

teknisk akademi. Det framkom det i en studie av Kurkovsky och Syta (2010) att kvinnor 

ansåg sig själva mer tekniskt lagda än vad männen gjorde, så blev fallet även i denna studie. 

Resultaten på frågan om respondenten hade ett abonnemang blev att 87,5 % av 

respondenterna på en teknisk akademi svarade att de hade ett abonnemang. Resultaten på en 

icke-teknisk akademi var att 68,75 % av respondenterna angav att de hade ett abonnemang. 

Den exakta fördelningen visas i tabell 5.5.  

 

 
TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

Har du abonnemang till din 

smartphone? 

    Ja 14 6 K, 8 M 11 5 K, 6 M 

Nej 2 2 K 5 3 K, 2 M 

Tabell 5.5 Fråga 4 

 

Om en respondent har ett abonnemang kan bero på en stor mängd olika faktorer. Det kan vara 

att respondenten har extrajobb och har en helt annan ekonomisk förutsättning än respondent 

som bara studerar. Resultaten tenderar att vara rätt lika och med vetskapen att i en tidigare 

studie kom Kowalski och Goldstein (2008) fram till det att de som har abonnemang 

intresserar sig mer av säkerheten på mobiltelefonen kan det vara så att de som har 

abonnemang är mer medvetna om säkerheten i sin smartphone. 

Resultaten på frågan om respondenten lånade ut sin smartphone blev att 37,5 % av 

respondenterna på en teknisk akademi svarade att de lånade ut sin smartphone till bekanta. 

62,5 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de inte lånar ut sin smartphone 

alls. 

 

Ingen av respondenterna på en teknisk eller icke-teknisk akademi lånade ut sin smartphone till 

en person som inte var bekant. Resultaten på en icke-teknisk akademi var att 50 % av 

respondenterna svarade att de lånade ut sin smartphone till bekanta och resterande 50 % 

svarade att de inte lånar ut sin smartphone alls. Den exakta fördelningen visas i tabell 5.6. 
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TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

Lånar du ut din smartphone? 

  Ja 0 

 

0 

 Ja, till bekanta 6 4 K, 2 M 8 5 K, 3 M 

Nej 10 4 K, 6 M 8 3 K, 5 M 

Tabell 5.6 Fråga 5 

 

Det är intressant att ingen av de tillfrågade lånar ut sin smartphone utan att vara bekant med 

personen de lånar ut den till. Det går inte att avgöra vilken av de två typerna av akademi som 

är mest medveten om säkerheten eller varför de resonerar på detta vis. 

Resultaten på frågan om respondenten använder PIN-kod till sin smartphone blev att 25 % av 

respondenterna på en teknisk akademi svarade att de använder PIN-kod till sin smartphone. 

75 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de inte använder PIN-kod till sin 

smartphone. Resultaten på en icke-teknisk akademi var att 12,5 % av respondenterna svarade 

att de använder PIN-kod till sin smartphone och 87,5 % svarade att de inte använder PIN-kod 

till sin smartphone. Den exakta fördelningen visas i tabell 5.7. 

 
TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

Använder du PIN-kod till din 

smartphone? 

   Ja 4 2 K, 2 M 2 1 K, 1 M 

Nej 12 6 K, 6 M 14 7 K, 7 M 

Tabell 5.7 Fråga 6 

 

Totalt sett så använde bara 18,75 % PIN-kod för att skydda sin smartphone med den 

funktionen. Det är en liten andel som använder den funktionen och det blir liknande resultat 

som i en studie av Kowalski och Goldstein (2008) där resultaten i den studien visade att 

endast 15 % använde PIN-kod. 

Resultaten på frågan om respondenten använder lösenord för att skydda sin smartphone blev 

att 56,25 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de använder lösenord för att 

skydda sin smartphone. 43,75 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de inte 

använder lösenord för att skydda sin smartphone. 

 

Resultaten på en icke-teknisk akademi var att 25 % av respondenterna svarade att de använder 

lösenord för att skydda sin smartphone och 75 % svarade att de inte använder lösenord för att 

skydda sin smartphone. Den exakta fördelningen visas i tabell 5.8. 
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TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

 Använder du lösenord för att skydda din smartphone? 

