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Sammanfattning 

Detta arbete berör ämnet ”tangenttryckningsautentisering” och reder ut vilken typ av lösenord som är 

bäst lämpad för autentiseringsmetoden för att få ett så tidsmässigt konsekvent och exakt 

autentiseringsresultat som möjligt. 

En mängd olika lösenordsrekommendationer har jämförts. Utifrån dessa rekommendationer skapades 

lösenordskategorier av olika komplexitet som varierar i innehåll och antal tecken. Därefter skapades 

lösenord som uppfyllde kategoriernas krav för komplexitet. 

För att kunna beräkna kategoriernas tidsmässiga egenskaper och jämföra vilken kategori som är mest 

konsekvent och exakt vid inmatningen så utvecklades ett webbverktyg. Verktygets uppgift var att ta 

emot lösenordsinmatningar från utvalda testpersoner. Detta för att undersöka vilka tangenter som tryckts 

ner samt när tangenttryckningarna gjordes. Testpersonerna bestod av individer med varierande 

personliga egenskaper likväl som varierande datorvana. 

Verktyget registrerade tangentkoden för den tangent som tryckts vid inmatningen, samt tidsstämplar för 

varje tangenttryck och tangentsläpp. Dessa kunde därefter användas för beräkning och jämförelse av 

exakthet. Exaktheten var den tidsmässiga differens som fanns mellan inmatningarna för lösenorden 

inom samma lösenordskategori. Därefter kunde en jämförelse mellan varje lösenordskategori ske. En 

enkätundersökning utfördes också för att få en överblick av de personliga egenskaperna och 

datorvanorna hos testpersonerna som deltog i tangenttryckningsundersökningen. 

Resultatet visar att passfraser bestående av 12 tecken från 4 olika teckenkategorier och som innehåller 

minst två svenska ord ger det mest konsekventa och exakta inmatningsresultatet. Därav rekommenderas 

den typen av lösenord vid tangenttryckningsautentisering för att få ett så konsekvent och exakt 

autentiseringsresultat som möjligt.  

Resultatet visar även att specialtecken är den teckenkategori som påverkar den tidsmässiga exaktheten 

mest, samt att den mest exakta tangenttryckningsfunktion varierar beroende på komplexiteten från det 

använda lösenordet. 

Samtliga resultat baseras på 1476 unika lösenordsinmatningar från 41 olika testpersoner. 
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Abstract 

This work is on the subject of “keystroke authentication” and identifies what type of password is best 

suited for the authentication method to get as consistent and accurate authentication results as possible. 

A variety of password recommendations have been compared. Based on these recommendations, 

password categories of different complexities were created that vary in both content and number of 

characters. Then, passwords were created that met the complexity requirements of the categories. 

In order to compute the categories' temporal properties and compare which category is most consistent 

and accurate when inputted, a web tool was developed. The tool's task was to receive password entries 

from selected test subjects and to check which keys were pressed and when the keystrokes were made. 

The test subjects consisted of individuals with varying personal qualities as well as varied computer 

skills.  

The tool registered the keycode of the pressed key as well as time stamps for each keypress and key 

release. These could then be used for calculation and comparison of accuracy. The accuracy was the 

time difference between the entries for those passwords within the same password category. Then a 

comparison between each password category could be made. A survey was also conducted to get an 

insight into the test subjects who participated in the keystroke survey. 

The result shows that passphrases consisting of 12 characters from 4 different character categories and 

containing at least two Swedish words provide the most consistent and accurate input result. Hence, this 

type of password is recommended for keystroke authentication to get as consistent and accurate 

authentication results as possible. 

The result also shows that special characters is the character category that affects the temporal accuracy 

the most. It also shows that the most accurate keystroke function varies depending on the complexity of 

the password used. 

All results are based on 1476 unique password entries from 41 different test subjects. 
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Nyckelord 

Biometriska autentiseringsmetoder, lösenordskomplexitet, tangenttryckning, tangenttrycknings-

autentisering 

 

Ordlista 

Ord  Betydelse 

Biometri = De anatomiska och beteendemässiga egenskaper som mänskliga 

individer har. 

Dynamik = Partiklars och kroppars rörelse under påverkan av krafter. En gren 

inom mekanik som grundar sig i kinematik. 

Bigram = En grupp eller stavelse bestående av två bokstäver. 

Informationssäkerhet = De åtgärder för att förhindra obehörig tillgång, användning, 

förvanskning eller förstöring av information. 

IT, (Informationsteknik) = Modernare term för datateknik. Termen berör områden som att lagra, 

bearbeta, överföra eller presentera information. 

Autentiseringsmetod = En metod för att verifiera identiteten hos någon (en användare eller 

enhet) som vill komma åt information, resurser eller applikationer. 

Autentiseringssystem = Det system som autentiserar någon. Görs med hjälp av en 

autentiseringsmetod. 

Enfaktorsautentisering = En autentiseringsmetod som ställer ett krav på lösenord eller liknande 

som bekräftar att användaren verkligen är rätt individ. 

Tvåfaktorsautentisering = En autentiseringsmetod som ställer ett extra krav utöver ett lösenord 

som bekräftar att användaren verkligen är rätt individ. Till exempel 

något som användaren äger (passerkort m.m.). 

Tangenttryckning = En enda tryckning av en tangent på ett tangentbord. 

Tangentkod = En numerisk representation över en faktiskt tangent på ett tangentbord. 
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1 Inledning 
Kapitlet ger en grundläggande bakgrund till ämnet, lyfter problemet som ligger till grund för detta 

arbete, samt vilket syfte och frågeställning som detta arbete strävar efter att ge svar på. Vidare listas 

den utrustning som använts, samt en beskrivning av rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Internet som en gång beskrevs som ”bara en fluga” är idag ryggraden till dagens digitaliserade samhälle. 

Dagens teknologi möjliggör att kunskap och information kan delas världen över i realtid. I och med att 

samhället utvecklas och mer information lagras i digitala miljöer ställs ständigt nya krav på säkerheten 

av dessa miljöer. Det är då informationssäkerhet blir aktuellt. 

1.1.1 Informationssäkerhet 

Informationssäkerhet avser de åtgärder för att förhindra obehörig tillgång, användning, förvanskning 

eller förstöring av information. [17] Det finns idag många olika metoder för att upprätthålla 

informationssäkerhet i en digital miljö. Det vanligaste är att införa något form av autentiseringssystem 

som behöriga individer kan bekräfta sin identitet gentemot. Detta kan göras med enskilda eller flera 

identifierande komponenter och bygger på tre autentiseringsfaktorer. Dessa är kunskap, ägarskap och 

tillhörighet. [18] 

• Kunskap, är något som endast individen vet. Till exempel en PIN-kod eller lösenord. 

• Ägarskap, är något som endast individen äger. Till exempel ett passerkort eller ID-kort. 

• Tillhörighet, är något som endast individen är eller gör. Till exempel fingeravtryck, signatur, 

ansikte eller röst. 

Enkelfaktorsautentisering använder endast en av de tre faktorerna. Tvåfaktorsautentisering använder 

istället två av de tre faktorerna, vilket har bevisats vara betydligt mycket säkrare. Ett exempel på detta 

är ett bankkort (som endast individen äger) med en tillhörande PIN-kod (som endast individen vet). En 

annan autentiseringsmetod som använder tvåfaktorautentisering är tangenttryckningsautentisering. 

1.1.2 Tangenttryckningsautentisering 

Autentisering via tangenttryckning, eller keystroke authentication, är ett område som genomgått mycket 

forskning på senare år. Att använda tangenttryckningsautentisering som tvåfaktorsautentisering i ett 

försök att förstärka autentiseringssystem blir idag allt vanligare. Autentiseringsmetoden fungerar genom 

att först bekräfta individens kunskapsfaktor (lösenord eller PIN-kod m.m.) och därefter bekräfta 

individens tillhörighetsfaktor genom att kolla hur lösenordet har matats in. Om inmatningen är 

tidsmässigt konsekvent med tidigare autentiseringsförsök från individen så godkänns autentiseringen. 

Men hur ser ett optimalt lösenord ut för autentisering via tangenttryckning? 

1.2 Problembeskrivning 
Det digitala samhället och kraven på informationssäkerhet gör att det ofta krävs lösenord när man vill 

nyttja eller vistas i en digital miljö. Det finns i dagsläget många olika rekommendationer över vad som 

utgör ett bra och säkert användarlösenord. Det kan röra sig om antal tecken, specialtecken och siffror, 

samt huruvida det bör innehålla riktiga ord eller inte. Något som det däremot saknas forskning om och 

som bör klargöras är vad som utgör ett bra lösenord vid användning av tangenttryckningsautentisering 

för att uppnå ett så tidsmässigt konsekvent och exakt autentiseringsresultat som möjligt.  
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1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna rapport är att jämföra den tidsmässiga exaktheten för olika typer av rekommenderade 

lösenord. Resultatet är i form av en rekommendation på vilken lösenordskategori som bör användas för 

att uppnå det mest konsekventa och exakta resultatet som möjligt vid tangenttryckningsautentisering. 

Målsättningen är att besvara följande frågeställningar: 

• Påverkas lösenordsinmatningens tidsmässiga exakthet av komplexiteten från det använda 

lösenordet? 

• Vilken lösenordskategori är mest lämplig för tangenttryckningsautentisering? 

• Vilken typ av teckenkategori har störst inverkan på en lösenordsinmatnings tidsmässiga 

exakthet? 

• Är den mest exakta tangenttryckningsfunktionen densamma för alla lösenordskategorier? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Då detta arbete endast är avsett att klargöra huruvida lösenordskomplexitet påverkar exaktheten vid 

tangenttryckningsautentisering så kommer inga faktiska autentiseringsförsök, verifieringar eller 

liknande att göras. Det kommer inte heller ske en utvärdering av existerande autentiseringssystem eller 

lösningar för tangenttryckningsautentisering. 

Angående lösenordskomplexitet begränsas detta arbetet genom att endast inrikta sig mot olika 

teckenkategorier och lösenordslängder. Andra påverkande parametrar kommer att noteras och diskuteras 

men i övrigt inte ha någon betydande effekt på arbetsmetoden eller resultatet. 

Eventuella juridiska eller etiska frågeställningar kring tangenttryckningsautentisering som 

autentiseringsmetod berörs inte i denna rapport. 

1.5 Utrustning 
Det har använts en del utrustning, verktyg och applikationer i detta arbete. Dessa listas i tabell 1. 

Produkt Version Beskrivning 

Apache/Ubuntu Server 2.4.18 En webbserver som driver webbplatsen 

som webbverktyget byggts på. 

PHP 5.3+ Används av webbverktyget för hantering 

av insamlat data. 

Adobe Dreamweaver CC 2015 Programvara som används för utveckling 

av hemsidan. 

Excel Microsoft Office 365 

ProPlus 

Programvara som används för bearbetning 

och sammanställning av numerisk data. 

Tabell 1 - Lista över arbetets använda utrustning 
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1.6 Disposition 
Denna rapport är indelad i fem kapitel och förklaras i detalj nedan. 

1. Inledning 

Kapitlet ger en grundläggande bakgrund till ämnet, lyfter problemet som ligger till grund för 

detta arbete, samt vilket syfte och frågeställning som arbetet strävar efter att ge svar på. Vidare 

listas den utrustning som använts, samt en beskrivning av rapportens disposition. 

