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Sammanfattning 
Lösenord är en viktig del av informationssäkerhet och fungerar som primär 
autentiseringsmetod för att skydda användarkonton.  Syftet med denna studie är att ta 
reda på hur väl en verksamhets anställda följer verksamhetens lösenordspolicy och 
undersöka om lösenordshanteringen sker på ett accepterat och godkänt sätt utifrån ett 
säkerhetsperspektiv i enlighet med ISO-standarder. Metoden har bestått av en 
enkätundersökning och intervjuundersökning vars resultat jämförts med relevanta 
riktlinjer från ISO-standarder och verksamhetens lösenordspolicy, en riskanalys och 
utvecklandet av ett verktyg för att memorera lösenord. Resultat visade brister på säker 
lösenordshantering bland verksamhetens anställda. Genom analysen har en rad åtgärder 
framtagits för att upprätta, återställa och förbättra lösenordshanteringen samt 
förebyggande åtgärder för den lösenordshantering som redan är godkänd. De slutsatser 
som dragits utifrån denna studie är att det finns ett behov för förbättring av 
lösenordshanteringen och utifrån behovet har förslag på både åtgärder och förebyggande 
åtgärder tagits fram. 

Nyckelord: lösenord, lösenordsvanor, lösenordshantering, lösenordspolicy, 
informationssäkerhet, webbutveckling 
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Abstract  
Passwords are an important part of information security and works as a primary 
authentication method to protect user accounts. The purpose of this study is to 
investigate how an organisation’s employees follow the password policy and investigate 
if the password management is executed in an acceptable fashion from a security 
perspective and according to ISO standards. The method consisted of a survey, 
interviews of which the results has been compared to ISO standards guidelines and the 
organisation’s password policy, a risk analysis and a development of a tool to memorize 
passwords. The result showed insufficiency in the password management of the 
employees. Thru the analysis several actions have been found to constitute, restore and 
improve the password management and also preventing actions to keep the password 
management that is already sufficient. The conclusions are that there is a need for 
improvement of the password management and from these needs proposals for actions 
have been extracted. 

Keywords: password, password habits, password management, password policy, 
information security, web development 
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1 Introduktion 
Informationssäkerhet är en betydande del av samhället inom olika organisationer så väl 
statliga som privata. Informationssäkerhet handlar om hur information i olika format kan 
skyddas. Därför är det viktiga att kunna tillse att information behåller riktighet, integritet, 
sekretess enligt [1]. Med den ständigt ökande användningen av informationsteknologi i 
våra dagliga liv finns det också ett ökande antal användarkonton och lösenord som vi 
måste komma ihåg och hantera. Konton som ger tillgång till känslig eller säkerhetsklassad 
information är ofta lösenordskyddade. Sådana konton finns i regel varje verksamhet och 
inte minst inom statliga verksamheter som behandlar befolkningens personliga 
information elektroniskt. Det är dock inte en garanti att denna säkerhetsklassade och 
känsliga information är skyddad trots att det råder lösenordsskydd. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Reglerna för lösenordskomplexitet gör att användaren spenderar tid och ansträngning för 
att först utarbeta ett acceptabelt lösenord och sedan memorera det omedelbart. Detta 
medför en kognitiv belastning på användaren och ökar stödjande arbetsfaktorer [2]. En 
sådan stödjande arbetsfaktor kan hittas i att 20-30 % av IT-supportärendena är relaterade 
till lösenordsproblem bl.a. då användare ofta glömmer bort sina lösenord [3] [4].  Detta 
innebär att ett av problemen med lösenordshantering är att verksamheters IT-support 
tvingas hantera ett väsentligt stort antal fall där användare behöver hjälp med triviala 
uppgifter [3]. Dessa triviala uppgifter kan då exempelvis vara återställning av lösenord 
[3]. Detta kan leda till att värdefulla resurser inte används där de är som mest värdefulla, 
att de i princip blir bortkastade, och detta kan ske i synnerlighet när verksamheten växer 
[3]. Trots att det finns mildrande åtgärder som en automatiserad serviceportal 
rekommenderas det ändå att byta ut lösenord mot annan autentiseringsmetod så som 
tvåfaktorsautentisering [3]. Även ISO-standarder säger att andra teknologiers lämplighet 
bör övervägas för att verifiera en användares identitet, bl.a. fingeravtryck om det finns 
tillgängligt [5]. 