  Ja 9 4 K, 5 M 4 1 K, 3 M 

Nej 7 4 K, 3 M 12 7 K, 5 M 

Tabell 5.8 Fråga 7 

 

Denna funktion går att jämföra med PIN-kod då de har samma syfte enligt Kowalski och 

Goldstein (2008). Kowalski och Goldstein anser att de flesta inte använder en funktion för att 

skydda telefonen då de flesta respondenter anser att det är besvärligt. Mer än hälften av 

respondenterna i denna studie använder inte lösenord för att skydda sin smartphone. 

Resultaten på frågan om respondenten byter PIN-kod eller lösenord till sin smartphone blev 

att 18,19 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de byter PIN-kod eller 

lösenord till sin smartphone varje år. 81,81 % av respondenterna på en teknisk akademi 

svarade att de aldrig byter PIN-kod eller lösenord till sin smartphone. 

 

Resultaten på en icke-teknisk akademi var att 16,67 % av respondenterna svarade att de byter 

PIN-kod eller lösenord till sin smartphone varje år och 83,33 % svarade att de aldrig byter 

PIN-kod eller lösenord till sin smartphone. Den exakta fördelningen visas i tabell 5.9. 

 
TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

 Hur ofta byter du PIN eller lösenord? 

  Aldrig 9 4 K, 5 M 5 2 K, 3 M 

Varje år 2 1 K, 1 M 1 1 M 

Tabell 5.9 Fråga 8 

 

Det är en väldigt stor andel som aldrig byter sin PIN-kod eller sitt lösenord för att skydda sin 

smartphone. Då användare av smartphones känner sig säkra har de en tendens att slappna av 

och bortse från rutiner som gör att säkerheten hålls hög, som att byta lösenord eller liknande 

anser Androulidakis & Kandus (2011). 

Resultaten på frågan om hur respondenten har Bluetooth inställt på sin smartphone blev att 

18,75 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de har Bluetooth ”på och är 

synliga” på sin smartphone. 81,25 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de 

har Bluetooth ”avstängt” på sin smartphone. 
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Resultaten på en icke-teknisk akademi var att 25 % av respondenterna svarade att de har 

Bluetooth ”på och är synliga” på sin smartphone och 75 % svarade att de har Bluetooth 

”avstängt” på sin smartphone. Den exakta fördelningen visas i tabell 5.10. 

 

 
TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

 Hur är Bluetooth inställt på din smartphone? 

  Avstängt 13 7 K, 6 M 12 6 K, 6 M 

På, Synlig 3 1 K, 2 M 4 2 K, 2 M 

Tabell 5.10 Fråga 9 

 

Enligt Androulidakis & Kandus (2011) så stänger användare av smartphone ofta av funktioner 

som drar batteri och inte används så ofta, Bluetooth är en sådan funktion. Det var 78,12 % av 

respondenterna som angav att de har denna funktion avstängd. 

Resultaten på frågan om respondenten har något antivirusprogram på sin smartphone blev att 

12,5 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de har ett antivirusprogram på 

sin smartphone. 50 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de inte har ett 

antivirusprogram på sin smartphone. 37,5 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade 

att de inte vet om de har ett antivirusprogram på sin smartphone. 

 

Resultaten på en icke-teknisk akademi var att 6,25 % av respondenterna svarade att de har ett 

antivirusprogram på sin smartphone och 50 % svarade att de inte har ett antivirusprogram på 

sin smartphone. 43,75 % av respondenterna på en icke-teknisk akademi svarade att de inte vet 

om de har ett antivirusprogram på sin smartphone. Den exakta fördelningen visas i tabell 5.11. 

 

 
TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

 Har du något antivirusprogram på din smartphone? 

  Ja 2 2 M 1 1 M 

Nej 8 5 K, 3 M 8 4 K, 4 M 

Jag vet inte 6 3 K, 3 M 7 4 K, 3 M 

Tabell 5.11 Fråga 10 

 

Att ha ett antivirusprogram på sin smartphone visste inte eller ansåg inte många att de hade. 

Hälften av alla hade inte något antivirusprogram installerat, detta är inte en bra sak för även 

smartphones behöver skydd. I en studie av Androulidakis & Kandus (2011) visade det sig 

även där att antivirusprogram inte var så vanligt förekommande.  