2. Teoretisk bakgrund 

Kapitlet ger en utförligare bakgrund till de huvudområden som arbetet berör. Detta inkluderar 

lösenord och dess användning, utredning av begreppet lösenordskomplexitet, samt olika 

rekommendationer som företag och organisationer tagit fram. Därefter berörs tangenttryckning, 

biometri och tangenttryckningsfunktioner. Även tangenttryckning som autentiseringsmetod där 

bakgrund, användning och redogörelse för begreppet ”exakthet” görs. 

3. Metod och genomförande 

Kapitlet beskriver den metod som valts och vad den har för koppling till arbetets frågeställning. 

Arbetsprocessen, datagenereringsmetoden, populationen samt enkätundersökningen 

presenteras och motiveras. Här redogörs även för den bearbetning som undersökningens data 

har genomgått. 

4. Resultat och analys 

Kapitlet presenterar samt analyserar resultatet och svarsfrekvensen från arbetets 

undersökningar. 

5. Diskussion och slutsats 

Kapitlet inleds med en diskussion av de valda metoderna för datagenerering och 

enkätundersökning. Därefter diskuteras arbetets felkällor och rekommenderade åtgärder för 

dessa. Sist ges en slutsats utifrån det resultat som presenterats av arbetet. Här ges även förslag 

på framtida arbete inom området. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Kapitlet ger en utförligare bakgrund till de huvudområden som arbetet berör. Detta inkluderar lösenord 

och dess användning, utredning av begreppet lösenordskomplexitet, samt olika rekommendationer som 

företag och organisationer tagit fram. Därefter berörs tangenttryckningar, biometri och 

tangenttryckningsfunktioner. 

2.1 Bakgrund om lösenord 

2.1.1 Historik och användning 

Lösenord har funnits i århundranden. Redan på romartiden använde trupperna hemliga fraser som 

lösenord för att bekräfta att det inte var en spion som gömde sig bakom rustningen. Det var inte förrän 

1961 som det första lösenordet var i bruk i ett faktiskt elektroniskt system. [14] Det lösenordet, precis 

som många av lösenorden idag, bestod av en hemlig fras som endast var känd för personen som behövde 

åtkomst till det skyddade systemet. Lösenordet användes därför som ett sätt att verifiera den behörige 

personens identitet. 

2.1.2 Lösenordskomplexitet 

Det finns idag många rekommendationer, policys och krav över hur ett lösenord ska utformas. Några 

vanligt förekommande teckenkategorier är listade i tabell 2. Dessa kategorier är framtagna av Microsoft 

och ligger ofta till grund för hur dagens lösenord ska utformas och vad de bör innehålla för att uppnå en 

viss lösenordskomplexitet. Att använda tecken från fler teckenkategorier resulterar ofta i ett mer 

komplext lösenord. Dessa teckenkategorier i kombination med en viss lösenordslängd resulterar i den 

totala komplexiteten för ett lösenord. 

Nr Kategori Exempel 

1. Versala bokstäver i europeiska språk. A till Z 

2. Gemena bokstäver i europeiska språk. a till z 

3. Bas-10 siffror. 0 till 9 

4. Icke-alfanumeriska tecken (specialtecken). ~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/ 

5. Övriga Unicode-tecken som kategoriseras som ett 

alfabetiskt tecken men som inte är versal eller gemen. 
ཱི   ༱ ຢ Ⴖ რ ᄜ ᅀ ᆬ ስ ኛ 

Tabell 2 - Microsoft's teckenkategorier. Källa [11]  

Forskning [15] har gjorts inom området ”lösenordskomplexitet”. I denna forskning presenteras en annan 

metod för beräkning av lösenordskomplexitet. Istället för att endast förlita sig på kategorierna i tabell 2, 

bygger det istället på följande påverkande faktorer: 

1. Tangentbordslayout 

Hur långt fingrarna måste förflytta sig för varje tangent. Kan lösenordet skrivas med båda 

händerna anses det mindre komplext. Måste det däremot skrivas med en hand och fingrarna 

måste förflyttas en kortare sträcka inom samma område som föregående tangent, så anses det 

mer komplext. 

2. Frekvensen av vanligt förekommande bigram 

Innehåller lösenordet många vanligt förekommande bigram, såsom engelska språkets ”th” och 

”in” anses det mindre komplext än ett lösenord som innehåller sällsyntare bigram såsom ”qi”. 

3. Antalet följande tangenter som skrivs med varje hand 

Kan lösenordet skrivas alternerande mellan båda händerna anses det mindre komplext. Om två 

eller fler tangenter behövs skrivas med samma hand anses det däremot mer komplext. 
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4. Lösenordslängden 

Då forskningen [15] endast inriktade sig mot passfraser beräknades endast komplexiteten av 

längden för dessa. Komplexiteten beräknades som genomsnittet av lösenordets innehållande 

ords längd. 

Summan av alla dessa faktorer var lösenordets totala komplexitet. 

Den viktigaste faktorn när man utformar ett lösenord har bevisats vara lösenordslängden. [19] Detta är 

för att tiden att knäcka ett lösenord ökar exponentiellt med totala antalet tecken som ett lösenord består 

av. Ett exempel på detta listas i tabell 3. 

Lösenord Antal tecken Tid att knäcka 

abcdefg 7 tecken ~ 0.29 millisekunder 

abcdefgh 8 tecken ~ 5 timmar 

abcdefghi 9 tecken ~ 5 dagar 

abcdefghij 10 tecken ~ 4 månader 

abcdefghijk 11 tecken ~ 10 år 

abcdefghijkl 12 tecken ~ 200 år 

Tabell 3 - Lista över olika lösenordslängd och hur lång tid det tar att knäcka dessa. Källa [19] 

2.1.3 Rekommendationer 

Vid användning av Microsofts system så rekommenderas användning av användarlösenord. Dessa 

lösenord måste dock uppfylla en del krav. Microsoft listar i sin dokumentation [11] två krav gällande 

lösenordskomplexitet.  

1. Det första kravet är att användarlösenord inte ska innehålla användarens användarnamn. Detta 

är oavsett om användarnamnet är uppdelat, innehåller punkter, kommatecken, bindestreck eller 

på annat sätt är ett försök att bryta upp namnet. 

2. Det andra kravet är att användarlösenordet måste innehålla tecken från minst tre av de fem 

kategorier som är listade i tabell 2. 

Utöver dessa krav ges deras rekommendation för bästa praxis när man utformar lösenord. Detta 

inkluderar kraven ovan, samt att lösenordet bör bestå av minst åtta tecken. Detta möjliggör att cirka  

218 biljoner (218 340 105 584 896) olika varianter av ett lösenord kan utformas, vilket gör det extremt 

svårt för en individ med ont uppsåt att knäcka en användares lösenord. 

National Institute of Standards and Technology (NIST) avråder dock från de tidigare nämnda 

rekommendationerna. I sin publicering [13] står det skrivet att kraven att uppfylla flera kategorier av 

tecken ofta resulterar i dåliga och svagt utformade lösenord. Vidare rekommenderas att offentliggjorda 

eller redan stulna lösenord inte återanvänds i någon form. Detta kan förhindras genom att använda något 

publikt tillgängligt uppslagsverk eller ordbok med redan offentliggjorda lösenord. 

Forskning [12] som gjorts på lösenordsutformning har visat tydliga bevis på vad som utgör säkra 

lösenord som användare lätt kan komma ihåg. Resultatet visar att lösenord som innehåller 12 tecken 

från två eller tre av de fem teckenkategorierna listade i tabell 2, samt passfraser som består av 16 tecken 

och innehåller minst två ord genererar det bästa resultatet. Dessa två varianter av lösenord bevisades 

mer säker än den mest förekommande varianten av lösenord som endast består av 8 tecken och innehåller 

tecken från kategori 1 till 4 i tabell 2. Lösenorden ansågs lätta att skapa och minnas för användaren 

samtidigt som de var av bra längd som varken var för kort eller för lång. Detta resulterade i att 

användarna inte skapade förutsägbara lösenord, vilket i sin tur gjorde lösenorden både svårgissade och 

svårknäckta med lösenordsverktyg. 
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2.2 Bakgrund om tangenttryckning 

2.2.1 Biometri 

Biometriska autentiseringsmetoder är en säkerhetsprocess som använder sig av mänsklig biometri för 

att verifiera en användares identitet mot ett säkerhetssystem. Detta är en metod som blir allt mer populär. 

[2] De främsta anledningarna till detta inkluderar smidigheten i autentiseringsprocessen och kravet för 

processen: mänsklig biometri. Biometri avser de anatomiska och beteendemässiga egenskaper som 

mänskliga individer innehar, och hur man med matematiska, statistiska och tekniska metoder använder 

sig av dessa. [3] 

Biometri är något som alla människor har, det är något de inte behöver komma ihåg och som sällan går 

förlorad. Detta gör metoden applicerbar till en mycket stor skala. En vanligt förekommande 

autentiseringsmetod som använder biometri är fingeravtrycksläsning. En annan är i form av 

tangenttryckningar. [2] 

Ett tangenttryck är en enda tryckning av en tangent på ett tangentbord. Hur dessa tangenttryckningar är 

unikt utförda kan användas för att beräkna tangenttrycksdynamik som sedan kan användas som 

parametrar för autentisering. [1] 

2.2.2 Funktioner 

Tidigare forskning inom området [2, 8] visar hur tangenttryckningar kan mätas och avgöras utifrån 

dynamiken av tangenttryckningarna. Detta kallas för tangenttryckningens funktioner. Det vardagliga 

användandet av ett tangentbord gör att flera tidfunktioner kan beräknas. [1, 2, 8] Dessa tidfunktioner 

presenteras i tabell 4 och illustreras i figur 1. 

Nr Funktion Beskrivning 

1. Varaktighet Tiden från att en tangent trycks ner tills att den släpps. 

2. Diagraftid (tryck-till-tryck-latens) Tidsintervallet mellan två följande tangenttryckningar. 

3. Flygtid (släpp-till-tryck-latens) Tidsintervallet mellan att släppa en tangent och att 

trycka ner nästa. 

4. Släpp-till-släpp-latens Tidsintervallet mellan två följande tangentsläpp. 

5. Ordets totala varaktighet Den totala tiden för att skriva ett enda ord, från första 

tangenttryckningen till det sista tangentsläppet. 

Tabell 4 - Funktionsbeskrivning. Källa [1] 

 

Figur 1 - Illustration av tangenttryckningsfunktioner för det skrivna engelska ordet "and". Källa [1] 

Tangenttryckningsfunktionerna kan därefter användas som verifierande parametrar för att bekräfta att 

det är rätt individ som matat in lösenordet.  
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Tangenttryckningsautentisering fungerar genom att utnyttja de existerande variationerna mellan olika 

individers unika inmatningar och funktioner. Av den anledningen är det önskvärt med små variationer 

av inmatningsrytmen för varje enskild individ, men stora variationer mellan flera olika individer. Med 

små variationer mellan en individs inmatningar så kan ett autentiseringssystem urskilja och godkänna 

legitima autentiseringsförsök från individen. Med stora variationer mellan flera individers inmatningar 

så kan autentiseringssystemet urskilja och neka falska autentiseringsförsök från potentiella bedragare. 

2.2.3 Bakgrund 

Redan mellan åren 1980 och 2000 kom den första forskningen och varianterna kring tangenttryckning 

som autentiseringsmetod. [2, 4, 5] Resultatet har därefter bevisats, vilket resulterade i ett första 

fungerande identitetsverifieringssystem. [6, 7] Detta system levererade falska alarm 5,5% av de legitima 

försöken och släppte in bedragare 55% av försöken. Denna forskning använde sig dock enbart av 

diagraftid som verifierande parameter. 

