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Vi vill tacka vår handledare Peter Rittgen för hans vägledning och stöd. Vi vill även tacka alla 
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Abstract  
  
Problem – Android is the leading operative system on the market, while previous studies 

have shown that malware and attacks have mostly been targeted at Android units. Attacks are 

executed when applications that consist malware gets access of the permissions they demand 

of the unit. This is by the approval of the user before an installation of an application. A 

problem is that many users ignores or don’t understand the permission they give applications 

access to. 

 

Purpose - The study aims to examine three issues. The first research question contains 

hypotheses about how aware Android users are of the risks which ten application permissions 

contain. These permissions often occurs among malicious applications but are also included 

among safe applications at Google Play. Furthermore, the objective of this study is to 

investigate whether there is a connection between the user awareness and their downloading 

behavior. The last issue examines whether users read through the application permissions 

before installing an application, and what possible reasons that causes them to not read the 

permissions. 

 

Methodology - Quantitative methods have been used by gathering the empirical material 

through a questionnaire. The study involved 116 respondents and the results were created by 

using bar graphs, crosstabs, Chi-square tests and frequency tables. 

  

Results and Conclusion - The goal has been met to a large extent, however, it would have 

been beneficial to have a larger selection to possibly be able to ensure and strengthen the 

significance of the Chi-square tests. The result showed that a high degree of users are not 

aware of the risks of the investigated permissions. Further findings showed that there is some 

connection between the user’s awareness and download behavior, since six out of ten 

hypotheses got confirmed. The results also showed that 62 percent of the users never 

alternatively rarely read permissions before installation. The reason for this is that they don’t 

understand the permissions associated description, alternatively don’t notice the permissions 

at all. Finally, the respondents indicated that they do not understand the description of the 

permissions because they are too short and have too many technical terms. 

  

Originality - The results of the study mainly benefits the Android users since it increases 

their knowledge which protects them against the risks. The result, however, also benefit the 

further development of the application permissions, to make them work more effectively as a 

warning method. What’s new and valuable in the study is that it’s based on the problems that 

was identified in previous research and we decided to further immerse ourselves in the 

subject. The study has investigated whether there is a connection between the user awareness 

and downloading behavior, as well as the background causes which makes the users ignore 

and don’t understand the permissions. Originality is also found in the study since we limited 

ourselves to specifically investigate ten permissions that often occur among malicious 

applications. The study is written in Swedish. 

 
Keywords: App permissions, Android, risks, awareness, downloading behavior, malware 
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Sammanfattning  
      

Problem - Android är det ledande operativsystemet på marknaden, samtidigt har tidigare 

forskning påvisat att skadlig kod och mobila attacker främst har riktats mot Androidenheter.  

Attacker utförs genom att applikationer som innehar skadlig kod, får den åtkomst på enheten 

som de begär genom att applikationsbehörigheter godkänns av användaren före installation av 

en applikation. Ett stort problem är att användarna i dagsläget väljer att ignorera 

behörigheterna före installation samt inte förstår dess betydelse.  

 

Frågeställning och syfte - Studien syftar till att undersöka tre frågeställningar. Den första 

forskningsfrågan behandlar hypoteser kring hur pass medvetna Androidanvändarna är om 

riskerna som finns hos tio applikationsbehörigheter vilket ofta förekommer bland skadliga 

applikationer. Vidare var målet med studien att undersöka om det finns ett samband mellan 

användarnas medvetenhet och nedladdningsbeteende. Den sista frågeställningen undersöker 

om användarna läser igenom applikationsbehörigheter före installation av en applikation och 

vilka bakgrundsorsaker det finns ifall de inte gör det.      

 

Metod - Kvantitativa metoder har använts i form av att det empiriska materialet inhämtats 

med hjälp av en enkätundersökning. I studien deltog 116 respondenter och resultatet togs fram 

med hjälp av stapeldiagram, korstabeller, Chi2-tester och frekvenstabeller.   

   

Resultat och slutsats - Målet har uppfyllts till hög grad, dock hade det varit gynnsamt att ha 

ett större urval för att möjligen kunna säkerställa samt stärka signifikansen i Chi2-testerna. 

Resultatet visade att en hög grad av användarna inte är medvetna om riskerna hos de 

undersökta behörigheterna. Vidare visade fynden att det finns ett visst samband mellan 

användarnas medvetenhet och nedladdningsbeteende då sex av tio hypoteser bekräftats. 

Resultatet visade även att 62 procent av användarna aldrig alternativt sällan läser igenom 

behörigheterna före installation, samt att orsaken till detta är att de inte förstår 

behörigheternas beskrivning alternativt inte lägger märke till behörigheterna. Slutligen 

påpekade respondenterna att de inte förstår behörigheternas beskrivning på grund av att de är 

för korta samt innehåller för många tekniska termer. 

 

Originalitet - Studiens resultat nyttjar främst Androidanvändarna för att öka deras kunskap 

vilket skyddar dem mot de risker som finns. Resultatet ger dock även nytta för vidare 

utveckling av applikationsbehörigheterna för att mer effektivt fungera som en varningsmetod 

vid nedladdning. Det som är nytt och värdefullt i studien är att vi baserat på problemen som 

påvisats hos tidigare forskning, valt att ytterligare fördjupa oss inom ämnet. Studien har 

undersökt om det finns ett samband mellan användarnas medvetenhet och 

nedladdningsbeteende, samt vilka bakgrundsorsaker det finns som medfört att användarna inte 

läser igenom samt inte förstår sig på applikationsbehörigheterna. Originalitet finns även i 

studien då vi avgränsat oss till att specifikt undersöka medvetenheten kring tio behörigheter 

som ofta förekommer bland skadliga applikationer, men som även uppkommer hos vanliga 

applikationer på Google Play.  

 

Nyckelord: Applikationsbehörigheter, Android, risker, medvetenhet, 

nedladdningsbeteende, skadlig kod  
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1. Inledning 
Under decennier har mobiltelefonens tekniska framfart ökat och skapat en enorm efterfrågan 

på mobila artefakter. Mobiltelefonen som till början enbart bestod av textmeddelanden och 

telefonsamtal, har utvecklats till att inkludera ett flertal funktioner som videosamtal, bilder, 

applikationer och lokaliseringsverktyg (GPS). En applikation definieras som ett 

“mjukvaruprogram” som har bestämda handlingar beroende på vad applikationen skall utföra 

(Campbell, 2011). 

 

Applikationers syfte är att underlätta vardagliga sysslor samt underhålla användarna i deras 

dagliga användning av mobiltelefoner. Med hänsyn till den stora efterfrågan har Androids 

varumärke utökat sina applikationer till en kvartsmiljon (Nickinson, 2011). Android är ett 

operativsystem som är utvecklat av Google för exempelvis smarttelefoner, surfplattor med 

mera. De vanligaste operativsystemen bland smarttelefoner är följande: Android, iOS, 

Windows Phone och BlackBerry. Studien är avgränsad till att undersöka operativsystemet 

Android vilket är det ledande operativsystemet på marknaden med sina 86,8 procent (IDC, 

2016). 

        

Applikationer kan erbjuda allt från mobila betalningar till sociala nätverk. Androids 

applikationer innehåller en rad olika behörighetskrav som användaren måste godkänna för att 

ha möjlighet att installera en applikation. Plattformen Android erbjuder ett 

“behörighetssystem” vilket möjliggör för användare att se över vilka behörigheter en 

applikation kräver för att kunna installeras och fungera. För att en applikation ska ha 

möjlighet att ha åtkomst till samt använda en känslig resurs på användarens Androidtelefon, 

krävs en applikationsbehörighet som definierats utav applikationsutvecklaren (Loorak, Fong 

& Carpendale, 2014).  

 

Detta behörighetssystem kräver att ett aktivt val görs av användaren. En lista presenteras för 

användaren med olika typer av applikationsbehörighetskrav efter att användaren valt en 

specifik applikation att ladda ned. Efter att ha läst igenom de visuellt presenterade 

behörighetskraven har användaren möjlighet att acceptera, respektive neka dem (Prasad et al., 

2012). Användarnas medvetande om innebörden av applikationsbehörigheter samt de risker 

som tillkommer är en avgörande faktor vid valet att bevilja eller neka de behörighetskrav som 

presenteras vid nedladdning av applikationer.  

 

Utgångspunkten och intresset för studievalet grundar sig på den vetenskapliga artikeln 

“Android Permissions: User Attention, Comprehension, and Behavior”. I artikeln undersöker 

forskarna ifall Androidanvändare lägger märke till, förstår samt hur de agerar vid 

presentationen av applikationsbehörigheter före installation utav en applikation. 

 

Vår studie grundar sig även på Sarma et al. (2012) artikel “Android permissions: a perspective 

combining risks and benefits”. I studien undersöks det vilka applikationsbehörigheter som är 

vanligt förekommande hos 121 skadliga applikationer på Google play. Google Play som 

tidigare benämndes Android Market, är en förinstallerad applikation på alla enheter som 

innehar operativsystemet Android och består utav en onlinebutik som förser dessa enheter 

med gratis- och betalapplikationer att ladda ned (Cutlack, 2012).  

 

Applikationsbehörigheterna vi valt i denna studie är utifrån Sarma et al. (2012) artikel vilket 

rangordnat 25 stycken applikationsbehörigheter som främst förekom bland 121 skadliga 

applikationer de undersökt. Utav dessa har tio applikationsbehörigheter valts ut, dock utgör 
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dem inte topp tio utav dessa 25, utan en del behörigheter valdes bort på grund av att vi valt att 

inrikta oss på de större mobila funktionerna som GPS, SMS, uppringningsfunktioner med 

mera istället för exempelvis vibration, alarmklocka och internetbokmärken. Denna studie 

behandlar den mobila plattformen Android, med fokus på applikationsbehörigheter. En 

plattform är ett system som avser en maskinvara med ett specifikt operativsystem.  

 

En begränsning är tillsatt att undersöka i vilken utsträckning Androidanvändare är medvetna 

om de risker som finns med tio stycken vanligt förekommande applikationsbehörigheter bland 

skadliga applikationer på Google Play. Dessa behörigheter är dock även vanligt 

förekommande bland vanliga icke skadliga applikationer. Vi kommer även undersöka om 

användarnas medvetenhet med riskerna påverkar deras nedladdningsbeteende av 

applikationer. Slutligen kommer vi att undersöka hur ofta användarna läser igenom 

applikationsbehörigheter före installation av en applikation och vilka bakgrundsorsaker som 

existerar ifall de inte gör det. 

 

Tidigare undersökningar som utförts på Androidanvändare har påvisat att dem i hög grad inte 

uppmärksammat applikationsbehörigheter. En användare kan utgöras för hot mot dess privata 

data om denna laddar ned en applikation som innefattar skadlig kod samt tillhörande 

applikationsbehörigheter som tillåter åtkomst till enhetens olika resurser. Detta ger oss en av 

många anledningar till att studera detta vidare och undersöka problemet närmare. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Smarttelefoner är idag den mest använda och personliga artefakten för lagring av information 

och filer. De har fått en ökad betydelse och används både till mobila betalningar, lagring av 

information samt användning av tjänster vilket man tidigare endast hade åtkomst till genom 

datorer eller mobiltelefonens webbläsare (Negash & Shahriar, 2015).   

Applikationers smidiga design och enkla åtkomst har fått dem att täcka ett stort antal tjänster 

och populära webbsidor. Dagens organisationer har valt att satsa på deras egna 

specialtillverkade applikationer som kan laddas ned på Androidenheternas plattform, vilket 

ersatt många besök som endast skedde genom webbläsaren som skrivbordsversion (Davi, 

Dmitrienko, Sadeghi & Winandy, 2010). 

 

Skadlig kod innebär programkod som kan medföra säkerhetsintrång med ändamålet att skada 

ett datorsystem. Dessa har uppmärksammats bland applikationer i onlinebutiken Google Play 

där användare laddar ner sina applikationer. För att den skadliga koden skall kunna påverka 

en Androidenhet behöver viruset ha möjlighet att spridas genom att den ingår i ett infekterat 

program, i detta fall en applikation som laddas ned. Applikationen behöver även inneha 

tillräckliga rättigheter, i detta fall genom applikationsbehörigheter som tillåter applikationen 

att utgöra skada för användaren (Svenska säkerhetsguiden, odat.). 

 

I dagsläget kontrolleras inte applikationer utav Google utan de genomgår endast en 

grundläggande granskning innan de blir publicerade på Google Play (Prasad et al., 2012).  

Hunt (2013) förklarar att Android är ett öppet operativsystem för mobila enheter. Valet att låta 

Android vara en öppen arkitektur har resulterat i att allt fler nya applikationer skapas med nya 

möjliga utvägar för hot och risker gentemot användarna. Hunt beskriver vidare att möjligheter 

finns för dataläckage som ger tillgång till adressböcker, kontaktlistor, textmeddelanden och 
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bilder. Istället för att genomföra kontroll av nya applikationer har Google valt att låta 

applikationsutvecklare använda sig utav en lista med behörighetskrav för att varna användare 

om de tillgångar och sekretessinställningar applikationerna behöver åtkomst till för att kunna 

fungera (Loorak, Fong & Carpendale, 2014).  

 

Gates, Chen, Li och Proctor (2014) beskriver att Android baserar sitt säkerhetssystem på att 

förlita sig på att användarna ska förstå vad applikationsbehörigheterna kräver. Dem skall även 

kunna ta ett klokt installationsbeslut utefter dessa applikationsbehörigheter. Vidare förklarar 

dem att denna metod inte varit fungerande då majoriteten av Androidanvändarna varken läser 

igenom eller lägger vikt på att förstå behörigheterna som presenteras före installation. 

 

Applikationsbehörigheterna presenteras i en lista som dyker upp före en installation utav en 

applikation. De informerar om alla typer av behörigheter som utvecklaren av applikationen 

kommer att kräva om användaren godkänner att fullfölja installationen. Behörigheterna som 

applikationen behöver ha tillgång till visas inte under andra tillfällen förutom före en 

installation vilket tydliggör betydelsen av att läsa igenom dessa före ett godkännande (Felt et 

al., 2012). 

 

Ett flertal tidigare studier har undersökt vad för typ av risker en användare kan drabbas av om 

denne laddar hem en applikation med skadlig kod samt överflödiga behörighetskrav. Med 

överflödiga behörighetskrav syftar vi på att utvecklaren av applikationen väljer att ha med fler 

behörigheter än vad som egentligen är nödvändigt för att applikationen ska fungera. En studie 

av Vidas, Christin & Cranor (2011) påvisade att en femtedel av alla Androidapplikationer 

medför hot mot användares integritet. Studien hävdar även att 1 av 20 applikationer har 

möjlighet att genomföra slumpmässiga samtal samt att 3 % utav applikationerna kan skicka 

slumpmässiga textmeddelanden genom Androidanvändares telefoner utan deras kännedom.  

 

Att skadlig kod är ett vanligt fenomen bland Androidenheter uppmärksammades även i en 

rapport som utfördes av IBM år 2013, där det konstaterades att en sexhundraprocentig ökning 

av skadlig kod har skett jämfört med år 2012. Även Faruki et al. (2015) beskriver i sin 

undersökning att skadlig kod hos Androidenheter har ökat markant mellan åren 2010 och 

2014. Samtidigt som skadlig kod ökar bland Androidtelefoner är den mobila plattformen 

dramatiskt påverkad jämfört med andra mobila operativsystem, detta då 99 % av alla mobila 

skadliga koder programmerades för Android plattformen under 2014, och 98 % av dessa 

koder var inkluderade i kategorin “SMS” (Russell, 2014). 

 

Detta innebär att användare främst kan råka ut för risken att drabbas av dyra betal-SMS ifall 

de skulle råka ladda ned en applikation med skadlig kod tillsammans med en behörighet som 

tillåter detta. Gratisapplikationer anses som mer riskabla och har en högre tendens att utlämna 

data till reklamleverantörer, få åtkomst till användarnas kontaktlista samt tillåta platstjänster 

(Brookshire, Harris, Patten & Regan, 2015). Att skadlig kod oftare inkluderas bland skadliga 

gratisapplikationer gör att användare även har större chans att drabbas då två tredjedelar av 

användarna inte laddar ned betalapplikationer enligt resultat av en survey gjord av OPA år 

2012. (Richter, 2012). 

 

Struse, Seifert, Üllenbeck, Rukzio & Wolf (2012) beskriver i sin studie att de samlat in data 

från över 1000 användare där 9 % av dessa laddat hem applikationen vid namn “Permission 
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watcher”. Denna applikation undersöker ifall andra applikationer på mobiltelefonen innehar 

tvivelaktiga behörigheter och utgör ett hot för användarens privata uppgifter. Forskarna kom 

fram till att 98.7 % av applikationerna som laddades ner utav respondenterna utgör ett hot för 

deras privata uppgifter. Detta påvisar att Google Play har ett högt antal applikationer som 

samlar in en hel del information från privatpersoners enheter. Hotet för användaren är 

uppenbar och riskerna överväger nöjet av att underhållas av en applikation. Eftersom Google 

Play inte har några specifika metoder för att filtrera bort skadliga applikationer förutom att 

radera de applikationer som blir inrapporterade som skadliga, läggs bördan på användarna 

som oftast inte innehar kunskapen eller intresset för att noggrant analysera en applikations 

behörighetskrav (Prasad et al., 2012). 

 

I en studie av Felt, Greenwood & Wagner (2010) där fokusen låg på effektiviteten av 

applikationsbehörigheter, beskrivs det att applikationsbehörigheter skulle kunna vara en 

successiv metod för att förhindra risker. Det behövs dock en förbättring av utformningen av 

behörigheterna då användarna valde att ignorera dem. I en senare artikel av Felt et al. (2012) 

nämner forskarna att resultatet utifrån deras formulärundersökning på 308 användare, samt en 

observation gjord på 25 användare, påvisade att endast 17 % utav dem uppmärksammade 

applikationsbehörigheterna under installationen. Undersökningen påvisade även att 42 % inte 

lade märke till applikationsbehörigheterna som presenterats samt att endast 3 % utav de 308 

undersökta Androidanvändarna kunde förstå forskarnas frågor om applikationsbehörigheter 

(Felt et al, 2012). Detta visar att problemet pågått under ett flertal år att användare förbiser 

applikationsbehörighter vid nedladdning av applikationer. Ignoransen hos Androidanvändarna 

utsätter dem för en tydlig risk för läckage av privat data och av 956 Androidapplikationer som 

Felt et al. (2010) undersökt, innehöll 93 % av applikationerna minst en typ av riskfylld 

behörighet gentemot användarens privata uppgifter. Detta indikerar att användarna vid nästan 

varje nedladdning varnas om riskabla behörighetsåtkomster som krävs utav applikationer, 

samtidigt som de väljer att ignorera dem. 

 

Att ett högt antal applikationer innehar risker är ingen överraskning. Google utför inte heller 

någon ordentlig kontroll innan skadliga applikationer hamnar på Google Play. Användaren 

har mer ansvar än tidigare att kunna identifiera vilken applikation som kan medföra risker och 

som kan resultera i att dem blir av med personlig data. Struse et al. (2012) konstaterade i sin 

studie där de genomfört en enkätundersökning på 113 användare, att en tredjedel av 

respondenterna inte kunde igenkänna betydelsen utav applikationsbehörigheten “full 

internetåtkomst”. En annan fråga i enkätundersökningen som endast besvarades korrekt utav 

17 % av respondenterna, var vilken typ av handling som utförs av en applikation med 

behörigheten “utföra telefonsamtal”. Vidare i en online surveyundersökning av Struse et al. 