Resultaten på frågan om respondenten laddar ner spel eller applikationer till sin smartphone 

blev att 62,5 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de laddar ner spel eller 

applikationer till sin smartphone. 37,5 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att 

de inte laddar ner spel eller applikationer till sin smartphone. 
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Resultaten på en icke-teknisk akademi var att 68,75 % av respondenterna svarade att de laddar 

ner spel eller applikationer till sin smartphone och 31,25 % svarade att de inte laddar ner spel 

eller applikationer till sin smartphone. Den exakta fördelningen visas i tabell 5.12. 

 
TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

 Laddar du ner spel eller applikationer till din 

smartphone? 

  Ja 10 4 K, 6 M 11 4 K, 7 M 

Nej 6 4 K, 2 M 5 4 K, 1 M 

Tabell 5.12 Fråga 11 

I denna studie angav 65,62 % av respondenterna att de laddar ner spel eller applikationer till 

sin smartphone. I en studie av Androulidakis & Kandus (2011) angav 53 % att de laddar ner 

spel eller applikationer. Anledningen till denna skillnad som inte är stor, kan vara att antalet 

respondenter var många fler i den studien och att värdena blir mer exakta desto fler 

respondenter studien har. 

Resultaten där respondenterna ombads att rangordna säkerhetshoten, Virus, Mask, Trojan, 

Bluetooth attack, SMS-fiske blev att 0 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att 

de anser att Virus är det farligaste säkerhetshotet. 56,25 % av respondenterna på en teknisk 

akademi svarade att de anser att Mask är det farligaste säkerhetshotet. 18,75 % av 

respondenterna på en teknisk akademi svarade att de anser att Trojan är det farligaste 

säkerhetshotet. 25 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de anser att 

Bluetooth attack är det farligaste säkerhetshotet. 0 % av respondenterna på en teknisk 

akademi svarade att de anser att SMS-fiske är det farligaste säkerhetshotet. 

 

Resultaten där respondenterna ombads att rangordna säkerhetshoten, Virus, Mask, Trojan, 

Bluetooth attack, SMS-fiske blev att 25 % av respondenterna på en icke-teknisk akademi 

svarade att de anser att Virus är det farligaste säkerhetshotet. 31,25 % av respondenterna på en 

icke-teknisk akademi svarade att de anser att Mask är det farligaste säkerhetshotet. 25 % av 

respondenterna på en teknisk akademi svarade att de anser att Trojan är det farligaste 

säkerhetshotet. 12,5 % av respondenterna på en icke-teknisk akademi svarade att de anser att 

Bluetooth attack är det farligaste säkerhetshotet. 6,25 % av respondenterna på en icke-teknisk 

akademi svarade att de anser att SMS-fiske är det farligaste säkerhetshotet. Den exakta 

fördelningen visas i tabell 5.13. 
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TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

 Rangordna säkerhetshoten, 1 Virus, 2 Mask, 3 Trojan, 4 Bluetooth attack, 5 SMS-fiske 

4,3,1,2,5 K 
 

1,3,2,4,5 K 
 

2,3,1,4,5 K 
 

4,1,2,3,5 K 
 

4,3,2,1,5 K 
 

2,4,1,3,5 K 
 

2,3,4,1,5 K 
 

3,1,2,4,5 K 
 

2,1,4,3,5 K 
 

1,4,3,2,5 K 
 

2,3,4,1,5 K 
 

2,3,4,1,5 K 
 

4,1,2,3,5 K 
 

2,3,4,1,5 K 
 

2,3,4,1,5 K 
 

4,3,1,2,5 K 
 

2,4,1,3,5 M 
 

1,4,2,3,5 M 
 

3,2,4,1,5 M 
 

2,3,4,1,5 M 
 

3,2,1,4,5 M 
 

1,3,4,2,5 M 
 

3,4,1,2,5 M 
 

2,3,4,1,5 M 
 

4,1,3,2,5 M 
 

3,4,1,2,5 M 
 

2,1,3,4,5 M 
 

5,3,4,1,2 M 
 

2,3,1,4,5 M 
 

3,4,1,2,5 M 
 

2,3,1,4,5 M 
 

3,4,1,2,5 M 
 

Tabell 5.13 Fråga 12 

 

När det gäller att rangordna hoten i tabell 5.12 så blev resultatet något annorlunda än vad det 

blev i en studie av Kurkovsky och Syta (2010). Skillnaden var att det tre hoten som ansågs 

vara farligast hade skiftat plats. En anledning till detta kan vara att de svarande i studien med 

Kurkovsky och Syta ansåg ungefär 80 % att deras tekniska förmåga var medel eller låg. 