Det är därmed känt att det finns problematik med lösenordshantering som dessutom är 
en mycket vanligt förekommande autentiseringsmetod [5] för konton som behandlar 
känsliga data. 

Förutom att det finns särskilda lagar, t.ex. GDPR som började gälla 2018-05-25 samtidigt 
som PuL upphörde att gälla [6], som kräver att vissa uppgifter behandlas på ett visst sätt 
finns det annan information verksamheter innehar som i fel händer kan orsaka väsentlig 
skada på deras verksamhet. Att verksamhetens anställda hanterar sina lösenord på ett 
säkert sätt är därför en för verksamheten mycket vital del både vad gäller 
informationssäkerheten och hela verksamhetens fortlevnad. För att utvärdera 
informationssäkerheten i en verksamhet kan modellen CIA triad of information security 
(”CIA-triaden av informationssäkerhet”) användas [7]. CIA står för confidentiality 
(sekretess), integrity (integritet), och availability (tillgänglighet) som beskrivs enligt 
följande [7]:  
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1. Sekretess innebär att obehöriga parter inte får ta del av informationen. 
2. Integritet betyder att informationen inte har skadats eller ändrats under lagring 

eller överföring av obehöriga parter. 
3. Tillgänglighet betyder det informationen är tillgänglig för de behöriga parterna 

när de försöker komma åt den.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ställt krav på myndigheterna 
att systematisera informationssäkerhetsarbete genom att tillämpa ett ledningssystem för 
informationssäkerhet. MSB föreskrifter hänvisar till de internationella standarderna 
ISO/IEC 27001 och 27002 [1]. För att se till att de anställda hanterar sina lösenord på ett 
säkert sätt kan verksamheten ha en lösenordspolicy som innehåller antingen krav eller 
riktlinjer för lösenordshantering eller en kombination av de två. Enligt en kartläggning 
utförd av MSB år 2014 [8] hade 84 % av myndigheterna som undersöktes en 
informationssäkerhetspolicy och 26 % av myndigheterna kontrollerade inte att de 
anställda följde policyerna. Att en lösenordspolicy finns är dock ingen garanti för att de 
anställda hanterar sina lösenord enligt den eller över huvud taget på ett säkert sätt [9]. 

Sveriges kommuner hanterar viktig och känslig information om alla kommunens invånare 
och tillsammans hanterar kommunerna känslig information om alla Sveriges invånare. 
Hur kommunerna hanterar informationssäkerhet kan därför ha väsentlig påverkan på 
många människor även utanför verksamheten och i specifikt detta fall hela landets 
befolkning. Detta gör det intressant att undersöka hur en godtycklig kommun hanterar 
åtminstone en del av informationssäkerheten för att se om det finns utrymme för 
förbättring och ta reda på vilka åtgärder som i sådant fall kan tas. Att bidra i detta 
avseende kan ha betydande effekt och dessutom ha betydande effekt för många 
människor oavsett vad resultatet visar. Ett negativt resultat innebär insikt och en 
möjlighet till förbättring medan ett positivt resultat innebär grundad trygghet och ett gott 
exempel för andra. Denna studie har därmed ett värde oavsett vad resultatet visar och kan 
ha en stor inverkan för många människor. 

Ett befintligt problem är redan identifierat bland lösenordsanvändare vilket är att de ofta 
glömmer sitt lösenord. Med detta som grund ska därför även ett användarvänligt och 
portabelt program utvecklas som underlättar för lösenordsinnehavare att memorera sitt 
lösenord. 