2.2.4 Användning 

Forskare [2] inom området argumenterar för att tangenttryckningsautentisering är ett givet tillägg till 

dagens IT-säkerhetssystem. Detta då dagens IT-rika samhälle ställer höga krav på säkerhetsåtgärder mot 

bedrägeri, imitation och obehörig åtkomst. Fördelarna med tangenttryckningsautentisering är många. 

Först och främst är det en väldigt billig metod, då man i utrustningsväg endast behöver ett tangentbord. 

[2, 8] Då detta är den enda typ av utrustningen som behövs, så krävs inte heller någon speciell kompetens 

för att autentisera sig. Detta gör i sin tur att metoden är applicerbar på en mycket stor skala. [1] 

Autentiseringsmetoden är inte heller inkräktande på användaren, då ingen övrig information än 

inmatningsrytmen används vid autentiseringen. [2] 

Tangenttryckningsautentisering används idag främst som tvåfaktorsautentisering tillsammans med ett 

användarlösenord. Verifieringen kan antingen vara statisk eller kontinuerlig. Statisk verifiering innebär 

verifiering vid ett specifikt tillfälle, såsom vid inloggning eller annan bekräftelseaktivitet. Kontinuerlig 

verifiering samlar ständigt in data för att bekräfta att det fortfarande är rätt användare som använder 

systemet. [2] 
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2.2.5 Exakthet 

Knapptryckningsautentisering har genomgått forskning [8] där skillnaden i exakthet har jämförts mellan 

olika funktioner. Det har även utförts jämförelser för att undersöka huruvida flera funktioner i 

kombination genererar autentiseringsresultat av större exakthet. 

Forskning [8] visar att användandet av enstaka funktioner ger ett mer exakt resultat, och att varaktighet 

är den funktion som genererar det mest exakta resultatet vid autentisering. Samma forskning visar även 

att varaktighet och ordets totala varaktighet i kombination genererar det mest exakta resultatet om 

multipla funktioner används. Flera funktioner i kombination genererar dock ett mindre exakt resultat 

överlag. Detta forskningsresultat har även bevisats ett flertal gånger. [9, 10] 

I forskningen [8] användes Wilcoxon Man Whitney-statistiktest för beräkningen av exaktheten. Detta är 

ett kraftfullt test som används för att jämföra medelvärdet på två populationer genom att testa en noll-

hypotes. Resultatet från forskningen presenteras som procent i form av två olika felaktighets-

klassifikationer. Dessa är Felaktigt godkännande, som inkluderar de icke-behöriga som fått tillträde till 

autentiseringssystemet och Felaktigt avslag, som inkluderar de behöriga som blivit nekad tillträde till 

autentiseringssystemet. Ju lägre procentsats för felaktighet, desto större exakthet för funktionen. 

Samtliga resultat från studien [8] presenteras i tabell 5. 

Funktion Felaktighet 

Varaktighet 6% 

Ordets totala varaktighet 10% 

Varaktighet + Ordets totala varaktighet 16% 

Flygtid 17% 

Diagraftid 18% 
Tabell 5 - Topp 5 olika funktioners felaktighet. Källa [8] 

För detta arbete kommer termen exakthet utgöra tidsdifferensen mellan flera inmatningar av ett unikt 

lösenord. Är flera inmatningar av samma lösenord tidsmässigt konsekvent så är exaktheten hög.  
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3 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver den metod som valts och vad den har för koppling till arbetets frågeställning. 

Arbetsprocessen, datagenereringsmetoden, populationen samt enkätundersökningen presenteras och 

motiveras. Här redogörs även för den bearbetning som undersökningens data har genomgått. 

3.1 Koppling mellan frågeställning och metod 
För att kunna besvara samtliga frågeställningar som låg till grund för detta arbete behövdes testdata 

genereras. Testdatat behövde i sin tur ge bevis på att exaktheten vid tangenttryckningsautentisering 

påverkas av komplexiteten från det använda lösenordet. 

För att kunna bevisa att lösenord med olika komplexitet ger olika resultat på den tidsmässiga 

inmatningen behövdes olika komplexitetskategorier tas fram. Detta gjordes enligt de olika 

lösenordsrekommendationerna som presenteras i avsnitt 2.1.3. Lösenordskategoriernas komplexitet 

utgör en variation av antal tecken, innehållande bokstäver, siffror och specialtecken. För varje kategori 

behövde lösenord tas fram. Dessa uppfyllde i sin tur de komplexitetskrav för den kategori de tillhörde. 

För att kunna jämföra flera inmatningars tidsmässiga egenskaper behövdes ett tidverktyg utvecklas. 

Verktygets uppgift var att utföra en tidmätning då användaren matar in lösenord av olika komplexitet. 

För att kunna jämföra flera inmatningars tidsmässiga egenskaper behövdes inmatningens funktioner 

beräknas. Som avsnitt 2.2.2 nämner kan detta göras med tangenttryckningens tryck- och släpptider. Att 

samla in tidsdata om när tangenterna tryckts ner samt släppts var därför ett krav för att kunna besvara 

arbetets frågeställningar. För att kunna beräkna tidsfunktionerna med större exakthet behövs varje 

lösenordsinmatning ske tre gånger per unikt lösenord. 

En viktig parameter som också måste tas i beaktning är hur många gånger felskrivningar sker. Detta 

påverkar dels de tidsmässiga egenskaperna för inmatningen, men ger även en viktig bild över vilka 

tangenter som påverkar inmatningsresultatet. Detta kan i sin tur ge svar på vilken kategori som är enklast 

att skriva mest konsekvent. Vilken tangent som tryckts ner och släppts måste därför också registreras av 

verktyget. 

3.1.1 Metodik 

Metodiken för detta arbete skulle kunna summeras som flera olika forskningsmetodiker, bland annat: 

• Fallstudie, då hela arbetet är en fördjupning inom området ”tangenttryckningsautentisering” 

med målet att få en berikad och djupgående förståelse av ämnet, samt bidra till den existerande 

forskningen inom ämnet. 

• Experiment, då arbetet inkluderar tester för att undersöka orsak och verkan-förhållandet genom 

att testa en hypotes. Detta i ett försök att bevisa eller motbevisa ett samband mellan en faktor 

och det observerade resultatet. I detta fall exaktheten av inmatningen och komplexiteten av det 

inmatade lösenordet. 

• Undersökning, då arbetet på ett systematiskt sätt samlar in data från en given population. 

3.2 Arbetsprocess 
Den arbetsprocess som genomgåtts för att nå resultatet i denna undersökning illustreras i figur 2. 

 

Figur 2 - Händelseförlopp för arbetsprocessen. 



Datagenerering   Metod och genomförande 
 

Examensarbete för kandidatexamen 17 Martin Gunnarsson 

 

3.3 Datagenerering 

3.3.1 Val av lösenord 

Resultatet presenterat i avsnitt 2.1.3 användes som grund för framtagandet av sex olika 

lösenordskategorier. Dessa kategorier har olika komplexitet med varierande längd och innehåll. De 

innehåller även varierande bokstäver och tecken från Microsofts teckenkategorier som presenterades i 

tabell 2. Kategoriernas utformning presenteras i tabell 6. 

Nr Kategoriutformning 

1 Lösenord med 8 tecken från 3 teckenkategorier. 

2 Lösenord med 8 tecken från 4 teckenkategorier. 

3 Lösenord med 12 tecken från 3 teckenkategorier. 

4 Lösenord med 12 tecken från 4 teckenkategorier. 

5 Passfras med 12 tecken från 4 teckenkategorier som innehåller minst 2 svenska ord. 

6 Passfras med 16 tecken från 4 teckenkategorier som innehåller minst 2 svenska ord. 

Tabell 6 - Undersökningens valda lösenordskategorier. 

Två lösenord per kategori upprättades därefter utifrån de kategorikrav som listats ovan. Detta för att 

säkerställa att det är kategorierna som påverkar inmatningen och inte det unikt utformade lösenordet. 

De slutgiltiga lösenorden som användes i undersökningen presenteras i tabell 7. 

1 2 3 4 5 6 

n7C5UTRA Rn8vL&BP 7Ata6JUDdjwd m5s%PDCeJOBU STOR46lilla# Retas!SE*koLLa78 

ZieZ2KPJ Ao2u#8QN c2Rtgbz8HDKE s6wBRR!TKxPj HEJsan2mitt& KALAS8@LakanEn!7 

Tabell 7 - Undersökningens valda lösenord för varje lösenordskategori. 

Kategoriuppbyggnaden illustreras i figur 3, där en kategori består av två olika lösenord (abc och hej). 

Dessa två lösenord utgörs av flera tangenttryckningar. Dessa tangenttryckningar kunde därefter 

användas för att beräkna inmatningens tidsfunktioner. Varje lösenord matades in tre gånger. Detta för 

att kunna beräkna tidsfunktionerna med större exakthet. 

 

Figur 3 - Illustration över kategoriuppbyggnad. 
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3.3.2 Rutin för datagenerering 

Som avsnitt 3.1 presenterade så behövdes ett verktyg för att generera tidsdata då en testperson matar in 

de olika lösenorden. Datagenereringen skedde genom ett webbverktyg skrivet i JavaScript och PHP.  

De testpersoner som deltog i undersökningen fick en inbjudan bestående av en länk till hemsidan för 

webbverktyget. När de besökte hemsidan så blev de presenterade med instruktioner för hur 

undersökningen skulle gå till. Instruktionerna återfinns i bilaga 2. De fick även ta del av 

förhandsgranskningen av gränssnittet som också illustreras i bilaga 2.  

Testpersonerna fick inte se lösenorden i förväg. De fick inte heller genomföra någon testinmatning av 

lösenorden. Detta för att de inte skulle kunna träna på lösenorden i förväg och på så vis påverka 

inmatningsresultatet. 

I och med att testpersonerna fick webbverktyget skickat till sig, innebar det att de kunde genomföra 

undersökningen när de ville. En diskussion om hur detta eventuellt kan påverka resultatet görs i avsnitt 

5.1.1 Diskussion datagenereringsmetod, samt avsnitt 5.1.3 Felkällor. 

Webbverktygets gränssnitt innehöll ett bildfält, ett textfält och en knapp. Rutinen för insamlingen skedde 

likt nedan: 

1. Bildfältet, eller bildhållaren, uppdaterades med en bild på det lösenord som skulle anges. 

Anledningen till att en bild användes istället för text var för att testpersonen inte skulle kunna 

kopiera det presenterade lösenordet och förvränga dynamiken och tiden för tangent-

tryckningarna. 

2. Testpersonen matade därefter in det presenterade lösenordet i textfältet där event registrerades 

för varje nedtryckning och släpp av en tangent. JQuery’s keydown() och keyup()-funktioner 

användes för detta ändamål. Varje unikt lösenord matades totalt in tre gånger. Anledningen till 

detta var för att kunna beräkna tidsfunktionerna med större exakthet. De 12 unika lösenorden 

resulterade därför i 36 unika inmatningar för en testperson. 