Studien kommer även behandla vad Androidanvändare anser om sin egen tekniska förmåga 

vilket är intressant. Vad Androidanvändare själv anser om säkerhet är intressant för att förstå 

varför de gör sina val. Vad Androidanvändare anser påverkar hur den ställer in sin 

mobiltelefon för att skydda sig mot exempelvis en Bluetooth attack som togs upp i en studie 

av Kurkovsky och Syta (2010). I studien av Kurkovsky och Syta visade resultaten på att 

ungefär 80 % av de tillfrågade ansåg att deras tekniska förmåga var medel eller låg. 

Vad alla respondenterna totalt ansåg vara det farligaste säkerhetshotet av Virus, Mask, Trojan, 

Bluetooth attack, SMS-fiske visas i bild 5.1. 
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Bild 5.1 Fråga 12 diagram över vad respondenter anser vara farligaste hotet 

 

 

På frågan där respondenterna ombads svara på vad de använde för funktioner på sin 

smartphone av SMS/MMS, Samtal, Underhållning, Sociala Medier blev resultaten. 93,75 % 

av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de använder funktionen SMS/MMS. 

93,75 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de använder funktionen Samtal. 

68,75 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de använder funktioner 

relaterade till Underhållning. 56,25 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de 

använder funktioner relaterade till Sociala Medier. 

 

På frågan där respondenterna ombads svara på vad de använde för funktioner på sin 

smartphone av SMS/MMS, Samtal, Underhållning, Sociala Medier blev resultaten. 87,5 % av 

respondenterna på en icke-teknisk akademi svarade att de använder funktionen SMS/MMS. 

75 % av respondenterna på en icke-teknisk akademi svarade att de använder funktionen 

Samtal. 62,5 % av respondenterna på en icke-teknisk akademi svarade att de använder 

funktioner relaterade till Underhållning. 56,25 % av respondenterna på en icke-teknisk 

akademi svarade att de använder funktioner relaterade till Sociala Medier. Den exakta 

fördelningen visas i tabell 5.14. 

  



 

19 

 

TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

 Vad använder du för funktioner? 1 SMS/MMS, 2 Samtal, 3 Underhållning, 4 Sociala 

Medier 

1,2 K 
 

1,2,3,4 K 
 

1,2,3,4 K 
 

1,2,3 K 
 

1,2,3 K 
 

1,2 K 
 

1,2 K 
 

2,3,4 K 
 

2,3,4 K 
 

1,2 K 
 

1,3,4 K 
 

2,3,4 K 
 

1,2 K 
 

1,3,4 K 
 

1,2,3,4 K 
 

1,2 K 
 

1,2 M 
 

1,2,3,4 M 
 

1,2,3,4 M 
 

1 M 
 

1,2,3,4 M 
 

1,3 M 
 

1,2,3 M 
 

1,4 M 
 

1,2,3,4 M 
 

1,2,4 M 
 

1,2,3,4 M 
 

1,2,3,4 M 
 

1,2 M 
 

1,2,3,4 M 
 

1,2,3,4 K 
 

1,2,3 M 
 

Tabell 5.14 Fråga 13 

 

En anledning till resultatet till att de funktionerna som användes mest blev på det sättet är att 

de funktionerna SMS/MMS och samtal är de funktioner som har funnits längst och alltså 

borde störst andel av de svarande veta hur man hanterar dessa funktioner. Detta antagande 

stödjs i en studie av Kurkovsky och Syta (2010) där de kom fram till att det var de två 

funktioner som användes mest. 

Vad alla respondenterna använde av funktionerna SMS/MMS, Samtal, Underhållning, Sociala 

Medier totalt sett visas i bild 5.2. 
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Bild 5.2 Fråga 13 diagram över respondenters användning av funktioner 

 

Resultaten där respondenterna ombads att rangordna funktionerna SMS/MMS, Samtal, 

Underhållning, Sociala Medier efter hur säkra de ansåg dem vara blev att 43,75 % av 

respondenterna på en teknisk akademi svarade att de anser att SMS/MMS är den säkraste 

funktionen. 37,5 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de anser att Samtal är 

den säkraste funktionen. 12,5 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de anser 

att Underhållning är den säkraste funktionen. 6,25 % av respondenterna på en teknisk 

akademi svarade att de anser att Sociala Medier är den säkraste funktionen. 