(2012) kom forskarna fram till att majoriteten av Androidanvändarna inte förstod sig på 

grundläggande applikationsbehörigheter och vilka konsekvenser de medför. Respondenterna 

förklarade vidare att de hade valt att avinstallera en applikation om fallet var att behörigheten 

gav tillgång till en majoritet av deras privata uppgifter, det vill säga ifall de hade varit 

medvetna om detta. Struse et al. (2012) kom till slutsatsen att Androids 

applikationsbehörighetetssystem är grundat på att Androidanvändarna bör ha förståelse utav 

betydelsen av applikationsbehörigheterna för att ha möjlighet att göra ett gynnsamt val vid 

nedladdning av applikationer utan att drabbas av riskabla behörigheter.  

 



 

5 

 

Användarna nämner att dem innehar en oro för sin privata data och tror sig vara medvetna om 

riskerna, samtidigt blev 95 procent av respondenterna i studien av Kelley, Cranor & Sadeh 

(2013) förvånade när deras applikationer skickade deras befintliga plats till deras mobila 

reklamleverantör. I en studie av Staddon, Huffaker, Brown & Sedley (2012) påvisades det 

även att användare som inte förstår sig på applikationsbehörigheter har en obetydlig oro för 

deras privata uppgifter. Komplexiteten hos applikationsbehörigheter bidrar till att användarna 

klickar sig vidare under installationen utan att läsa och ha förstått sig på risken som 

applikationsbehörigheten kan medföra. För att användare skall ta hänsyn till Androids 

applikationsbehörigheter behöver dem vara simpla att förstå samt utformas i enlighet med 

användarvänlighet (Juang, Ranganayakulu & Greenstein, 2012). 

 

Såsom de tidigare undersökningarna påvisat utav (Felt et al., 2012) har användare relativt låg 

förståelse för Androids applikationsbehörigheter och lägger inte märke till dem under 

installationer. Detta innebär en risk för användarna då studier även hävdar att 1 av 5 

Androidapplikationer utgör ett hot gentemot användarnas personliga data (Vidas, Christin & 

Cranor, 2011). Det nuvarande behörighetssystemet som Android använder sig utav har 

påvisats ha en begränsad effektivitet. Ett flertal studier som gjorts visar att användare väljer 

att förbise applikationsbehörigheterna som presenteras vid installation av applikationer.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Problemet som ligger till grund för denna uppsats är användarnas bristande intresse och 

ovarsamma beteendemönster gentemot Androids applikationsbehörigheter. Detta är en 

kontradiktion till användarnas åsikter och oro för sin privata data som finns lagrad på 

smarttelefonerna. King, Lampinen & Smolen som i sin studie genomfört en 

formulärundersökning beskriver att respondenterna var väldigt tydliga med att de är 

beskyddande och försiktiga med sin personliga data. Han fortsätter med att förklara att 

användarnas handlingar inte alltid stämmer överens med deras uttalade föredragande. Detta 

kan bero på att användare överskattar deras oro för sin personliga data, alternativt inte är 

medvetna om att deras handlingar går emot deras åsikter om oro för sin privata data (King, 

Lampinen & Smolen, 2011). 

 

Mobila applikationer bidrar till en bekvämlighet i vår vardag, de flesta användare är dock 

omedvetna om att ett flertal applikationer har tillgång till deras privata data. 

Applikationsbehörigheter kan exempelvis inkludera tillgång till användares kontaktlista, 

textmeddelanden, e-postmeddelanden, bilder och platstjänster (Loorak, Fong & Carpendale, 

2014). 

 

Flera studier som gjorts om applikationsbehörigheter påvisar en omfattande ökning av skadlig 

kod på smarttelefoner. Android som är marknadsledande med sina 86,8 procent av alla 

smarttelefoner står för en stor utmaning (IDC, 2016). I en studie som gjorts av Symantec 

indikeras det att antalet skadliga koder fyrdubblats mellan juni 2012-juni 2013 och att antalet 

ligger runt 273,000 stycken infekterade applikationer (Uscilowski, 2013). 

 

I en undersökning utav Felt et al. där dem hade analyserat 100 betalapplikationer samt 856 

gratisapplikationer, visade resultatet att 93 % utav gratisapplikationerna respektive 82 % utav 
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betalapplikationerna innehöll minst en typ av “farlig” applikationsbehörighet vilket påvisar att 

användare kan utsättas för risker (Felt et al., 2010). 

 

Den rådande osäkerheten bland användare gentemot skadlig kod speglas inte i deras bristande 

av förebyggande åtgärder, detta medföra omfattande konsekvenser då förekomsten av skadlig 

kod är ett pågående problem som ökar kontinuerligt (Felt et al., 2012). 

 

I en online formulärundersökning utav Felt et al. 2012 ställdes frågan “Har du någon gång 

låtit bli att installera en applikation på grund utav applikationsbehörigheter?”. Utav de 307 

respondenterna besvarade 56.7 % att dem valt att låta bli en installation på grund utav 

applikationsbehörigheterna. Detta påvisar att användare innehar en typ av oro men enligt 

ovannämnda studier stämmer det inte överens med deras handlingar vid installation av 

applikationer. 

 

 

1.3 Problemformulering och Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur pass medvetna Androidanvändarna är gentemot 

riskerna som finns hos tio applikationsbehörigheter som ofta förekommer bland skadliga 

applikationer. De undersökta applikationsbehörigheterna är även befintliga bland icke 

skadliga applikationer och är därför är detta av stor vikt att utreda. Vidare har vi valt att 

undersöka om det finns ett samband mellan användarnas medvetenhet och 

nedladdningsbeteende där vi använder oss av hypotesprövning. Den sista forskningsfrågan 

behandlar huruvida användarna läser igenom applikationsbehörigheter före installation av en 

applikation samt vad bakgrundsorsakerna är om de inte gör det. 

 

Valet för studien och de vetenskapliga arbeten den bygger på grundar sig på problemet som 

råder hos Android plattformen vilket innefattar 99 % av all skadlig kod som programmerats 

för smarttelefoner (Brookshire et al, 2015). Detta har möjliggjorts med hjälp av 

applikationsbehörigheter som även förbises av användare och därför utsätter dem för risken 

att drabbas (Felt et al, 2012).  

 

I studiens teoretiska referensram beskrivs de tio behörigheterna mer djupgående och 

användares medvetenhet testas därefter genom en enkätundersökning som grundar sig på 

dessa. Resultatet av den första forskningsfrågan kommer att presenteras genom stapeldiagram 

som visar medvetenheten och dess skiljaktigheter. Den andra forskningsfrågan kommer 

därefter att besvaras och presenteras med hjälp av korstabeller samt hypotesprövning som 

sker genom ett Chi2-test i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Den sista forskningsfrågan som berör hur ofta användarna brukar läsa igenom 

applikationsbehörigheter kommer att besvaras genom en frekvenstabell som presenterar de 

olika alternativen.  

 

Tidigare studier talar om att det råder ett flertal osäkerheter och risker när det kommer till 

Androids applikationsbehörigheter samt att användare inte är medvetna om dessa. Tidigare 

undersökningar har påvisat att användare låter dessa behörigheter gå obemärkt förbi vid 

installation utav applikationer. Dessa handlingar kan därför medföra risker för användare och 

deras privata data på smarttelefonerna.  
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Efter att ha undersökt bakomliggande teorier utav Felt et al. (2012) samt av Brookshire et al. 

(2015) påträffade vi risker med Androids applikationsbehörigheter samt en bristande 

uppmärksamhet från användarna vid installation av applikationer. En mätning av användarnas 

medvetenhet och förståelse av behörigheterna tas fram med hjälp utav vår framtagna empiri 

vilket görs genom en enkätundersökning som därefter kommer att sammanställas och 

analyseras för att sedan besvara våra forskningsfrågor.  

 

Med bakomliggande orsak att smarttelefoner används till allt fler uppgifter i vår vardag samt 

för att upplysa och undvika hot mot användares privata data som finns lagrad på telefonerna, 

upplever vi att denna studie är av värde att genomföra. Androidanvändare behöver vara 

medvetna om riskerna som finns med applikationsbehörigheter, detta för att förändra deras 

beteendemönster vid presentation utav applikationsbehörigheter vid installation av 

applikationer.  

 

Tidigare studier påvisar att många användare låter bli att läsa igenom listan med 

applikationsbehörigheter vilket är oroväckande med tanke på de risker som existerar i 

dagsläget (Felt et al., 2012). Vid bristande förståelse för applikationsbehörigheter och de 

risker som finns med dessa, kan det skapa ofantliga problem för användare då mycket 

information som finns lagrat på telefonerna som kan beröra inkomst, känslig information, 

kommunikation och lagring av filer kan spridas till obehöriga personer.   

  

 

1.4 Forskningsfrågor 

Studien behandlar tre forskningsfrågor. 

 

 I vilken utsträckning innehar Androidanvändare medvetenhet om de möjliga risker 

som finns hos applikationsbehörigheter? 

 Påverkar en användares medvetenhet deras nedladdningsbeteende? 

 Läser användarna igenom applikationsbehörigheter före installation av en applikation 

och vad är orsaken ifall de inte gör det? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka tio vanligt förekommande behörigheter bland så 

kallade “Skadliga applikationer” på Google Play. Valet för avgränsningen till Android är på 

grund av att det i dagsläget är ett utav dem bästsäljande mobila plattformarna på den mobila 

marknaden. Dessutom sker användning utav applikationsbehörigheter på plattformen Android 

där även problemet med spridning av skadlig kod råder. Undersökning av andra slags 

avgörande faktorer vid nedladdning av applikationer har utelämnats såsom granskning utav 

omdömen, recensioner, skärmdumpar etc.  

 

 

1.6 Målgrupp     

Studien riktar sig till dagliga smarttelefon-användare som laddar ner applikationer på den 

mobila plattformen Android. Undersökningen kan komma till intresse för de som är 

intresserade av de olika säkerhetsaspekter avgränsat till plattformen Android samt för att 

upplysa allmänheten om användarnas medvetenhet samt förståelse av 
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applikationbehörigheternas möjliga risker. Ökad medvetenhet om risker gällande diverse 

behörigheter kan bidra till en minskning av oavsiktliga konsekvenser gällande intrång till 

känslig data som är lagrad på smarttelefonerna. Studien kan även vara till nytta för kommande 

uppsatser inom området, där uppsatsen utgör ett underlag för användarnas medvetenhet och 

nedladdningsbeteende. Studien kan också användas som ett underlag för ytterligare 

undersökningar där resultatet från vår insamlade empiri används som en jämförelse gentemot 

det framtagna resultatet från andra kommande studier.  
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2. Metod 

2.1 Kvantitativ metod och informationsbehov 

Den kvantitativa metoden förklarar Bryman (2011) som en undersökning som ger svar i 

siffror vilket ger ett mätbart resultat. Exempel på den insamlade informationen kan vara 

siffror som avser olika mängder, när och hur ofta något sker, kön och åldersundersökningar, 

det vill säga allt som går att göra en kvantifiering utav. Det vanligaste verktyget som används 

vid den kvantitativa metoden är enkätundersökningar, formulär, samt intervjuer med slutna 

frågor. Till skillnad från den kvalitativa metoden bör forskaren här vara väldigt säker på vad 

det är han söker efter och i förväg ha utformat sin undersökning utifrån teorier. Det 

kvantitativa materialet som samlats in skall i slutändan utgöra en statistik där slutsatser kan 

tas av forskaren. Slutresultatet kan presenteras i form av diagram av olika slag, grafer, tabeller 

etc. Till skillnad från den kvalitativa metoden så är det distans mellan forskare och deltagare 

då det sker en envägskommunikation. Det som väger tyngst är att hitta samband och trender i 

svaren som fås (Andersen, 1994). 

 

Kvantitativ forskning beskrivs som en tydlig forskningsstrategi. Metoden uppvisar en klar 

bild av relationen mellan teori och forskning som en deduktiv ansats och positivism. Den 

utgör även ett objektivistiskt koncept av sociala fenomen (Bryman & Bell, 2011).  

 

Vetenskapliga artiklar och rapporter har täckt den allra största delen av datamaterialet under 

studiens gång. Relevant litteratur som avser Androids applikationsbehörigheter samt 

användarnas förtroende, förståelse och beteende gentemot applikationsbehörigheter har också 

använts för att undersöka problemområdet. Analysen av det insamlade datamaterialet har 

besvarat våra frågeställningar i förhållande till uppsatsens syfte och avgränsning (Morgan, 

1998). 

 

Vi har använt oss utav den kvantitativa metoden tillsammans med en enkätundersökning på 

116 studieobjekt, vilket är avgränsat till användare som innehar en Androidtelefon i dagsläget. 

Resultatet togs fram genom att vi analyserat vetenskaplig teori samt den empiri vi tagit fram 

med hjälp utav vår enkätundersökning (Bryman & Bell, 2011). Frågeställningarna har 

besvarats utifrån den insamlade empirin som därefter ingick i olika slags statistiska mätningar. 

 

Den teoretiska referensramen utgår från artikeln “Android permissions: a perspective 

combining risks and benefits.”  I artikeln undersöks 121 skadliga applikationer och vilka 

applikationsbehörigheter som oftast inkluderats bland dessa. Vi har därefter valt ut tio utav 

dessa behörigheter som ofta inkluderades bland de 121 skadliga applikationerna som Sarma et 

al. (2012) undersökte.  

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Två utav de mest dominerande vetenskapliga förhållningssätten är positivism och 

hermeneutik. Vid användning utav det positivistiska förhållningssättet i en studie använder 

forskaren sig utav facktermer som hänvisar till olika mätningar för att ange samband mellan 

fenomen. Med det positivistiska förhållningssättet undersöks ett problemområde del för del 

vilket är motsatsen till den hermeneutiska arbetsprocessen vilket har fokus på att studera 
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delproblemets relation till helheten, och pendlar mellan dessa för att få en fullständig 

förståelse (Hartman, 2004).  

 

Vid insamling av empiri enligt det positivistiska förhållningssättet skall forskaren behärska 

rationella observationer vilket skall kunna prövas, detta genom att svåröverskådliga fenomen 

skall delas in i simpla delar. Forskarens känslor samt politiska och religiösa synpunkter får 

inte heller ha något inflytande på den empirin som tas fram för att resultatet skall vara så 

sanningsenligt som möjligt (Patel & Davidson, 2003). 

 

Det positivistiska förhållningssättet har valts för denna studie av den orsaken att insamlingen 

utav empirin har skett genom en enkätundersökning som delats ut till Androidanvändare. Den 

insamlade datan har analyserats och sammanställts genom olika mätningar för att ta fram de 

slutsatser som besvarat forskningsfrågorna. Vår studie är utav ett kvantitativt slag och att 

blanda in våra egna synpunkter, känslor och kunskap kan ge ett snedvridet resultat om det 

påverkar våra respondenters svar, på så sätt har det hermeneutiska förhållningssättet valts 

bort.  

 

Ett positivistiskt förhållningssätt utgör fundamentet i studien. Med utgångsläge i det 

positivistiska synsättet är vår framtagna teori prövbar genom den genomförda 

enkätundersökningen där kunskapen som tagits fram är mätbar vilket präglas av det 

positivistiska tankesättet. Egna värderingar och uppskattningar har utelämnats och bytts ut 

mot mätningar, vilket har gett slutsatser i form utav motiveringar, vilket uppger termer av 

orsak och påverkan (Bryman, 2011).  

 

2.3 Forskningsansats                          

En deduktiv forskningsstrategi innebär att forskaren utgår ifrån teori och påståenden för att 

därefter generera hypoteser vilket skall undersökas empiriskt. Detta för att förstärka eller 

försvaga tillförsikten i den existerande teorin, Bryman & Bell (2011). Den deduktiva strategin 

används ofta tillsammans med den kvantitativa metoden då tonvikten läggs på undersökning 

och granskning utav teorier. Strategin vi valt att använda oss utav i denna uppsats är den 

deduktiva forskningsansatsen eftersom befintlig teori behöver granskas inom 

forskningsområdet för att skapa nya hypoteser. Ändamålet med en deduktiv forskningsansats 

är att granska verkligheten genom en empirisk undersökning för att testa angivna hypoteser 

gentemot redan befintlig teori inom forskningsområdet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Valet för forskningsansatsen beror på att studien behöver utgå från befintlig teori för att sedan 

genomföra en empirisk undersökning som därefter används för att besvara frågeställningen 

och hypotesprövningen. En deduktiv forskningsprocess kan illustreras som en linjär 

ordningsföljd som Bryman beskriver enligt nedanstående figur (Bryman & Bell, 2013).  

 

Den deduktiva arbetsprocessen vi valt för studien består av fem steg. Steg ett av 

arbetsprocessen inkluderar avgränsad teori om Andorids applikationsbehörigheter, 

behörighetssystem och säkerhetsrisker. Steg två behandlar formulering av forskningsfrågor 

och de valda hypoteserna som därefter styrt den empiriska datainsamlingen. Under det tredje 

steget samlas den empiriska datan in genom en enkätundersökning som både delas ut fysiskt 

samt online genom webbtjänsten eSurveyCreator. Steg fyra i processen består av analys av 
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den insamlade enkätdatan som genomförs med hjälp av statistikprogrammet SPSS där 

stapeldiagram, korstabeller, frekvenstabeller och Chi2-tester görs för en hypotesprövning. Det 

sista steget i arbetet knöt samman det empiriska resultatet mot den tidigare undersökta teorin 

som låg till grund för enkätundersökningen. (Bryman & Bell, 2013). Vi har dock valt att 

avsluta vår deduktiva process efter att ha besvarat våra frågeställningar samt hypoteser. En 

omformulering av teorin ingår inte i uppsatsen.  

 

 
Figur 1: Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013) 

 

2.4 Urval 

Studien och dess urval har riktats gentemot målgruppen smarttelefon-användare som innehar 

Androidtelefoner i dagsläget. Bryman (2011) nämner att urvalet bör identifieras utifrån den 

bestämda målgruppen som forskaren själv har valt. Urvalet ska helst vara forskningsobjektet 

och deltagare från den valda målgruppen för att öka möjligheten för insamling av relevant 

information inför studien.  Det är förväntat att forskningsobjektet innehar en lämplig 

kunskapsnivå och förståelse inom det valda området för att kunna besvara de skapade 

forskningsfrågorna.  

 

2.5 Insamling av teori och empiri 

En omfattande litteraturstudie har genomförts för att få förståelse för problemområdet samt 

för att kunna skapa ett underlag som samtidigt genererar en teoretisk referensram. Den 

teoretiska referensramen har använts som ett hjälpmedel under forskningsarbetet för att 

implementera den teoretiska aspekten till verkligheten. Detta skapar en större tillförlitlighet 

inom forskningsområdet som har bearbetats (Bryman, 2011). 

 

Teorin vi har använt oss utav är ifrån litteratur, rapporter, e-böcker samt vetenskapliga 

artiklar. Teoriinsamlingen är vald utifrån relevans till forskningsområdet vilket är tio stycken 

vanligt förekommande applikationsbehörigheter bland skadliga applikationer på Google Play. 

Teorin har därefter använts för att mäta vår empiriska data i förhållande till den framtagna 

litteraturen. 

 

Vi har under vår empiriskaundersökning totalt delat ut 176 enkäter varav 116 gav giltiga svar. 

