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Sammanfattning 

Under de senaste åren har den mobila tekniken i stort sett helt gått över till smartphones. 

Smartphones är i princip mer datorer än telefoner, som vi alltid bär med oss och som innehåller 

allt mer känslig information. Detta medför att kraven på säkerheten kring enheten ökar. Detta 

arbete undersöker om det är möjligt att finna en ny metod att låta användaren autentisera sig på, 

som är säkrare än de som är vedertagna idag, men samtidigt har liknande nivå av användbarhet. 

Vår idé, som vi arbetar med under namnet Colour a Symbol, baseras på att kombinera symboler 

och färger i par. För att utveckla idén skapade vi en funktionell prototyp, som sedan utvärderades 

med hjälp av en mindre testgrupp. Empirin visar på att Colour a Symbol har en god 

användbarhet, om än något för lång inloggningstid. Idéer för att förbättra inloggningstiden 

presenteras. Teoretiskt sett så är Colour a Symbol säkrare än exempelvis pinkod, men 

testgruppen var inte tillräckligt stor för att kunna bedöma den praktiska lösenordsrymden. 

Utformning av symboltema påverkar även förmodligen i hög grad den praktiska 

lösenordsrymden. Vår slutsats är att idén har en klar potential, men att det behövs ytterligare 

studier för att finslipa den. 

 

Nyckelord: Skärmlås, enhetslås, lösenord, grafiska lösenord, autentisering, smartphone, 

mobiltelefon, säkerhet, access, symboler, färg, drag and drop. 

 

  



 

 

Abstract 

During the past years mobile technology has moved almost entirely to smartphones. 

Smartphones are in essence more computers than phones, which we always carry with us and 

that contain ever more sensitive information. This requires that the level of security around the 

device increases. This study strives to find a new method of authenticating users, that is more 

secure than those that are established today, but at the same time has a similar level of usability. 

Our idea, which we work with under the name Colour a Symbol, is based upon making 

combinations of symbols and colours in pairs. In order to develop the idea we created a 

functional prototype, that was evaluated by a smaller test group. The empirical data implies that 

Colour a Symbol has good usability, if only a little too long login time. Ideas as to shorten the 

login time are suggested. Theoretically, Colour a Symbol is more secure than for an example pin 

code, but the test group was not large enough to estimate the practical password space. Design of 

the symbol theme probably also affects the practical password space to a high degree. Our 

conclusion is that the idea has clear potential, but that further studies are needed to fine-tune it. 

 

Keywords: Screen lock, unit lock, passwords, graphic passwords, authentication, smartphone, 

mobile phone, cell phone, security, access, symbols, colours, drag and drop. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Smartphones används i allt större utsträckning över hela världen och får fler och fler 

säkerhetskritiska funktioner. Detta gör att åtkomsten behöver begränsas med hjälp av ett 

autentiseringssystem som kräver att användaren autentiserar sig innan denne får tillgång till det 

bakomliggande systemet, själva smartphonen. Smartphones stjäls också i allt större omfattning 

vilket innebär att det behövs en högre grad av säkerhet. 

Smartphones interagerar med människor på många plan, från att ringa till att sköta bankärenden. 

Vissa applikationer, även kallade appar, behandlar känslig information. Exempelvis, som när vi 

legitimerar oss med mobilt bankID och sköter bankärenden. Att använda sin privata smartphone i 

arbetet har också blivit populärare med åren, en undersökning visar att 62 procent använder sin 

egen smartphone i arbetet (“Så växer byod 2013”, 2012). Känslig information sparas på enheten 

som kan röra både privatliv och arbete, vilket gör att den känsliga informationen ställer högre 

krav på säkerheten för åtkomst till enheten.  

I slutet av 2013 fanns det ungefär 1,4 miljarder smartphones världen över (Leonard, 2013). Med 

tanke på mängden smartphones i bruk runtom i världen idag och deras växande 

användningsområde anser vi att det finns ett behov att finna nya, säkrare sätt att skydda dem på. I 

dagsläget finns ganska få vedertagna lösningar och de som finns har brister i något avseende.  
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1.2 Problemformulering 

Med ökat värde på informationstillgångarna i smartphones ökar också behovet av att skydda 

dessa. En lång rad olika tekniska lösningar för åtkomstkontroll har utvecklats för datorsystem 

under åren, men då smartphones i dagsläget har vissa tekniska begränsningar (till exempel 

avsaknad av fullstort tangentbord, begränsad skärmyta, etc.) är många av dem inte applicerbara. 

En del av dessa begränsningar kanske kan överbryggas i framtiden. Då smartphones ofta används 

i offentliga miljöer i motsats till traditionellt stationärt datoranvändande, ställs ett nytt krav på 

autentiseringssystemet då risken att autentiseringsförfarandet kan observeras av tredje part ökar. 

Det blir extra viktigt att exempelvis lösenord inte syns i sin helhet. Mobiliteten gör också att det 

blir farligare att hålla användaren autentiserad längre perioder då telefonen snabbt kan falla i fel 

händer. Detta betyder att autentiseringen i regel måste återupprepas många gånger per dag vilket 

kräver att den går snabbt och har god användarvänlighet samtidigt som den håller en god 

säkerhetsklass. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete var att undersöka om vi kunde finna ett nytt eller alternativt förbättra ett 

befintligt sätt att autentisera sig på smartphones. Målet var att det skulle ha färre säkerhetsbrister 

än de lösningar som används i störst utsträckning i dagsläget, men ändå inneha en god 

användarvänlighet. Vi skapade en prototyp av den idé vi utvecklade och utgick från, som vi 

valde att kalla Colour a Symbol (CAS). Då en smartphones autentiseringssystem står inför risken 

för många olika typer av attacker är det osannolikt att det går att skapa ett autentiseringssystem 

som löser alla problem ur ett säkerhetsperspektiv, samtidigt som det har en hög 

användarvänlighet och som dessutom är ekonomiskt tillämpbart (Herley & Van Oorschot, 2012). 

Med termen autentiseringssystem avser vi i detta arbete en teknisk lösning som begränsar 

åtkomsten till en enhet tills en användares identitet kunnat verifieras, exempel på detta är pinkod 

och mönsterlås. Vi sammanfattar vilka attacker som autentiseringssystemen måste skydda mot 

samt designar ett eget system som vi utvärderar med hjälp av en testgrupp och även jämför med 

de vanligast förekommande vid tiden för arbetet. 

1.4 Avgränsningar 

Generella frågor kring autentiseringssystemet som utvecklas behandlas inte, exempelvis hur 

själva lösenordet ska lagras och skyddas med kryptering eller dylikt. Inte heller tas det i 

beaktande de implementationsspecifika faktorer för de olika operativsystem som finns för 

smartphones.  
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Plattformen begränsades till endast smartphones och enheter med större skärmar, som surfplattor 

och liknande, uteslöts. Detta för att de mindre skärmarna ställer andra krav på designen av 

autentiseringssystemet. Det ansågs även mest intressant att koncentrera studien på enheter utan 

hårdvarutangentbord.  

Vid design av användargränssnittet togs ingen hänsyn till funktionsnedsättningar som synskador 

eller färgblindhet. Ett sådant användargränssnitt kräver mer genomtanke vid kombination av 

färger och val av storlek på symboler, teckensnitt och grafiska objekt. En riktig implementation 

skulle dock med fördel ta funktionsnedsättningar i beaktande.  

Ingen djupare psykologisk diskussion angående användarnas beteende ingår; det är bortom 

ämnet för detta arbete och även utanför författarnas kunskapsområde. Vid fördjupning av detta 

arbete är dock den psykologiska aspekten viktig för vidareutveckling. I närliggande områden har 

människa- och datorinteraktion bevisats att lösa vissa problem och utvecklat lösningar, detta är 

därför inget som bör ignoreras om vidareutveckling av arbetet görs (Carroll, 1997). 