1.2 Övergripande syfte 

Denna studie har tre delsyften vilka är att: 

1. undersöka om en verksamhets anställda följer verksamhetens lösenordspolicy. 
2. undersöka om lösenordshanteringen sker på ett accepterat och godkänt sätt 

utifrån ett säkerhetsperspektiv i enlighet med ISO-standarder. 
3. skriva ett användarvänligt och portabelt program som underlättar det befintliga 

problemet för en lösenordsinnehavare att memorera sitt lösenord. 
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1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att studera aspekter av en godtycklig kommuns lösenordspolicy 
utifrån dess innehåll, hur de anställda följer den och hur säker de anställdas 
lösenordshantering är samt skriva ett program vars syfte är att på ett enkelt sätt hjälpa en 
lösenordsinnehavare att memorera sitt lösenord.  

Undersökningens slutsatser bör vara generellt överförbara på andra verksamheter vars 
anställda bedriver lösenordshantering. Detta då fokus ligger på hantering av 
informationssäkerhet inom området lösenordshantering av de anställda vad gäller de 
anställdas egna arbetskonton och inga specifika aspekter t.ex. typ av verksamhet eller typ 
av anställda. Programmet för memorering ska kunna användas av människor som 
bedriver lösenordshantering. 
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1.4 Detaljerad problemformulering  

Undersökningen har som mål att besvara ett antal frågeställningar som är kategoriserade 
i ett antal målområden som alla beskrivs i tabell 1. 

Tabell 1: Konkreta verifierbara mål. 

Nr. Målområde Frågeställning 

Respondenternas utgångspunkt 

 Kunskapsnivå Har verksamhetens anställda tillräcklig kunskap för att bedriva 
säker lösenordshantering? Baserat på den anställdas egna 
uppfattning i förhållande till faktiskt bedrivande. 

Finns ett behov av åtgärder? Om ja, vilka åtgärder? 

 

Verksamhetens utgångspunkt 

 Tillgänglighet av 
verksamhetens 
lösenordspolicy 

Har de anställda fått information om och tillgång till 
lösenordspolicyn?  

Finns ett behov av åtgärder? Om ja, vilka åtgärder? 

 Lösenordspolicyns innehåll Följer lösenordspolicyn relevanta ISO-standarders riktlinjer?  

Finns ett behov av åtgärder? Om ja, vilka åtgärder? 

Lösenordshantering 

 Uppbyggnad av lösenord Följer de anställda verksamhetens lösenordspolicy i avseendet?  

Bedriver de anställda en säker lösenordshantering enligt relevanta 
ISO-standarders riktlinjer?  

Finns ett behov av åtgärder? Om ja, vilka åtgärder? 

 Återanvändning av lösenord 
eller mönster 

 Byte av lösenord 

 Förvaring av lösenord 

 Delning av lösenord 

Programvara 

 Program för att memorera 
lösenord 

Går det att utveckla ett användarvänligt och portabelt program för 
att memorera lösenord? 

1.5 Översikt 

Kapitel 1 beskriver varför denna studie utförs samt vad studiens mål och syfte är. 

Kapitel 2 beskriver begrepp och innehåller annan information som behövs för att förstå 
studiens sammanhang. 

Kapitel 3 beskriver hur studien har utförts. 

Kapitel 4 beskriver resultat som tagits fram genom studien. 

Kapitel 5 beskriver analysen som utförts på resultatet. 
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Kapitel 6 beskriver en diskussion av studien och vad den har bidragit med. 

Kapitel 7 är en sammanfattning av de slutsatser som dragits genom studien. 

1.6 Författarens bidrag 

Författaren har utfört studien självständigt genom att samla bakgrundsinformation och 
sammanställa den, upprätta underlag för enkätundersökning och därefter sammanställa 
insamlat data från undersökningen, upprätta underlag för intervjufrågor och utföra 
intervjuer, analysera resultatet och återkoppla till studiens syfte och mål. 
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2 Teori 
För att bedriva denna studie krävs förkunskaper inom autentisering och specifikt 
lösenord, säkerhetshot mot lösenord, ISO-standarder, lösenordspolicy och verksamheten 
som undersöks egna lösenordspolicy och liknande dokument vilka alla beskrivs i detta 
kapitel. 