Fältarbetet har utförts utanför matbutiker i Göteborg samt Borås. Enkäterna delades ut till 

personer som i dagsläget innehar en Androidtelefon. Valet av miljön för vår undersökning 

fastställdes på grund av att vår undersökning var i behov av ett högt antal personer och att 
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dessa typer av platser är välbefolkade. Vi såg även miljövalen som lämpliga då de gett oss ett 

slumpmässigt resultat. Att exempelvis välja resecentrum som undersökningsmiljö hade 

begränsat våra respondenter till personer som endast åker kollektivt. Vi har även valt att 

komplettera insamlingen av empirin genom att använda oss utav ett bekvämlighetsurval samt 

snöbollsurval. Bekanta och Facebookgrupper med flera tusen medlemmar som “Den största 

gruppen på Facebook!” och “Honey & the bees.” stod för bekvämlighetsurvalet. 

Snöbollsurvalet tillämpades genom våra bekanta som spred vidare enkäten till sina vänner och 

arbetskollegor.  

 

Vår undersökta teori fastställer definitioner och risker med applikationsbehörigheterna, 

därefter påvisar vår empiriundersökning i vilken utsträckning användarna är medvetna om 

riskerna med Androids applikationsbehörigheter.  

 

Vi har undersökt tre olika åldersgrupper, dessa är personer som innehar Androidtelefoner i 

dagsläget och är mellan 18-30 år, 31-40 år samt 41-50 år. Detta innebär att vi valt att använda 

oss utav en kvotskala för respondenternas ålder.  

         

2.6 Enkätundersökning 

Bryman (2011) nämner att enkäter är en produktiv och billig metod att använda sig utav vid 

mätning av kvantitativ empiri, resultatet blir även en objektiv dataoutput. Frågeformulär är det 

mest lämpliga alternativet då datainsamlingen behöver ske på ett högre antal människor än 

vad som är möjligt genom intervjuer eller observationer. Frågeformulär brukar delas in i två 

olika typer, en strukturerad samt en ostrukturerad typ. Det ostrukturerade frågeformuläret 

består av öppna frågor där respondenterna har möjlighet att reflektera över sina svar. 

 

Den strukturerade typen av frågeformulär innebär att de nedskrivna frågorna har 

fördefinierade svarsalternativ vilket är den motsatta typen till öppna frågor. Detta arbetssätt är 

lämpligt då forskaren har känt för sig vilka uppgifter han söker efter och behöver för sitt 

arbete. Bearbetning utav strukturerade frågeformulär sker ofta genom statistiska metoder, 

framförallt om frågeformulären överstiger 20 i antal (Winter, 1992). 

 

Systematiseringen utav den insamlade rådatan behöver bearbetas samt har två slags syften: 

 

1. Den insamlade datan skall vara överskådlig och klarlägga problemställningen. Här får 

forskaren klart för sig vilka uppgifter han fått in och vad som saknas. 

2. Ska påvisa datans relevans, reliabilitet och validitet. Slutsatserna som ska relateras till 

problemställningen behöver vara utav ett slag med hög trovärdighet (Winter, 1992). 

 

Enkäter valdes som datainsamlingsmetod för att besvara våra forskningsfrågor vilket vi bildat 

utifrån litteraturstudier. En enkätundersökning var den mest passande datainsamlingsmetoden 

då undersökningen utfördes på ett högre antal forskningsobjekt än vad som är lämpligt att 

genomföra med hjälp av intervjuer eller observationer. Vid användning av 

enkätundersökningar ger det en generalisering utav forskningsobjektet samt erbjuder en mer 

omfattande empiri än den i intervjuform (Winter, 1992).  
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En enkätundersökning som datainsamlingsmetod ger oss möjlighet att tydliggöra skillnader 

mellan människor i termer av karakteristiken om en fråga (Bryman & Bell, 2011). Genom att 

ha använt oss utav enkäter fick vi chansen att samla in data från en större grupp människor där 

svaret generaliserades för en större population än de respondenter som deltagit i vår 

surveyundersökning. För att besvara vår frågeställning var vi i behov utav att undersöka en 

stor grupp användare där vi använt oss utav frågor vilket var standardiserade och systematiska 

för att samla in datan. Därefter fick vi fram ett samband samt skapade statistik som besvarade 

forskningsfrågorna (Oates, 2006). 

 

Bristerna med en enkätundersökning kan exempelvis vara att forskaren inte får fram 

djupgående svar från respondenterna om det skulle behövas samt att yttre faktorer som 

kroppsspråk vilket kan analyseras under en kvalitativ intervju inte kan tas hänsyn till under en 

enkätundersökning. Studier som är i behov utav resultat i annan form än siffror och mätningar 

har inte heller möjlighet att använda sig utav en enkätundersökning som 

datainsamlingsmetod.   

  

2.7 Förberedelser inför enkätundersökningen    

Undersökningsgången för vår enkätundersökning grundar sig på Ejlertssons (2005) 

beskrivning. Vi har börjat med att analysera syfte och problemformulering för att identifiera 

problemområdet och komma fram till vilken informationsram vi ska följa vid formulering av 

frågorna. Efter att ha fastställt syftet med undersökningen identifierar man enligt Ejlertsson 

(2005) vilket urval och population som är relevant och hur urvalet ska genomföras. Man kan 

välja att använda egenformulerade frågor eller frågeställningar från relevanta studier för att få 

inspiration.  Efter att frågorna identifierats påbörjas konstrueringen av enkäten där man först 

skapar ett följebrev som enligt Ejlertsson beskriver undersökningen utifrån olika aspekter.

  

Vi har även valt att använda oss utav Oates (2006) utförande utav surveystudier vilket 

beskrivs i sex delar: Datakrav, datainsamlingsmetod, urvalsram, urvalsteknik, svarsfrekvens 

och urvalsstorlek.        

       

Datakrav      
Till skillnad från insamling av data i form av intervjuundersökningar har forskaren genom en 

surveyundersökning oftast bara en chans att samla in den data som behövs från respondenten. 

Detta lägger vikt på att tydligt och noggrant ta fram en survey som samlar in all den data som 

krävs för att sedan kunna användas i analysen och sammanställningen. Att ställa följdfrågor 

eller att sända tillbaka surveyundersökningar är oftast inget alternativ, utan forskaren behöver 

i förväg kontrollera att datan är tillräcklig, exempelvis genom pilotstudier samt att granska på 

vilket vis datan senare skall analyseras och bearbetas (Oates, 2006). 

       

Datainsamlingsmetod       
I detta steg skall forskaren avgöra vilken typ av datainsamlingsmetod som skall användas i 

studien. Den vanligaste formen av en enkätundersökning sker med hjälp av ett frågeformulär 

som delas ut till respondenterna. Dock kan forskaren även använda sig utav intervjuer, 

observationer, och dokument (Oates, 2006). Datainsamlingsmetoden för denna studie kommer 

att ske med hjälp av en enkätundersökning som både delas ut fysiskt samt digitalt.  

       



 

14 

 

Urvalsram      
Respondenter som skall ingå i en studie är alltid fastställda i en så kallad urvalsram, det vill 

säga befolkningsgruppen som skall undersökas. Urvalsramen inom denna studie är avgränsad 

till användare av en Android smarttelefon i dagsläget och som är mellan 18-50 år. 

       

Urvalsteknik     
Vid valet av en urvalsgrupp skall urvalsramen avgränsas till den mängd respondenter som 

kommer att ge ett generaliserbart resultat för den angivna populationen. Det finns ett flertal 

olika tekniker för att ta fram en urvalsgrupp till en given studie, exempelvis med ett 

systematiskt alternativt slumpmässigt urval. I denna studie har vi valt att använda oss utav ett 

slumpmässigt urval utifrån urvalsramen, där vi utför enkätundersökningen utanför matbutiker 

i Göteborg samt Borås. För att få fram ett generaliserbart resultat utifrån vår insamlade data 

har vi valt att få in minst 90 besvarade enkäter (Oates, 2006). Vi har även valt att komplettera 

insamlingen av empirin genom att använda oss utav ett bekvämlighetsurval samt 

snöbollsurval. Våra bekanta och Facebookgrupper med högt antal medlemmar som “Den 

största gruppen på Facebook!” och “Honey & the bees.” stod för bekvämlighetsurvalet. 

Snöbollsurvalet tillämpades genom våra bekanta som spred vidare enkäten till sina vänner och 

arbetskollegor. Facebookgrupperna ansåg vi kunde ge oss ett representativt urval eftersom 

“Honey & the bees” i dagsläget består utav 41 345 medlemmar som utgörs av kvinnor i de 

åldrar vi valt skall ingå i studien. Gruppen “Den största gruppen på Facebook!” innefattar 121 

784 medlemmar av båda kön vilket bedömdes tillräckligt högt för att representera vår 

fastställda urvalsram.  

       

Svarsfrekvens 

Ett vanligt problem vid enkätundersökningar är att forskaren behöver handskas med bortfall. 

För att resultatet från en surveyundersökning skall vara giltig behöver svarsfrekvensen ligga 

på cirka 30 % utav det angivna urvalet. Att få tillbaka enkätundersökningar som exempelvis 

är ofullständiga eller att respondenter väljer att låta bli att delta, är något forskaren i förväg 

behöver utarbeta strategier för. I denna studie har vi valt att dela ut vår enkät på plats till våra 

respondenter och vara närvarande tills vi fått tillbaka datan för att säkerställa att få in det antal 

vi behöver. Därefter har vi även kompletterat insamlingen genom utskick av elektroniska 

enkäter (Oates, 2006). 

       

Urvalsstorlek      
Urvalsstorlek beskriver signifikans och samplingsfel. Då man arbetar med stickprov utifrån en 

population där resultatet skall generaliseras behöver forskaren ta hänsyn till samplingsfel. 

Samplingsfel innebär att det är en skillnad i det framtagna resultatet mellan populationen och 

det urval som gjorts. Svarsfrekvensen från den utförda datainsamlingen behöver vara av 

signifikant storlek för att kunna anses som giltig för urvalet (Oates, 2006). 

      

2.8 Pilotstudie 

Körner och Wahlgren (2002) betonar vikten av att pröva undersökningen på testpersoner 

innan man genomför sin undersökning på riktiga användare. Syftet är att tydliggöra brister 

med enkätundersökningen vilket missats under dess framtagning. Efter detta test kan 

forskaren göra om sina frågor eller addera samt ta bort frågeställningar. Vi har valt att 

genomföra vår pilotstudie på sex personer i enlighet med vår valda målgrupp. 
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Frågorna skapades utifrån de tio applikationsbehörigheterna vilket undersöktes i teoridelen. 

Respektive applikationsbehörighet fick fyra olika alternativ för vilken risk den kunde medföra 

samt ett alternativ där användaren kunde välja att svara “Vet ej” om denne inte hade förståelse 

för behörighetens risker. Tre utav alternativen bestod utav felaktiga svar och ett utav 

alternativen var den korrekta risken. Enkäterna var utformade som kryssfrågor vilket hade ett 

tydligt språk samt innehöll förutbestämda svar vilket respondenterna fick kryssa i.    

    

Pilotstudier sker ofta under förberedelserna inför den riktiga enkät- eller 

intervjuundersökningen. Syftet med en pilotstudie är att garantera att frågorna i exempelvis en 

enkätundersökning blir som man tänkt sig och tar fram det resultat man behöver. 

Respondenter från urvalet som skall ingå i den riktiga undersökningen används inte som 

respondenter i pilotstudien. Detta för att dessa respondenter i så fall hade behövts elimineras 

från den verkliga studiens urval om forskaren använts sig utav ett sannolikhetsurval. En 

pilotstudie lyfter även fram de dolda bristerna en surveystudie har, som exempelvis oklara 

formuleringar, mindre bra instruktioner, ordningsföljd på frågor, med mera (Bryman, 2011). 

 

2.9 Analysmodell 

Enligt Bryman (2011) kännetecknas en kvantitativ metod av att enkäter, observationer och 

intervjuer med stängda svar skall användas för den empiriska undersökningen. För att ett 

fungerande arbete skall ske med enkäter eller frågeformulär krävs det att undersökningens 

syfte är tydligt definierat och vad man vill uppnå med datainsamlingen är tydligt presenterat. 

Populationen och urvalet skall vara fastställt innan genomförandet av datainsamlingen och 

åtgärder skall vara definierade för hantering samt lindring utav bortfall (Ejlertsson, 2005). 

Den empiriska undersökningen i form av en enkät, har sin grund i den tidigare undersökta 

teorin. Resultatet från enkätundersökningen besvarar vår frågeställning som framtagits utifrån 

vår problemformulering. 

 

En analysmodell formuleras för att underlätta en överblick av de olika beståndsdelar och 

samband som finns mellan de nyckelfaktorer som vi avgränsat att undersöka (Miles & 

Huberman 1994). Huvudsyftet med användning av en analysmodell är att påvisa på vilket sätt 

analysen kommer att utföras för att besvara studiens syfte och frågeställning. 

      

”En analysmodell förklarar, antingen grafiskt eller i berättande form, huvudsakerna som ska 

studeras – nyckelfaktorer, konstruktioner eller variabler – och de antagna relationerna mellan 

dem” (Miles & Huberman 1994). Med hjälp av en analysmodell förenklas arbetet med att 

analysera den undersökta verkligheten. Vid genomförande av en analys studeras den 

insamlade empiriska datan gentemot den undersökta teorin. Här bryts forskningen ned i 

beståndsdelar och man argumenterar och klarlägger de skiljaktigheter som hittas vid 

jämförelsen (Miles & Huberman 1994). 

 

I och med att studien är av kvantitativt slag läggs tonvikten inte på tolkning utav forskarna 

som vid kvalitativa forskningsstudier. Vid analys av kvantitativ data används olika statistiska 

metoder och slutsatser dras genom matematiska tester som påvisar studiens resultat. För att 

bearbeta och analysera information av kvantitativt slag skall man leta reda på relationer och 

skillnader bland den insamlade datan. Om det finns ett tydligt märkbart sammanhang mellan 
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de variabler som undersökts finns en chans att sammanhanget resulterar i en slutsats 

(Denscombe, 1998). I detta fall används statistikprogrammet SPSS för att analysera de 

insamlade enkätsvaren och ta fram de samband som besvarar våra frågeställningar. Detta har 

gjorts genom Chi2-tester, stapeldiagram, korstabeller och frekvenstabeller. Användning av 

SPSS vid kvantitativ forskning minskar riskerna för en felaktigt beräknad slutsats samt 

besparar tid. 

     

2.10 Generaliserbarhet 

Inom vetenskapliga studier, framförallt i kvantitativa undersökningar är generaliserbarhet 

något som forskare behöver ha hänsyn till vid framtagning utav sitt resultat. Generaliserbarhet 

innebär att resultatet från en studie skall kunna gälla för andra grupper och personer som inte 

deltagit i studien som respondenter. Bryman (2011) förklarar att resultaten från en studie ofta 

vill kunna generaliseras, det vill säga vara giltiga för personer som befinner sig utanför 

studien. I kvantitativa undersökningar vill man ofta ta fram ett representativt urval eftersom 

det inte alltid är möjligt att undersöka en hel population för en given studie. Genom att ta fram 

ett representativt urval blir resultaten inte knutna till den specifika gruppen som använts i 

forskningen. Sannolikhetsurval är den lämpligaste tekniken för att ta fram ett generaliserbart 

resultat vilket innebär att man reducerar skevhet i sitt urval genom att deltagarna väljs ut på 

ett slumpartat vis. 

    

2.11 Validitet och reliabilitet  

Kvantitativa forskningar kännetecknas ofta av att innehålla en högre mängd datainsamling 

som exempelvis enkätundersökningar, vilket ger ett mer generaliserbart resultat. Genom att en 

enkätundersökning både kostar och kräver mindre tid att genomföra kan man genom den 

metoden samla in ett stort urval vilket ökar validiteten på studiens resultat. Genomför man 

exempelvis en enkätundersökning på ett fåtal personer som skall representera en högre 

population, blir resultatet väldigt snedvridet med låg validitet.  

 

Reliabilitet innebär att den information som tas fram med hjälp utav datainsamlingsmetoden 

görs på ett pålitligt sätt och är tillförlitlig, medan validitet innebär att forskaren utför 

mätningar med samband till kontexten samt att resultatet skall vara giltig för dess målgrupp 

(Malterud, 1998). Ett resultat utifrån en undersökning skall vara detsamma om 

undersökningen skulle ske på nytt vid ett senare tillfälle på respondenter ur samma målgrupp. 

Detta innebär att en undersökning anses vara reliabel. För att ett resultat ur en datainsamling 

skall vara reliabel, skall mätningar endast ske på fenomen som är möjliga att mäta, 

exempelvis kan forskaren mäta respondenternas längd i centimeter, medan respondenternas 

förmåga att sjunga inte går att uträtta en mätning för (Cohen, Manion & Morrison, 2011). 

 

Faktorer vi använt oss utav för att öka validiteten är att låta respondenterna svara anonymt för 

att få in så ärliga svar som möjligt, samt att ha använt oss utav en pilotstudie för att ta reda på 

om enkäten håller måttet att ta fram svaret på våra forskningsfrågor, att den var utformad väl, 

samt att frågorna var enkla att förstå. Genom användning utav en pilotstudie minskar 

missförstånd mellan forskaren och respondenterna vilket bidrar till en högre validitet. 

Resultatet från vår pilotstudie gav oss även en uppfattning av hur lång tid det tar att 

genomföra vår enkätundersökning vilket är viktigt att ta hänsyn till då svarsfrekvensen kan 
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sänkas om en enkätundersökning innehåller för många frågor och tar för lång tid att 

genomföra (Bryman & Bell, 2013). 

 

För att få en ökad validitet har vi säkerställt att frågorna i vår enkätundersökning mäter det 

dem är avsedda att mäta, det vill säga svaret på våra forskningsfrågor. Frågorna i vår 

enkätundersökning gav ett direkt svar på forskningsfrågorna då vi utförde mätningar som 

baserades på hur många korrekta svar respondenterna gett oss på respektive innebörd och risk 

som är kopplad till de tio vanligaste applikationsbehörigheterna. Detta gav oss en högre 

innehållsvaliditet.  

 

Validiteten och reliabiliteten för våra mätmetoder har vi även ökat genom att lagra all data 

från våra undersökningar, aktiviteter, och enkäter i form av kontinuerlig dokumentation för att 

resultera i en så transparent arbetsprocess som möjligt. Denna typ av datalagring ökar 

tillförlitligheten för att nå en hög överensstämmelse mellan mätningen och det sanna värdet då 

detta i efterhand kan jämföras om på nytt vid osäkerhet under arbetsgångens analysfas 

(Infovoice, 2002).  

 

2.12 Presentationsmetod     

Resultatet utav denna uppsats har presenterats i form utav en skriftlig rapport och muntlig 

redovisning i enlighet med de kriterier som institutionen för Handels- och IT- högskolan 

(HIT) har lagt fram.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt ges en introduktion till forskningsområdet där vi ger en överblick av Androids 

applikationsbehörigheter, behörighetssystem samt installationsprocess. Kapitlet redogör även 

tidigare studier som behandlats relaterat till vårt problemområde. Dessa innefattar Androids 

applikationsbehörigheter samt användarnas medvetenhet och förståelse av dem. Tidigare 

forskning om hur Androids säkerhet fungerat över tiden kommer även att tas med då denna 

studie är specifikt avgränsad till att undersöka applikationsbehörigheter bland skadliga 

applikationer. Detta även på grund utav att problemområdet indikerat att behörighetssystemet 

brustit som varningsmetod för Androidanvändarna samt att Google Play varit väldigt utsatt 

för skadlig kod. Till sist listar vi även tio vanligt förekommande behörigheter bland skadliga 

applikationer som vi valt att avgränsa forskningsområdet till. Deras innebörd och potentiella 

risker tas även upp i detta kapitel.  