1.5 Kunskapsintressenter 

Den kunskap detta arbete bidrar med kan vara intressant för andra forskare att studera vidare 

och/eller använda som grund för att skapa en implementation. En implementation av det 

föreslagna autentiseringssystemet skulle kunna intressera organisationer som söker ett nytt sätt 

att skydda sin data med. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel: Inledning (1), teori (2), metod (3),  utveckling av 

autentiseringssystem (4), empiri (5), analys (6) samt diskussion och slutsats (7).   

● Kapitel ett presenterar bakgrunden till arbetet, problemformulering och syftet.  

● Kapitel två behandlar vilka krav som ställs på autentiseringssystem och hur de i dagsläget 

vedertagna systemen brister i förhållande till dessa krav. Också nämns tidigare forskning 

som bedrivits inom ämnet.  

● Kapitel tre beskriver vilka insamlings- och analysmetoder som arbetet använder, också 

med för- och nackdelar med valet av respektive metod. Här presenteras även 

forskningsstrategin.   

● Kapitel fyra förklarar hur utvecklingen av CAS har gått till, den teoretiska säkerheten och 

hur CAS fungerar rent praktiskt. 

● Kapitel fem presenterar de resultat som är intressanta från observationer och intervjuer i 

form av statistiska storheter, tabeller och diagram.  
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● Kapitel sex behandlar analysen av resultatet.  

● Kapitel sju presenteras diskussion kring arbetets upplägg och resultat, även slutsats och 

vidareutveckling tas upp i detta kapitel.   
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2 Teori 

Biddle, Chiasson & Oorschot (2012) sammanfattar vad som bör tänkas på vid bedömning och 

design av grafiska lösenord. Det är en gedigen studie som dessutom är nyligen utförd. Vi ansåg 

att deras arbete utgjorde en god grund att utgå från för vårt arbete och nästföljande underkapitel 

bygger till stor del på dessa. Vi tar dock hänsyn till att det är för smartphones vi designar och har 

anpassat vissa delar därefter. 

Ett vanligt sätt i detta arbete att representera storheter på är i antal bitar. Detta kan verka som ett 

udda val, då de flesta är bättre bekanta med den decimala måttenheten. Bitar används på grund 

av att det är den enhet som används mest i liknande forskning, och att det på så sätt ska vara 

lättare att jämföra resultat. För att erhålla storheterna decimalt kan man använda 2antal bitar. Det 

bör också noteras att storheter som anges i bitar i regel är något avrundade. 

2.1 Användbarhetsaspekter 

Nielsen (1994) tar upp fem användbarhetsaspekter som används vid mätning av användbarhet:  

● Learnability 

○ Hur lätt systemet är att lära sig använda för nya användare. 

● Efficiency 

○ Hur effektivt systemet är att använda när användaren väl lärt sig det. 

● Memorability 

○ Systemet ska vara lätt att komma ihåg så att en användare som återkommer efter 

en period av icke-användande lätt kan komma igång utan ny inlärning. 

● Errors 

○ Systemet ska ha ett lågt felratio. Användare ska göra få fel och gör de fel ska de 

enkelt kunna rätta till dessa. 

● Satisfaction 

○ Det ska vara trevligt att använda systemet och användare ska vara subjektivt nöjda 

när de använder det. 

 

Dessa aspekter fungerar som fundamentala stolpar vid användartester för att mäta det något 

diffusa begreppet användbarhet. Den autentiseringslösning vi utvecklat bedöms efter dessa 

senare i arbetet. 
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Biddle, Chiasson & Oorschot (2012) anser att de specifika egenskaperna som finns hos de tänkta 

användarna måste beaktas när man utformar grafiska lösenord. Om enheten används ofta bör 

dess åtkomst vara snabb och enkel, man kan förlita sig mer på människans minne då frekvent 

upprepning av ett lösenord gör det lättare att minnas. Om däremot ett lösenord används sällan är 

det av större vikt att lösenordet är mer signifikant då minnet försvagas med tiden. För äldre 

människor är det svårt att minnas lösenord (Renaud, 2006), något som blir värre desto högre 

åldern är och till slut gör detta till ett oöverkomligt hinder.  

2.1.1 Initiering - val av lösenord 

Innan användarna kan börja använda ett autentiseringssystem krävs det att de tilldelas en nyckel i 

form av ett lösenord, hur detta lösenord ser ut beror på typen av autentisering. Om användarna 

tillåts att välja sina egna lösenord kan detta öka användbarheten eftersom ett lösenord som är mer 

personligt är lättare att komma ihåg, men det designbeslutet medför också sämre säkerhet. 

Florêncio & Herley (2010) visar i en storskalig studie av 500 000 individers lösenordsvanor på 

nätet att användarna i snitt använder samma lösenord på sex olika webbplatser. Användarna 

tenderar även att välja enklast möjliga lösenord som följer den lösenordspolicy som respektive 

webbplats satt upp. En lösenordspolicy är det regelverk som fastställer hur ett lösenord skall vara 

uppbyggt för att försäkra att ska ha en viss komplexitet. Vissa lösenord väljs med högre frekvens 

än andra. Florêncio & Herleys studie gäller textuella lösenord, men liknande tendenser har setts 

hos grafiska lösenord, bland annat Androids unlock pattern där startpunkter i den vänstra övre 

delen är vanligast (Uellenbeck, Dürmuth, Wolf & Holz, 2013).  

Då å andra sidan användarna tilldelas genererade starka lösenord eller då hårda krav ställs på 

lösenordets komposition leder det ofta till att lösenorden skrivs ner någonstans (Adams & Sasse, 

1999), vilket är säkerhetsmässigt dåligt. 

2.1.2 Inloggning 

Inloggning är den huvudsakliga uppgiften i ett autentiseringssystem och bör vara så snabb och 

smidig som möjlig för användaren. En smartphone kräver ett stort antal upplåsningar per dag och 

ställer, för att vara användbart i praktiken, högre krav vad gäller snabbhet än vid exempelvis 

inloggning på en stationär dator. Detta beror mycket på att smartphones låses ofta av sina 

användare, då de är mycket stöldbegärliga. Varje dag stjäls cirka 314 telefoner i London (BBC 

News, 2013) och under 2011 cirka 85 telefoner per dag i Stockholm (Andersson, 2013). Enligt 

rapporten Meeker & Wu (2013) beräknas en användare i snitt använda telefonen uppemot 150 

gånger, vilket indikerar vilken mängd inloggningar det kan röra sig om.   
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2.2 Säkerhetsaspekter 

Denna del behandlar de säkerhetsmässiga aspekter som det bör tas hänsyn till vid design eller 

utvärdering av ett autentiseringssystem. 

2.2.1 Gissningsattacker 

Vid gissningsattacker är lösenordsrymden en avgörande faktor för att autentiseringssystemet ska 

kunna skydda mot intrång. Termen lösenordsrymd betecknar den totala mängd möjliga 

kombinationer som bildar lösenord givet en viss autentiseringslösning. 

Biddle et al (2012) delar upp gissningsattacker i två kategorier: online och offline. En attack som 

utförs online sker interaktivt mot ett opererande system. Detta ger ur säkerhetsperspektiv en 

fördel då systemet kan använda skyddsåtgärder som tidsfördröjning per försök samt begränsa 

antalet inloggningsförsök. En offline attack innebär att angriparen har direkt tillgång till 

lösenordet i form av exempelvis en datafil och kan testa gissningar med mycket högre frekvens. I 

en sådan situation har ett autentiseringssystem med liten lösenordsrymd mycket små 

förutsättningar att klara en attack.  

Uttömmande sökning - brute-force attacker 

Brute-force attacker innebär att angriparen testar alla möjliga kombinationer som finns i en 

lösenordsrymd. Kombinationer kan ordnas på olika sätt: korta först och sedan stigande längd 

eller i sannolikhetsordning med de mera troliga kombinationerna först.  

Givet tillräckligt med tid och processorkraft så kommer ett lösenord till slut att hittas. En 

lösenordsrymd bör därför vara så stor som möjligt för att i den mån det går fördröja attacken. 