3. När eventen registrerades, sparades tillfälligt tangentkoden tillsammans med en tidsstämpel för 

när eventet skett. En tangentkod är den numeriska representation av den tryckta tangenten (till 

exempel: a = 65).  Tidsstämplarna skapades med JavaScript-funktionen event.timeStamp, vars 

värde utgör antalet millisekunder som gått från början av dokumentets (webbsidans) livslängd, 

tills att eventet registrerades. [16] 

4. Testpersonen klickade därefter på knappen. Om det fanns lösenord kvar i kön som ännu inte 

presenterats, så visades ett nytt lösenord för testpersonen. Hade testpersonen däremot utfört alla 

inmatningar för lösenorden i kön så förflyttades denne istället till en ny sida. I och med 

förflyttningen så skickades de tillfälligt sparade resultaten (tangentkoderna och tidsstämplarna) 

via HTTP:s POST-metod till den nya sidan. Där togs resultaten emot och skrevs till en textfil 

på samma server som webbplatsen låg på. Detta gjordes med PHP-funktionen file_put_contents, 

vilket bifogar texten i slutet av textfilen. 

5. Den nya sidan som testpersonen flyttades till innehöll ett frågeformulär. Frågornas uppgift var 

att ge information om testpersonens vardagliga datoranvändande, ålder, kön, samt eventuella 

nedsättningar som påverkar testpersonen förmåga att använda ett tangentbord. Denna 

information användes för att upptäcka samband mellan tangenttryckningsresultatet och 

testpersonens personliga egenskaper eller förklara eventuella avvikande inmatningsresultat. 

Frågorna i formuläret skrevs till samma textfil, efter testpersonens tangenttryckningsresultat.  
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3.3.3 Urval 

Individerna som verkade som testpersoner för undersökningen hade som mål att göra 

forskningsresultatet applicerbart på en storskalig population. Av denna anledning beslutades att 

undersökningen skulle nå testpersoner som besitter varierande tangentbordskunskaper och datorvana. 

En ”icke-sannolikhetsteknik” skulle därför gälla för urvalet av testpersoner. Detta innebar att 

distribuering av webbverktyget skulle ske till selektivt utvalda individer. Detta för att svaren med stor 

sannolikhet skulle ge ett brett utbud av resultat från individer med varierande bakgrund och personliga 

egenskaper. De olika testgrupperna bestod därför av: 

• Vänner och familj fungerade som primära testpersoner. Denna grupp representerade de 

”vardagliga användarna” med normala, varierande läs- och skrivkunnighet för tangentbord. 

• Klasskamrater, övriga elever på Högskolan Dalarna, samt arbetskollegor verkade som sekundär 

grupp av testpersoner. Denna grupp representerade de ”vana användarna” som använder 

tangentbord och dator till vardags och då troligtvis besitter en större vana för läs- och 

skrivkunnighet för tangentbord. 

• Övriga okända internetanvändare verkade som sista grupp av testpersoner. Denna testgrupp 

tillät att undersökningen nådde en större skala människor samtidigt som gruppen utgjorde en 

bra blandning av ”vardagliga användare” och ”vana användare”.  
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3.3.4 Bearbetning av data 

Som avsnitt 3.1 klargjorde, behövdes specifik data insamlas för att arbetets frågeställningar skulle kunna 

besvaras. Resultatet av datainsamlingen var i form av numerisk data bestående av flera datafält per 

tangenttryck. Dessa fält består av en tangentkod samt tidsstämplar för tangenttrycket och tangentsläppet. 

Dessa fält utformades enligt nedan: 

[Tangentkod]:[Tidsstämpel tryck]:[Tidsstämpel släpp]; 

Dessa tre datafält genererades för varje tangenttryck. Kolon placerades som avgränsare mellan varje 

datafält och de tre datafälten för den tryckta tangenten avslutades därefter med ett semikolon. Detta för 

att lättare kunna bearbeta resultatet och urskilja varje tangent och dess tillhörande datafält. Det sparade 

datat från en avklarad inmatning består därför av inmatningens teckenantal gånger tre datafält. Tabell 8 

ger ett exempel på hur detta numeriska data kan se ut. I exemplet har lösenordet abc123 matats in. 

Tangentkod Tidsstämpel tryck Tidsstämpel släpp 

65 9336 9370 

66 9592 9620 

67 9881 9916 

49 10 448 10 478 

50 10 686 10 714 

51 10 967 10 994 
Tabell 8 - Exempel över genererade datafält vid inmatning av lösenordet: abc123 

Med dessa datafält så kunde tangenttryckningarnas funktioner beräknas. Ekvationerna som användes 

för att beräkna funktionerna presenteras i tabell 9, där T = tryck, S = släpp och i = indexvärdet för den 

aktuella tangenten i följden. Beräkningsexempel ges också i tabell 9, med det exempeldata som 

presenteras i tabell 8. 

Funktion Ekvation Beräkningsexempel 

Varaktighet (𝑉𝐴 ∑ 𝑆𝑖 − 𝑇𝑖) 
(34 = 9370 - 9336) 

Diagraftid (𝐷𝑇 ∑ 𝑇𝑖+1 − 𝑇𝑖) 
(256 = 9592 - 9336) 

Flygtid (𝐹𝑇 ∑ 𝑇𝑖+1 − 𝑆𝑖) 
(222 = 9592 - 9370) 

Släpp-till-släpp-latens (𝑆𝑡𝑆 ∑ 𝑆𝑖+1 − 𝑆𝑖) 
(250 = 9620 - 9370) 

Ordets totala varaktighet (𝑂𝑇𝑉 ∑ 𝑆𝑛 − 𝑇1) 
(1658 = 10 994 - 9336) 

Tabell 9 - Ekvationer som användes vid beräkning av tangenttrycksfunktioner. 
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3.3.5 Beräkning av exakthet 

Inmatningarnas funktioner låg till grund för de slutgiltiga uträkningarna av exakthet. Beräkningar 

utfördes för samtliga lösenord och kategorier. Värdet för exakthet definieras av två matematiska 

uträkningar, vilka var: 

1. Medelvärdet av ett lösenord = Medelvärdet av tangenttryckningsfunktionerna för de tre 

inmatningarna av ett lösenord. 

2. Exaktheten av en kategori = Differensen mellan de två medelvärdena för lösenorden i samma 

lösenordskategori. 

Uträkningsprocessen kan summeras som tre olika nivåer. 

• Funktionsnivå: För varje inmatning beräknades funktionernas medelvärde. Detta resulterade i 

ett medelvärde per funktion och inmatning. 

• Lösenordsnivå: Därefter beräknades varje lösenords medelvärde utifrån de tre inmatningarnas 

medelvärde. Detta resulterade i ett medelvärde per funktion och lösenord. 

• Kategorinivå: Sist så beräknades varje kategoris exakthet. Exaktheten utgör differensen mellan 

medelvärdena av de två lösenorden i samma kategori. 

Hela beräkningsprocessen illustreras i figur 4, där två lösenord från samma kategori (abc och hej) 

används som exempel. De ekvationer som användes listas i tabell 9 och 10. 

 

Figur 4 - Illustration av beräkningsprocessen för exakthet. 
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Med denna beräkningsprocess får varje kategori en differenssumma som utgör dess exakthet. Alla 

testpersoner får ett värde på exakthet för varje kategori. Medelvärdet av samtliga deltagares exakthet 

blev de sex kategoriernas slutgiltiga resultat. Med dessa resultat kunde den slutgiltiga jämförelsen ske 

där den mest konsekventa och exakta lösenordskategori tydligt kunde urskiljas. Hela jämförelse-

processen illustreras i figur 5. De ekvationer som användes listas i tabell 10. 

 

Figur 5 - Illustration av jämförelsesprocessen för exakthet. 

 

Värde Ekvation 

Medelvärde �̅� =
1

𝑛
(∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

) =
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
 

Standardavvikelse 𝑆 =  √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1

𝑁 − 1
 

Differens 𝐷𝑖𝑓𝑓 =  ∑ 𝑥1 − 𝑥2 

Tabell 10 - Ekvationer som användes vid beräkning av lösenordsexakthet. 

 

3.3.6 Beräkning av felskrivningar 

För att beräkna antalet felskrivningar som skett för varje inmatning så användes tangentkoderna. En 

tangentkod med värde 8 visar att tangenten för ”baksteg” har använts. På samma sätt visar tangentkoden 

med värde 46 att tangenten ”delete” har använts. Genom att räkna antalet av dessa tangentkoder per 

lösenord, kan antalet felskrivningar lätt beräknas. 
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3.4 Enkäter 
Enkätundersökningar är ett bra tillägg och hjälpmedel för att snabbt få en överblick över de som deltagit 

i en undersökning. Med denna överblick kan forskningsresultatet eventuellt appliceras på en större 

population av samma fördelning. Det kan i vissa fall även användas för att förklara forskningsresultat. 

Av den anledningen genomfördes en enkätundersökning för de som deltog i undersökningen. 

3.4.1 Motivering till frågor 

Målet med enkäten var att få en överblick av deltagarna i undersökningen. Detta inkluderar deras 

personliga egenskaper och huruvida de besitter större eller mindre datorvana. Anledning till detta är för 

att se om deltagarna utgör en bra representation av en större population. Överblicken kan även användas 

för att urskilja eventuella samband mellan tangenttryckningsresultatet och de personliga egenskaperna 

eller datorvanorna. Det tillåter även att vissa avvikande eller felaktiga resultat snabbt kan förklaras. 

Målet med enkätundersökning var även att kunna ligga till grund för eventuellt fortsatt arbete inom 

ämnet, där forskningen istället kan inrikta sig mot en specifik grupp deltagare för att bevisa samma 

hypotes. 

Frågorna utformades på ett sådant sätt att anonymiteten och integriteten av deltagarna bevarades. Detta 

genom att inte efterfråga direktkopplande uppgifter om deltagaren. Till exempel genom att använda 

nummerspann istället för exakta nummer. Detta gjordes främst på grund av den nya dataskyddslagen 

GDPR som menar att minimalt med personuppgifter bör lagras. Det bör också endast vara 

personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet med undersökningen. Anonymitet och pseudonymitet 

rekommenderas även av GDPR. 

Frågorna som användes var: 

• Vad är ditt kön? 

• Vad är din ålder? 

• Hemma - hur många timmar per dag spenderar du vid en dator? 

• På jobbet - hur många timmar per dag spenderar du vid en dator? 

• Vad gör du när du använder datorn? (Du kan välja flera alternativ) 

• Har du någon nedsättning som påverkar ditt sätt att använda ett tangentbord? 

Samtliga frågor och svarsalternativ finns illustrerade i bilaga 3. 

3.4.2 Bearbetning av enkätsvar 

Enkätsvaren skrevs till samma textfil som tangenttryckningsresultaten. Denna textfil låg på samma 

filserver som hemsidan med webbverktyget. En deltagares enkätsvar skrevs direkt efter dennes tangent-

tryckningsresultat, vilket gjorde att svaren och resultaten lätt kunde paras ihop. 

Svaren kopierades därefter till en Excelfil där de sammanställdes och illustrerades. Detta gjordes med 

Excels egna diagramskapare. 
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4 Resultat och analys 
Kapitlet presenterar samt analyserar resultatet och svarsfrekvensen från arbetets undersökningar. 

Av de 255 tillfrågade valde 82 att delta i undersökningen. Detta resulterar i 32% svarsfrekvens. Av dessa 

82 resultat kunde dessvärre endast 41 användas för vidare undersökning. De övriga 41 resultaten var 

antingen förvrängda eller oanvändbara av olika anledningar. Detta diskuteras vidare i avsnitt 5.1.3. 

Dessa svar har därför exkluderats från den slutgiltiga beräkningen och sammanställningen. Resultatet 

baseras därför på totalt 1476 unika inmatningar från 41 olika deltagare. 