 

          

3.1 Problematik med applikationsbehörigheter och tidigare 
lösningsförslag 

Artikeln av Felt et al., (2012) vid namn “Android Permissions: User Attention 

Comprehension and Behavior” tar upp ett flertal problem med Androids behörighetssystem 

som får användare att förvirras samt låta bli att läsa igenom listan med behörighetskrav. Dem 

nämner att kategorisering av behörigheterna brister då dialogboxen som uppkommer före 

nedladdning av en applikation endast visar en väldigt övergriplig och kort beskrivning av 

behörighetens innebörd.  

 

Ett annat problem är att användarna inte kopplar behörighetsvarningar till risker som de kan 

medföra. För närvarande är de flesta applikationsbehörigheters beskrivningar fokuserade på 

att förklara vilken resurs på smarttelefonen behörigheten behöver åtkomst till. Exempelvis vill 

behörigheten “INTERNET” ha tillgång till “Fullständig Internetåtkomst”. Användarna får på 

så vis gissa sig fram på vilket sätt behörigheten kan utgöra risker för dem, vilket kan medföra 

att de inte uppfattar när en farlig behörighet uppkommer. I studien rekommenderar dem att 

dialogvarningsboxen som listar behörigheterna för användaren före en installation skall 

innehålla specifika risker som är kopplade till respektive behörighet. Exempelvis kan 

behörigheten “INTERNET” ha beskrivningen “Kan använda din dataplan” istället för 

“Fullständig Internetåtkomst” (Felt et al., 2012). 

 

Att användarna inte har möjlighet att neka enskilda behörigheter under installation av en 

applikation är också något som sätter press på användare att godkänna en installation och 

utsättas för risk. Forskarna rekommenderar dock att inte än införa denna användarkontroll på 

grund av användarnas nuvarande låga medvetenhet och förståelse av applikationbehörigheters 

innebörd och betydelse som kan leda till felaktiga beslut (Felt et al., 2012). 

 

Utformningen av applikationsbehörigheterna är av stort behov att förändras för att kunna nå 

fram till den höga andel användare som för närvarande inte lägger märke till varningen före 

installation av applikation. Att behörigheterna skall godkännas under installationen istället för 

medan användaren använder applikationen gör att dem godkänner dem utan att överväga sitt 

beslut (Felt et al., 2012). Studier påvisar att om man överväldigar användare med information, 

får detta dem att godkänna vilken dialog som än visas. De påpekar även att detta leder till att 
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användarna klickar sig förbi säkerhetsinformation som presenteras medan de genomför en 

aktivitet som vid en installation (Android Open Source Project, odat.).  

            

Att bedöma applikationers behörigheter genom ett bedömningssystem specifikt för 

applikationsbehörigheter, kan vara en lämplig metod för att varna och skydda användare mot 

applikationer som innehar farliga applikationsbehörigheter och skadlig kod. Android och 

Google Play erbjuder dock för närvarande inte denna möjlighet trots att verktyg och 

applikationer för detta finns färdigutvecklade av forskare inom säkerhetssektorn (Felt et al., 

2012). 

 

Ett annat problem hos Androids behörighetssystem och dess applikationsbehörigheter är att 

vid installation av en applikation kan en del av behörigheterna som presenteras i dialogboxen 

döljas för användaren. Detta är på grund utav att applikationsbehörigheter kan förändras i nya 

Android systemuppdateringar vilket medför att om en användare inte uppdaterat sin telefon 

men laddat ned en applikation som inkluderar en ny slags behörighet som inte ingick i den 

gamla systemversionen, kommer denna att inte auktoriseras och kännas igen av 

tillståndssystemet. Detta medför att applikationer kan laddas ned med behörigheter som inte 

accepterats av användaren och innebär en stor brist i Androids behörighetsarkitektur som i 

dessa fall enkelt kan utnyttjas av angripare. Genom att inkludera skadlig kod i applikationer 

och lista behörigheter som precis tillkommit vilket ger tillgång till de funktioner som den 

skadliga koden skapar, sätts alla användare i riskzonen som ännu inte uppdaterat sin telefon 

till den senaste versionen (Sellwood & Crampton, 2013). 

 

För att illustrera detta problem kan vi ta ett exempel med en skadlig väderapplikation. För att 

applikationen skall fungera behöver den behörigheten “INTERNET” och 

“ACCESS_COARSE_LOCATION” vilket ger applikationen information om användarens 

placering och tillgång till Internet. Androids plattformuppdatering vid namn ”Jelly Bean 

(API16)” införde exempelvis applikationsbehörigheterna ”READ_CALL_LOG” och 

”READ_EXTERNAL_STORAGE”. Dessa behörigheter kan gynna en angripare väldigt 

mycket vid användning av dem i en skadlig applikation som lanseras strax efter att 

uppdateringen släpps. Detta då många användare brukar avvakta ett tag innan dem uppdaterar 

sin telefon. Om den skadliga väderapplikationen skulle ha dessa två behörigheter inkluderade 

och sedan installeras av en användare som innehar en tidigare systemversion än Jelly Bean, 

exempelvis den tidigare varianten vid namn ”Ice Cream Sandwich (API15), skulle 

behörigheterna ”READ_CALL_LOG” och ”READ_EXTRERNAL_STORAGE” inte visas 

för användaren i listan med begärda behörigheter av applikationen. Detta beror på att dem inte 

kan kännas igen av den gamla plattformen där dessa två behörigheter ännu inte existerar. De 

enda behörigheterna som skulle presenteras för användaren i detta fall är 

”ACCESS_COARSE_LOCATION” och ”INTERNET” (Sellwood & Crampton, 2013). 

  

När användaren därefter väljer att uppdatera sin telefon till ”Jelly Bean”, kommer alla 

applikationsbehörigheter att omvärderas för de applikationer som användaren tidigare laddat 

ned. I detta steg är dem nya applikationsbehörigheterna igenkännbara och definierade av den 

nya telefonuppdateringen. Plattformen kommer nu att godkänna de två nya behörigheterna 

utan användarens medvetande och applikationen har tillgång till alla de funktioner den fått 

tilldelad. Kombinationen av de två nya behörigheterna tillsammans med de igenkännbara 

behörigheterna ”INTERNET” och ”READ_EXTERNAL_STORAGE” kan den skadliga 
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applikationen exempelvis ta del av information ur samtalsloggen, SD-kortet och därefter 

sända informationen genom internetuppkopplingen till angriparen (Sellwood & Crampton, 

2013). 

 

3.2 Androids behörighetsssystem  

Plattformen Android är i grund och botten ett Linux-baserat Open-Source operativsystem för 

smarttelefoner, surfplattor med mera. I dagsläget använder dem sig av ett så kallat 

behörighetssystem med applikationsbehörigheter för att skydda användarnas privata resurser. 

Denna säkerhetsmekanism har dock bevisats vara bristande och ett högt antal applikationer 

med skadlig kod har påträffats bland Androidtelefoner. Detta innebär att det finns en stor 

sannolikhet för användare att utsättas för risker genom applikationsbehörigheter (Fragkaki, 

Bauer, Jia, & Swasey, 2012).            

  

När en applikation skall laddas ned och installeras utav en Andoridanvändare börjar processen 

med att Androidplattformen identifierar de applikationsbehörigheter som begärts genom att 

tolka de relevanta posterna i applikationens specifikation som benämns 

“AndroidManifest.xml”. Behörigheterna i specifikationen jämförs sedan med Androids 

officiella lista med applikationsbehörigheter som är associerade till olika kategoriseringar och 

hotnivåer. Nästa steg är att användaren ombeds att godkänna de olika behörigheterna, finns 

det behörigheter inkluderade i listan som inte är definierade av plattformens API så ignoreras 

dem automatiskt. Behörigheter som har en högre hotnivå behandlas samtidigt av 

behörighetssystemet utefter de regler som finns för respektive hotnivå. Användaren behöver i 

detta steg bevilja alla presenterade behörigheter för att kunna installera applikationen, 

alternativt avbryta installationen. Efter att användaren godkänt behörigheterna och installerat 

applikationen har applikationen möjlighet att genomföra de funktioner som tidigare 

definierats i behörighetslistan i samband med godkännandet (Sellwood & Crampton, 2013). 

För att organisera de över 200 applikationsbehörigheterna som finns används 

behörighetskategorier och hotnivåer. Behörighetskategorier används för att organisera 

behörigheter som har liknande funktionalitet. En sådan kategori kan exempelvis vara “Enhets-

id och samtalsinformation”, “Plats” och “Kontakter”. Syftet med kategoriseringen är att 

underlätta för användarna att förstå vad meningen med behörigheten är.  

 

En annan organiseringstyp är att kategorisera utefter hotnivåer. En hotnivå beskriver vilken 

grad av oro en användare samt en applikationsutvecklare bör ha när de beviljar en specifik 

applikationsbehörighet. Denna kategoriseringstyp indikerar hur stor graden är att användaren 

kan utsättas för en potentiell risk vid installation av en applikation. En applikation som skall 

laddas ned av användaren kan exempelvis visa en dialogruta som listar behörigheter inom 

hotnivån “farlig hotnivå” vilket indikerar att användaren här behöver vara försiktig (Sellwood 

& Crampton, 2013). 

 

Androids behörighetssystem består utav fyra olika typer av hotnivåer vilket är Signature, 

System, Normal samt Dangerous (Au, Zhou, Huang, Gill & Lie, 2011). Hotnivån Signature 

har dock en liknande nivå vid namn SignatureOrSystem. Skillnaden mellan dessa är att 

Signature erbjuder mer kontroll vid delning av applikationsdata och komponenter medan 

SignatureOrSystem förlänger Signature behörighetens operationer genom att bevilja 

applikationsbehörigheter som installeras på Androids systemdel. Båda hotnivåerna kräver 
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dock uppmärksamhet av användaren då dem beviljar rättigheter och tillträden utan att först be 

om användarens godkännande (Delac, Silic & Krolo, 2011). 

       

De två första typerna Signature och System används till applikationer som antingen har 

signerats med en nyckel som är tillgänglig för programvaruutvecklare, alternativt följer de 

med automatiskt på den fasta programvaran. Behörighetstypen Normal tilldelas automatiskt 

till applikationen utan inblandning av användaren och dessa kan inte heller nekas utav 

användaren vid installation av en applikation (Au et al., 2011). Behörigheter som tillhör denna 

kategori anses vara av väldigt låg risk som inte utsätter användaren för fara och döljs vid 

installation av en applikation. Dessa kan dock tas fram genom att användaren expanderar den 

ihopfällda listan med behörigheter (Sellwood & Crampton, 2013). 

 

Behörigheter av typen Dangerous presenteras omgående vid installationen och om 

användaren väljer att godkänna installationen beviljas de farliga behörigheterna permanent till 

applikationen. Applikationsutvecklaren behöver alltid bifoga en fil i installationspaketet där 

det är tydligt deklarerat vilka behörigheter som applikationen behöver för att kunna fungera 

(Au et al., 2011). Den farliga hotnivån består utav behörigheter som betraktas kunna utgöra en 

högre risk för användaren. Dessa kan utsätta användaren för kostnader samt tillgång till 

resurser som kan anses känsliga av användaren (Sellwood & Crampton, 2013). 

 

Om en applikation begär en farlig behörighet som ingår bland applikationens lista med 

behörighetskrav och applikationen för närvarande inte innehar några behörigheter i den 

behörighetskategorin, så meddelas användaren utav behörighetssystemet i form av en 

dialogruta som dyker upp på skärmen. Denna talar om att applikationen kräver tillgång till 

den specifika behörighetskategorin men specificerar dock inte vilken typ av 

applikationsbehörighet den kräver inom kategorin. Om en applikation exempelvis begär 

behörigheten READ_CONTACTS, kommer dialogrutan att informera att applikationen kräver 

tillgång till enhetens kontakter. När användaren därefter godkänner behörighetskategorin 

kontakter, kommer behörighetssystemet bevilja applikationen den specifika behörigheten den 

begärde, i detta fall READ_CONTACTS. 

Däremot om en applikation begär en farlig behörighet och applikationen redan innehar en 

annan farlig applikationsbehörighet inom samma behörighetskategori, kommer 

behörighetssystemet att godkänna applikationsbehörigheten utan att användaren först 

informeras genom en dialogruta. Ett exempel är om en applikation redan begärt och fått ett 

godkännande av behörigheten READ_CONTACTS. Begär applikationen därefter 

behörigheten WRITE_CONTACTS kommer behörighetssystemet bevilja behörigheten 

automatiskt utan användarens interaktion (Developer.Android, 2015).  

 

3.3 Androids applikationsbehörigheter 

Syftet med applikationsbehörigheter är att varna användare och informera dem om att 

applikationen kommer att ta del av känsliga resurser på enheten. Dialogboxen som presenteras 

före installation av en applikation inkluderar information som behörighetsnamn, vilken 

behörighetskategori den ingår i, samt en kort beskrivning av behörighetens begärda 

åtkomstpunkt. I ett undersökt dataset på över en miljon Androidapplikationer från Google 
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Play fann man totalt 235 olika applikationsbehörigheter där 165 av dessa tillät tillgång till 

enhetens hårdvara. De resterande 70 behörigheterna gav åtkomst till olika typer av 

användarinformation på enheten (Pew Research Center, 2014). 

 

I en annan undersökning där de fann 200 olika typer av applikationsbehörigheter var 29 av 

dessa av normal hotnivå, 47 stycken av farlig hotnivå, 62 av signaturnivå och 62 av 

signatureOrSystem nivån. Detta innebär att det förekommer en viss grad av hot inom 

applikationsbehörigheter (Sellwood & Crampton, 2013). 

 

Applikationsbehörigheterna används av applikationsutvecklare som ett medel för att utnyttja 

de möjligheter Android plattformen har att erbjuda användaren. Utan att begära lämpliga och 

behövda behörigheter har en applikation inte möjlighet att använda sig av några resurser på 

enheten och utnyttja den kapacitet som finns (Sellwood & Crampton, 2013). 

 

3.4 Skadlig kod och attacker 

Mobila enheter har blivit en föredragen lagringspunkt för personlig information och därmed 

blivit en attraktiv åtkomstpunkt för attacker för att komma åt användares privata data. En väl 

genomförd attack kan exempelvis ge åtkomst till att läsa SMS och MMS, E-mail, 

samtalsloggar, och kontaktinformation som finns lagrat på enheten. Utom detta kan 

angriparen avlyssna eller skicka SMS samt mail från användarens enhet. SMS och MMS 

meddelanden kan användas av angriparen för att överföra skadligt innehåll till användarens 

enhet och för att upprätthålla kommunikationen med angriparen. MMS är en väldigt känslig 

åtkomstpunkt då den stödjer rikt innehåll vilket angripare kan utnyttja för att bädda in dolda 

XML-meddelanden (Delac, Silic & Krolo, 2011). XML står för eXtensible Markup Language 

och är ett hård- och mjukvaruverktyg som används för att lagra och överföra data 

(W3Schools, odat.). 

 

All övrig information på enheten och SD-kortet i form av dokument, bilder och videor är även 

en attraktiv åtkomstpunkt för angripare. Enheters hårdvarufunktioner kan också användas av 

angripare för att komma åt privat information. Genom att exempelvis aktivera 

röstinspelningsfunktionen kan smarttelefonen eller surfplattan användas som en 

avlyssningsenhet. Tillgång till enhetens kamera ger möjlighet att fotografera samt spela in 

videor av användarens omgivning. Andra sätt att kränka användarens integritet kan vara 

genom att angriparen tar del av enhetens platsinformation genom att ta kontroll över enhetens 

GPS-sändare (Delac, Silic & Krolo, 2011). 

 

Attacker kan variera oerhört i vilken skadenivå dem orsakar användaren. En attack kan vara 

allt ifrån att dränera enhetens batteri, förbruka väldigt hög datatrafik, till att angriparen kan ta 

del av viktiga systeminställningar och inaktivera enheten permanent. Dessa attacker är oftast 

lättast att upptäcka för användaren dock är väldigt många angripare listiga och döljer sina 

attacker väl. Användning av Wi-Fi nätverk och 3G/4G tjänster som mobiloperatörer erbjuder 

möjliggör tillgång till Internet på Androidenheter. Den höga hastighetsanslutningen gör 

mobila enheter till en bekväm föredragen artefakt att surfa på, nackdelen är dock att 

internetanslutningen utsätter mobila enheter för samma slags hot som för en persondator. 

Användare har ofta tendens att behålla enheter som smarttelefoner och surfplattor påslagna 

under hela dygnet och är ständigt uppkopplade mot Internet. Den konstanta uppkopplingen 
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ökar risken att utsätta användaren för en attack och nätverksanslutning är alltid en beroende 

faktor vid attacker som sker med hjälp av applikationsbehörigheter och skadlig kod (Delac, 

Silic & Krolo, 2011).   

 

Den mobila plattformen Android har påvisats vara den mest föredragna plattformen att utföra 

skadliga attacker på. I en undersökning av Cisco visade resultatet att 99 % av alla mobila 

skadliga koder var programmerade för Android plattformen under 2014 (Russell, 2014). 

 

Detta beror på att Android inte utför strikta kontroller av applikationer innan dem lanseras på 

Google Play utan istället valt att använda sig av applikationsbehörigheter som en 

varningsmekanism (Prasad et al., 2012). För att utgöra en attack på användarna behöver 

angriparen programmera in skadlig kod i sin applikation samt definiera 

applikationsbehörigheter som ger applikationen åtkomst till de resurser på Androidenheten 

som den är i behov av för att kunna utgöra skada. Utan denna åtkomst har angriparen inte 

möjlighet att skada eller utgöra risker för användaren genom sin applikation som innehar 

skadlig kod (Sellwood & Crampton, 2013). 

 

Den nuvarande metod som Android använder sig utav för att informera sina användare om 

applikationers risker sker genom en presentation av applikationbehörighetskrav, vilket har 

påvisats ha en begränsad effektivitet. Studier som gjorts utav Felt et al. (2012) visar att 

användare väljer att förbise applikationsbehörigheterna som presenteras vid installation av 

applikationer. 

 

 

3.5 Innebörd och risker med tio vanligt förekommande behörigheter 
bland skadliga applikationer på Google Play 

3.5.1 INTERNET 

Definition som visas på Androidenheten: Full Internet access  

Kategori: Network communication 

Svensk definition som visas på Androidenheten: Annat 

Svensk längre beskrivning som visas på Androidenheten: Fullständig tillgång till internet. 

 

Innebörd av applikationsbehörigheten: Denna behörighet tillåter applikationen att använda 

sig utav nätverkssocket (Developer.Android, 2015). Klient och server applikationer som 

behöver tillgång till fjärrbara relationsdatabaser kräver denna typ av behörighet för att kunna 

fungera. En applikation som är i behov av att använda sig utav internetåtkomst för att kunna 

fungera innehar INTERNET behörigheten (Grant & Murphy, 2011). 

 

Behörigheten INTERNET var begärd av 93,38 % utav de 121 undersökta skadliga 

applikationerna (Sarma et al., 2012). 

 

Risker med applikationsbehörigheten: En applikation som exempelvis innefattar både 

behörigheterna INTERNET och READ_PHONE_STATE, kan innebära att användarens 

privata data delas med obehöriga genom den kombinerade internetåtkomsten. Alternativt kan 

applikationen ta del av användarens telefonnummer för att registrera telefonen på 

premiumtjänster (Xu, Zhang & Zhu, 2013). Applikationsbehörigheten INTERNET medför 
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endast en risk genom en kombination av andra behörigheter och orsakar ingen risk för 

användaren på egen hand (Tang, Jin, He, & Jiang, 2011). Om en användare däremot laddar 

ned en applikation som inkluderar behörigheten INTERNET utan att applikationen är i behov 

utav den för att kunna fungera, så utgör det en riskfaktor för användaren då skadliga 

applikationer använder sig utav INTERNET behörigheten för att skicka känslig information 

till deras hemsidor (Aung & Zaw, 2013).  