Ordlisteattacker 

Ordlisteattacker bygger på att lösenord testas mot en eller flera ordlistor. Här utnyttjas det 

faktum att användare i hög utsträckning väljer sina lösenord från en förutsägbar delmängd av 

lösenordsrymden. Oorschot & Thorpe (2008) kallar detta Weak Password Subspace och 

definierar ett sådant som en delmängd W av den teoretiska lösenordsrymden P som innehar 

följande tre egenskaper: 
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1. Litenhet 

| |    , där    är ett tröskelvärde för hur många lösenord som kan testas med en 

angripares resurser och miljö. 

2. Signifikans 

∑            
, där   är den övre gräns som kan tolereras för den sannolikhet att 

lösenordet kompromissas (över en tidsperiod proportionerlig mot resurskostnaden i 1). 

3. Generaliserbarhet 

W har definierande karaktäristika som möjliggör generering av alla lösenord som tillhör 

det. 

Informellt så är ett svagt lösenord alla lösenord som återfinns i Weak Password Subspace. 

Slutsatsen är att när man ser på lösenordsrymden så är det viktigt att man faktiskt skiljer på den 

teoretiska (den totala mängden möjliga kombinationer) och den effektiva storleken (den 

delmängd kombinationer som majoriteten av användare väljer). 

Stöld av lösenord 

Detta kapitel sammanfattar attacker där lösenordet på något vis stjäls från användaren. Detta kan 

göras genom att nyttja ett antal olika tekniker. En del av dessa tekniker fångar upp hela 

lösenordet i klartext vid själva autentiseringen, medan andra kräver att angriparen gör en aktiv 

analys av det som observerats för att komma över hela lösenordet. 

Fysisk stöld 

Risken för detta är mest uppenbar vid autentisering som bygger på ägarskap då exempelvis ett 

inloggningskort blir stulet av en angripare. Men risken finns även för de autentiseringssystem 

som bygger på kunskap. Det är vanligt att användare skriver ner sina lösenord av olika 

anledningar, i en undersökning hade närmare hälften av användarna gjort detta (Adams & Sasse, 

1999). Så fort användaren skriver eller tecknar ned sitt lösenord uppstår risken för fysisk stöld av 

detta. Stölden kan ske på flera olika sätt, med exempel som direkt stöld, inbrott eller 

containerdykning, där en angripare söker genom sopor för att finna känsliga uppgifter.  

Shoulder surfing 

Brennen (2008) definierar detta som observation av individer som anger sina lösenord, utan 

deras vetskap. Denna typ av attack är speciellt relevant när det är frågan om autentisering för 

smartphones, då autentiseringen ofta sker i offentliga miljöer. En angripare kan mer eller mindre 

obemärkt direkt observera eller med hjälp av tekniska hjälpmedel spela in lösenordssekvensen 

och senare analysera den. 
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Rekonstruktion 

Biddle, Chiasson & Oorschot (2012) tar upp rekonstruktion som en attackvektor. Rekonstruktion 

kan beskrivas som återuppbyggande av lösenord genom observationer av autentiseringen, 

alternativt genom att samla in och analysera data som skapas vid autentiseringen. I den enklaste 

varianten kan detta ske genom shoulder surfing där angriparen bara ser några delar av lösenordet. 

Data som beskriver delarna kan även samlas in på andra sätt, till exempel med hjälp av malware. 

Malware avser programvara som utan användarens tillåtelse utför någon form av olaglig uppgift. 

En sådan uppgift kan vara att stjäla lösenordet genom att spela in aktivitet i användarens 

smartphone för att använda vid rekonstruktion.  

 

De flesta moderna smartphones har hårdvarusensorer i form av accelerometrar. Dessa 

rörelsesensorer anger hur telefonen förflyttas fysiskt och kan nyttjas av applikationer genom 

programmeringsgränssnitt. Vanlig användning av dessa inkluderar exempelvis applikationer som 

loggar joggingturer och dylikt. Aviv, Sapp, Blaze, & Smith (2012) visar hur en applikation som 

samlar in accelerometerdata kan rekonstruera pinkoder och mönsterlösenord (Android unlock 

pattern) med goda resultat.  De gör detta på två sätt, det ena med vanliga 

maskininlärningsmetoder på accelerometerdata från observationer där användare skriver in 

pinkoder och mönsterlösenord, det andra med dolda Markovmodeller. En dold Markovmodell är 

en statistisk modell som kan användas för att modellera processer, och används inom många 

olika områden. En annan studie med liknande resultat görs av Xu, Bai, & Zhu (2012) där de även 

använder telefonens gyroskop. Ett gyroskop är även det en rörelsesensor, vilken mäter telefonens 

rotation kring x-, y- och z-axlarna. 

Screen scraping, skärmdumpar 

På en smartphone så är screen scraping en attackvektor på textuella lösenord. Screen scraping 

innebär att text inhämtas genom programmatisk bearbetning av visuell information. Detta kan 

göras av malware som installerats på användarens telefon. Exempelvis OCR-bearbetning 

(omvandling av bilder till text) av skärmdumpar eller genom att hämta textuell data från 

komponenter i det grafiska gränssnittet (Data Scraping, 2014). Det finns även möjlighet att stjäla 

grafiska lösenord med hjälp av skärmdumpar.  

Smudge attacks 

Varje gång man vidrör en touch-skärm skapas spår eller märken efter fingrarna i form av 

fettrester, smudges. Dessa kan användas av en angripare för att lista ut hela eller delar av 

lösenordet. Aviv, Gibson, Mossop, Blaze, & Smith (2010) visar att man till och med kan 

observera vilken riktning en kontinuerligt ritad lösenordssekvens har utförts i. Deras resultat 

tyder också på att det i de flesta fall går att stjäla lösenordet vid en smudge attack, även i de fall 

då spåren påverkats genom enklare avtorkning eller gnidits mot tyg liggande i en ficka. 
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2.3 Analys av vedertagna autentiseringsmetoder 

Det här kapitlet tar upp de olika autentiseringssystem som finns i användning och hur de 

förhåller sig till de användbarhets- och säkerhetsaspekter som formulerats tidigare. Samtliga av 

de metoder som beskrivs här är autentisering med hjälp av kunskap; användaren autentiserar sig 

genom att ange något denne vet. 

2.3.1 Textlösenord  

Med tanke på avsaknaden av ett  fullstort tangentbord så har de traditionella teckenbaserade 

lösenorden låg användarvänlighet på en smartphone. Teckeninmatningen är betydligt 

långsammare på ett litet tangentbord jämfört med ett fullstort (Zhai, Hunter & Smith, 2002). 

Textuell information har visats vara svårare för människor att memorera än grafisk information 

([Kirkpatrick, 1894; Madigan, 1983; Paivio et al, 1968; Shepard, 1967] refererade i Biddle, 

Chiasson & Oorschot, 2012) och detta innebär att många väljer teckensekvenser som de har en 

personlig relation till. Det finns också en risk att koden skrivs ner någonstans med följd av 

försämrad säkerhet. Med växande antal siffror blir memoreringsproblematiken svårare.  

2.3.2 Pinkod 

Pinkod är en av de vanligast förekommande varianten av teckenbaserade lösenord i användning 

på smartphones är en pinkod som enbart består av siffror. Då kravet på längden för dessa ofta 

sätts så lågt som fyra siffror så blir den teoretiska lösenordsrymden relativt liten. För att 

förhindra brute-force eller ordlistattacker sätts i regel en restriktion för antal tillåtna 

inloggningsförsök. Misslyckas dessa försök så behöver man oftast ytterligare en sifferkod eller 

lösenord för att kunna ta telefonen i bruk igen.  

Det finns en hög bias i val av pinkoder. Jakobsson & Liu (2013) visar i en studie med 200 

deltagare att 26 procent valde datum som är speciella för dem, 22 procent ett årtal och 9 procent 

sitt social security number (motsvarande svenska personnummer). Endast 11 procent angav att 

de valt en slumpmässig pinkod, dock kan det diskuteras om de verkligen var helt slumpmässiga. 