4.1 Resultat för tangenttryckningar 
Som beskrivet och illustrerat i avsnitt 3.3.5 blev det slutgiltiga resultatet ett medelvärde och 

standardavvikelse för varje tangenttryckningsfunktion, och för varje lösenordskategori. Medelvärdet 

och standardavvikelsen är beräknat utifrån samtliga deltagares tangenttryckningsresultat och 

tidsdifferensen av dessa. Varje medelvärde och standardavvikelse summeras även för varje kategori och 

funktion. Dessa summor gör att man lätt kan urskilja vilken kategori och funktion som har minst 

differens och då även varit mest konsekvent för samtliga deltagare. 

Resultatet för de 41 tangenttryckningarna presenteras i tabell 11 och illustreras i figur 6 och 7. 

 

Tabell 11 - Resultat för tangenttryckningar.  

  

Figur 7 - Stapeldiagram över kategoriernas differenssumma. Figur 6 - Linjediagram över kategoriernas differenssumma. 
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4.1.1 Totalresultat 

Summan av samtliga medelvärden listas i tabell 11. Denna summa visar att kategori 5 har det lägsta 

medelvärdet för samtliga funktioner, med kategori 1 strax därefter. Detta visar att majoriteten av 

användarna har skrivit lösenorden från kategori 5 med minst tidsdifferens för samtliga funktioner. 

Den genomsnittliga standardavvikelsen listas därefter i tabell 11. Denna summa visar att kategori 1 har 

den lägsta standardavvikelsen för samtliga funktioner. Kategori 5 hamnar där på en andra plats, med 

kategori 3 strax därefter. Detta visar att majoriteten av användarna har skrivit lösenorden från kategori 

1 med minst tidsvariation för samtliga funktioner. 

Kategori 2 och kategori 6 har båda summor i mitten av de övriga kategorierna. Kategori 4 har dock den 

sämsta summan för både medelvärde och standardavvikelse. Detta betyder att kategori 4 har fått många 

varierande och inkonsekventa resultat från samtliga deltagare. Det är värt att notera att dessa kategorier 

är de enda som innehåller specialtecken. 

4.1.2 Funktionsresultat 

Resultatet för de fem tangenttryckningsfunktionerna presenteras i tabell 11 och illustreras i figur 8. 

Summan av samtliga funktioners medelvärden och standardavvikelser listas i den sista kolumnen i tabell 

11. Resultatet visar att funktionerna för Drifttid (DT) och Släpp-till-släpp-latens (StS) är betydligt mer 

konsekvent än de övriga funktionerna. StS är dock den mest konsekventa funktionen med längst summa 

för både medelvärde och standardavvikelse. 

De tre sämsta funktionerna var Varaktighet (VA), Flygtid (FT) och Ordets totala varaktighet (OTV). 

Dessa var betydligt mer inkonsekventa, vilket kan utläsas från deras höga medelvärde och 

standardavvikelse. 

 

Figur 8 - Stapeldiagram över funktionernas differenssumma. 
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Tabell 12 använder data från tabell 11 och listar de fem bästa funktionerna eller funktions-

kombinationerna och vilken lösenordskategori som bör användas i varje enskilt fall för att få det mest 

exakta autentiseringsresultatet. 

Nr Funktion Mest exakt kategori Standardavvikelse 

1. StS Kategori 5 45,51 

2. DT Kategori 5 55,04 

3. StS + DT Kategori 5 100,55 (45,51 + 55,04) 

4. FT Kategori 2 545,77 

5. VA Kategori 3 664,77 
Tabell 12 - Lista över de fem mest exakta funktionskombinationerna. 

Denna sammanställning ger en tydlig överblick över vilka funktionskombinationer och tillhörande 

lösenordskategorier som ger det mest exakta autentiseringsresultatet. Här kan utläsas att kategori 5 är 

den mest exakta lösenordskategori för de två bästa funktionerna; StS och DT. Kategori 5 är även så 

konsekvent att dessa två funktioner i kombination ger ett mer exakt autentiseringsresultat än de övriga 

tangenttryckningsfunktionerna. 

4.1.3 Felskrivningsresultat 

Resultatet för antalet felskrivningar presenteras i tabell 11 och illustreras i figur 9. Resultatet visar att 

lösenorden från kategori 3 var lättast att skriva rätt. Detta med endast 3,25% felaktiga tangenter. Värst 

var kategori 5 som skrivfel inträffade på 5,93% av tangenterna. 

 

Figur 9 - Stapeldiagram över kategoriernas felskrivningsprocent. 
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4.2 Resultat för enkäter 
För de 41 knapptryckningsresultat som exkluderades från den slutgiltiga beräkningen och 

sammanställningen, så exkluderades även de tillhörande enkätsvaren. Resultatet för de 41 resterande 

enkätsvaren presenteras i tabell 13. För att se enkätsvaren i diagramform, se bilaga 4. 

 

Tabell 13 - Resultat för enkätsvar. 

Av de 41 testpersoner som besvarade enkäten var 63% män och 37% kvinnor. Majoriteten av deltagarna 

var inom åldersspannet 18–24. Dessa utgjorde 41%. 

Datortiden varierade både i hemmet och på jobbet. Resultatet tyder dock på att många av deltagarna har 

en viss datorvana och att majoriteten använder en dator varje dag. Aktiviteten som utfördes vid 

datoranvändandet varierade också mycket. Den vanligaste aktiviteten var dock arbete. 

Ingen av deltagarna hade någon nedsättning som påverkade deras sätt att använda ett tangentbord. 

 

Figur 10 - Cirkeldiagram över deltagarnas könsfördelning. 

 

Figur 11 - Cirkeldiagram över deltagarnas åldersfördelning.  

Alternativ Antal Alternativ Antal Alternativ Antal Alternativ Antal Alternativ Antal Alternativ Antal

Man 26 0-17 0 0 1 0 5 Arbete 36 Ja 0

Kvinna 15 18-24 17 0-1 3 0-1 7 Nyheter 22 Nej 41

25-34 13 1-3 8 1-3 4 Chattar 23

35-44 4 3-5 11 3-5 2 Sociala medier 33

45-54 6 5-8 7 5-8 16 Spelar spel 25

55-64 0 8+ 11 8+ 7 Inget av ovanstående 1

65+ 1

Summa: 41 41 41 41 (Flervalsfråga) 41

Kön Ålder Datortid - Hemma Datortid - Jobbet Datoraktivitet Nedsättning
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5 Diskussion och slutsats 
Kapitlet inleds med en diskussion av de valda metoderna för datagenerering och enkätundersökning. 

Därefter diskuteras arbetets felkällor och rekommenderade åtgärder för dessa. Sist ges en slutsats 

utifrån det resultat som presenterats av arbetet. Här ges även förslag på framtida arbete inom området. 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Diskussion datagenereringsmetod 

Det finns både för- och nackdelar med den valda datagenereringsmetoden. Dessa diskuteras i större 

detalj nedan. 

Fördelar 

Datagenereringsmetoden uppfyllde de krav som tagits fram i planeringsfasen av detta arbete. 

Webbverktyget som utvecklades gjorde det möjligt att utföra tidmätningar för de tangenttryck som 

gjordes då en testperson matade in lösenord av olika komplexitet. Verktyget sparade även 

tangentkoderna för de tangenter som tryckts ner under lösenordsinmatningen, vilket gjorde det möjligt 

att utläsa om felskrivningar skett. 

Webbverktyget gjorde det möjligt för testdeltagarna att utföra undersökning på distans. Detta då 

verktyget fanns tillgängligt dygnet runt på en offentlig webbadress. Testpersonerna var alltså inte 

tvungen att bege sig till en specifik plats vid ett särskilt tillfälle för att ha möjlighet att delta i 

undersökningen. 

Det var även en stor fördel att verktyget var ett webbverktyg och inte en mjukvara eller applikation. 

Webbverktyget var installerat och konfigurerat, redo för testpersonerna. Detta gjorde att testpersonerna 

inte behövde krångla med en egen installation och konfigurering av verktyget. Detta innebar även att ett 

verktyg endast behövde utvecklas, istället för en applikation per operativsystem. 

Datainsamlingen underlättades också av den valda metoden. Detta då all undersökningsdata samlades 

in till ett och samma ställe. Hade istället en applikation behövts installeras hos testpersonerna så hade 

datainsamlingen försvårats betydligt. 

De lösenordskategorier och lösenord som användes i undersökningen utgör en bra blandning med 

påverkande parametrar, såsom lösenordslängd, bokstäver, specialtecken och siffror. Då lösenords-

kategorierna tagits fram utifrån rekommendationer från stora aktörer och forskare inom området utgör 

de en bra blandning och är väldigt applicerbar på en stor skala av de lösenord som används i digitala 

miljöer. 

Nackdelar 

Trots att datagenereringsmetoden uppfyllde de krav som tagits fram i planeringsfasen och kom med 

många fördelar, så fanns det även en del nackdelar med den valda metoden. 

Omgivningen och det mentala tillståndet hos deltagaren är något som inte kan tas i beräkning när 

datagenereringen sker på detta sätt. Deltagarna har möjlighet att göra undersökningen när som helst på 

dygnet. Detta kan leda till att vissa gör den när de är ostörda i sitt hem och de känner sig utvilade, pigga 

och lugna. Andra testpersoner kanske istället väljer att göra undersökningen när de är i en stökig miljö 

med många störningsmoment, samtidigt som de känner sig trötta, arga eller ledsna. Detta påverkar sättet 

de utför inmatningen. Det är dock nästintill omöjligt att tillgodose och hantera de existerande 

skillnaderna i det mentala tillståndet hos deltagarna. 

Kvaliteten och skicket på testpersonens använda tangentbord är inte heller något som tas i beaktning 

med den valda datagenereringsmetoden. Detta är även något som hade gett samma förutsättningar för 

testpersonerna om undersökningen genomförts på ett och samma fysiska ställe. 
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Lösenorden och webbverktyget var framtaget för att främst utföras på svensktalande testpersoner. Detta 

då passfraserna innehöll vanligt förekommande svenska ord och instruktionerna för webbverktyget 

endast gjordes tillgängligt på svenska. Arbetet skulle dock likväl kunna utföras på engelsktalande eller 

andra språk om instruktionerna översattes och passfraserna istället innehåller ord från det valda språket. 

Detta skulle kunna utföras som fortsatt arbete på ämnet. 

5.1.2 Diskussion enkätundersökning 

De som valde att delta i undersökningen framgår av resultatet för enkätundersökningen. Det finns både 

för- och nackdelar med de utvalda testpersonerna för undersökningen. Dessa diskuteras i större detalj 

nedan. 

Fördelar 

Testpersonerna som valdes för att delta i undersökning utgör en bra blandning av individer. 

Enkätresultatet som presenterades i avsnitt 4.2 visar att den undersökta populationen främst består av 

deltagare i åldersgruppen 18–24. Trots att de olika åldersgrupperna var ojämnt fördelade så återspeglar 

det ändå verkligheten rätt väl. Omyndiga och vuxna som är i, eller närmar sig, pensionsåldern är ganska 

väntat att vara minoriteter på internet, medan unga vuxna och vuxna i medelåldern är allt vanligare. 

Detta är något enkätundersökningen återspeglar väl. 