 

Androids officiella hemsida för applikationsutvecklare klassificerar INTERNET som en 

applikationsbehörighet med måttlig risknivå och normal skyddsnivå (Developer.Android, 

2015).  

 

3.5.2 READ_PHONE_STATE 

Definition som visas på Androidenheten: Read phone state and identity 

Kategori: Phone calls 

Svensk definition som visas på Androidenheten: Enhets-id och samtalsinformation. 

Svensk längre beskrivning som visas på Androidenheten: Tillåter att appen får reda på 

telefonnumret och enhets ID, om ett samtal är aktivt och vilket det andra numret är som 

anslutits till samtalet. 

 

Innebörd av applikationsbehörigheten: Denna behörighet tillåter applikationen  

skrivskyddad tillgång till telefonens status (Developer.Android, 2015). Applikationer kan 

kräva denna typ av behörighet eftersom de behöver “frysas” eller spara tillståndet i 

applikationen vid ett inkommande samtal för att inte gå förlorat (Do, Martini, Choo, 2014). 

 

Behörigheten READ_PHONE_STATE var begärd av 80,99 % utav de 121 undersökta 

skadliga applikationerna (Sarma et al., 2012).  

 

Risker med applikationsbehörigheten: En applikation som använder sig utav den här 

behörigheten har möjlighet att ta del av flera olika typer av information. Exempelvis kan den 

inkludera telefonnummer, telefonens serienummer, om ett telefonsamtal pågår samt vilket 

nummer ett samtal är kopplat till m.m. (Sarma et al., 2012). Behörigheten kan även användas 

av skadliga applikationer för att erhålla användarens telefonnummer för att därefter registrera 

telefonen på betaltjänster genom att använda sig utav telefonnumret (Xu, Zhang & Zhu, 

2013).  

 

Androids officiella hemsida för applikationsutvecklare klassificerar READ_PHONE_STATE  

som en applikationsbehörighet med hög riksnivå samt farlig skyddsnivå (Developer.Android, 

2015).  

 

3.5.3 SEND_SMS  

Definition som visas på Androidenheten: Send SMS or MMS 

Kategori: Services that cost you money 

Svensk definition som visas på Androidenheten: SMS 

Svensk längre beskrivning som visas på Androidenheten: Skicka textmeddelande, redigera 

text-eller multimeddelande. 
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Innebörd av applikationsbehörigheten: Denna behörighet tillåter applikationen att skicka 

textmeddelanden från telefonen (Developer.Android, 2015). Icke-skadliga applikationer som  

använder sig av behörigheten är kommunikationsapplikationer eller SMS-ersättande  

applikationer (Sarma et al., 2012). 

 

Behörigheten SEND_SMS var begärd av 64,4 % utav de 121 undersökta skadliga  

applikationerna (Sarma et al., 2012).  

 

Risker med applikationsbehörigheten: Skadliga applikationer använder denna typ av 

funktion för att skicka premium textmeddelanden för att gynnas ekonomiskt. Användaren kan 

debiteras för kostnader för meddelanden som skickats från telefonen i användarens räkning 

(Sarma et al., 2012). En applikation som både innefattar applikationsbehörigheten  

SEND_SMS och RECIEVE_SMS kan utgöra en risk för användaren då onlinebetalningar kan 

utföras genom textmeddelanden. Detta kan utföras av applikationer med denna typ av 

kombination av behörigheter (Tang et al, 2011). 

 

Androids officiella hemsida för applikationsutvecklare klassificerar SEND_SMS som en 

applikationsbehörighet med hög risknivå samt farlig skyddsnivå (Developer.Android, 2015).  

 

3.5.4 WRITE_EXTERNAL_STORAGE 

Definition som visas på Androidenheten: Modify/delete SD card content 

Kategori: Storage 

Svensk definition som visas på Androidenheten: Foton/media/filer 

Svensk längre beskrivning som visas på Androidenheten: Ändra eller ta bort innehåll på 

SD-kortet, läsa innehållet på SD-kortet 

 

Innebörd av applikationsbehörigheten: Denna behörighet tillåter applikationen att skriva 

till telefonens externa lagring (Developer.Android, 2015). Behörigheten är även vanligt 

förekommande bland icke-skadliga applikationer då alla applikationer som skall inkludera 

alternativet att lagra information på telefonens SD-kort behöver den här typen av behörighet.  

 

Behörigheten WRITE_EXTERNAL_STORAGE var begärd av 50,59 % utav de 121 

undersökta skadliga applikationerna (Sarma et al., 2012).  

 

Risker med applikationsbehörigheten: Applikationer med den här typen av behörighet har 

tillstånd att läsa, skriva över och radera data som är lagrat på telefonens SD-kort. Datan kan 

vara i form utav bilder, musikfiler, videor, dokument med mera som lagrats på SD-kortet av 

användaren själv, alternativt genom andra applikationer på telefonen. Behörigheten kan också 

skriva över data i den interna lagringsenheten som räknas som en extern lagringsenhet (Do, 

Martini & Choo, 2014). 

 

Androids officiella hemsida för applikationsutvecklare klassificerar  

WRITE_EXTERNAL_STORAGE som en applikationsbehörighet med medium risknivå samt 

farlig skyddsnivå (Developer.Android, 2015). 
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3.5.5 READ_SMS 

Definition som visas på Androidenheten: Read SMS or MMS 

Kategori: Your messages 

Svensk definition som visas på Androidenheten: SMS 

Svensk längre beskrivning som visas på Androidenheten: Läsa dina textmeddelanden, 

(SMS eller MMS) 

 

Innebörd av applikationsbehörigheten: Denna behörighet tillåter applikationen att läsa 

meddelanden på telefonen (Developer.Android, 2015). Icke-skadliga applikationer som 

exempelvis SMS-ersättande applikationer behöver inkludera denna typ av behörighet för att 

kunna fungera. Även applikationer som behöver skicka en specifik SMS-kod till telefonen 

vilket behöver kunna läsas av innefattar den här typen av behörighet. Detta kan exempelvis 

vara en betalapplikation som behöver skicka en SMS-kod för att ha möjlighet att låsa upp 

fullversionen av en applikation. 

 

Behörigheten READ_SMS var begärd av 47,11 % utav de 121 undersökta skadliga  

applikationerna (Sarma et al., 2012).  

 

Risker med applikationsbehörigheten: Applikationer som innefattar den här behörigheten 

kan utgöra ett hot mot användarens privatliv då applikationen har möjlighet att samla in en hel 

del information om användaren genom att ha tillgång till meddelanden som finns lagrade på 

telefonen. En applikation som både innefattar applikationsbehörigheten SEND_SMS och 

RECIEVE_SMS kan även utgöra en risk för användaren då online betalningar kan utföras 

genom textmeddelanden, vilket kan utföras av applikationer med denna typ av kombination 

av behörigheter (Tang et al, 2011). 

 

Androids officiella hemsida för applikationsutvecklare klassificerar READ_SMS som en  

applikationsbehörighet med måttligt-hög risknivå samt farlig skyddsnivå (Developer.Android, 

2015). 

 

3.5.6 READ_CONTACTS 

Definition som visas på Androidenheten: Read contact data 

Kategori: Your personal contact information 

Svensk definition som visas på Androidenheten: Kontakter 

Svensk längre beskrivning som visas på Androidenheten: Läsa kontaktdata. 

 

Innebörd av applikationsbehörigheten: Denna behörighet tillåter applikationen att läsa 

användarens kontaktinformation på enheten (Developer.Android, 2015). Icke-skadliga 

applikationer som använder sig utav behörigheten är exempelvis sociala nätverksapplikationer 

såsom Facebook Messenger. Applikation kräver behörigheten READ_CONTACTS för att få 

åtkomst till kontaktinformation på en Androidenhet för att kunna hitta Facebook vänner (Do, 

Martini, Choo, 2014). 

 

Behörigheten READ_CONTACTS var begärd av 47,11 % utav de 121 undersökta skadliga 

applikationerna (Sarma et al., 2012). 
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Risker med applikationsbehörigheten: READ_CONTACTS tillåter en applikation att ta del 

av känslig data som berör adressinformation, E-mail, förnamn och efternamn som finns lagrat 

på enheten (Do et al., 2014). 

 

Androids officiella hemsida för applikationsutvecklare klassificerar READ_CONTACTS som 

en applikationsbehörighet med medium-hög risknivå samt farlig skyddsnivå 

(Developer.Android, 2015).  

 

3.5.7 ACCESS_COARSE_LOCATION 

Definition som visas på Androidenheten: Course (network-based) location 

Kategori: Your location 

Svensk definition som visas på Androidenheten: Plats 

Svensk längre beskrivning som visas på Androidenheten: Ungefärlig position 

(nätverksbaserad) 

 

Innebörd av applikationsbehörigheten: Denna behörighet tillåter applikationen att få fram 

din ungefärliga plats (Developer.Android, 2015). Behörigheten är en lokaliseringsbaserad 

applikationsbehörighet som applikationsutvecklare ofta kräver. 

ACCESS_COARSE_LOCATION använder sig utav nätverkskällor som cell towers och Wi-

Fi för att få fram användarens ungefärliga position vilket innebär att behörigheten är beroende 

utav uppkoppling mot ett nätverk (Developer.Xamarin, 2015). 

 

Behörigheten ACCESS_COARSE_LOCATION var begärd av 43,80 % utav de 121 

undersökta skadliga applikationerna (Sarma et al., 2012).  

 

Risker med applikationsbehörigheten: ACCESS_COARSE_LOCATION kan utgöra ett hot 

för användarens integritet genom att behörigheten ger applikationen tillåtelse att spåra en 

användares ungefärliga plats för att få tillgång till användarens dagliga aktiviteter. En 

applikation med behörigheterna ACCESS_COARSE_LOCATION samt INTERNET, kan 

även iaktta en användares aktiviteter på internet, genom att behörigheterna kommunicerar 

med varandra. Syftet med iakttagelsen är att exempelvis marknadsföra en produkt utifrån 

informationen om användarens personliga data (Bauer, Großmann, Seehusen, Stølen & 

Wendland, 2014).  

 

Androids officiella hemsida för applikationsutvecklare klassificerar  

ACCESS_COARSE_LOCATION som en applikationsbehörighet med hög risknivå samt 

farlig skyddsnivå (Developer.Android, 2015).  

 

3.5.8 RECEIVE_SMS 

Definition som visas på Androidenheten: Receive SMS 

Kategori: Your messages 

Svensk definition som visas på Androidenheten: SMS 

Svensk längre beskrivning som visas på Androidenheten: Ta emot textmeddelande. 
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Innebörd av applikationsbehörigheten: Denna behörighet tillåter applikationen att ta emot 

SMS-meddelanden (Developer.Android, 2015). Icke-skadliga betalapplikationer använder sig 

utav denna typ av behörighet för att kunna skicka och ta emot speciella koder genom SMS för 

att ha möjlighet att låsa upp fullversionen av applikationer. SMS-ersättande applikationer kan 

även använda sig utav denna typ av behörighet, då de behöver ha tillgång till behörigheterna 

READ SMS och RECEIVE SMS för att kunna fungera. 

 

RECEIVE SMS behörigheten var begärd av 40,49 % utav de 121 undersökta skadliga 

applikationerna (Sarma et al., 2012).  

 

Risker med applikationsbehörigheten: En applikation som innehar denna typ av behörighet 

har möjlighet att samla in väldigt mycket information om användaren, beroende på hur 

mycket användaren delar med sig av privat information genom textmeddelanden.  

Behörigheten kan användas för att blockera inkommande SMS-meddelanden utan att 

applikationen informerar användaren om blockeringen (Luo, Xu & Jiang, 2013). 

 

Androids officiella hemsida för applikationsutvecklare klassificerar RECEIVE SMS som en 

applikationsbehörighet med hög risknivå samt farlig skyddsnivå (Developer.Android, 2015).  

 

3.5.9 ACCESS_FINE_LOCATION 

Definition som visas på Androidenheten: Fine (GPS) location 

Kategori: Your location 

Svensk definition som visas på Androidenheten: Plats 

Svensk längre beskrivning som visas på Androidenheten: Exakt plats (GPS- och 

nätverksbaserad) 

 

Innebörd av applikationsbehörigheten: Denna behörighet ger applikationen tillgång till 

användarens exakta plats (Developer.Android, 2015). Applikationer som gynnar användaren 

vilket kräver platstjänster är exempelvis Google Maps, andra applikationer som visar kartor 

och färdbeskrivningar, samt applikationer som delar med sig av väderinformation till 

användaren (Sarma et al., 2012).  

 

Skillnaden mellan ACCES_FINE_LOCATION och ACCESS_COARSE_LOCATION är att 

ACCESS_FINE_LOCATION tar del utav användarens plats med hjälp av sensorer på 

mobiltelefonen, detta ger applikationen åtkomst till användarens GPS-sändare i 

mobiltelefonen. ACCESS_COARSE_LOCATION använder sig däremot endast av 

lokalisering genom det trådlösa nätverket som användaren är uppkopplad till (Bauer et al., 

2014). 

 

Behörigheten ACCESS_FINE_LOCATION var begärd av 35,53 % utav de 121 undersökta 

skadliga applikationerna (Sarma et al., 2012). 

 

Risker med applikationsbehörigheten: Skadliga applikationer använder sig utav denna 

behörighet för att kunna avgöra vart användaren befinner sig. Behörigheten kan även medföra 

att batteritiden på telefonen minskar avsevärt. Risker med ACCESS_FINE_LOCATION är att 

användarens aktiviteter kan spåras genom mobiltelefonens GPS-sändare. Denna behörighet 
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kan ge utvecklarna möjlighet att observera användarens aktiviteter för markandsföringssyften, 

detta innefattar tillgång till känslig data som finns på Androidenheten (Bauer et al., 2014). 

 

Androids officiella hemsida för applikationsutvecklare klassificerar  

ACCESS_FINE_LOCATION som en applikationsbehörighet med hög risknivå samt farlig 

skyddsnivå (Developer.Android, 2015).  

 

3.5.10 CALL_PHONE 

Definition som visas på Androidenheten: Directly call phone numbers 

Kategori: Services that cost you money 

Svensk definition som visas på Androidenheten: Mobil 

Svensk längre beskrivning som visas på Androidenheten: Ringa upp telefonnummer 

direkt. 

 

Innebörd av applikationsbehörigheten: Denna behörighet tillåter applikationen att  

genomföra telefonsamtal utan att behöva gå igenom användargränssnittet för uppringning, 

samt utan användarens bekräftelse eller godkännande av telefonsamtalet (Developer.Android, 

2015). Applikationer som fungerar som uppringningsersättare såsom Google Voice samt 

Google Maps kräver denna typ av behörighet för att kunna fungera.  

 

Behörigheten CALL_PHONE var begärd av 31,40 % utav de 121 undersökta skadliga 

applikationerna (Sarma et al., 2012).  

 

Risker med applikationsbehörigheten: Användaren kan debiteras för genomförda 

telefonsamtal och betalsamtal som skett utan användarens vetskap eller godkännande. 

Telefonsamtal har möjlighet att ske utanför uppringningsgränssnittet och processen är 

automatisk samt dold för användaren. 

 

Androids officiella hemsida för applikationsutvecklare klassificerar CALL_PHONE som en 

applikationsbehörighet med hög risknivå samt farlig skyddsnivå (Developer.Android, 2015). 

 

3.6 Hypotes 

Utifrån den tidigare teorigenomgången som utgångspunkt skall följande hypoteser bekräftas 

alternativt förkastas under det sista steget av den deduktiva arbetsprocessen som tidigare 

formulerats (Bryman & Bell, 2013).  

 

i = 1 - 10 

B = Behörighet 

 

B1 = ”Behörighet: INTERNET” 

B2 = ”Behörighet: READ_PHONE_STATE” 

B3 = ”Behörighet: SEND_SMS” 

B4 = ”Behörighet: WRITE_EXTERNAL_STORAGE” 

B5 = ”Behörighet: READ_SMS” 

B6 = ”Behörighet: READ_CONTACTS” 
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B7 = ”Behörighet: ACCESS_COARSE_LOCATION” 

B8 = ”Behörighet: RECIEVE_SMS” 

B9 = ”Behörighet: ACCESS_FINE_LOCATION” 

B10 = ”Behörighet: CALL_PHONE” 

    

H0i = Medvetenhet kring behörighet Bi påverkar inte användarnas nedladdningsbeteende 

H1i = Medvetenhet kring behörighet Bi påverkar användarnas nedladdningsbeteende 
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4. Empirisk undersökning 

4.1 Presentation av enkätgenomförande 

Enkätundersökningen genomfördes på 176 respondenter varav 116 gav giltiga svar och 

resterande bestod av ett internt bortfall. Patel & Davidsson (2003) definierar internt bortfall 

som en icke fullständig undersökning där respondenten har avstått från att svara på en eller 

flera frågor i enkäten. Urvalet bestod utav respondenter i åldrarna 18-50 år och delades in i tre 

olika åldersintervall vilket var 18-30 år, 31-40 år och 41-50 år.  Ett annat kriterium vid urvalet 

var att respondenterna skulle vara smarttelefon-användare som i nuläget innehar en 

Androidtelefon. Procentfördelningen av könen var 56,9 % män och 43,1 % kvinnor. 

 

En pilotstudie utfördes innan genomförandet av datainsamlingen. Testet utarbetades med 

hänsyn till Nielsens (1993) föreskrifter vars syfte är att genomföra användartester för att 

upptäcka de brister som finns i enkäten. Nielsen (1993) förmedlar även att testerna endast ska 

göras på en handfull personer. Pilottesterna utfördes på sex Androidanvändare som besvarade 

enkäten som avser denna studie. Efter att ha fått enkäten besvarad, tillfrågades 

pilotanvändarna om feedback kring deras tankar som uppstod under genomförandet och deras 

åsikter beträffande dess utformning. Feedbacken från respondenterna indikerade att enkäten 

var svårbegriplig och tog lång tid att genomföra. En respondent hade även problem med att 

förstå vad som krävdes utav denne vilket medförde att vi la till ett följebrev som skickades 

med enkäten. Följebrevet innefattade syftet med enkätundersökningen, att svaren skulle 

behandlas konfidentiellt vid besvarandet av enkäten samt hur resultaten kommer att 

presenteras.  

 

För att respondenterna enklare skulle förstå sig på enkäten bifogade vi en skärmbild för varje 

applikationsbehörighet. Vi kortade även ner överflödig information kring varje 

applikationsbehörighet för att reducera tiden för enkätbesvarandet. Enkätens nya layout fick 

en märkbar positiv återkoppling efter den andra pilotstudien som genomfördes på ytterligare 

sex respondenter. Vi har efter den andra pilotstudien använt oss av en och samma enkät som 

vår slutgiltiga version inför datainsamlingen. Kvaliteten på enkäten ansågs som väldigt god 

efter korrigeringarna och vi kontrollerade den slutgiltiga layouten tillsammans med vår 

handledare som instämde.  

 

Som tidigare planerat användes ett bekvämlighetsurval, snöbollsurval samt sannolikhetsurval. 