Användare tenderar att välja lösenord som är lätta för dem att memorera och det har visats att 

slumpmässiga lösenord är svårare att memorera (Zviran & Haga, 1993; Yan, Blackwell, 

Anderson, & Grant, 2004 ). Resultaten i Jakobsson & Lius undersökning stöds också från andra 

håll (Berry, 2012). Jakobsson & Liu (2013) gör även en uppskattning av den praktiska 

lösenordsrymden till 10,8 bitar; detta är mindre än en femtedel av dess teoretiska lösenordsrymd.  

  



11 

 

2.3.3 Androids mönsterlås 

Uellenbeck, Dürmuth, Wolf & Holz (2013) gör en genomgående utvärdering av det grafiska 

lösenordssystemet för Android. De använder Markov-kedjor för att göra en uppskattning av den 

praktiska lösenordsrymden. Markov-kedjor är en typ av matematisk modell som beskriver 

nästkommande tillstånd beroende på det aktuella tillståndet hos en föränderlig process. Deras 

uppskattning blev att den var mellan 7,56 och 10,90 bitar, vilket är betydligt mindre än den 

teoretiska lösenordsrymden på 18,57 bitar. Jämförelsemässigt hamnar detta nära 

lösenordsrymden för en tresiffrig pinkod, vilken är 9,97 bitar. De konstaterar bland annat att 44% 

av lösenorden börjar i det övre vänstra hörnet och att väldigt få börjar från mitten (2%). 

Aviv et al (2010) visar att det finns en hög känslighet för smudge attacks, även då telefonen fått 

en snabb avtorkning som nämnts i kapitlet Säkerhetsaspekter. En hög känslighet för shoulder 

surfing finns om man använder systemet med standardinställningarna då hela lösenordet är 

synligt på skärmen. Detta kan stängas av, men när fel lösenord anges indikeras även detta i sin 

helhet på skärmen. Denna funktion kan inte slås av och ger därför en uppenbar känslighet för 

rekonstruktion. Som nämnt i 2.2.2.3 så kan mönsterlösenord rekonstrueras med goda resultat 

med hjälp av rörelsesensorer i telefonen (Aviv et al, 2012; Xu et al, 2012). 

2.3.4 Andra autentiseringsmetoder 

En annan form av autentisering bygger på ägarskap, det vill säga att användaren autentiserar sig 

med hjälp av något denne har i sin ägo. De metoder som bygger på ägarskap har väldigt hög 

användbarhet för användaren, som mer eller mindre utan egen ansträngning kan autentisera sig. 

En trådlös sändare autentiserar helt utan användarens inverkan, ett inloggningskort dras i eller 

hålls mot en avläsare. Dessa metoder är inte så starka på egen hand då de kan användas fritt av 

någon som stulit själva objektet. 

 

Ännu en metod för autentisering är biometriska lösenord, som bygger på att autentisera 

användaren med hjälp av för användaren unika fysiologiska eller beteendeegenskaper. Dessa 

kräver dock ofta speciell hårdvara installerad i telefonerna, vilket utgör extra kostnader för 

tillverkare och i slutändan användare. Dessutom kanske det inte är möjligt att integrera sådan 

hårdvara på grund av den begränsade storlek en telefon måste ha för att vara användbar. Medan 

fingeravtrycksläsning är en användarvänlig metod så har det visat sig vara relativt enkelt att 

återskapa fingeravtryck som klarar sig förbi autentiseringen. Exempelvis så har tyska Chaos 

Computer Club visat att den implementation som Apple gjort för sin smartphoneprodukt iPhone 

har sårbarheter. Med lättillgängliga hjälpmedel har de återskapat fingeravtryck som sedan 

godkänts av autentiseringssystemet (Rieger, 2013). De flesta telefoner har en blank finish som är 

nära optimal för att fingeravtryck ska fastna på den, så lösenordet kan i princip vara direkt 
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tillgängligt för en eventuell tjuv. Irisavläsare i smartphones är ännu inte implementerade i 

smartphones i större skala och således relativt otestade. Under februari 2014 presenterade Alcatel 

en surfplatta med irisavläsare från Iritech (“ALCATEL ONETOUCH”, 2014) och Samsung har 

annonserat att även de avser att använda irisavläsningsteknik (Mayhew, 2014), så detta kan snart 

komma att ändras. En intressant frågeställning är dock hur användarnas integritet kan påverkas 

om ett biometriskt lösenord hamnar i fel händer, exempelvis stulet av en tredje part via malware 

eller i värsta fall vidarebefodrat av telefontillverkaren. När ett vanligt textuellt lösenord har 

äventyrats kan det enkelt kan bytas mot ett nytt, medan ett biometriskt lösenord är en permanent 

del av användaren och kan användas för att identifiera denne. 
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3 Utveckling av Colour a Symbol 

3.1 Utvecklingsprocessen 

Den idé som vi tänkt ut och gav arbetsnamnet CAS, baseras på ett pinkodskoncept där ordningen 

i valet av siffrorna vid autentisering har betydelse. Varje position kan även tilldelas en siffra flera 

gånger alternativt ingen siffra alls. Således utökas den teoretiska lösenordsrymden betydligt 

utöver den som en vanlig pinkod har. Ett vanligt teckenbaserat lösenord bestående av n tecken 

från ett alfabet innehållande m tecken har    olika permutationer. CAS har         

permutationer, där m är antal tecken som kan placeras på n olika positioner. i är antalet tecken 

för vilka man väljer platser för, det vill säga lösenordets längd. Som exempel kan vi beräkna 

antal permutationer för en traditionell pinkod bestående av siffror mellan 0 och 9 och med en 

längd på fyra tecken vilket ger              och jämföra den med varianten där 

ordningen man valt siffrorna på är av betydelse vilken ger                       . 

Hur lösenordsrymden växer med lösenordslängden kan ses i tabell 3.1. 

Antal siffror 1 2 3 4 5 6 

Sekventiell 

pinkod 

10 100 1000 10000 100000 1000000 

Pinkod med 

valfri 

ordningsföljd 

40 1600 64000 2560000 102400000 4096000000 

Tabell 3.1 - jämförelse teoretisk lösenordsrymd för sekventiell och pinkod med valfri ordningsföljd 

En nackdel med denna idé är risken att många användare väljer den traditionella ordningsföljden 

av siffrorna, det vill säga börjar med den första positionen och fortsätter sedan sekventiellt till 

den sista positionen. Det skulle leda till samma storlek på teoretiska lösenordsrymd som den 

traditionella varianten. För att undvika detta valde vi att använda symboler istället för siffror och 

positionerna översattes till färger. Tankegången bakom detta var att skapa ett grafiskt lösenord 

genom att associera symboler med färger. För att förstärka kopplingen mellan symbol och färg 

utfördes prototypen med dra och släpp; symbolerna dras till vald färg och släpps på den. När en 

symbol släpps på en färg indikeras detta under en bråkdels sekund genom en skimrande aura 

kring färgobjektet som valts. Under utvecklingstestningen framgick det dock att dra och släpp-

metoden ledde till problem, då det uppstod en känslighet för smudge attacks. För att lösa detta 

slumpas positionerna för både symboler och färger om varje gång en kombination görs. 
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Omplaceringen av symboler sker först när indikeringen av vald färg har gjorts, vilket skapar en 

liten fördröjning mellan varje försök. Anledningen bakom beslutet att slumpa om platserna varje 

gång och inte endast en gång inför varje autentiseringsförsök, var att en attackerare annars kunde 

dra slutsatser från spåren om hur många olika färger och symboler lösenordet bestod av och 

därmed utföra rekonstruktionsattacker. Vi tror även att omarrangeringen kan försvåra attacker 

via shoulder surfing. Det är värt att notera att denna omarrangering även görs vid val av 

lösenord, det är med andra ord inte möjligt att skapa lösenord genom att följa mönster i layouten 

av symboler eller färger. 