Nackdelar 

Då hälften av testresultaten behövde exkluderas gjorde det att den kvarvarande populationen blev mer 

obalanserad. Då den kvarvarande populationen främst består av vardagliga användare med varierande 

datorvana och personliga egenskaper så gör det detta arbete främst applicerbar på en större population 

av samma typ. Hade istället fler resultat kunnat användas från de exkluderade resultaten så hade även 

deltagarpopulationen sett mer jämnfördelad ut. Detta hade även varit fallet om svarsfrekvensen hade 

varit större och fler undersökningsresultat hade kommit in. 
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5.1.3 Felkällor 

Felkällor är de faktorer eller orsaker som påverkat undersökningsresultatet i någon form. Dessa 

diskuteras i större detalj nedan. 

Enhetsval 

Undersökningen och webbverktyget var ursprungligen tänkt att utföras via dator och ett fysisk 

tangentbord. Eftersom att webbverktyget kunde nås via en webbadress så kunde dock undersökningen 

genomföras på andra enheter med internettillgång. Detta var dock inte något som inkluderades i 

planeringen och utvecklingen av verktyget. Det gjordes därför ingen aktiv åtgärd för att förhindra 

genomförandet på övriga enheter. 

Då testpersoner kunde utföra undersökningen via telefon, surfplatta eller dator var en del varierande 

resultat att vänta. Undersökningen tog inte hänsyn till vilken enhet som valts och dokumenterade inte 

heller vilket resultat som genomförts med vilken enhet. Många resultat kan dock antas ha genomförts 

på en telefon då vissa resultat hade en högre genomförandetid än majoriteten. Det finns dock inget sätt 

att bekräfta detta då genomförandetiden helt enkelt kunde bero på testpersonens användande, hastighet 

och erfarenhet av tangentbord. Att testpersonen utfört undersökningen på en viss enhet är dock inget 

som påverkar resultatet och mätningen av den tidsmässiga exaktheten, då resultatet endast är beräknat i 

relation till sig själv. 

Något som däremot kan påverka resultatet är det faktum att telefoner och surfplattor ofta inleder en 

inmatning med en versal. Detta sker ofta per automatik. Om det presenterade lösenordet inleds med en 

gemen så måste därför testpersonen uttryckligen avaktivera ”Caps lock” eller ”Shift” för att istället 

skriva den inledande bokstaven som en gemen. 

Siffror och specialtecken som skrivs via telefon eller surfplatta måste oftast göras från en underliggande 

sida i tangentbordet. Detta kan i sin tur resultera i längre tider för inmatningen. Detta är dock inte heller 

något som påverkar resultatet och mätningen av exakthet, då resultatet endast är beräknat i relation till 

sig själv. Vidare så skulle den underliggande menyn som kräver ett extra tangenttryck kunna jämföras 

med ”Shift” eller ”Alt” som krävs vid inmatning via ett tangentbord för dator. Skillnaderna i tid är 

därför att se som likgiltiga. 

Exkluderade resultat 

Som nämnts i tidigare avsnitt var vissa undersökningsresultat förvrängda eller oanvändbara av olika 

anledningar. Dessa anledningar förklaras i större detalj nedan. 

Undersökningar som gjorts via Android-enheter visade sig vara oanvändbara i undersökningen och har 

därför exkluderats. Detta då inmatningsresultatet blev felformaterat.  

Android-enheter gjorde ingen skillnad på registreringen för tangenttryck och tangentsläpp. En tangent 

fick därför samma tidsstämpel för både nedtryckningar och uppsläpp. Funktionen för Varaktighet gick 

därför inte att beräkna, då resultatet alltid blir noll. 

Android-enheter skapade även ett annat allvarligt fel och genererade alltid samma tangentkod för alla 

nedtryckningar och uppsläpp. Detta var tangentkod 229. Detta problem är ett omdiskuterat ämnet som 

dessvärre inte var känt under planeringsfasen för detta arbete. Det går därför inte att avgöra vad 

testpersonerna har matat in fel eller hur många felskrivningar som gjorts. Det går endast att räkna antalet 

tecken i inmatningen och avgöra om några felinmatningar har skett. 

Testpersoner som använt Android-enheter för genomförandet av undersökningen har därför exkluderats 

från slutberäkningen. Dessa testpersoner kunde med enkelhet urskiljas från de övriga resultaten genom 

att alla tangentkoder visade värde 229. 
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Ett annat allvarligt problem som orsakade oanvändbara undersökningsresultat var testanvändare som 

utförde undersökningen under extremt lång tid. Tidmätningen och timern startar då webbsidan läses in, 

och stoppas då testpersonen sänder in sitt resultat. Detta fungerade utmärkt för testpersoner som utförde 

undersökningen under en sittning och inom en rimlig period, till exempel mellan 0 till 30 minuter. 

Testpersoner som däremot utförde halva undersökningen, tog en paus och därefter gjorde resten fick ett 

oanvändbart resultat. Detta gäller även deltagare som öppnade sidan för undersökningen, lät sidan vara 

öppen och utförde den vid ett senare tillfälle. Vissa testpersoner slutförde undersökningen flera timmar 

efter att sidan först öppnades. Detta resulterar i att timern får för stora värden att hantera. Antalet 

millisekunder som gått från att sidan lästes in blir en otroligt stor summa. Tidsstämplarna blev därför så 

stora att decimalerna exkluderades. När decimalerna saknades blev det ingen skillnad mellan de två 

enorma talen för tangenttrycket och tangentsläppet. Funktionen för Varaktighet resulterade därför alltid 

i noll, vilket gjorde hela testresultatet oanvändbart. Undersökningsresultat som består av dessa enorma 

summor har därför exkluderats från det slutgiltiga resultatet. 

Övriga felkällor 

Vanliga textfält för lösenord brukar vanligtvis nollställas eller återställas om ett felaktigt lösenord har 

matats in. Detta var inte fallet i denna undersökning. Om ett lösenord var felaktigt inmatat så blev 

testpersonen notifierad om detta och gavs istället möjlighet att justera den bokstav eller tecken som var 

felaktigt. Även om beräkningen fungerar för undersökningens ändamål så återspeglar det inte 

verkligheten på ett korrekt sätt. Detta skulle däremot kunna testas och undersökas i ett fortsatt arbete. 

Vid vanligt skapande och användande av lösenord tillkommer vanligtvis en form av inlärningskurva för 

inmatningen av lösenordet. En konsekvent inmatningsrytm tar form ju fler gånger man skriver 

lösenordet. Det kan i vissa fall även kännas lättare att mata in lösenordet när en vana för 

tangentordningen och handsättning tar form. Detta är inte något som undersökningen aktivt hanterar, 

tillgodoser eller undersöker. Det är allmänt känt att individer kan besitta olika snabb inlärningsförmåga. 

För vissa testpersoner kan det därför räcka med en eller två inmatningar av samma lösenord för att en 

ökad inmatningsrytm börjar ta form. Andra testpersoner kanske kräver längre tid för att utveckla ett 

konsekvent inmatningsmönster. Detta skulle därför kunna ses som en felkälla, men skulle samtidigt 

kunna ligga till grund för ett intressant fortsatt arbete. 
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5.1.4 Åtgärder 

Hade arbete hade gjorts om idag eller reproduceras i framtiden så bör vissa åtgärder vidtas för att uppnå 

ett så exakt resultat som möjligt. Dessa åtgärder rekommenderas baserat på den kunskap som förvärvats 

under detta arbete. 

Enhetsval 

Undersökningen skulle begränsas till att endast fungera för testade enheter. Dessa enheter skulle i sin 

tur ha testats för att se om de levererar ett användbart resultat eller inte. Ett enkelt sätt att undersöka 

vilken enhet som används av testpersonen vore genom att ha ett skript i webbverktyget som kollar vilken 

webbläsare och operativsystem som körs på den enhet som besöker webbsidan. Om enheten är av 

godkänd art så släpps den igenom till hemsidan. Om enheten däremot är av den svartlistade typen så kan 

ett meddelande visas där testpersonen ombeds besöka samma webbplats från en annan enhet. Android-

enheter skulle kunna vara en svartlistad enhet. 

Alternativt så skulle samma undersökning kunna utföras men med inriktning till olika specifika enheter 

och system. Detta skulle kunna utföras som fortsatt arbete för att bekräfta detta arbetets undersöknings-

resultat. 

Tidsbegränsning 

För att slippa problemet där testpersoner utför undersökning under extremt lång tid så skulle en 

tidsbegränsning införas. Timern skulle kunna utföra tidmätningen på samma sätt som i detta arbete men 

en ytterligare timer skulle kunna räkna ner från en rimlig tid, till exempel 15 eller 20 minuter. Om 

undersökningen inte slutförts inom den avsatta tiden så skulle webbsidan kunna laddas om och därmed 

även nollställa båda timrarnas tider. 

Nollställa textfält vid fel 

För att på ett bättre sätt återspegla verkligheten och en vanlig lösenordsinmatning så borde textfältet för 

lösenordsinmatningen nollställas då användaren försöker skicka in ett felaktigt lösenord. Detta bör 

samtidigt nollställa tidmätningen och beräkna alla funktioner på nytt. Detta för att ge ett mer riktigt 

resultat. 
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5.2 Slutsatser och rekommendationer 
Målet med detta arbete var att besvara fyra frågeställningar kopplade till tangenttryckningsautentisering 

och lösenordskomplexitet. För att åstadkomma detta gjordes efterforskning inom lösenordskategorier 

och tangenttryckningsautentisering. Därefter utvecklades ett webbverktyg som användes för att samla 

in tangenttryckningsdata från testpersoner. Detta data har därefter analyserats, genomgått beräkningar 

och sedan sammanställts för tydligare överskådning och analys.  

Resultatet från det insamlade datat ger en tydlig överblick över den tidsmässig exakthet som förekommer 

vid lösenord med olika komplexitet. Resultatet är i form av ett medelvärde och standardavvikelse för 

varje tangenttryckningsfunktion, för varje lösenordskategori. Medelvärdet och standardavvikelsen är 

beräknat utifrån samtliga deltagares tangenttryckningsresultat och tidsdifferensen från dessa.  

De frågeställningar som arbetet grundades på besvaras nedan. 

1. Påverkas lösenordsinmatningens tidsmässiga exakthet av komplexiteten från det använda 

lösenordet? 

Resultatet från det insamlade datat visar en stor variation av medelvärden och standardavvikelser för de 

olika lösenordskategorierna. Detta innebär även en stor variation av den tidsmässiga exaktheten. Hade 

autentiseringsförsök gjorts med de lösenordskategorier och lösenord som använts i detta arbete så hade 

autentiseringsresultatet varierat på samma sätt. Det är därför sant att den tidsmässiga exaktheten 

påverkas av komplexiteten från det använda lösenordet. 

2. Vilken lösenordskategori är mest lämplig för tangenttryckningsautentisering? 

Resultatet från det insamlade datat visar att lösenordskategori 1 ger det mest konsekventa resultatet när 

alla tangenttrycksfunktioner används som autentiserare. Detta baserat på summan av alla funktionernas 

standardavvikelse, där kategori 1 hade lägst summa. Kategori 5 har dock visat sig överlägsen vad gäller 

enskilda funktioner. Detta då kategori 5 har lägst medelvärde och standardavvikelse för de tre mest 

konsekventa funktionskombinationerna. Av denna anledning anses lösenordskategori 5 mest lämplig för 

tangenttrycksautentisering. 

3. Vilken teckenkategori har störst inverkan på en lösenordsinmatnings tidsmässiga 

exakthet? 

Resultatet från det insamlade datat visar att lösenord som innehåller specialtecken har betydligt större 

medelvärde och standardavvikelse, och därav även sämre tidsmässig exakthet. Specialtecken är därför 

den kategori som påverkar den tidsmässiga exaktheten mest.  