Enkäten delades ut i pappersformat utanför Ica Supermarket Knalleland i Borås, samt utanför 

Willys Göteborg Hvitfeldtsplatsen. Vi kompletterade därefter datainsamlingen genom att 

skapa en webbenkät via eSurveyCreator som skickades till bekanta, arbetskollegor och stora 

Facebookgrupper. Facebookgrupperna bedömdes vara ett praktiskt tillvägagångssätt för att 

uppnå vår omfattande urvalsgrupp vilket yrkade på ett högt antal respondenter. 

eSurveyCreator möjliggör överförbarhet av den insamlade datan till statistikprogrammet 

SPSS som vi använt för att analysera vår insamlade empiri. 

 

Enkätens (se bilaga 9.3) uppbyggnad utformades genom att inledas med frågor som berörde 

respondenternas kön, ålder m.m. Del två av enkäten utgjordes av ett test där respondenterna 

fick besvara tio frågor kring applikationbehörigheternas risker och hur de skulle agera när 

applikationsbehörigheter uppkommer under installation.  

 



 

32 

 

Utskick av enkäten genomfördes genom E-postutskick till våra bekanta samt publicering av 

en länk till enkäten med en bifogad bild av vårt följebrev. Respondenterna hade endast 

möjlighet att besvara enkäten en enda gång. Detta pga. att eSurveyCreators inbyggda funktion 

känner av respondentens IP-nummer, utan denna funktion skulle respondenter kunna göra om 

testet vilket skulle gett oss ett missvisande resultat. När det kommer till forskningsetiska 

aspekter har vi valt att följa Bryman’s (2011) fyra principer vilket är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

För att uppfylla informationskravet har vi genom att bifoga ett följebrev som skickats 

tillsammans med enkäten, tydligt informerat respondenten om studiens syfte. 

Samtyckeskravet har vi även strävat efter att uppnå genom att i följebrevet meddela att 

deltagandet i enkätundersökningen är frivilligt. Respondenten hade även möjligheten att 

avbryta ifyllnaden under enkätens gång. För att uppnå konfidentialitetskravet har vi vid 

skapandet av enkäten i eSurveyCreator använt inställningar som ger respondenterna 

anonymitet där vi omöjligt kan avgöra vem som besvarat respektive enkät. Likaså har de 

enkäter som vi delat ut i pappersformat varit helt anonyma där vi har även låtit bli att samla in 

information som namn och andra personuppgifter för att ge respondenterna en känsla av 

säkerhet och för att få så sanningsenliga svar som möjligt. Nyttjandekravet innebär att 

respondenterna ska uppleva en känsla av säkerhet att informationen de matar in i enkäten inte 

används till annat än studiens syfte. Detta har vi åstadkommit genom att informera dem om 

detta i följebrevet som bifogats.  

      

Vår bedömning är att respondenterna inte utsätter sig för någon risk genom att delta i vår 

undersökning. Den empiriska undersökningen har varit helt anonym och har inget avsikt att 

klandra någons åsikter eller intelligens. Vi har även avstått från att undersöka sociala eller 

kulturella kategorier, utan strävar efter att ha en så värderingsfri inställning som det går.  

 

4.2 Statistiska metoder 

Den insamlade datan från enkäten lagrades och hanterades i ett Microsoft Excel-dokument. 

Excel-dokumentet sparades ned från eSurveyCreator och bestod av datan som samlats in 

utifrån den utskickade internetenkäten. En komplettering av Excel-dokumentet fick tillfogas 

med den data som manuellt fick skrivas in utifrån de utdelade pappersenkäterna. 

Förberedelser av datan skedde både manuellt och per automatik. Datan från eSurveyCreator 

var till stor del färdiggrupperad och sorterad.  Datan utifrån pappersenkäterna fick formateras 

manuellt vid överföringen till Microsoft Excel. Efter förbehandlingen av datan analyserades 

den i SPSS Statistics version 24.0. Diagram konstruerades i SPSS Statistics samt Microsoft 

Excel 2015.  

  

Enkätundersökningen genomfördes på 176 respondenter varav 116 var giltiga svar och 

resterande bestod av ett internt bortfall. Patel & Davidsson (2003) definierar internt bortfall 

som en icke fullständig undersökning där respondenten har avstått från att svara på en eller 

flera frågor i enkäten. Som tidigare planerat användes ett bekvämlighetsurval, snöbollsurval 

samt sannolikhetsurval. Enkäten delades ut i pappersformat utanför Ica Supermarket 

Knalleland i Borås, samt utanför Willys Göteborg Hvitfeldtsplatsen. Vi kompletterade 

därefter datainsamlingen genom att skapa en webbenkät via eSurveyCreator som skickades 
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till bekanta, arbetskollegor och stora Facebookgrupper. Facebookgrupperna bedömdes vara ett 

praktiskt tillvägagångssätt för att uppnå vår omfattande urvalsgrupp vilket yrkade på ett högt 

antal respondenter. eSurveyCreator möjliggör överförbarhet av den insamlade datan till 

statistikprogrammet SPSS som vi använt för att analysera empirin. 

 

För att kunna genomföra statistiska beräkningar av datan har klassindelningar av variabler 

utförts. En indelning utgår ifrån en kvotskala av respondenternas ålderskategorier som vi 

använt i enkätundersökningen, (18-30, 31-40 och 41-50 år). Andra indelningar av variabler 

som vi använt oss utav är hur ofta användarna läser igenom applikationsbehörigheter som 

baseras på en ordinalskala samt bakgrundsorsaker till att dem inte läser och förstår 

behörigheterna vilket består av nominalskala. 

 

Ändamålet med klassindelningarna är att kunna fastställa om skillnader och samband 

föreligger mellan de angivna variablerna och användarnas medvetenhet samt förståelse av 

applikationbehörigheters risker. En indelning av variablerna främjar även en lättöverskådlig 

datainsamling vilket krävs vid större datamängder, samt vid användning av statistiska 

testmetoder för jämförelser. 

 

Med utgångspunkt i den insamlade enkätdatan skapades stapeldiagram, frekvenstabeller, 

korstabeller och Chi2-test.  

 

4.3 Hypotesprövning med Chi2-test 

Wahlgren (2005) förklarar för att se till att det man mäter inte beror på en tillfällighet utan 

faktiskt har en statistiskt signifikant skillnad, så tillämpas Chi2-test vilket innebär en 

hypotesprövning. En signifikansnivå (α) ska bestämmas före en hypotesprövning utförs. En 

signifikansnivå innebär att använda sig av en slags procentnivå som kommer att förkasta en 

sann nollhypotes, oftast sätts denna nivå till 10, 5 eller 1 procent (Statisticshowto, 2014). 

 

Vi har valt att använda oss av ett p-värde på 10 procent där vi bedömer p-värdet på följande 

vis: 

- 0.1 = 10 % signifikansnivå => svagt men godkänt bevis gentemot H0. Det existerar ett 

svagt samband mellan variablerna. 

- 0.05 = 5 % signifikansnivå => starkt bevis gentemot H0. Ett starkt samband existerar 

mellan variablerna. 

- 0.01 = 1 % signifikansnivå => väldigt starkt bevis gentemot H0. Ett väldigt starkt 

samband existerar mellan de två variablerna. 

 

Hypoteserna som ingår i studien är följande: 

 

H0i = Medvetenhet kring behörighet Bi påverkar inte användarnas nedladdningsbeteende 

H1i = Medvetenhet kring behörighet Bi påverkar användarnas nedladdningsbeteende 

För att ge en bättre bild av informationen som presenteras nedan återfinns signifikansnivåerna 

för respektive behörighet i tabell 1.  
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B1 = ”Behörighet: INTERNET” 

Signifikansnivån för behörigheten uppgick till 0,921. Värdet är här mycket högre än både 1, 5 

samt 10 procent gränsen som angavs ovanstående. Detta innebär att det inte går att påvisa ett 

samband mellan variablerna angående medvetenhet och nedladdningsbeteende kring 

behörigheten INTERNET och nollhypotesen kan inte förkastas på någon av procentsnivåerna.  

 

B2 = ”Behörighet: READ_PHONE_STATE” 

För behörigheten READ_PHONE_STATE blev signifikansen 0,926. Som för behörigheten 

INTERNET överstiger signifikansnivån här alla procentgränser som bekräftar sambandet 

mellan variablerna medvetenhet och nedladdningsbeteende. Signifikansen tyder istället på att 

sambandet för behörigheten READ_PHONE_STATE är ännu mer avlägset än för 

behörigheten INTERNET. 

 

B3 = ”Behörighet: SEND_SMS” 

Signifikansen uppgick här till 0,049 vilket är en stor skillnad jämfört med de tidigare 

undersökta behörigheternas signifikansnivåer. Chi2-testet har en signifikans på 5 % nivån 

vilket vi tolkat som ett starkt bevis gentemot H0i och att ett starkt samband existerar mellan 

variablerna medvetenhet och nedladdningsbeteende för behörigheten SEND_SMS. Testet 

visar att med 95 % säkerhet finns ett beroende mellan variablerna och att H0 förkastas. 

 

B4 = ”Behörighet: WRITE_EXTERNAL_STORAGE” 

Signifikansen för behörigheten är 0,086 vilket innebär att även här existerar det ett samband, 

dock inte lika starkt, mellan användarnas medvetenhet och nedladdningsbeteende kring 

behörigheten WRITE_EXTERNAL_STORAGE. H1 för behörigheten blir dock bekräftat på 

10 % nivån och förkastad på 5 % nivån. Det existerar här ett svagt samband mellan 

variablerna på godkänd nivå. Testet visar att med 91,4 % säkerhet finns ett beroende mellan 

variablerna och att H0 förkastas. 

 

B5 = ”Behörighet: READ_SMS” 

För behörigheten READ_SMS hamnade signifikansnivån på 0,160 som både överstiger 1, 5 

samt 10 % gränsen. Dock har signifikansnivån inte överstigit 10 % gränsen lika avsevärt som 

de tidigare hypoteserna som låg på en 90 procentig signifikansnivå där inget samband 

hittades. Variablerna för behörigheten READ_SMS är oberoende och inget samband existerar 

mellan användarnas medvetenhet och nedladdningsbeteende.  

 

 

B6 = ”Behörighet: READ_CONTACTS” 

Signifikansen blev här 0,064 vilket tyder på ett relativt starkt samband. Signifikansen 

överstiger 5 % gränsen men understiger 10 % nivån en hel del. Testet tyder på ett beroende 

mellan variablerna medvetenhet och nedladdningsbeteende för behörigheten 

READ_CONTACTS. H1 för behörigheten bekräftas precis ovanför 5 % gränsen. Testet visar 

att med 93,6 % säkerhet finns ett beroende mellan variablerna och att H0 förkastas. 

 

B7 = ”Behörighet: ACCESS_COARSE_LOCATION” 

Behörighetens signifikansnivå uppgick till 0,094. Värdet är här på gränsen under 10 % nivån 

och innebär att det finns ett godkänt svagt samband mellan variablerna medvetenhet och 

nedladdningsbeteende för behörigheten ACCESS_COARSE_LOCATION. H1 för 
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behörigheten blir bekräftat precis under 10 % gränsen. Testet visar att med 90,6 % säkerhet 

finns ett beroende mellan variablerna och att H0 förkastas. 

 

B8 = ”Behörighet: RECIEVE_SMS” 

För behörigheten RECIEVE_SMS hamnade signifikansen på 0,084 vilket innebär att även här 

existerar ett samband mellan användarnas medvetenhet och nedladdningsbeteende för 

behörigheten RECIEVE_SMS. H1 blir för behörigheten bekräftat under 10 % gränsen men 

förkastas på 5 % gränsen. Det finns ett godkänt svagt samband mellan variablerna. 

 

B9 = ”Behörighet: ACCESS_FINE_LOCATION” 

Chi2-värdet blev här 0,936. Signifikansnivån överstiger som mest på denna behörighet för 

alla tio Chi2-tester. Testet bekräftar H0 och inget samband kan bevisas mellan variablerna 

medvetenhet och nedladdningsbeteende för behörigheten ACCES_FINE_LOCATION. 

 

B10 = ”Behörighet: CALL_PHONE” 

För behörigheten CALL_PHONE hamnade signifikansnivån på 0,00. Resultatet av detta 

Chi2-test har det starkaste beviset gentemot H0 av alla genomförda tester. Testet visar att med 

100 % säkerhet finns det ett beroende mellan variablerna och att H0 förkastas. Ett väldigt 

starkt samband existerar mellan de två variablerna under 1 % nivån. 
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5. Analys 
I följande avsnitt presenteras resultatet av den empiriska undersökningen och 

frågeställningarna besvaras. Resultatet redovisas genom att analysera en variabel åt gången 

genom en så kallad univariat analys vilket hör till deskriptiv statistik. Vi använder verktyg 

som ofta används inom denna analysmetod vilket är diagram samt frekvenstabeller för att 

överskådligt presentera vårt resultat (Bryman, 2001). Bortsett från en univariat analys 

använder vi även oss av en bivariat analys som tillhör hypotesprövande statistik vilket innebär 

att man använder sig av två olika värden i analysen (Bryman, 2001). Till den bivariata 

analysen använder vi oss av korstabeller samt Chi2-tester. Vid användning av korstabeller och 

Chi2-tester studeras och jämförs två olika frågors svar för att undersöka om ett samband 

existerar, i detta fall Androidanvändarnas medvetenhet gentemot deras nedladdningsbeteende 

utifrån enkätsvaren. I denna studie använder vi oss av stapeldiagram och tabeller för att 

besvara forskningsfrågan kring användarnas medvetande. Därefter har korstabeller och Chi2-

tester använts för att besvara frågan som behandlar sambandet mellan medvetenhet och 

nedladdningsbeteende bland användarna, vilket har tillhörande hypoteser. Den sista 

forskningsfrågan som berör hur ofta användare brukar läsa igenom applikationsbehörigheter 

och vilka bakgrundsorsaker det finns ifall de inte gör det, kommer att besvaras genom en 

frekvenstabell som presenterar de olika alternativen.  

 

Diagrammen som presenteras har tillhörande tolkningar och kommentarer. Tabellen i Bilaga 

9.1 redovisar samma resultat som stapeldiagrammen, dock i tabellform där även 

riskalternativen görs synliga.  

     

Deskriptiv statistik      
Nedan redovisas den deskriptiva statistiken utifrån vår undersökning:  

 

- Enkätundersökningen genomfördes på 176 respondenter varav 116 var giltiga svar och 

resterande bestod av ett internt bortfall. 

- 48 respondenter (41,4 %) tillhörde ålderskategorin 18-30 år. 36 respondenter (31 %) 

tillhörde ålderskategorin 31-40 år samt 32 respondenter (27,6 %) tillhörde 

ålderskategorin 41-50 år. 

- Procentfördelningen av könen var 56,9 % män och 43,1 % kvinnor. 

 

5.1 Användarnas medvetenhet 

Forskningsfrågan lyder: 
 I vilken utsträckning innehar Androidanvändare medvetenhet om möjliga risker 

som finns hos applikationsbehörigheter? 

 

Sammanställningen av svaren utifrån den empiriska undersökningen visar en tydlig 

omedvetenhet bland respondenterna. Diagrammet visar att användarna brister i medvetenhet 

kring riskerna hos åtta av de tio undersökta applikationsbehörigheterna. “Inte medvetna” 

användare består av de respondenter som i enkäten valde en felaktig risk alternativt valde 

alternativet “Vet ej” för respektive behörighet. Vi har valt att tolka “Vet ej” alternativet som 

en omedvetenhet och inte bortfall, då svaret i detta fall besvarar vår forskningsfråga. 
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“Medvetna” användare består utav de respondenter som valde den korrekta risken för 

respektive behörighet. 

 

Ett mönster som kan ses i stapeldiagrammet är att respondenterna innehar en medvetenhet om 

riskerna på behörigheterna READ_SMS och READ_CONTACTS. Dessa två var de enda 

behörigheterna där det var fler respondenter som var medvetna än omedvetna och båda 

applikationsbehörigheterna handlar om att läsa in information från enheten. Behörigheten 

READ_CONTACTS innehar högst medvetenhetsgrad då 80 av 116 användare är medvetna 

om den korrekta risken med behörigheten. Därefter har READ_SMS den näst högsta 

medvetenhetsgrad då 69 av 116 användare är medvetna om den korrekta risken med 

behörigheten. Medvetenheten av behörigheterna READ_SMS och READ_CONTACTS 

innebär att användarna innehar förståelse för att behörigheterna kräver information om deras 

lagrade kontaktuppgifter samt får tillgång till alla textmeddelanden som finns tillgängliga på 

den mobila enheten. Behörigheterna RECIEVE_SMS och INTERNET innehar lägst 

medvetenhetsgrad där respondenter som var medvetna om den korrekta risken med 

behörigheten endast var 38 av 116.  

 

Vi kan av diagrammet dra en slutsats att det är noterbart fler användare som inte är medvetna 

om de risker de kan utsättas för vid nedladdning av applikationer. Omedvetenheten är tydligt 

synbar på åtta av de tio studerade applikationsbehörigheterna. En bristande medvetenhet av de 

åtta applikationsbehörigheternas risker kan medföra att användarna utsätts för följande risker: 

 

- Registrering av sitt telefonnummer hos betaltjänster vilket debiterar användaren på 

pengar 

- Textmeddelanden skickas till betaltjänster utan vetskap eller godkännande 

- Användaren förlorar lagrad information samt filer från sitt SD-kort  

- Får sina mobila aktiviteter övervakade 

- Genomgår förlust av lagrade filer 

- Automatisk blockering av inkommande textmeddelanden 

- Uppladdning av användarens privata uppgifter och information till internet 

- Debitering för uppringda samtal till betalnummer utan användarens vetskap  

 

Benítez-Mejía, Noemí, Sánchez-Pérez & Toscano-Medina (2016) nämner i sin studie att de 

genomfört en undersökning där de funnit en trojan vid namn Dendroid vilket brukar hittas i 

skadliga applikationer hos Android. Dessa används vid attacker för att stjäla information från 

användarna som laddat ned applikationer som innehåller Dendroid. Deras studie påvisar att en 

applikation som innehåller skadlig kod har möjlighet att få åtkomst till privat data som 

lösenord, bilder, inläsning och utskick av textmeddelanden, uppringning av samtal med mera. 

Många av dessa exempel stämmer överens med denna studie där riskerna vi funnit hos 

behörigheterna är likartade samt att användarna inte är medvetna om detta problem som kan 

innebära förlust av privat data för dem.  
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Figur 2: Stapeldiagram - användarnas medvetenhet 

 

5.2 Användarnas nedladdningsbeteende 

Forskningsfrågan lyder: 
 Påverkar en användares medvetenhet deras nedladdningsbeteende?   

        

Korstabeller (se bilaga 9.4) utfördes för att se om det finns ett samband mellan användarnas 

medvetenhet och nedladdningsbeteende. Resultatet signifikanstestades därefter genom Chi2-

tester för att säkerställa att urvalet är applicerbart på den större populationen, detta genom att 

utesluta sannolikheten att det är genom slumpen som vi erhållit ett samband i vår urvalsgrupp. 

Osannolikheten skulle i detta fall tyda på acceptabla grunder att generalisera sambandet till 

populationen som helhet. 

 

Mönster som påträffades i korstabellerna var av tre typer: 

 

Mönster nummer ett 
Användare som var omedvetna kring applikationbehörigheters risker men som ändå valde att 

fortsätta installationen av applikationen, dessa är av en majoritet. Detta mönster påträffades på 

åtta av tio korstabeller.  