För utvärderingen bestämdes antalet symboler till 

nio (markering 1 i figur 3.1), antalet färger till fyra 

(markering 4 i figur 3.1) och lösenordslängden 

sattes till fyra kombinationer av valfria symboler 

och färger. Med dessa parametrar erhålls en 

teoretisk lösenordsrymd på        

               permutationer. Antalet 

symboler och färger valdes mycket med tanke på 

att gränssnittet inte skulle bli för plottrigt på den 

begränsade skärmyta smartphones har. Samtidigt 

skulle det vara så många som möjligt, då detta 

avgör hur stor den teoretiska lösenordsrymden blir. 

Gränssnittet fick en indikator som visar hur många 

kombinationer som gjorts (markering 3 i figur 

3.1). En ångerknapp lades även till för att låta 

användaren ångra den senast valda kombinationen 

(markering 2 i figur 3.1). När fyra kombinationer 

gjorts testas den valda sekvensen kombinationer 

omedelbart mot det som användaren valt som 

lösenord; användaren har inte möjlighet att ångra 

den sista kombinationen. 

 
  Figur 3.1 - Prototypens användargränssnitt 
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Som symboler valdes nio stiliserade djur: hund, katt, orm, spindel, björn, fisk, fjäril, mus och 

kanin. Dessa formgavs som opaka vita silhuetter för att djuren skulle vara lätta att särskilja. Helst 

skulle djuren inte ha en färg på sitt skinn eller päls i verkligheten som fanns bland de färger som 

gick att välja mellan. De djur som faktiskt ändå kunde tänkas ha en av färgerna skulle kunna 

förknippas med så många färger som möjligt. De fyra färgerna som valdes var röd, blå, grön och 

gul. För en skarp implementation skulle man kunna tänka sig att ha flera olika symbolteman för 

användarna att välja mellan. 

Gränssnittet utformades i så stor utsträckning som möjligt med vektorgrafik för att kunna skalas 

upp eller ner distorsionsfritt beroende av skärmstorleken på de smartphones som användes för 

utvärderingen. Grafiken gavs en enkel utformning för att göra gränssnittet lätt att navigera. 

För att jämföra hur CAS förhåller sig säkerhetsmässigt jämfört med de vedertagna 

autentiseringssystemen summeras deras säkerhets- och användbarhetsmässiga egenskaper i tabell 

3.2. Som nämnt tidigare använder vi bitar för att representera lösenordsrymder, då det ofta 

används i andra studier och gör det lättare att jämföra siffrorna. 

 Teckenbaserat lösenord, 6 

tecken långt 
Pinkod, 4 siffror Android unlock 

pattern 
Colour a Symbol 

Förutsättningar 96 tecken (gemener, 

versaler, siffror och 

vanligaste specialtecknen) 

Siffror mellan 0 och 9 4 till 9 noder Nio symboler, fyra 

färger 

Teoretisk 

lösenordsrymd, 

bitar 

39,51 13,29 18,57 20,68 

Praktisk 

lösenordsrymd, 

bitar 

Okänd 10,81 7,56-10,902 Okänd 

Spårbarhet, smudge 

attacks3 
Låg Låg Hög Obefintlig 

Tabell 3.2 - Jämförande tabell över autentiseringssystem 

                                                 

1
 Uppskattning av Jakobsson & Liu (2013) 

2
 Uppskattning från Uellenbeck, Dürmuth, Wolf & Holz (2013) 

3
 Vår egna uppskattningar 
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3.2 Andra autentiseringsmetoder som bygger på liknande koncept  

Medan det finns rikligt med forskning kring grafiska lösenord, verkar det inte finnas några 

tidigare studier av autentiseringssystem som bygger på exakt samma princip som används för 

CAS. Det finns några liknande som till exempel Pointsecs PicturePIN (Khadraoui & Herrmann 

2007, s. 63), vilken också bygger på samma grundläggande princip som pinkods-system, men 

där siffrorna bytts ut mot andra icke-textuella symboler. En annan idémässigt liknande variant är 

textuella lösenord med grafisk assistans som presenteras av Jermyn, Mayer, Monrose, Reiter, & 

Rubin (1999). Metoden låter användaren placera varje tecken i sitt textuella lösenord på valfri 

plats i ett bestämt antal positioner, dock så kan inte varje plats väljs flera gånger och de 

konstaterar att det inte är troligt med mer än en handfull permutationer givet ett visst lösenord. 

Det finns många studier av pinkodsautentisering, men vi anser att den variant vi utvecklat skiljer 

sig tillräckligt mycket för att vara intressant att studera som en ny, egen typ av autentisering. 
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4 Metod 

4.1 Forskningsstrategi 

Vi valde designforskning då forskningsstrategin värderar design- och beteendevetenskap lika 

högt, alltså att säkerheten och användarvänligheten anses vara lika viktiga. Valet av 

designforskning gjordes i samband med beslutet att en prototyp skulle tillverkas, då vi ansåg att 

om en prototyp ska göras måste den utvärderas utifrån både användarvänlighet- och 

säkerhetsaspekter. Valet av designforskning hade två skäl: dels för att under utveckling av vår 

idé kunna finna och lösa problem med den, dels för att kunna utvärdera den rent praktiskt. Tester 

på riktiga användare är den fundamentala metoden i användbarhetstestning (Nielsen, 1994). 

Hevner & Chatterjee (2010) delar upp designforskningen i två paradigm: det 

beteendevetenskapliga paradigmet och designvetenskapliga paradigmet. De förklarar det 

beteendevetenskapliga paradigmet som ett paradigm som används för att förutse organisatoriska- 

och mänskliga fenomen kring analys, design, implementation och användning av 

informationssystem. Det designvetenskapliga paradigmet har mer fokus på problemlösning där 

den syftar till att skapa nya och innovativa IT-artefakter. Dessa två paradigm kompletterar 

varandra och skapar tillsammans en cykel för att lösa fundamentala problem inom användningen 

av informationsteknik (se figur 4.1). Dessa två paradigm ska inte delas upp utan värderas lika 

inom designforskningen för att ge goda resultat.   

Det bidrag vårt arbete gör till den arkiverade kunskapsbasen gör att det kan räknas som 

designforskning snarare än professionell design. Professionell design handlar om att använda 

befintlig kunskap för att lösa problem, medan designforskning adresserar olösta problem på ett 

innovativt sätt eller löser dem på ett effektivare sätt (Hevner & Chatterjee, 2010). 
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Figur 4.1 - Cykel för komplementerande designvetenskap och beteendevetenskap. Tagen från: Hevner, A., & 

Chatterjee, S. (2010). Design Research in Information Systems (Vol 22). Boston, MA: Springer US. Hämtad från 

http://www.springerlink.com/index/10.1007/978-1-4419-5653-8  

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Som primära insamlingsmetoder använder detta arbete observationer av en testgrupp med 

kompletterande intervjuer.  

4.2.1 Testgrupp 

Målet vid skapandet av testgruppen var att blanda personer med olika tekniska bakgrunder. Detta 

för att ge en bredare bild av hur personer från olika generationer handskas med denna typ av 

autentiseringssystem. Åldern skulle en så stor spridning som möjligt.  

Testgruppen formades med hjälp av ett bekvämlighetsurval och bestod av en tredjedel 

systemvetarstudenter och resterande icke-studerande personer. Systemvetarna valdes eftersom de 

har utbildning inom området och eventuellt bättre förutsättningar att finna problem eller tillföra 

tankar kring autentiseringssystemet som resten av testgruppen inte tänkt på. 

Totalt deltog 12 personer, åldern bland de deltagande varierar från 13 till 64 år. Gruppen var 

exakt jämnt fördelad med hälften kvinnor, hälften män. Fördelningen för kön per åldersgrupp 

kan ses i figur 4.2. Två individer hade utbildning på grundskolenivå, sex individer på gymnasial 

nivå och fyra individer på eftergymnasial nivå. Alla deltagare utom en hade en erfarenhet av 

smartphoneanvändande som var längre än två år. 
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Figur 4.2 – Ålders- och könsfördelning 

4.2.2 Observationer 

Observationer användes för att utvärdera den prototyp av CAS vi skapat. Observationer är en 

vanlig form av datainsamlingsmetod inom designforskning för att utvärdera IT-artefakter (Oates, 

2006). Observationerna var nödvändiga för att vi som utvecklare skulle kunna se om CAS 

fungerade i verkligheten på samma sätt som vi avsett. Dessutom användes observationen som ett 

sätt att samla in data från användartesterna som var nödvändiga för att mäta användbarheten. 