4. Är den mest exakta tangenttryckningsfunktionen densamma för alla lösenordskategorier? 

Resultatet från det insamlade datat visar att Drifttid (DT) och Släpp-till-släpp-latens (StS) var de två 

funktioner som var mest konsekvent för samtliga deltagare och lösenordskategorier. Hade en riktig 

autentisering skett med samma tidmätning och beräkningsmetod som i detta arbete så hade dessa 

funktioner gett det mest exakta autentiseringsresultatet. 

Den funktion som hade minst standardavvikelse varierade dock för de olika kategorierna. StS hade lägst 

standardavvikelse för kategorierna 1, 4, 5 och 6. DT hade lägst standardavvikelse för kategorierna 1 och 

3. Den mest exakta tangenttryckningsfunktion varierar beroende på komplexiteten från det använda 

lösenordet. Frågeställningen är därför falsk. 
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5.2.1 Lösenordsrekommendation 

Många faktorer väger in när lösenordskrav eller rekommendationer ska tas fram i samband med 

tangenttryckningsautentisering. Den främsta faktorn är vilka tangenttryckningsfunktioner som ska 

användas som autentiserare. Detta arbete har bevisat att den mest exakta tangenttryckningsfunktionen 

varierar beroende på vilken lösenordskategori som används. På samma sätt varierar den mest exakta 

lösenordskategori beroende på vilken tangenttryckningsfunktion som används i autentiseringssystemet. 

Detta arbete har presenterat de fem bästa funktionskombinationerna och vilken lösenordskategori som 

bör användas i varje enskilt fall för att få det mest exakta autentiseringsresultatet.  

Detta arbete har visat att lösenordskategori 1 ger det mest konsekventa resultatet när alla 

tangenttrycksfunktioner används som autentiserare. Kategori 5 har dock visat sig överlägsen vad gäller 

enskilda funktioner. Detta då kategori 5 har lägst medelvärde och standardavvikelse för de tre mest 

konsekventa funktionskombinationerna. Av denna anledning anses lösenordskategori 5 mest lämplig för 

tangenttrycksautentisering för att få ett så exakt autentiseringsresultat som möjligt. 

5.2.2 Fortsatt arbete 

Detta arbete har bevisat att exaktheten av tangenttryckningsautentisering påverkas av det valda 

lösenordet och dess komplexitet. Det har samtidigt skapats bra underlag för framtida arbete inom 

området. Dessa berörs i större detalj nedan. 

• Återskapa med rekommenderade åtgärder 

Då få arbeten inom detta ämnesområde har utförts så fanns det många misstag och felkällor att 

upptäcka. Detta arbete har påträffat och berört en mängd olika felkällor. Ett fortsatt arbete skulle 

därför kunna vara att reproducera denna undersökning och utföra de rekommenderade 

åtgärderna för felkällorna. Det kan då bevisa eller motbevisa detta arbetes resultat under ännu 

bättre förutsättningar. 

• Systeminriktning 

Ett fortsatt arbete skulle kunna vara att bevisa eller motbevisa samma slutsats och resultat men 

inriktat mot olika system eller enheter. Till exempel så skulle samma undersökning och 

webbverktyg kunna sättas upp men att testpersonerna endast tillåts utför undersökningen via en 

vald enhet, såsom dator, telefon eller surfplatta. 

• Undersökning av fler lösenord 

Ytterligare lösenord kan tas fram och testas för varje lösenordskategori. Även övriga eller 

ytterligare lösenordsrekommendationer kan testas för att antingen motbevisa eller bevisa 

slutsatsen och resultatet ytterligare. 

• Lösenordsrekommendationer för olika åldersgrupper 

Ett arbete som undersöker huruvida olika lösenordskategorier är bättre anpassade för olika 

åldersgrupper kan göras. Detta arbete ligger väl till grund för ett sådant arbete. Mycket av detta 

arbete kan återanvändas men där testpopulationen istället utgör en jämnare fördelning över de 

olika åldersgrupperna. Jämförelser mellan gruppernas resultat kan därefter användas som 

slutsats. 

• Lösenordsrekommendationer för olika komplexitetsparametrar 

Detta arbete har enbart använt sig av teckenkategorier och lösenordslängd som de olika 

komplexitetsparametrarna. Vidare undersökning kan göras där andra komplexitetsparametrar 

används vid utformningen av lösenordskategorier och lösenord. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 - Källkod för webbverktyg 

7.1.1 Keystrokes.php 

<!--[if lt IE 7]>      <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7"> <![endif]--> 

<!--[if IE 7]>         <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8"> <![endif]--> 

<!--[if IE 8]>         <html class="no-js lt-ie9"> <![endif]--> 

<!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js"> <!--<![endif]--> 

 <head> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

        <title>Examensarbete - Martin Gunnarsson</title> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

     

        <!-- Place favicon.ico and apple-touch-icon.png in the root directory --> 

        <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico"> 

     

        <!-- <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,700' 

rel='stylesheet' type='text/css'> --> 

         

        <!-- Animate.css --> 

        <link rel="stylesheet" href="css/animate.css"> 

        <!-- Icomoon Icon Fonts--> 

        <link rel="stylesheet" href="css/icomoon.css"> 

        <!-- Bootstrap  --> 

        <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"> 

        <!-- Owl Carousel --> 

        <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css"> 

        <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css"> 

     

        <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> 

     

     

        <!-- Modernizr JS --> 

        <script src="js/modernizr-2.6.2.min.js"></script> 

        <!-- FOR IE9 below --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

        <script src="js/respond.min.js"></script> 

        <![endif]--> 

 </head> 

 <body> 

 <div class="box-wrap"> 

  <header role="banner" id="fh5co-header"> 

   <div class="container"> 

    <nav class="navbar navbar-default"> 

     <div class="row"> 

      <div class="col-md-3 col-lg-6"> 

       <div class="fh5co-navbar-brand 

clickthrough"> 

        <a class="fh5co-

logo">Examensarbete - Martin Gunnarsson</a> 

       </div> 

      </div> 



Bilaga 1 - Källkod för webbverktyg   Bilagor 
 

Examensarbete för kandidatexamen 38 Martin Gunnarsson 

 

      <div class="col-md-9 main-nav col-lg-6 text-right 

clickthrough">                         

                            <a id="roundCounter" class="fh5co-logo clickthrough">Omgång: 1 av 3</a><br> 

       <a id="passwordCounter" class="fh5co-logo 

clickthrough">Lösenord: 1 av 36</a> 

      </div> 

</div> 

    </nav> 

    </div> 

  </header> 

  <!-- END: header --> 

  <div id="fh5co-product-section"> 

   <div class="container"> 

    <div class="row"> 

     <div class="product-inner"> 

      <div class="col-md-8 animate-box col-lg-12" 

style="text-align:center"> 

       <div class="desc">                             

       

                                 

                                <h3>Lösenord</h3> 

                                <div id="passwordDiv"> 

                                 <img id="passwordImg" class="clickthrough" src="images/password0.jpg" 

alt="Lösenord"> 

                                </div>                                 

                                 

                                <br><hr> 

        <h3>Inmatning</h3> 

                                 

                                <form id="keystrokeForm" action="#" method="post" onsubmit="return false"> 

                                    <input type="text" name="passwordInput" id="passwordInput" 

autocomplete="off"/><br><br> 

                                    <input type="submit" id="nextButton" value="Nästa"/> 

                                    <input type="hidden" id="datafield" name="datafield" value=""> 

                                </form><br> 

                                <div id="echo">Skriv lösenordet och klicka sedan på knappen</d                                 

       ></div> 

      </div> 

     </div> 

      

    </div> 

   </div> 

  </div> 

        <br><br><br><br> 

  <footer> 

   <div id="footer" class="fh5co-border-line"> 

    <div class="container"> 

     <div class="row"> 

      <div class="col-md-6 col-md-offset-3 text-center"> 

       <p>Examensarbete - Martin Gunnarsson | 

h15margu@du.se | 2018</p> 

      </div> 

     </div> 

    </div> 

   </div> 
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  </footer> 

 </div> 

 <!-- END: box-wrap --> 

  

 <!-- jQuery --> 

 <script src="js/jquery.min.js"></script>     

    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script> 

 <!-- jQuery Easing --> 

 <script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script> 

 <!-- Bootstrap --> 

 <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 

 <!-- Owl carousel --> 

  <script src="js/owl.carousel.min.js"></script> 

 <!-- Waypoints --> 

 <script src="js/jquery.waypoints.min.js"></script> 

 <!-- Parallax Stellar --> 

 <script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>     

    <!-- Compute keystroke dynamics --> 

    <script src="js/keystroke.js"></script> 

 <!-- Main JS (Do not remove) --> 

 <script src="js/main.js"></script> 

 

 </body> 

</html> 
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7.1.2 Keystroke.js 

// JavaScript Document 

 

var nrOfPasswords = {}; 

nrOfPasswords.count = 0; 

var keysup = []; 

var keysdown = []; 

var ret = ""; 

var keystrokes = []; 

 

var passwords = [ 

"n7C5UTRA", "Rn8vL&BP", "7Ata6JUDdjwd", "m5s%PDCeJOBU", "STOR46lilla#", 

"Retas!SE*koLLa78", "ZieZ2KPJ", "Ao2u#8QN", "c2Rtgbz8HDKE", "s6wBRR!TKxPj", 

"HEJsan2mitt&", "KALAS8@LakanEn!7", 

"n7C5UTRA", "Rn8vL&BP", "7Ata6JUDdjwd", "m5s%PDCeJOBU", "STOR46lilla#", 

"Retas!SE*koLLa78", "ZieZ2KPJ", "Ao2u#8QN", "c2Rtgbz8HDKE", "s6wBRR!TKxPj", 

"HEJsan2mitt&", "KALAS8@LakanEn!7", 

"n7C5UTRA", "Rn8vL&BP", "7Ata6JUDdjwd", "m5s%PDCeJOBU", "STOR46lilla#", 

"Retas!SE*koLLa78", "ZieZ2KPJ", "Ao2u#8QN", "c2Rtgbz8HDKE", "s6wBRR!TKxPj", 

"HEJsan2mitt&", "KALAS8@LakanEn!7"]; 

 

var img = document.getElementById("passwordImg"); 

var textfield = document.getElementById("passwordInput"); 

var nextBtn = document.getElementById("nextButton"); 

var form = document.getElementById("keystrokeForm"); 

var datafield = document.getElementById("datafield"); 

var passwordCounter = document.getElementById("passwordCounter"); 

var roundCounter = document.getElementById("roundCounter"); 

var done = false; 

 

//When document loads, reset all variables 

$(document).ready(function () { 

  "use strict"; 

  keysup = []; 

  keysdown = []; 

  ret = ""; 

  passwordCounter.text = "Lösenord: 1 av 36"; 

  roundCounter.text = "Omgång: 1 av 3"; 

}); 

 

//Read the users key-down 

$('#passwordInput').keydown(function(evt) { 

 "use strict"; 

    if(evt.keyCode === 13) { // ignore enter 

        return; 

    } 

    keysdown.push({"key":evt.which, "timestamp":evt.timeStamp}); 

    console.log("Key down: " + evt.which + " On time: " +evt.timeStamp); 

}); 

 

 

//Read the users key-up 

$('#passwordInput').keyup(function(evt) { 

 "use strict"; 

    if(evt.keyCode === 13) { // ignore enter 
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        return; 