2.1 Autentisering 

Autentisering är processen att verifiera användarens identitet genom särskilda faktorer 
som ligger som förutsättning till att ge tillgång till det som kräver autentisering, t.ex. ett 
system. Varje gång en användare vill komma åt det systemet eller dylikt måste användaren 
gå igenom autentiseringsprocessen för att bevisa sin identitet [10]. Det finns många olika 
metoder för autentisering som kategoriseras i tre allmänt erkända kategorier. Dessa 
kategorier är baserade på förhållandet mellan en användare och en faktor som 
användaren autentiserar sig själv med [11]: 

• Något som användaren vet, till exempel ett lösenord 
• Något som användaren har, till exempel en mobiltelefon 
• Något användaren är, till exempel ett fingeravtryck 

2.1.1 Lösenord 

Ett lösenord är autentiseringsmetod och en grundläggande säkerhetsmekanism som 
består av en hemlig uppsättning tecken som är alfabetiska, numeriska, alfanumeriska, 
symboliska eller som är kombination av dessa nämnda typer av tecken. Det används för 
att begränsa tillgången till ett system, program eller tjänst till endast de användare som 
finns lagrade som behöriga att använda systemet eller dylikt [12]. Lösenordet är en av de 
mest utbredda och kända metoderna för autentisering [11]. 

Ett lösenords styrka kan beräknas på olika sätt beroende på vilka parametrar och 
hackningsmetoder som tas hänsyn till. Följande är ett set av formler för att beräkna antal 
kombinationer: 

G = 𝑠1 +  𝑠2 … + 𝑠𝑛 (1) 

𝐾 =  𝐺𝑡 (2) 

 

G  = antalet godkända tecken att använda i lösenordet 

sn  = antalet godkända tecken att använda i lösenordet i en specifik uppsättning av tecken 

t  = antalet tecken lösenordet ska bestå av 

K  = antalet kombinationer av lösenord 
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För att ge ett exempel på hur formlerna används ska de användas för att beräkna antalet 
kombinationer av ett lösenord enligt reglerna att lösenordet ska bestå av en uppsättning 
av exakt åtta (8) tecken som får, och endast får, bestå av följande tecken: 

• bokstäverna A-Z och a-z (52 tecken) 

• siffrorna 0-9 (10 tecken)  

• specialtecknen !~ #¤%&/()=?^*_+-@£$€ (21 tecken) 

 

Enligt ekv(1) och ekv(2) blir utfallet följande: 

83 = 52 + 10 +  21 (3) 

2 252 292 232 139 041 =  838 (4) 

 

Enligt uträkningarna, se ekv(3) och ekv(4), har ett lösenord, som strikt följer de ovan 
fastställda reglerna, en kombination av 2 252 292 232 139 041 olika möjliga 
kombinationer. Detta är med andra ord ett lösenord som kan utformas på över två 
biljarder sätt. Detta är en enorm mängd kombinationer att gå igenom manuellt för en 
människa och är även en stor mängd kombinationer för en dator att bearbeta. Det är 
utifrån denna mängd kombinationer som slutsatser kring lösenordsstyrkan kan dras. 
Slutsatser som dras enbart med antalet kombinationer som grund kan dock vara strängt 
missvisande då det finns andra väsentliga aspekter att ha i åtanke. Dessa aspekter kan 
bland andra vara relevanta hackningsmetoder så som t.ex. ordboksattacker eller social 
manipulation (se kapitel 2.2) som gör att vissa lösenord kan hackas mycket snabbare och 
till och med utan hjälp av en dators bearbetningskraft.  

2.2 Säkerhetshot mot lösenord 

Det finns flera kända säkerhetshot mot lösenord i form av hackningsmetoder. 
Hackningsmetoderna finns i olika former och är effektiva för olika typer av lösenord eller 
situationer som en lösenordsinnehavare försätts i. Det är också viktigt att ha i åtanke att 
det finns olika varianter av de olika hackningsmetoderna och att de ständigt utvecklas för 
att bli snabbare och effektivare på att hacka lösenord. 