 

Kolumnen med medvetna samt icke medvetna användare som valt alternativet att fortsätta 

installationen var den enda som hade större skillnader i antal. Icke medvetna användare som 

valde att fortsätta installationen var nästan alltid dubbelt så många eller ännu fler, jämfört med 

de medvetna användarna som valde att fortsätta installationen.  

 

Mönster nummer två 
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Medvetna samt icke medvetna användare kring applikationbehörigheters risker som valde 

alternativet att avbryta installationen av applikationen är ungefär lika många på varje 

korstabell.  

 

Mönster nummer tre 
Det var fler medvetna användare kring applikationbehörigheters risker som valde att fortsätta 

installationen av applikationen på behörigheterna READ_SMS och READ_CONTACTS. 

Detta mönster påträffades endast bland dessa två behörigheter vilket båda behandlar inläsning 

av information från enheten. 

 

Chi2-testernas resultat påvisar att sex av tio tester blev signifikanta under tio procent gränsen. 

Två av testerna fick en signifikans på under fem procent. Behörigheten READ_SMS fick en 

signifikans på 16 % och behörighetens korstabell visar att medvetna samt icke medvetna 

användare som valt att fortsätta installationen av applikationen var ungefär lika många. 

READ_SMS var den enda behörigheten där siffrorna inte skiljde sig markant mellan 

medvetna samt icke medvetna användare som valt att fortsätta installationen. Behörigheten är 

även den enda som fick en signifikansnivå som översteg tio procent gränsen med liten 

marginal. Chi2-testerna visar att det kan finnas ett signifikant samband men att svaret skiljer 

sig beroende på vilken behörighet man studerar. Dock är den övergripande slutsatsen att 

majoriteten av korstabellerna visar att de omedvetna användarna oftast valde att fortsätta 

installationen. Detta nedladdningsbeteende kan ses på sju av de tio studerade 

applikationsbehörigheterna. 

 

Tabell 1: Chi2-testernas signifikansnivåer 
 

Behörighet Signifikans Signifikans i % 

INTERNET ,921 92,1 % 

READ_PHONE_STATE ,926 92,6 % 

SEND_SMS ,049 4,9 % 

WRITE_EXTERNAL_STORAGE ,086 8,6 % 

READ_SMS ,160 16 % 

READ_CONTACTS ,064 6,4 % 

ACCESS_COARSE_LOCATION ,094 9,4 % 

RECIEVE_SMS ,084 8,4 % 

ACCESS_FINE_LOCATION ,936 93,6 % 

CALL_PHONE ,000 0 % 
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5.3 Brukar du läsa igenom applikationsbehörigheter före installation 
av en applikation? 

Forskningsfrågan lyder: 
 Läser användarna igenom applikationsbehörigheter före installation av en 

applikation och vad är orsaken ifall de inte gör det? 

 

För att besvara denna forskningsfråga har en frekvenstabell gjorts. Alternativet “Mode” har 

valts som centralmått vilket innebär typvärde. Ett typvärde är det mest förekommande värdet 

av de olika alternativ som finns. Enkätalternativet som frekvent valdes är “sällan” vilket 

bestod av 44 utav 116 respondenter. Därefter valdes “Ibland” med 29 respondenter följt av 

“Aldrig” med 28 respondenter. Frekvenstabellen visar att användare oftare låter bli att läsa 

igenom applikationsbehörigheter före installation av en applikation. Användare som “alltid” 

alternativt “mycket ofta” läser igenom applikationsbehörigheter bestod endast av 12,9 procent 

av undersökningens totala undersökta respondenter.  

 

Tabell 2: Läsning av behörigheter 

 
 

Tidigare har vi konstaterat att majoriteten av användarna inte är medvetna om riskerna med 

applikationsbehörigheter. Därefter påvisade Chi2-testerna att de användare som inte var 

medvetna oftast valde att fortsätta installationen av applikationen. 

 

Frekvenstabellen påvisade att endast 12,9 % av användarna alltid alternativt mycket ofta 

uppmärksammar applikationsbehörigheterna före installationen. Tabellen visar även att 62 % 

av användarna aldrig alternativt sällan läser igenom behörigheterna före installationen. Detta 

tyder på att det existerar en ignorans hos användarna som även enligt tidigare studier utsätter 

dem för en tydlig risk för läckage av privat data. Den empiriska undersökningen påvisar att 

majoriteten av respondenterna inte innehar kännedom om detta och väljer att förbise viktig 

information. 

 

Tidigare studier av Felt et al. (2010) visade att av de 956 Androidapplikationer som 

undersöktes, innehöll 93 % av applikationerna minst en typ av riskfylld behörighet gentemot 

användarens privata uppgifter. Det innebär att användarna vid nästan varje nedladdning 

varnas om riskabla behörighetsåtkomster som krävs utav applikationer, samtidigt som de 

väljer att ignorera dem. 
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Tabell 3: Bakgrundsorsaker - ignorans av behörigheter 

 
 

I en senare artikel av Felt et al. (2012) nämner forskarna att resultatet utifrån deras 

formulärundersökning på 308 användare samt en observation gjord på 25 användare påvisade 

att endast 17 % utav dem uppmärksammade applikationsbehörigheterna under installationen. 

Undersökningen påvisade även att 42 % inte lade märke till applikationsbehörigheterna som 

presenterats. Vår undersökning påvisade att 25, 7 % av de användare som inte läser igenom 

behörigheter anser att de inte gör det på grund av att de inte lade märke till dem. 

 

Frekvenstabellen visar att 41,5 % av respondenterna valde alternativet “Jag förstår inte 

beskrivningen av behörigheterna” vilket är det mest förekommande värdet. Därefter valde 

25,7 % av respondenterna alternativet “Jag lägger inte märke till dem”. Detta tyder på att 

användarna väljer att inte läsa igenom behörigheterna före en installation på grund av att dem 

saknar förståelse för vad dessa innebär samt att behörigheterna inte presenteras på ett tydligt 

vis för att användarna skall uppmärksamma dem som en varning. Slutligen blev alternativet 

“Jag tror inte att jag kan drabbas av riskerna som finns med behörigheterna” valt av 19 % av 

användarna vilket påvisar att dem inte är medvetna om den omfattning skadliga attacker sker 

på Androidenheter. En tidigare undersökning av Cisco visade att 99 % av alla mobila skadliga 

koder under år 2014 var programmerade för Android plattformen (Russell, 2014). Användare 

som anser att listan med behörigheter är för lång låg på 8,9 % av de totala undersökta 

respondenterna. Tidigare studier påvisar att om man överväldigar användare med information 

får detta dem att godkänna vilken dialog som än visas samt att användare klickar sig förbi 

säkerhetsinformation som visas likt vid installation av en applikation (Android Open Source 

Project, odat.). 
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Tabell 4: Bakgrundsorsaker - förståelse 

 
 

Vår undersökning visar att 42 av 101 användare dvs. 41,5 %, inte förstår beskrivningarna som 

finns hos Androids applikationsbehörigheter. I en undersökning av Felt et al (2012)  

presenteras det att 97 % utav de 308 undersökta Androidanvändarna inte kunde förstå 

forskarnas frågor om applikationsbehörigheter. Detta innebär att problemet fortfarande 

existerar hos användarna i dagsläget vilket är 5 år efter att den tidigare studien presenterat sitt 

resultat.  

 

Frekvenstabellen visar att det mest förekommande alternativet som valdes utav 64,3 % av 

respondenterna var “Den är för kort”. Därefter valde 31 % av respondenterna orsaken “Den 

har för många tekniska termer”. Detta tyder på att det kan finnas en bristande förståelse hos 

användarna gällande de olika förklaringar som finns på behörigheterna. En förklaring till detta 

kan vara att behörigheten är för kort och inte tillräckligt utvecklad för att användaren ska 

kunna bilda en uppfattning om dess risker och innebörd. Även en tidigare studie av Felt et al., 

(2012) menar att behörighetssystemets kategorisering av behörigheterna brister då 

dialogboxen som uppkommer före nedladdning av en applikation endast visar en väldigt 

övergriplig och kort beskrivning av behörighetens innebörd.  

 

Alternativt kan det vara att beskrivningen är för teknisk lagd för att den gemene användaren 

ska kunna förstå dess termer utan att få en mer genomgripande definition. Två av 

respondenterna valde alternativet “annat” där den ena respondenten beskrev att den ofta är i 

behov av att snabbt ladda ned en applikation och inte hinner tänka igenom vad applikationen 

egentligen betyder då beskrivningen är otydlig. Den andra respondenten menade att 

beskrivningarna är missvisande för vad behörigheten verkligen vill ha åtkomst till. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatutvärdering 

Den ökande användningen av smarttelefoner är kantat av teknologiska risker, risker vars 

användare omedvetet väljer att bortse ifrån vid nedladdning av applikationer samtidigt som vi 

lagrar allt mer information och filer på de mobila enheterna. De risker som vi inte ser och 

själva drabbas utav, reflekterar vi inte heller lika mycket över. De blir inte heller evidenta 

förrän vi redan drabbats utav attacker på våra mobila enheter. Attityden till Androids risker 

har inte förändrats fastän spridningen av skadlig kod och mobila attacker ökar bland Androids 

enheter. Trots att vi vet att applikationsnedladdning kan medföra risker som utgör en stor 

påverkan, väljer vi att fortsätta negligera riskerna med behörigheterna och läser inte igenom 

dem, för att senare i framtiden invänta konsekvenserna.  

 

Studien ingår inom ramen för informatik då informatik är ett designorienterat ämne i 

gränslandet mellan teknikkonstruktion och samhällsvetenskap (IT-fakulteten, 2015). Då vi i 

denna studie blandat in andra faktorer som undersökning av verkliga användares 

medvetenhet, nedladdningsbeteende, förståelse m.m., gör att studien hamnar inom ramen för 

informatik. Skulle studien vara avgränsad till att endast undersöka applikationsbehörigheter, 

hade studien blivit tekniskt lagd och inom datavetenskap istället för informatik. Arbetet 

behandlar interaktionen mellan verkliga användare och applikationsbehörigheter. Genom att 

ha genomfört en enkätundersökning och undersökt vårt fenomen i praktiken har vi en 

inblandning av människan med den tekniska beståndsdel vi undersöker.  

 

Uppsatsens frågeställningar har besvarats, detta genom att utföra en enkätundersökning där 

den insamlade datan sedan använts för att utföra stapeldiagram, korstabeller, Chi2-tester, samt 

frekvenstabeller för att kunna undersöka mönster, skillnader och samband. Vår undersökning 

bekräftar att användarna innehar en bristande medvetenhet gällande applikationbehörigheters 

risker. Stapeldiagrammet som baserades på enkätundersökningen visar att det nästan är 

dubbelt så många omedvetna användare jämfört med de medvetna. Av de tio undersökta 

applikationsbehörigheterna var det endast två stycken som hade fler medvetna än omedvetna 

användare vilket var READ_SMS (59,4 %) samt READ_CONTACTS (68,9 %). Detta tyder 

på ett mönster i undersökningen på grund av att de två behörigheterna är de enda som berör 

inläsning av information från mobilen alternativt surfplattan, men från olika resurser på 

enheten. 

 

Resultatet visade även att det kan finnas ett signifikant samband mellan användarnas 

medvetenhet och nedladdningsbeteende, dock att det kan skilja sig en hel del beroende på 

vilken behörighet man undersöker. Sex av tio Chi2-tester blev signifikanta med ett p-värde 

under tio procent vilket innebär att hypoteserna för respektive Chi2-test bekräftas. Tre av 

Chi2-testerna fick en signifikansnivå på över 90 %, detta innebär att hypoteserna för dessa 

behörigheter inte stämmer och förkastas. Chi2-testet där signifikansnivån hamnade på 16 %, 

har vi tolkat som att hypotesen varken har bevisats eller motbevisats. Stickprovet för vår 

studie kan möjligen ha varit för litet för att kunna se ett samband och kan ha haft en inverkan 

på resultatet då signifikansen inte är alltför högt över tio procent gränsen.  

 

Alternativa förklaringar till resultaten vi fått kan bero på att andra faktorer kan ha påverkat 

signifikansen. Ett exempel är Androids egna beskrivningar för respektive 
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applikationsbehörighet som presenteras för användaren före installation. Vi upplevde att en 

del av behörigheterna hade bristande förklaring för vad den egentligen innebar samt var för 

korta för att kunna påvisa riskerna för användaren. Istället hade behörigheterna en koncis 

förklaring för vad den gör i vanliga fall och inte vilka risker användaren kan utsättas för 

genom att acceptera behörighetsåtkomsten. En annan orsak som kan ha bidragit till att det 

fanns stora skillnader i signifikansnivå är att en del behörigheter hade en väldigt tydlig 

förklaring för vad den innebar, både på huvudrubriken samt beskrivningen. Exempel på dessa 

är READ_SMS och READ_CONTACTS där det redan i huvudrubriken framgår att 

behörigheten behöver läsa in och kräva tillgång till användarens textmeddelanden samt 

kontaktdata.  

 

Om man tittar på korstabellerna som Chi2-testerna baserar sig på, kan man se att de stora 

skillnaderna i signifikansnivå beror på de fyra alternativen i korstabellen. De tabeller där 

respondenterna var ungefär lika många i antal under varje alternativ, blev p-värdet allt högre 

och inget signifikant samband existerade. De tabeller där det inte blev för hög och avsevärd 

skillnad mellan alternativen men samtidigt inte var alltför lika, fick en svag signifikans på nio 

procent gränsen. De tabeller som vi kunde se en tydlig skillnad på där en hel del respondenter 

hade valt samma alternativ utav de fyra, fick ett starkt signifikant samband och även under 

fem procent nivån. 

 

Vårt resultat visar även att användarna i hög grad inte läser igenom applikationbehörigheterna 

före en installation. Vår första frekvenstabell påvisar att endast 12,9 % av användarna alltid 

alternativt mycket ofta uppmärksammar applikationsbehörigheterna före installationen. 

Vidare visar tabellen även att 62 % av användarna aldrig alternativt sällan läser igenom 

behörigheterna före installationen. Som tidigare nämnt innehar användarna väldigt lite 

medvetande om applikationers risker och dess betydelse. En bakgrundsfaktor kan vara att 

omedvetenheten hänger ihop med att användarna vanligtvis inte läser igenom 

applikationsbehörigheterna före installation av en applikation. Studerar vi resultatet av 

stapeldiagrammet samt den första frekvenstabellen ser vi att en lösning på den rådande 

omedvetenheten är att applikationsbehörigheter behöver börja uppmärksammas på ett bättre 

vis för att användarna skall kunna bli medvetna om behörigheterna och dess risker. Om 

användarna oftast hoppar över informationen och inte lägger märke till varningen, kommer 

detta leda till att medvetenheten och förståelsen för behörigheterna inte kommer att öka hos 

användarna vilket leder till att dem kan utsättas för de skadliga attacker som främst råder hos 

Androids operativsystem. 

 

Vidare behöver behörigheternas beskrivningar utvecklas för att den gemene användaren skall 

kunna förstå sig på de termer som ingår i beskrivningen samt att den behöver vara bättre 

designad för att den skall kunna tolkas som en varning av användaren. Som behörigheterna 

ser ut i dagsläget visar vårt resultat att de behöver utvecklas samt designas om för att 

användarna skall sluta låta dem gå obemärkt förbi och ha en chans att fatta kloka 

installationsbeslut.  

 

Den andra frekvenstabellen vilket berör bakgrundsorsaker till att användarna inte läser 

igenom behörigheter före en installation, visar att majoriteten av användarna (41,5 %) inte 

förstår sig på beskrivningen av behörigheterna samt att 25,7 % av användarna inte lägger 

märke till dem. Den tredje bakgrundsorsaken till att användarna väljer att låta bli att läsa 
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igenom behörigheterna beror på att dem inte innehar en oro att riskerna faktiskt kan drabba 

dem vilket valdes av 19 % av respondenterna.  

 

Vårt resultat överensstämmer med tidigare studier där Gates et al. (2014) beskriver att 

Android baserar sitt säkerhetssystem på att förlita sig på att användarna ska förstå vad 

applikationsbehörigheterna kräver. Dem skall även kunna ta ett klokt installationsbeslut 

utefter dessa. Vidare förklarar dem att denna metod inte varit fungerande då majoriteten av 

Androidanvändarna varken läser igenom eller lägger vikt på att förstå behörigheterna som 

presenteras före installation. Även studien av Fragkaki et al. (2012) påpekar att denna 

säkerhetsmekanism har bevisats vara bristande och ett högt antal applikationer med skadlig 

kod har påträffats bland Androidtelefoner. Detta innebär att det finns en stor sannolikhet för 

användare att utsättas för risker genom applikationsbehörigheter. 

 

Vidare har vi fördjupat oss med en följdfråga för att förstå vilka orsaker som ligger bakom att 

användaren inte förstår sig på behörigheterna vilket var anledningen till att dem inte läser 

igenom dem före installation. Frekvenstabellen för denna enkätfråga visar att 64,3 % av 

respondenterna anser att Androids beskrivning av behörigheter är för kort, följt av att 31 % av 

användarna som tycker att beskrivningen innehåller allt för många tekniska termer för att de 

skall kunna förstå den. Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning av Juang, 

Ranganayakulu & Greenstein (2012) där dem påpekar att komplexiteten hos 

applikationsbehörigheter bidrar till att användarna klickar sig vidare under installationen utan 

att ha förstått sig på risken som applikationsbehörigheten kan medföra. För att användare skall 

ta hänsyn till Androids applikationsbehörigheter behöver dem vara simpla att förstå samt 

utformas i enlighet med användarvänlighet.  

 

Två respondenter valde alternativet “annat” där den ena beskrev att att orsaken till att den inte 

förstår behörigheternas beskrivningar hör ihop med att den ofta är i behov av att snabbt ladda 

ned en applikation. Respondenten förklarar vidare att hen inte hinner tänka igenom vad 

applikationen egentligen betyder då beskrivningen är otydlig. Den andra respondenten 

förklarade att beskrivningarna är missvisande för vad behörigheten verkligen vill ha åtkomst 

till.  

 

Vårt resultat visar att majoriteten av anledningarna till att användarna inte läser igenom 

behörigheterna beror på att beskrivningen för behörigheterna är för dåligt utvecklad samt att 

designen brister då användarna inte lägger märke till varningen före en installation. I kapitlet 

“Framtida utvecklingsmöjligheter” kommer vi att beskriva förslag på vad vidare forskning 

kan dra för nytta av denna studie för att vidare undersöka detta problem.  

 

Resultat överensstämmer med tidigare forskning som studerat Androids behörighetssystem. 

Felt et al., (2012) nämner ett flertal problem hos behörighetssystemet vilket leder till att 

användarna inte läser igenom behörigheterna före installation. Den tidigare studien påvisar 

samma problem som denna, att behörigheterna har för övergriplig och kort beskrivning av 

dess innebörd och förklarar inte vilka risker de kan medföra. De nämner även att deras 

respondenter inte tolkar behörigheterna som en slags varning före installation vilket leder till 

att de hoppar över dem. 25,7 % av respondenterna i denna studie angav att de inte lägger 

märke till behörigheterna före installation, detta kan tolkas som att dem inte heller uppfattar 

behörigheterna som en slags varning och lägger därför inte vikt på att läsa igenom dem. 
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Andra alternativ att tolka resultatet kan vara att dem inte lägger märke till dem på grund av 

tidsbrist eller en känsla av lathet. Detta kan vidare undersökas i kommande forskningsstudier.  

 

Vi fann inte motstridande resultat gentemot andra tidigare studier. Resultatet besvarade 

forskningsfrågorna samt studiens syfte, dock förväntade vi oss ett starkare signifikant 

samband mellan användarnas medvetenhet och nedladdningsbeteende.  