Inför denna observation hade vi format en testgrupp som blev instruerade i hur CAS fungerade 

innan själva testet började. Observationen var en så kallad öppen observation och innebar att 

individerna är medvetna om att de blir observerade (Dahmström, 2011). Hon nämner att ett 

problem med öppna observationer är att deltagarna kan ändra beteende när de vet att de är 

iakttagna. Detta tas även upp i Oates (2006) och är något som i psykologiska kretsar kallas 

Hawtorne Effect. Vi tror inte att det finns ett befintligt beteende hos användarna när det gäller 

användning av CAS, då det är ett nytt koncept som så vitt vi vet är oprövat. Det som däremot kan 

ha påverkats var användarnas val av lösenord.  
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4.3.2 Kompletterande intervju 

Oates (2006) nämner att användningen av intervjuer är ett bra sätt att utvärdera hur personer 

upplever IT-artefakten inom designforskningen. Vi valde att göra en intervju som är snarlik med 

det Dahmström (2011) kallar besöksintervju. Dessa innebär att intervjuaren på ett strukturerat 

sätt ställer frågor från ett redan iordningställt frågeformulär. Alla frågor i formuläret var 

besvarade vid intervjuns slut, vissa öppna frågor gav den intervjuade en chans att utveckla sin 

upplevelse av CAS. Dahmström nämner att besöksintervjuer är nödvändiga för att få fram 

utförliga svar med hög kvalitet, vilket är anledningen till varför vi valde att tillämpa just 

besöksintervjuer. Genom denna intervju gavs olika nyanser om hur användargränssnittet 

upplevdes för de olika användarna. Bakgrundsfrågor om själva individen och dennes vanor kring 

smartphone-användaren ställdes också vid intervjuns start för att klargöra vilken teknisk nivå 

personen i fråga hade.   

4.2.4 Utvärderingsprocedur  

För att få så lika förutsättningar som möjligt för alla observationer, planerades tillvägagångssättet 

innan utvärderingen startade. Stegen och deras ordningsföljd syns i figur 4.3. Vi tillhandahöll 

smartphones för testen i alla fall utom ett där testindividens egna telefon användes (Samsung 

Galaxy S4, 5” skärm). Telefonerna som tillhandahölls var av modellerna Samsung Galaxy S4 

Mini (4,3”) och Samsung Galaxy S3 (4,8”). En enskild utvärdering tog mellan 30 och 60 

minuter.  

 

Figur 4.3 - Utvärderingsproceduren. 
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4.3 Metodik för dataanalys 

 

Oates (2006) talar om proof of concept, som innebär att man vill bevisa ett koncept med hjälp av 

en funktionell prototyp. Tanken är att visa att konceptet fungerar på ett ett speciellt sätt under 

vissa förutsättningar. Vi har valt att utvärdera CAS med det Oates (2006) kallar ett proof by 

demonstration, vilket kan ses som en förlängning av proof of concept. Detta innebär att 

prototypen faktiskt testas, dock inte av slutanvändare, utan endast på en mindre grupp potentiella 

användare. Genom att samla ihop en mindre testgrupp undersöker vi om CAS kan vara ett 

möjligt alternativ till att använda som autentiseringssystem på smartphones. En biföljd av detta 

är att en riktig statistisk analys inte är genomförbar, dels på grund av hur urvalet gjorts, dels på 

grund av urvalets storlek.  

Den data som genererats av prototypen under observationerna av individerna som testat 

prototypen analyserades för att åskådliggöra användarvänlighet och eventuella brister i 

implementationen. Förteckning över data som extraherades ses i tabell 4.1. 

Data Typ Intresseområde 

Inloggningsförsöksresultat Kvantitativ Användarvänlighet 

Använd tid för inloggning Kvantitativ Användarvänlighet 

Antal gånger användaren “ångrat”  Kvantitativ Användarvänlighet 

Val av lösenord Kvalitativ Säkerhet 

Tabell 4.1 - Loggningsdata från observation 

4.3.1 Kvantitativ dataanalys 

Alla observationer och användartester genererade kvantitativ data som användes för att hitta 

mönster och gav möjligheten att dra slutsatser (Oates, 2006). Då detta arbete var ett litet projekt 

valde vi att använda enkla kvantitativa analystekniker. Exempel på dessa är tabeller, grafer och 

diagram. Oates (2006) skriver om hur tabeller och diagram kan användas för att tydligt 

visualisera data, på så sätt är det enklare för både oss som samlat in datan och läsare att upptäcka 

mönster, extremvärden och eventuella felaktigheter. Kvantitiva data kan visa om det finns brister 

i prototypens effektivitet och säkerhet.  
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All kvantitativ data som samlats in är främst från prototypens datalogg men även från de 

kompletterande intervjuerna. Designvetenskap inom designforskningen utvärderas främst datan 

med hjälp av data- och matematiska metoder. Dessa metoder används för att analysera kvalité 

och effektivitet hos artifakten, men empiriska tekniker kan också tillämpas (Hevner, March, & 

Ram, 2004).  

4.3.2 Kvalitativ dataanalys 

Den kvalitativa datan togs till största del fram med hjälp av de kompletterande intervjuerna. All 

data sammanställdes i ett dokument och därifrån försökte vi generalisera datan för att hitta 

tydliga mönster i användarnas svar. Oates (2006) ger exempel på tre kategorier man kan 

kategorisera den kvalitativa datan: 

 

 Segment som inte har någon koppling till studien och blir därför orelevanta. 

 Segment som visar på en generellt beskrivande information som beskriver arbetets 

sammanhang tydligt för läsarna. 

 Segment som är relevanta för frågeställningen. 

 

De segment som visar på en generell eller relevans till vår studie har kategoriserats och delats 

upp i majoritet- eller minoritetmönster. Den kvalitativa datan användes främst för att hitta brister 

i användarvänligheten och generella synpunkter om prototypen. Beteendevetenskap inom 

designforskningen utvärderar data med hjälp av empiriska analysmetoder (Hevner, March, & 

Ram, 2004).  
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5 Empiri 

Detta avsnitt presenterar relevant information som samlats in genom intervjuer och observationer 

av individerna som testade CAS.  

5.1 Val av lösenord 

Samtliga användare valde lösenord och bekantade sig med gränssnittet på mindre än fem 

minuter. I genomsnitt tog det strax under tre minuter och för sju av användarna mindre än två 

minuter. Den data som samlats in och individernas egna utsagor visade på flera olika metoder när 

det gällde att kombinera symboler och färger: 

 Koppling till djurens natur 

o Vad djuret äter. Färgen på miljön djuret vistas i. 

 Koppling till människans uppfattning om djuren 

o Grön för snälla djur, röd för farliga djur, blå för sött djur.  

 Mnemoteknisk koppling (historieberättande minnesteknik) 

o Katt jagar mus. 

 Upprepning av symboler och färger i mönster 

o Blå, grön, blå, grön. Katt, mus, katt mus. 

 Ingen koppling alls mellan färg och symbol 

 

Samtliga lösenord bestod av olika färger och symboler; ingen av de 12 deltagande använde sig 

endast av en färg och en symbol. De som skapade lösenord med minst variation använde minst 

två färger och två symboler. De valda lösenorden syns i tabell 5.1. 
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Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 

Blå Fisk Gul Fjäril Grön Kanin Gul Spindel 

Röd Fjäril Grön Orm Blå Fisk Gul Mus 

Blå Fisk Gul Fjäril Röd Hund Grön Katt 

Röd Fjäril Blå Spindel Gul Katt Grön Orm 

Blå Orm Grön Fisk Blå Katt Grön Fjäril 

Blå Fisk Grön Orm Blå Fisk Grön Orm 

Blå Fisk Grön Katt Gul Orm Röd Björn 

Grön Fjäril Grön Fisk Röd Spindel Röd Orm 

Blå Fisk Röd Hund Gul Orm Grön Fjäril 

Röd Katt Röd Mus Gul Katt Gul Mus 

Gul Fjäril Grön Katt Blå Fisk Röd Spindel 

Röd Spindel Blå Kanin Grön Orm Blå Fjäril 

Tabell 5.1 - De lösenord som valts. 