 

Resultaten där respondenterna ombads att rangordna funktionerna SMS/MMS, Samtal, 

Underhållning, Sociala Medier efter hur säkra de ansåg dem vara blev att 56,25 % av 

respondenterna på en icke-teknisk akademi svarade att de anser att SMS/MMS är den säkraste 

funktionen. 43,75 % av respondenterna på en icke-teknisk akademi svarade att de anser att 

Samtal är den säkraste funktionen. 0 % av respondenterna på en icke-teknisk akademi svarade 

att de anser att Underhållning är den säkraste funktionen. 0 % av respondenterna på en icke-

teknisk akademi svarade att de anser att Sociala Medier är den säkraste funktionen. Den 

exakta fördelningen visas i tabell 5.15. 
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TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

 Rangordna funktionerna efter hur säkra du anser dem. 1 SMS/MMS, 2 Samtal, 3 

Underhållning, 4 Sociala Medier 

4,2,1,3 K 
 

1,2,3,4 K 
 

2,1,3,4 K 
 

2,1,3,4 K 
 

3,4,2,1 K 
 

2,1,4,3 K 
 

3,2,1,4 K 
 

1,2,4,3 K 
 

1,4,2,3 K 
 

2,1,3,4 K 
 

2,1,4,3 K 
 

1,2,4,3 K 
 

2,1,4,3 K 
 

2,1,3,4 K 
 

1,2,4,3 K 
 

1,2,3,4 K 
 

2,1,3,4 M 
 

1,2,3,4 M 
 

1,2,4,3 M 
 

2,1,3,4 M 
 

2,1,3,4 M 
 

2,3,1,4 M 
 

2,3,1,4 M 
 

1,2,4,3 M 
 

1,2,4,3 M 
 

1,2,3,4 M 
 

1,2,3,4 M 
 

1,3,4,2 M 
 

1,2,3,4 M 
 

2,1,4,3 M 
 

1,2,3,4 M 
 

1,3,4,2 M 
 

Tabell 5.15 Fråga 14 

Hur säkra funktionerna i tabell 5.14 ansågs var ganska tydligt, över 90 % ansåg att 

SMS/MMS och samtal var de två säkraste funktionerna. I en studie av Kurkovsky och Syta 

(2010) där de kom fram till att det var de två funktioner som användes mest. Det kan det bidra 

till att de funktioner som funnits längst också antas vara säkrare enligt Kurkovsky och Syta. 

Vad respondenterna ansåg om vilken av funktionerna som är säkrast av SMS/MMS, Samtal, 

Underhållning, Sociala Medier visas i bild 5.3. 

 
Bild 5.3 Fråga 14 diagram över vad respondenter anser vara de säkraste funktionerna 
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Resultaten på frågan om respondenten vet hur man visar sin smartphones IMEI-nummer blev 

att 37,5 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de vet hur man visar sin 

smartphones IMEI-nummer. 18,75 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de 

inte vet hur man visar sin smartphones IMEI-nummer. 43,75 % av respondenterna på en 

teknisk akademi svarade att de inte vet vad IMEI-nummer är. 

 

Resultaten på frågan om respondenten vet hur man visar sin smartphones IMEI-nummer blev 

att 18,75 % av respondenterna på en icke-teknisk akademi svarade att de vet hur man visar sin 

smartphones IMEI-nummer. 43,75 % av respondenterna på en icke-teknisk akademi svarade 

att de inte vet hur man visar sin smartphones IMEI-nummer. 37,5 % av respondenterna på en 

icke-teknisk akademi svarade att de inte vet vad IMEI-nummer är. Den exakta fördelningen 

visas i tabell 5.16. 

 
TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

 Vet du hur du visar din smartphones 

IMEI-nummer? 

   Ja 6 1 K, 5 M 3 3 M 

Nej 3 1 K, 2 M 7 4 K, 3 M 

Vet inte vad det är 7 6 K, 1 M 6 4 K, 2 M 

Tabell 5.16 Fråga 15 

Någon direkt anledning varför det är så få som vet hur man visar sin smartphones IMEI-

nummer har studien inte kommit fram till. Det är dock av stor vikt att kunna göra detta för att 

anmäla den som stulen till polisen är ett exempel, då man måste ange IMEI-numret. I en 

tidigare studie av Androulidakis & Kandus (2011) kom man fram till liknande resultat som 

påvisade att väldigt få vet hur man visar sin smartphones IMEI-nummer och många vet inte 

vad det är för något. 