 

Samhälleliga och etiska konsekvenser av studiens slutsats är att den personliga integriteten 

hos Androidanvändare sätts i fara. Därav kan känslig information läcka ut vare sig det är en 

ekonomisk förlust hos användaren eller privat information som tillintetgör användarens 

anonymitet. Förekomsten av skadlig kod bland Androidapplikationer i samband med att 

användarna inte är medvetna om behörigheternas betydelse vilket tillåter åtkomst på enheten, 

skapar samhällskonsekvenser. Detta då studien påvisar att 62 % av användarna aldrig 

alternativt sällan läser igenom behörigheterna före installationen. Vidare kom vi även fram till 

att användarna som inte är medvetna om behörigheternas risker oftast väljer att godkänna 

behörigheterna för att fortsätta installationen av applikationen. Det bristande medvetandet och 

sambandet till nedladdningsbeteendet kan medföra ofantliga skador för användarna. Detta 

ifall skadlig kod skulle förekomma på en populär applikation som ett högt antal användare 

väljer att ladda ned alternativt om den skadliga koden skulle öka bland applikationer som 

lanseras. Studien påvisar ett flertal problem hos Androids behörigheter vilket kortfattat kan 

sammanfattas till följande: 

 

- Medvetenheten kring behörigheters innebörd och risker har visat sig vara väldigt låg 

hos användarna. En orsak till detta kan vara på grund av att studien även visar att 

majoriteten inte läser igenom dem före en installation. Omedvetenheten leder även till 

att användarna ofta väljer att fortsätta installationen och godkänna alla behörigheter. 

- Studien visar även att de användare som sällan eller aldrig läser igenom 

behörigheterna anser att dem inte gör detta på grund av att de inte förstår dem. Ett par 

orsaker dem nämner är att behörigheternas beskrivningar är för korta, dåligt 

formulerade, missvisande och innehåller för många tekniska termer. Resultatet visar 

därför att behörigheterna behöver vidareutvecklas för att användarna skall 

uppmärksamma dem mer och inte utsättas för dataläckage. 

- Ett annat problem i samband med detta är att tidigare studier påvisar en hög mängd 

skadlig kod bland Androidapplikationer. Detta utgör en samhällskonsekvens då 

användarna på grund av omedvetenheten väljer att låta bli att läsa igenom 

behörigheterna och även godkänna dem vilket därför utsätter dem för hot. 

 

Vi anser att det finns en samhällsnytta med studiens resultat då den ger allmänheten en ökad 

kunskap om sambandet mellan användarnas medvetande och nedladdningsbeteende. Vi 

bedömer även att empirin bidragit till en ökad förståelse för vilka orsaker som ligger bakom 

användarnas beteendemönster och behörighetssystemets svagheter som har visat sig behöva 

förbättras på flera plan. Studien har likaså framhävt den problematik som ännu idag råder hos 

Androids behörighetssystem och att användarna i hög grad saknar medvetenhet om risker och 

innebörder av behörigheter som ofta förekommer hos skadliga applikationer. Detta innebär att 

användarna är i fara och att problematiken behöver uppmärksammas då smarttelefonerna 

används allt mer i vår vardag. 
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Det kan finnas en liten chans att resultatet som kommit fram i studien missbrukas och används 

i ett annat syfte. Vi bedömer dock att studien inte kommit med någon ny information kring 

Androids behörighetssystem som skulle kunna medföra att personer utnyttjar den rådande 

omedvetenheten bland användarna. Tidigare studier har påvisat likartade resultat, att skadlig 

kod råder bland Androids applikationer och att behörigheterna ger dem åtkomst till de 

rättigheter de behöver för att utföra sina attacker. Tidigare undersökningar har även 

presenterat jämförliga resultat där de påpekat att användare låter bli att läsa igenom 

behörigheter före installation av applikation samt att dem flesta användare inte förstår sig på 

behörigheterna som presenteras. Till följd av detta anser vi att studiens resultat inte medför 

någon ny riskabel information som inte borde spridas till allmänheten, utan påpekar att 

problemet fortfarande råder hos användarna och Androids behörighetssystem. 

 

Med följande slutsatser vill vi härmed avsluta diskussionen:        
      

● En majoritet av respondenterna visade en omedvetenhet kring applikationbehörigheters 

risker. 

● De behörigheter som innefattade fler medvetna än omedvetna respondenter var endast 

READ_SMS samt READ_CONTACTS, vilket båda behandlar inläsning av information 

till enheten. 

● Det finns en signifikans i resultatet avseende sambandet mellan användarnas medvetande 

och nedladdningsbeteende. 

● Respondenter som är omedvetna om applikationbehörigheternas risker väljer oftare att 

fortsätta installationen av applikationer.       

● Majoriteten av användarna läser sällan alternativt aldrig igenom applikationbehörigheter 

före en installation. Detta kan möjligen ha en inverkan på användarnas låga 

medvetenhetsgrad kring applikationbehörigheternas risker. 

● De främsta bakgrundsorsakerna till att användarna inte läser igenom behörigheterna är på 

grund av att dem inte förstår sig på deras beskrivningar, samt att de inte lägger märke till 

behörigheterna 

●  Att behörigheternas beskrivningar är för korta samt innehåller för många tekniska termer, 

ansåg användarna vara anledningarna till att de inte förstår sig på behörigheternas 

beskrivningar. 

 

6.2 Metodutvärdering 

Överlag har den kvantitativa forskningen fungerat gagneligt. Det som ligger till grund för 

denna bedömning är att datainsamlingen har skett med en lämplig metod och vidare kunnat 

tillämpas för analys samt besvarat våra forskningsfrågor. Studien var i behov av att använda 

en kvantitativ metod för att kunna nå den önskade materialomfattningen. 

Enkätundersökningen är tillämpbar på det höga antalet respondenter vi var i behov av samt 

har varit passande då forskningsfrågorna skulle vara statistiskt säkerställda.  

 

Efter att ha slutfört studien har dock ett par brister kunnat identifieras. Med det begränsade 

antalet respondenter måste emellertid försiktighet påkallas vid generaliseringen och 

tillämpningen av resultaten. En svaghet med studien är att vi behövde mer tid för att få in ett 

högre antal respondenter. Tidsbristen är snarare en felbedömning av hur svår och tidskrävande 

denna materialinsamling faktiskt skulle bli. För att få ett så generaliserbart och precist resultat 
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som möjligt hade vi gärna delat ut enkäten till cirka 300 respondenter. Ett högre antal 

deltagare hade även frambringat ett bättre underlag för att besvara vår andra forskningsfråga 

vilket berör sambandet mellan användarnas medvetenhet och nedladdningsbeteende. 

Sambandet som påvisades i resultatet var inte lika starkt som vi hade hoppats på och antalet 

respondenter kan ha haft en inverkan på sambandet av de sex av tio Chi2-testerna som blev 

statistiskt signifikanta. En utelämnad fråga i denna studie var vad orsaken är till att 

användarna inte lägger märke till behörigheterna före installation. Detta tillägg hade varit 

intressant att få med då resultaten emellertid begränsats till bakgrundsorsaker till att 

användarna inte förstår applikationsbehörigheter.  

 

Vi upplever att den process vi följt för att nå de mål som önskades har fungerat väl. De 

statistiska metoder vi använt för att presentera resultatet upplever vi som en styrka med 

studien. Stapeldiagram är enkelt överskådliga och Chi2-tester samt korstabeller har gett oss ett 

bevisat resultat i siffror utan mätosäkerheter istället för att endast använda oss av vår egen 

tolkning vilket kan ge ett snedvridet resultat i vissa fall. En annan styrka vi finner med 

forskningens arbetsprocess är att användningen av pilotstudier vid två tillfällen innan den 

riktiga enkäten delades ut medförde att vi fick in en hel del input från andra synvinklar. Detta 

medförde att enkäten förbättrades på flera olika vis.  

          

Genom att ha använt oss av statistiska metoder i programmet SPSS, samt genomfört vår 

enkätundersökning utanför matbutiker vilket är en neutral plats där alla människor går till, 

anser vi att resultatet fått med den gemene Androidanvändaren och att vi inte missat någon 

specifik grupp människor vilket är en annan styrka vi finner med studiens upplägg. 

Trovärdigheten är därför relativt hög, dock kan kritik riktas gentemot valet av att publicera 

enkäten på Facebookgrupper då respondenterna kan begränsas till yngre ålderskategorier samt 

till de användare som endast innehar ett Facebookkonto. Dock hade dessa grupper ett extremt 

högt antal medlemmar vilket medförde att vi ansåg att grupperna var ett lämpligt val för att 

kunna samla in de sista enkäterna vi behövde som vi inte lyckades få in utomhus. Ett önskvärt 

scenario för att ta fram ett representativt urval som möjligt hade varit att endast dela ut 

enkäten utomhus utan att rikta in sig på användare med Facebookkonton.   

    

För att bedöma trovärdigheten hos kvantitativa resultat granskar man ofta validiteten, 

reliabiliteten och generaliserbarheten hos resultaten (Bryman & Bell, 2013). Beträffande 

validiteten i studien upplever vi att vi använt oss av flera faktorer för att öka denna. 

Exempelvis har vi låtit respondenterna svara anonymt för att få in så ärliga svar som möjligt. 

Pilotstudien användes för att ta reda på om enkäten håller måttet att ta fram svaret på våra 

forskningsfrågor, att den var utformad väl, att frågorna var enkla att förstå, samt att språket 

var simpelt för att undvika olika tolkningar av frågorna. Genom användning utav en 

pilotstudie minskar missförstånd mellan forskaren och respondenterna vilket bidrar till en 

högre validitet. Resultatet från vår pilotstudie gav oss även en uppfattning av hur lång tid det 

tar att genomföra vår enkätundersökning vilket är viktigt att ta hänsyn till då svarsfrekvensen 

kan sänkas om en enkätundersökning innehåller för många frågor och tar för lång tid att 

genomföra (Bryman & Bell, 2013). 

 

För att få en ökad innehållsvaliditet har vi säkerställt att frågorna i vår enkätundersökning 

mäter det dem är avsedda att mäta, det vill säga Androidanvändarnas medvetenhet om de 

risker som finns med tio stycken vanligt förekommande applikationsbehörigheter bland 
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skadliga applikationer på Google Play. Frågorna i vår enkätundersökning gav ett direkt svar 

på vår forskningsfråga då vi utförde mätningar som baserades på hur många korrekta svar 

respondenterna gett oss på respektive innebörd och risk som är kopplad till de tio vanligaste 

applikationsbehörigheterna. 

 

Apropå reliabiliteten anser vi att studien har varit oberoende av vem som utfört testet då vi 

delat ut enkäter utomhus samt genom sociala medier. Det finns en tendens att resultatet skulle 

vara detsamma vid upprepade mätningar, tidigare studier har även dragit snarlika slutsatser 

som denna. För att stärka reliabiliteten har vi även valt att använda oss av så enkla och vanliga 

ord som möjligt vid framtagningen av enkäten för att den skulle uppfattas på samma vis av 

alla respondenter. Detta har som tidigare nämnt kontrollerats genom pilotstudierna som 

utfördes. För att öka undersökningens transparens har vi under studien genomfört en tydlig 

beskrivning av forskningsprocessen och dess använda metoder. Vidare har vi i uppsatsen även 

dokumenterat hur enkäten är framställd och utförd samt har bifogats bland våra bilagor. 

 

6.3 Framtida utvecklingsmöjligheter   

Det finns onekligen gott om möjligheter för fortsatt forskning inom området. Vi anser att 

ytterligare forskning avseende Androids applikationsbehörigheter och dess risker är av 

betydelse då användarna i hög grad är omedvetna om den fara de utsätts för, samt på grund av 

den rådande spridningen av skadlig kod bland Androidenheter vilket är en av de mest använda 

plattformarna på smarttelefoner och surfplattor. 

 

Denna forskning kan utgöra utgångspunkten för bakgrunden till framtida studier vilket 

exempelvis vill undersöka vilka bakomliggande orsaker det finns som medför att användarna 

inte lägger märke till behörigheterna före installation. Vidare kan man utifrån studien även 

undersöka användarnas tillit för Androids säkerhet och testa detta gentemot deras 

medvetenhet kring behörigheternas risker. Studien hade på detta vis kunnat undersöka ifall 

omedvetenheten också kan bero på att användarna upplever Android som ett säkert 

operativsystem och inte upplever någon oro med att godkänna applikationer.  

 

Vi ser gärna att vidare forskning även undersöker huruvida användarna hade svarat på de tio 

frågorna om man hade valt att redesigna behörigheternas beskrivning utefter studiens resultat. 

Det vill säga att göra beskrivningen längre och med färre tekniska termer alternativt förklara 

termerna i en lista.  

 

Andra områden som är intressanta att undersöka är om användarnas utbildningsgrad påverkar 

medvetenheten kring behörigehernas risker och om dem har en tendens att oftare läsa igenom 

behörigheterna. En annan faktor som kan undersökas är hur länge användarna haft sin 

Androidenhet och om detta påverkar deras medvetenhetsgrad. En faktoranalys på detta skulle 

vara oerhört intressant att studera. En spekulation är att användarna är mer försiktiga då de är 

nya vid Androids operativsystem. Dock att desto längre de haft sin enhet så ökar känslan av 

säkerhet om de inte råkat ut för någon attack och därför med tiden allt mer sällan läser igenom 

behörigheterna.  
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7. Slutsats            
Resultatet visade att användarna innehar en hög grad av omedvetenhet kring 

applikationbehörigheters risker.  Sex av tio hypoteser bekräftade sambandet mellan 

användarnas medvetenhet och nedladdningsbeteede vilket fick en statistisk signifikans under 

tio procent gränsen. Då studiens urval var relativt litet krävs vidare studier för att vidare 

undersöka sambandet mellan användarnas medvetenhet och nedladdningsbeteende. Vidare 

påvisade studien att majoriteten av användarna sällan alternativt aldrig läser igenom 

applikationsbehörigheter före installation av applikation. Respondenterna påpekade att 

anledningen till detta är att dem inte förstår behörigheternas beskrivningar samt inte lägger 

märke till dem. När vi vidare fördjupade oss vad den bristande förståelsen beror på, nämnde 

respondenterna att behörigheternas beskrivningar är för korta samt innehåller för många 

tekniska termer vilket leder till att dem inte förstår deras innebörd.  

 

Fynden stämde väl överens med tidigare studier gällande användarnas ignorans av 

behörigheter vid nedladdning av applikationer samt att det råder en bristande förståelse för 

behörigheterna bland användarna. Tidigare forskning hade även påpekat att behörigheternas 

utformning varit ett problem för användarna då det lett till att användarna hoppar över listan 

med behörigheter och godkänner installationen utan att läsa igenom dem. 

 

Tankar som uppstod efter studien var den stora förvåningen över att problemet kring 

behörigheterna pågått under så lång tid, samtidigt som skadlig kod främst hittas på 

Androidenheter. Vi upplever att detta problem är av prioritet att åtgärda och vidare sprida 

kunskap om, främst bland Androidanvändarna för att försöka minska de risker de kan utsättas 

för.  
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9. Bilagor 

9.1 Sammanställning av enkätsvaren 
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9.2 Följebrev 
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9.3 Enkätfrågor 
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9.4 Korstabeller 

 

Behörighet: INTERNET *  

 Om den här behörigheten skulle dyka upp, hade du: Crosstabulation 

   

 

 Om den här behörigheten skulle 

dyka upp, hade du: Total 

 

Avbrutit 

installationen 

Fortsatt 

installationen av 

applikationen  

Behörighet: INTERNET Medvetna 14 24 38 
 

Inte medvetna 28 50 78 

Total 42 74 116 

 

 

Behörighet: READ PHONE STATE *  

 Om den här behörigheten skulle dyka upp, hade du: Crosstabulation 

  

 

Om den här behörigheten skulle 

dyka upp, hade du: Total 

 

Avbrutit 

installationen 

Fortsatt 

installationen av 

applikationen  

Behörighet: READ PHONE STATE Medvetna 22 21 43 
 

Inte medvetna 38 35 73 

Total 60 56 116 

 

 

Behörighet: SEND SMS *  

Om den här behörigheten skulle dyka upp, hade du: Crosstabulation 

 

 

 Om den här behörigheten skulle 

dyka upp, hade du: Total 

 

Avbrutit 

installationen 

Fortsatt 

installationen av 

applikationen  

Behörighet: SEND SMS Medvetna 26 18 44 
 

Inte medvetna 29 43 72 

Total 55 61 116 
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Behörighet: WRITE EXTERNAL STORAGE *  

 Om den här behörigheten skulle dyka upp, hade du: Crosstabulation 

 

 

Om den här behörigheten skulle dyka 

upp, hade du: Total 

 

Avbrutit 

installationen 

Fortsatt 

installationen av 

applikationen  

Behörighet: WRITE EXTERNAL STORAGE Medvetna 21 25 46 
 

Inte medvetna 21 49 70 

Total 42 74 116 

 

 

Behörighet: READ SMS *  

Om den här behörigheten skulle dyka upp, hade du: Crosstabulation 

 

 

 Om den här behörigheten skulle 

dyka upp, hade du: Total 

 

Avbrutit 

installationen 

Fortsatt 

installationen av 

applikationen  

Behörighet: READ SMS Medvetna 31 38 69 
 

Inte medvetna 15 32 47 

Total 46 70 116 

 

 

Behörighet: READ CONTACTS *  

Om den här behörigheten skulle dyka upp, hade du: Crosstabulation 

   

 

Om den här behörigheten skulle 

dyka upp, hade du: Total 

 

Avbrutit 

installationen 

Fortsatt 

installationen av 

applikationen  

Behörighet: READ CONTACTS Medvetna 16 64 80 
 

Inte medvetna 13 23 36 

Total 29 87 116 

 



 

72 

 

 

Behörighet: ACESS COARSE LOCATION *  

 Om den här behörigheten skulle dyka upp, hade du: Crosstabulation 

 

 

 Om den här behörigheten skulle dyka 

upp, hade du: Total 

 

Avbrutit 

installationen 

Fortsatt installationen 

av applikationen  

Behörighet: ACESS COARSE LOCATION Medvetna 16 24 40 
 

Inte medvetna 19 57 76 

Total 35 81 116 

 

 

Behörighet: RECIEVE SMS *  

 Om den här behörigheten skulle dyka upp, hade du: Crosstabulation 

 

 

Om den här behörigheten skulle 

dyka upp, hade du: Total 

 

Avbrutit 

installationen 

Fortsatt 

installationen av 

applikationen  

Behörighet: RECIEVE SMS Medvetna 19 19 38 
 

Inte medvetna 26 52 78 

Total 45 71 116 

 

Behörighet: ACCESS FINE LOCATION * 

 Om den här behörigheten skulle dyka upp, hade du: Crosstabulation 

 

 

Om den här behörigheten skulle 

dyka upp, hade du: Total 

 

Avbrutit 

installationen 

Fortsatt 

installationen av 

applikationen  

Behörighet: ACCESS FINE LOCATION Medvetna 15 28 43 
 

Inte medvetna 26 47 73 

Total 41 75 116 
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Behörighet: CALL PHONE * 

 Om den här behörigheten skulle dyka upp, hade du: Crosstabulation 

 

  

 Om den här behörigheten skulle 

dyka upp, hade du: Total 

 

Avbrutit 

installationen 

Fortsatt 

installationen av 

applikationen  

Behörighet: CALL PHONE Medvetna 32 16 48 
 

Inte medvetna 20 48 68 

Total 52 64 116 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 

 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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