5.2 Inloggningstid  

Inloggningstiden för samtliga i testgruppen var i genomsnitt 15,89 sekunder. Medianvärdet var 

något lägre, 14,86 sekunder. Den snabbaste inloggningen gick på  8,53 sekunder och den 

långsammaste på 39,55 sekunder. Figur 5.1 visar ett lådagram över tidsåtgång för samtliga 

inloggningar som gjordes. Den gröna “lådan” begränsas av övre respektive kvartilen, vilket 

innebär att 50% av alla värden befinner sig i lådan. Strecket som delar lådan är medianen, ringen 

med plustecken i är medelvärdet. Strecken som utgår från lådan kallas “morrhår” och visar var 

de övre och lägre 25% av värdena befinner sig. Asteriskerna markerar “uteliggare”, 

extremvärden. Testgruppen uppfattade inloggningstiden något olika: ungefär hälften tyckte att 
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det tog lite för lång tid att autentisera sig, medan den andra hälften tyckte att det gick ganska 

snabbt. På grund ett tekniskt problem som fick gränssnittet att gå långsamt och därmed ge 

felaktiga tider, uteslöts resultaten från totalt sex testomgångar (tre användare, två omgångar 

vardera). Åtgärdades vidtogs mot detta inför resterande tester. 

 

Figur 5.1 - Inloggningstid för samtliga användare 

Figur 5.2 visar lådagram för inloggningstid per användare. Som synes varierade inloggningstiden 

något mellan användare. Den röda linjen i lådagrammet förbinder medianerna för varje 

användares inloggningstid för att tydliggöra skillnaden. Den snabbaste användaren hade en 

median på cirka 12 sekunder medan den långsammaste låg runt 22 sekunder. Alla utom en låg 

dock på ett medianvärde på under 18 sekunder. De snabbast utförda försöken tog mindre än 10 

sekunder. 
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Figur 5.2 - Inloggningstid för enskilda användare 

Ingen markant skillnad vad gällde inloggningstid noterades. Skillnaden mellan medelvärdena för 

de yngsta och den äldsta som deltog var cirka två sekunder (Se figur 5.3). 

 

Figur 5.3 - Genomsnittlig inloggningstid per åldersgrupp. 
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5.3 Andel lyckade försök 

Andelen lyckade försök var totalt mycket hög. I genomsnitt så misslyckades användarna endast 

2,4% av gångerna. Ångerfunktionen användes i stort sett inte alls, tre gånger på totalt 480 försök 

(0,63%). Hälften av användarna lyckades återge korrekt lösenord i samtliga försök och de andra 

lyckades i minst 95% av inloggningsförsöken. 

5.4 Val av symboler och färger 

Fördelningen av alla fyra färger är väldigt jämn, detta gäller då för alla kombinationer i alla 

lösenord. Figur 5.4 illustrerar fördelningen för alla användare, grön valdes i störst utsträckning.    

 

Figur 5.4 - Fördelning av valda färger 

Spridningen för val av symboler var ojämn. Som kan ses i figur 5.5 så valdes vissa symboler i 

högre utsträckning än andra. Färgfördelningen per vald symbol är någorlunda jämn, men för 

fisksymbolen finns en klar överrepresentation av blå. De symboler som förekom minst antal 

gånger var björn, hund, kanin och mus. Totalt stod dessa tillsammans för 22,9% av alla valda 

symboler. 
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Figur 5.5 - Fördelning av valda kombinationer 

Vad gäller val av symboler sett till position i lösenordet så valdes fjäril och fisk flest antal gånger 

som första symbol. En intressant iakttagelse var att den mest förekommande symbolen, fisk, 

aldrig valdes som fjärde symbol men var relativt jämnt fördelad över de andra positionerna. 

Övriga resultat kan ses i figur 5.6. 

 

Figur 5.6 - Fördelning av symboler per position 
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För den första positionen i lösenorden fann vi att blå fisk var den mest förekommande 

kombinationen, vald av fem användare. Ingen av dessa användare tillhörde systemvetargruppen. 

Andelarna för den första valda kombinationen ses i figur 5.7. 

 

Figur 5.7 - Fördelning av valda kombinationer för första positionen av lösenordet 

 

Det var bara vid den första positionen som vi kunde se en tydlig tendens av en specifik 

kombination av en symbol och färg. Resterande tre positioner har ingen mest förekommande 

kombination som är av hög relevans, där uppstår samma kombination som mest två gånger. 
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6 Analys 

Detta kapitel kommer behandla analys av empirin, alla resonemang som gjorts i detta kapitel är 

våra egna tankar och åsikter kring den data vi samlat in.   

6.1 Tankemönster vid val av lösenord 

I träningssessionen som gavs innan själva utvärderingen startade, spenderade användarna som 

längst fem minuter på att träna sitt lösenord och lära känna gränssnittet. Vi anser att den korta 

tiden  visar på en god learnability. 

All data vi samlade in rörande individernas tankemönster och deras egna förklaringar visade på 

flera olika tankesätt. Vi kan se att individerna använde olika metoder för att minnas paren av 

färger och symboler, en del kombinerade dessutom flera olika metoder. Detta är positivt, då det 

talar för en större praktisk lösenordsrymd. 

Några individer valde enligt dem själva de kombinationer de trodde att de enklast skulle komma 

ihåg. Det är dock värt att notera att de ändå valde olika djur och färger och inte ett djur och en 

färg för alla kombinationer, vilket rimligtvis borde vara det enklaste att komma ihåg. Detta kan 

bero på att de kände sig tvungna att göra det för att de var observerade, det vill säga en Hawtorne 

Effect (Oates, 2006). 

Andra tenderade att använda mönster vid skapandet av deras lösenord. Detta gör att de endast 

behöver komma ihåg hälften av lösenordet och kan göra val av färger utan logisk association. I 

ett exempel, katt jagar mus, kopplade individen inte färgerna till djuren med någon speciell 

motivation. Detta skulle kunna leda till en mindre praktisk lösenordsrymd om många använde 

samma taktik. Metoden förekom dock bland en minoritet av användarna och så länge variation i 

tankesätten finns behöver det inte nödvändigtvis bli ett problem. 

Avslutningsvis så tror vi att dessa tankesätt kan bero mycket på symbolernas tema och att andra 

teman kanske skulle ge andra resultat. 
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6.2 Inloggningstid 

Inloggningstiden mäter det som i användbarhetsområdet kallas efficiency. Med en median på 

14,86 och ett medelvärde 15,89 sekunder så är inloggningstiden något hög för högfrekvent 

användande. Vi tror dock att denna tid kan förbättras. Åtminstone en användare ansåg att 

fördröjningen medan animationen som indikerar vilken färg som valts inte behövdes; utan denna 

skulle inloggningstiden kunna minskas med ytterligare några sekunder. Även om vi inte såg 

någon större förändring av tiden över försöksomgångarna så tror vi att en van användare skulle 

prestera närmare tiden för den snabbaste i testgruppen, ett medianvärde på 11,31 sekunder.  

Tiderna som uppmätts är är i övrigt snarlika de som Chiang & Chiasson (2013) uppmäter för en 

objektigenkänningsinloggning som bygger på att användaren identifierar ett antal tidigare valda 

bilder från en mängd om totalt 25. De flesta användarna i deras testgrupp valde lösenord som 

precis uppfyllde minimumkravet, åtta bilder. I deras test är ordningen bilderna väljs i viktig, men 

platsen på bilderna ändras inte slumpmässigt. 