Resultaten på frågan om respondenten sparar personlig information på sin smartphone blev att 

37,5 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de sparar personlig information 

på sin smartphone. 62,5 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de inte sparar 

personlig information på sin smartphone. 

Resultaten på en icke-teknisk akademi var att 56,25 % av sparar personlig information på sin 

smartphone och 43,75 % svarade att de inte sparar personlig information på sin smartphone. 

Den exakta fördelningen visas i tabell 5.17. 

 
TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

 Sparar du personlig information på 

din smartphone? 

   Ja 6 3 K, 3 M 9 6 K, 3 M 

Nej 10 5 K, 5 M 7 2 K, 5 M 

Tabell 5.17 Fråga 16 

I studier av Wu, Kofi, Crossler och Tanguma (2011) kom de fram till att åldern inte spelar 

någon större roll när det gäller att spara information av olika slag, men att yngre respondenter 

hade enklare att ta till sig nya tekniker för att sedan acceptera och använda dem. 
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Resultaten på frågan om respondenten sparar personlig information på sin smartphone blev att 

83,33 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de sparar personlig information 

på sin smartphone. 16,67 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de inte 

sparar personlig information på sin smartphone. 

 

Resultaten på en icke-teknisk akademi var att 55,55 % av sparar personlig information på sin 

smartphone och 44,45 % svarade att de inte sparar personlig information på sin smartphone. 

Den exakta fördelningen visas i tabell 5.18. 

 
TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

 Gör du backup på din personliga information? 

  Ja 5 2 K, 3 M 5 3 K, 2 M 

Nej 1 1 K 4 3 K, 1 M 

Tabell 5.18 Fråga 17 

I denna studie var det många av respondenterna som kände sig säkra med att använda sin 

smartphone och det bör vara en anledning varför över hälften av de svarande spara personlig 

information på sin smartphone. Androulidakis & Kandus (2011) anser att om användaren inte 

känner sig säker kommer den heller inte att spara personlig information i samma utsträckning 

som en användare som känner sig säker. 

Resultaten på frågan om respondenten känner sig säker med att använda sin smartphone blev 

att 87,5 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de känner sig säkra med att 

använda sin smartphone. 12,5 % av respondenterna på en teknisk akademi svarade att de inte 

känner sig säkra med att använda sin smartphone. 

 

Resultaten på en icke-teknisk akademi var att 81,25 % känner sig säkra med att använda sin 

smartphone och 18,75 % svarade att de inte känner sig säkra med att använda sin smartphone. 

Den exakta fördelningen visas i tabell 5.19. 

 
TEKNISK 

 

ICKE-TEKNISK 

 Känner du dig säker med att använda din smartphone? 

  Ja 14 8 K, 6 M 13 7 K, 6 M 

Nej 2 2 M 3 1 K, 2 M 

Tabell 5.19 Fråga 18 

I denna studie var det många av respondenterna som kände sig säkra med att använda sin 

smartphone, en anledning kan vara att användare av smartphones är uppkopplade i högre 

utsträckning och Androulidakis & Kandus (2011) anser att om smartphonen erbjuder många 

av de tjänster en hemdator gör så känner användarna sig mer säkra.  
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6 Slutsatser 
Problemfrågan om huruvida Androidanvändare i denna studie känner sig säkra eller inte med 

att använda sin smartphone. Med resultaten i denna studie till grund dras slutsatsen att 

sannolikheten är stor att Androidanvändare känner sig säkra med att använda sin smartphone. 

Resultaten visar att totalt 84,38 % anser detta. Det skulle dock vara mer tillförlitligt om 

studien utökades för att få ett genomsnitt på en större grupp respondenter. 

 

På problemfrågan om vad Androidanvändare anser om säkerhetshot blev resultatet i denna 

studie inte riktigt samma som i studien av Kurkovsky och Syta (2010). Slutsatsen att 

respondenterna tänker på att åtgärda skillnader i rutinerna så att de kan minimera antalet 

sårbarheter och därmed minska sin exponering som framgår att mobilanvändare gör i enligt en 

studie av Androulidakis & Kandus. 