    } 

    if($('#passwordInput').val().length === 0) { // reset after clear 

        keysup = []; 

        return; 

    } 

    keysup.push({"key":evt.which, "timestamp":evt.timeStamp}); 

    console.log("Key up: " + evt.which + " On time: " +evt.timeStamp); 

}); 

 

//When the user clicks the next-button 

$('#nextButton').click(function calcDynamic(){ 

 "use strict"; 

   

 //If the user is done, redirect to the survey 

 if(done === true){ 

  console.log('Sending: ' + datafield.value); 

  form.action = "survey.php"; 

  form.setAttribute("onsubmit", "return true"); 

 } 

  

 //If the user is not done 

 else{  

  //If the password is correct 

  if((textfield.value !== null) && (textfield.value === 

passwords[nrOfPasswords.count])){    

   

   //Calculate the dynamics 

   ret = ""; 

   for(var i = 0; i < keysup.length; ++i) { 

    ret += (keysdown[i].key + ":" + keysdown[i].timestamp); 

    ret += (":" + keysup[i].timestamp) + (";"); 

   }    

   keystrokes[nrOfPasswords.count] = ret; 

   keysdown = []; 

   keysup = []; 

    

   //Increment the password count and update the GUI 

   nrOfPasswords.count += 1; 

   img.src = "images/password" + nrOfPasswords.count + ".jpg"; 

   textfield.value = ""; 

   passwordCounter.text = "Lösenord: " + (nrOfPasswords.count+1) + " av 36"; 

    

   if(nrOfPasswords.count > 11){ 

    roundCounter.text = "Omgång: 2 av 3";    

   } 

   if(nrOfPasswords.count > 23){ 

    roundCounter.text = "Omgång: 3 av 3"; 

   }    

   $('#echo').css('color', 'black'); 

   $('#echo').html("Skriv lösenordet och klicka sedan på knappen");  

    

       

   //If there are no passwords left to be shown 

   if(nrOfPasswords.count === passwords.length){ 
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    img.src = "images/klar.jpg"; 

    textfield.disabled = true; 

    nextBtn.value = "Avsluta"; 

    passwordCounter.text = "Lösenord: 36 av 36"; 

     

    keystrokes.forEach(function(keystroke) { 

     datafield.value += (keystroke + "\n"); 

    }); 

         

    done = true;     

    $('#echo').css('color', 'black'); 

    $('#echo').html("Du är nu klar! Klicka på \"Avsluta\" för att gå 

vidare"); 

   } 

  }  

  //If the password is incorrect, update the GUI 

  else{ 

   $('#echo').html("Lösenordet stämmer inte!"); 

   $('#echo').css('color', 'red');   

  } 

 } 

  

});  
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7.1.3 Survey.php 

<!--[if lt IE 7]>      <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7"> <![endif]--> 

<!--[if IE 7]>         <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8"> <![endif]--> 

<!--[if IE 8]>         <html class="no-js lt-ie9"> <![endif]--> 

<!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js"> <!--<![endif]--> 

 <head> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

        <title>Examensarbete - Martin Gunnarsson</title> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

     

        <!-- Place favicon.ico and apple-touch-icon.png in the root directory --> 

        <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico"> 

     

        <!-- <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,700' 

rel='stylesheet' type='text/css'> --> 

         

        <!-- Animate.css --> 

        <link rel="stylesheet" href="css/animate.css"> 

        <!-- Icomoon Icon Fonts--> 

        <link rel="stylesheet" href="css/icomoon.css"> 

        <!-- Bootstrap  --> 

        <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"> 

        <!-- Owl Carousel --> 

        <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css"> 

        <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css"> 

     

        <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> 

     

     

        <!-- Modernizr JS --> 

        <script src="js/modernizr-2.6.2.min.js"></script> 

        <!-- FOR IE9 below --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

        <script src="js/respond.min.js"></script> 

        <![endif]--> 

 

 </head> 

 <body> 

     

    <?php  

  if(isset($_POST['datafield'])){ 

   $keystrokes = explode("\n", $_POST["datafield"]); 

   file_put_contents('results.txt', "\n" . implode(PHP_EOL, $keystrokes), 

FILE_APPEND); 

  } 

 ?> 

     

 <div class="box-wrap"> 

  <header role="banner" id="fh5co-header"> 

   <div class="container"> 

    <nav class="navbar navbar-default"> 

     <div class="row"> 

      <div class="col-md-3 col-lg-12"> 

       <div class="fh5co-navbar-brand"> 
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        <a class="fh5co-logo 

clickthrough">Examensarbete - Martin Gunnarsson</a> 

       </div> 

      </div> 

</div> 

    </nav> 

    </div> 

  </header> 

  <!-- END: header --> 

  <div id="fh5co-product-section"> 

   <div class="container"> 

    <div class="row"> 

     <div class="product-inner"> 

      <div class="col-md-8 animate-box col-lg-12" 

style="text-align:center"> 

       <div class="desc">                             

                                       

                                <h3>Frågeformulär</h3> 

                                <p>Ditt resultat har nu skickats in. <br> 

                                Som avslutning i denna studie önskas lite information om dig och dina datorvanor.  

                                <br>Vänligen besvara samtliga frågor nedan och klicka därefter på "Skicka 

formulär".</p> 

                                <p>Frågorna mottages helt anonymt och går inte att koppla till dig som 

individ.</p> 

                                <h3>Frågor</h3>    

                                <hr>                                 

                                <!-- Frågeformulär -->                        

                                <form id="surveyForm" action="thanks.php" method="post"> 

                                    <!-- Fråga 1 --> 

                                    <p><a class="clickthrough">Vad är ditt kön?</a><br> 

                                    <input type="radio" name="gender" value="Man" checked required> Man 

                                    <input type="radio" name="gender" value="Kvinna"> Kvinna 

                                    </p> 

                                    <hr> 

                                     

                                    <!-- Fråga 2 --> 

                                    <p><a class="clickthrough">Vad är din ålder?</a> 

                                    <table align="center"> 

                                    <td align="left"> 

                                    <input type="radio" name="age" value="0-17" checked required> 0 - 17<br> 

                                    <input type="radio" name="age" value="18-24"> 18 - 24<br> 

                                    <input type="radio" name="age" value="25-34"> 25 - 34<br> 

                                    <input type="radio" name="age" value="35-44"> 35 - 44<br> 

                                    <input type="radio" name="age" value="45-54"> 45 - 54<br> 

                                    <input type="radio" name="age" value="55-64"> 55 - 64<br> 

                                    <input type="radio" name="age" value="65+"> 65+<br> 

                                    </td> 

                                    </table> 

                                    </p> 

                                    <hr>                                     

                                    <!-- Fråga 3 --> 

                                    <p><a class="clickthrough">Hemma - hur många timmar per dag spenderar du 

vid en dator?</a><br> 

                                    <table align="center"> 

                                    <td align="left"> 
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                                    <input type="radio" name="hometime" value="0" checked required> 0<br> 

                                    <input type="radio" name="hometime" value="0-1"> 0 - 1<br> 

                                    <input type="radio" name="hometime" value="1-3"> 1 - 3<br> 

                                    <input type="radio" name="hometime" value="3-5"> 3 - 5<br> 

                                    <input type="radio" name="hometime" value="5-8"> 5 - 8<br> 

                                    <input type="radio" name="hometime" value="8+"> 8+<br> 

                                    </td> 

                                    </table> 

                                    </p> 

                                    <hr>                                     

                                    <!-- Fråga 4 --> 

                                    <p><a class="clickthrough">På jobbet - hur många timmar per dag spenderar 

du vid en dator?</a><br> 

                                    <table align="center"> 

                                    <td align="left"> 

                                    <input type="radio" name="worktime" value="0" checked required> 0<br> 

                                    <input type="radio" name="worktime" value="0-1"> 0 - 1<br> 

                                    <input type="radio" name="worktime" value="1-3"> 1 - 3<br> 

                                    <input type="radio" name="worktime" value="3-5"> 3 - 5<br> 

                                    <input type="radio" name="worktime" value="5-8"> 5 - 8<br> 

                                    <input type="radio" name="worktime" value="8+"> 8+<br> 

                                    </td> 

                                    </table> 

                                    </p> 

                                    <hr>                                     

                                    <!-- Fråga 5 --> 

                                    <p><a class="clickthrough">Vad gör du när du använder datorn?<br>(Du kan 

välja flera alternativ)</a><br> 

                                    <table align="center"> 

                                    <td align="left"> 

                                    <input type="checkbox" name="activity[]" value="Arbete" class="group-

required"> Arbete<br> 

                                    <input type="checkbox" name="activity[]" value="Nyheter"> Nyheter<br> 

                                    <input type="checkbox" name="activity[]" value="Chattrum"> Chattrum / 

Direktmeddelanden<br> 

                                    <input type="checkbox" name="activity[]" value="Sociala medier"> Sociala 

medier<br> 

                                    <input type="checkbox" name="activity[]" value="Spelar spel"> Spel<br> 

                                    <input type="checkbox" name="activity[]" value="Inget av ovanstående"> 

Inget av ovanstående 

                                    </td> 

                                    </table> 

                                    </p> 

                                    <hr>                                     

                                    <!-- Fråga 6 --> 

                                    <p><a class="clickthrough">Har du någon nedsättning som påverkar ditt sätt 

att använda ett tangentbord?</a><br> 

                                    <input type="radio" name="need" value="Ja" required> Ja 

                                    <input type="radio" name="need" value="Nej" checked> Nej 

                                    </p>                                     

                                    <hr>                                     

                                     

                                    <!-- Samtycke --> 

                                    <p><input type="checkbox" name="samtycke" value="samtycke" unchecked 

required> 
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                                    Ja, jag samtycker till att svaren i detta formulär sparas för undersökningens 

ändamål.<br> 

                                    </p>                                     

                                    <!-- Submit --> 

                                    <input type="submit" id="submitButton" name="submit" value="Skicka 

formulär"/><br><br> 

                                </form><br> 

                                <!-- End frågeformulär --> 

                                 

       </div> 

      </div> 

     </div> 

      

    </div> 

   </div> 

  </div> 

        <br><br><br><br> 

  <footer> 

   <div id="footer" class="fh5co-border-line"> 

    <div class="container"> 

     <div class="row"> 

      <div class="col-md-6 col-md-offset-3 text-center"> 

       <p>Examensarbete - Martin Gunnarsson | 

h15margu@du.se | 2018</p> 

      </div> 

     </div> 

    </div> 

   </div> 

  </footer> 

 </div> 

 <!-- END: box-wrap --> 

  

 <!-- jQuery --> 

 <script src="js/jquery.min.js"></script>     

    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script> 

 <!-- jQuery Easing --> 

 <script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script> 

 <!-- Bootstrap --> 

 <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 

 <!-- Owl carousel --> 

  <script src="js/owl.carousel.min.js"></script> 

 <!-- Waypoints --> 

 <script src="js/jquery.waypoints.min.js"></script> 

 <!-- Parallax Stellar --> 

 <script src="js/jquery.stellar.min.js"></script> 

 <!-- Main JS (Do not remove) --> 

 <script src="js/main.js"></script> 

     

    <script src="js/survey.js"></script> 

 

 </body> 

</html> 
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7.2 Bilaga 2 - Instruktioner för undersökning 
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7.3 Bilaga 3 - Enkätfrågor 
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7.4 Bilaga 4 - Resultatdiagram 

7.4.1 Tangenttryckningsresultat 
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7.4.2 Enkätresultat 
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