Något som är värt att notera är att det endast krävs en längd på tre kombinationer för CAS för att 

erhålla en teoretisk lösenordsrymd som är fyra gånger så stor som för en fyrsiffrig pinkod. Med 

en något lägre säkerhet än den variant som testats så skulle ytterligare en tidsbesparing kunna 

göras. 

6.3 Andel lyckade försök 

Som tidigare nämnt konstaterar Biddle, Chiasson & Oorschot (2012) att frekvent upprepning av 

ett lösenord gör att man kan sätta mer tillit till användarnas minne. Den höga andelen lyckade 

försök som observerats anser vi visar på god användbarhet vad gäller errors som beskrivs i 

Nielsen (1993). Den tyder även på att de valda lösenorden är relativt enkla att komma ihåg; en 

god memorability. 

6.4 Val av symboler och färger 

För en god spridning och användning av den teoretiska lösenordsrymd CAS har är det önskvärt 

att varje symbol och färg används i ungefär samma utsträckning. Resultatet för vår testgrupp 

tyder på att så inte är fallet. 

När det gäller färger så är spridningen mycket god. Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad 

gällande fördelningen av färger. Vi tror att detta beror på att användare känner sig pressade att 

använda varje färg då det är fyra kombinationer som ska göras och fyra färger står till 

förfogande. 
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Vid kombinationen av färg och symbol syns däremot en större skillnad, spridningen är inte lika 

jämn som vid enbart val av färger. De fyra mest populära symbolerna är fisk, orm, fjäril och katt, 

vilket vi tror beror på två olika saker. Den främsta anledningen kan vara att dessa symboler är 

lättare att associera med färger. I speciellt ett fall valde många användare att koppla djuret till en 

färg med detta resonemang; fisken simmar i havet och är därmed blå. 80% av alla kombinationer 

med fisk som symbol hade färgen blå. Vi tror inte det är något sammanträffande, utan att många 

såg den som den lättaste associationen att göra, då fiskar förknippas så starkt med vatten. Den 

andra anledningen till att de fyra symbolerna förekommer oftare tror vi kan bero på att de ansågs 

vara lättare att särskilja från de andra symbolerna.   

I all data kunde vi se en tydlig skillnad på förekommande symboler i position 1 till skillnad från 

resterande tre positioner. Totalt var 80% av alla fiskar blå; dessutom valdes blå fisk i 42% av alla 

fall som första kombination. Detta tyder på en oönskvärd bias vid valet.  
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7 Slutsats och diskussion 

7.1 Diskussion 

Vad gäller användbarhet så har utvärderingen visat att CAS är fullt användbart som 

autentiseringssystem på smartphones, även om vissa detaljer skulle kunna förbättras. 

Tidsåtgången är något hög för frekvent autentisering, men vi tror att denna tid kan minskas något 

med hjälp av åtgärder som nämns i analyskapitlet. När det gäller teoretisk lösenordsrymd så har 

CAS större sådan än både fyrsiffrig pinkod och Android unlock pattern, den är dock inte 

tillräckligt stor för att klara en offline gissningsattack. Kanske kan detta problem lösas med ett 

listigt användande av kryptoteknik. Den praktiska lösenordsrymden är fortfarande okänd, det 

behövs en utvärdering i större skala för att kunna bestämma den. Den beror med stor sannolikhet 

direkt på det färg- och symboltema som väljs. 

Inför utvärderingen av CAS var vi tvungna att välja ett färg- och symboltema. Förutsättningarna 

var att färg- och symboltemat skulle vara lätta för individerna att minnas, samtidigt som det var 

önskvärt att olika individer använde olika sätt att associera på. Valet av symboltema som gjordes 

vilar på grunden att djur är något alla känner till och kan relatera till. Tanken var att det på så vis 

skulle underlätta för användarna att memorera och minnas symbolerna, så att hela lösenordet 

skulle bli lätt att komma ihåg. Om en ny utvärdering skulle göras med ett annat symboltema 

skulle det kunna vara i stor kontrast till djurtemat, exempelvis med ett tema innehållande 

abstrakta symboler.  

Vi har diskuterat problematik kring att folk associerar samma djur med samma färger, vilket kan 

få som konsekvens att många väljer lösenord som bildar ett weak password subspace. Vi tror att 

ett annat val av färger skulle lösa problemet. Om exempelvis färgschemat bestod av neonfärger 

så skulle associationerna till djurens natur inte bli lika starka och användarna skulle då tvingas 

använda andra resonemang för att minnas sina lösenord. Detta skulle dock i sin tur kan leda till 

att lösenorden blir svårare att minnas. Ytterligare studier behövs för att kunna säga något säkert 

om detta. 

En intressant iakttagelse som gjordes strax innan utvärderingen var en fyraåring som lekte med 

prototypen och utan någon förklaring förstod hur gränssnittet fungerade. Detta väckte en tanke 

om att detta skulle kunna vara möjligt att använda CAS som autentiseringssystem för yngre 

individer som ännu inte kan läsa. 

Även om utvärderingen som gjordes i detta arbete endast var inriktat på smartphones, ser vi inga 

problem i möjligheten att implementera CAS på andra typer av enheter. En större skärm skulle 

ge förutsättning för att laborera med antalet symboler och färger. 
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7.2 Vidareutveckling av Colour a Symbol 

Vi har i analys och diskussion noterat några punkter som CAS kan förbättras på, eller är 

intressanta att undersöka i något avseende. Några av de mest intressanta tas upp här. 

Framför allt skulle en större studie behövas för att utvärdera vilket eller vilka symbolteman som 

kan användas för att skapa en så stor praktisk lösenordsrymd som möjligt. En sådan studie skulle 

eventuellt behöva en större inriktning på psykologi och människo- och datorinteraktion än denna 

studie hade. 

Valfrihet, att låta användaren välja mellan olika symbol- och färgschema vore intressant att 

undersöka. Dessa skulle kunna vara strikt satta och utvärderade av implementatören, alternativt, i 

en miljö med lägre säkerhetskrav, fritt valda av användaren. En implementation där användaren 

kan välja de symboler och färger som denne lättast kan associera till och därmed kommer ihåg 

lättare. Även en möjlighet att välja längden på lösenordet, det vill säga antalet kombinationer 

som ska göras vid autentisering är en intressant tanke. Som visat i tidigare kapitel är CAS säkrare 

än fyrsiffrig pinkod, med en större teoretisk lösenordsrymd redan vid en längd på tre 

kombinationer. För att kunna anpassa säkerhetsnivån efter behov kan denna valmöjlighet vara 

önskvärd.  

Tidsåtgången för inloggning är en kritisk punkt när det gäller autentisering på smartphones. 

Några användare upplevde att CAS tog för lång tid på sig att blanda om symboler och färger. Ett 

förslag för att minska tiden kan vara att ta bort den animation som bekräftar att en kombination 

har gjorts. Denna skulle kunna ersättas med en annan form av visuell bekräftelse, om den 

överhuvudtaget är möjlig. En annan idé som är värd att pröva är att vända på val av symbol och 

färg så att färgen väljs först och sedan symbolen. 
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7.3 Slutsats och reflektion  

Vår frågeställning inför detta arbete var huruvida vi kunde finna ett nytt och säkrare sätt att 

autentisera sig på för smartphones. Vi studerade och sammanfattade tidigare forskning kring 

attackvektorer mot autentiseringssystem för att använda vid utveckling av vår idé, Colour a 

Symbol. En prototyp för denna idé skapades och utvärderades med hjälp av en mindre testgrupp. 

Resultaten vi erhöll tyder på att CAS har en god användarvänlighet, både i avseende till minne 

och upplevelse. CAS är ur ett teoretiskt perspektiv säkrare än pinkoden, men det är svårt att säga 

något om hur stor den praktiska lösenordsrymden är med den storlek på testgrupp som användes. 

Den praktiska lösenordsrymden beror förmodligen även på hur symboltemat utformas. 

Sammanfattningsvis anser vi att CAS kan vara ett potentiellt alternativ att använda som 

autentiseringssystem. En utvärdering i större skala är dock nödvändig för att ytterligare utreda 

både användbarhets- och säkerhetsaspekter. 
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