 

På problemfrågan om vilka funktioner anser Androidanvändare vara de säkraste på sin 

smartphone över 90 % att SMS/MMS och samtal var de två säkraste funktionerna som de 

hade på sin smartphone. Slutsatsen är att majoriteten av användare anser att SMS/MMS och 

samtal är de två säkraste funktionerna då dessa är grundläggande funktioner i en smartphone. 

Den slutsatsen stödjs i en studie av Kurkovsky och Syta (2010). 

På problemfrågan om det skiljer sig i säkerhetstänkandet hos Androidanvändare på en teknisk 

och en icke-teknisk akademi, dras slutsatsen att en Androidanvändare på en teknisk akademi 

är aningen mer medveten om säkerheten. Enligt resultaten som framkom i studien stödjs 

denna slutsats, då de visar att 18,75 % fler Androidanvändare på en teknisk akademi använde 

lösenord. På frågan om respondenterna använde PIN-kod blev resultatet att 18,75 % fler 

Androidanvändare på en teknisk akademi använde PIN-kod. 

6.1 Förslag på ytterligare studier 

 

Vidare studier som skulle vara intressanta inom aktuellt område är att göra en ytterligare 

studie som behandlar olika säkerhetshot på en smartphone mer ingående. Det finns inte så 

stora mängder med tidigare forskning på detta område. Därför skulle det bidra med ny 

kunskap inom aktuellt område. 

Det skulle vara en intressant vinkling att koppla ihop säkerhetstänkandet om smartphones 

med säkerhet om persondatorer. Detta skulle vara en bra studie för att kunna komma fram till 

en slutsats över samband i säkerhetstänkandet med olika tekniker. 

För att kunna säkerställa att studiens resultat kan påvisas i större skala skulle det vara 

intressant att ha ett större antal respondenter som använder en smartphone med 

operativsystemet Android med samma frågor.
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Bilaga 1 

 

1. Kön(Stryk under svar) 

Man Kvinna 

2. Ålder 
Ålder:_____ 

3. Anser du dig vara tekniskt lagd? (Stryk under svar) 
Ja Nej Annat svar:_______________________ 

4. Har du abonnemang? (Stryk under svar) 
Ja Nej Annat svar:_______________________ 

5. Lånar du ut din smartphone? (Stryk under svar) 
Ja Ja, men bara till bekanta Nej Annat svar:____________________ 

6. Använder du PIN-kod till din smartphone? (Stryk under svar) 
Ja Nej Jag vet inte vad PIN-kod är 

7. Använder du lösenord för att skydda din smartphone? (Stryk under svar) 
Ja Nej Annat svar:_______________________ 

8. Om Ja på fråga 6 eller 7, Hur ofta byter du kod eller lösenord? (Stryk under svar) 
Varje månad Varje år Aldrig Annat svar:___________________ 

9. Hur är Bluetooth inställt? (Stryk under svar) 
Avstängt På, synlig På, osynlig  Annat svar:___________________ 

10. Har du något antivirusprogram på din smartphone? (Stryk under svar) 
Ja Nej Jag vet inte  Annat svar:___________________ 

11. Laddar du ner spel eller applikationer till din smartphone? (Stryk under svar) 
Ja Nej Annat svar:___________________________________________ 

12. Rangordna följande säkerhetshot efter hur stor skada du tror de gör?(ange siffra 1-5) 
      Virus Mask Trojan    Bluetooth attack            SMS-fiske(smishing) 

13. Vad använder du för typ av funktioner på din smartphone? (markera med X) 
      SMS/MMS       Samtal          Underhållning        Sociala medier      Annat svar:_________________ 

14. Rangordna funktionerna efter hur säkra du anser dem (ange siffra 1-5) 
      SMS/MMS       Samtal          Underhållning        Sociala medier 

15. Vet du hur du visar din smartphones IMEI-nummer? (Stryk under svar) 
Ja Nej Nej, vej vad IMEI-nummer är |Annat svar:___________________ 

16. Sparar du personlig information på din smartphone? (Stryk under svar) 
Ja Nej Annat svar:___________________________________________ 

17. Om Ja på fråga 16, Gör du backup på din personliga information? (Stryk under svar) 
Ja Nej Annat svar:___________________________________________ 

18. Känner du dig säker med att använda din smartphone? (Stryk under svar) 
Ja Nej Annat svar: ___________________________________________ 