Några vanliga hackningsmetoder är följande: 

• Social Engineering (social manipulation): Denna metod är praxis för att få 
konfidentiell information genom manipulation av legitima användare. Hackaren 
brukar använda sig av telefon eller Internet för att lura människor att avslöja 
känslig information eller få dem att göra något som går emot typiska policyer. Med 
hjälp av denna metod utnyttjar hackaren användarens tillit snarare än att utnyttja 
datasäkerhetshål [13].  

o Phishing (nätfiske): En typ av social manipulation via e-post eller andra 
elektroniska medel. Nätfiske kännetecknas av försök att få känslig 
information, så som lösenord och kreditkortsuppgifter, genom att utge sig 
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som en trovärdig person eller ett företag i en till synes officiell elektronisk 
kommunikation [13]. 

• Guessing (lösenordsgissning): Den vanligaste typen av attack är 
lösenordsgissning där angripare kan gissa lösenord lokalt eller på distans antingen 
med ett manuellt eller automatiskt tillvägagångssätt. Lösenordsgissning är inte 
alltid så svårt som man förväntar sig. Exempelvis när det gäller nätverk är de flesta 
inte är konfigurerade för att kräva långa och komplexa lösenord och en angripare 
behöver bara hitta ett lösenord för att få tillgång till ett nätverk och därifrån kunna 
komma åt all trafik på det nätverket. Även autentiseringsprotokoll kan vara sårbara 
mot gissningsattacker. Ett exempel på det är LAN Manager-autentisering är inte är 
skiftlägeskänsligt – i detta fall finns inget skäl till att skilja på gemener och versaler 
vilket innebär att basen av möjliga lösenord krymper avsevärt [14]. 

• Brute Force Attack (”brutal kraftattack”): Detta är den enklaste metoden för att 
få tillgång till ett lösenordskyddat konto. Det kan ske genom att testa olika 
kombinationer av tecken från olika teckenuppsättningar. Dessa attacker kan 
användas mot någon typ av kryptering med varierande grad av framgång. Brute 
Force-attacker blir snabbare och effektivare för varje dag som går eftersom nyare 
och snabbare datormaskinvara utvecklas och släpps ut på marknaden [15]. 

• Dictionary Attack (ordboksattack): En ordboksattack försöker gissa sig fram till 
ett lösenord genom att systematiskt gå igenom orden i en ordlista och testa dem, 
enskilt och i kombination med varandra, som ett lösenord eller försöka bestämma 
dekrypteringsnyckeln för ett krypterat meddelande eller dokument. Den här typen 
av hackning är ofta framgångsrik eftersom många användare och företag använder 
sig av lösenord baserade vanliga ord som återfinns i t.ex. svenska och engelska 
ordböcker [16]. 

2.3 ISO-standarderna ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 

ISO/IEC 27001 fastställer krav inom ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) för 
alla typer av organisationer bl.a. vad gäller upprättande, införande, underhåll och ständigt 
förbättringsarbete [17].Den innehåller också krav för bedömning och behandling av 
informationssäkerhetsrisker och kan användas för att bedöma organisationens förmåga 
att uppfylla informationssäkerhetskrav både internt och externt [17]. 

ISO/IEC 27002 utgår från ISO/IEC 27001 och båda kan användas bl.a. för att välja 
säkerhetsåtgärder vid införandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 
eller för att införa allmänt vedertagna informationssäkerhetsåtgärder [3]. Standarden kan 
också användas för utveckla egna riktlinjer för hantering av informationssäkerhet – med 
utgångspunkt i de informationssäkerhetsrisker som omger organisationen kan den kan 
ge vägledning i hur organisationen ska välja ut, införa och förvalta säkerhetsåtgärder [3]. 

Standarden behandlar totalt 35 viktiga säkerhetsområden där en del av dessa är 
informationssäkerhetspolicy, kryptering, personalsäkerhet, åtkomststyrning och 
hantering av informationssäkerhetsincidenter [3]. 
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2.4 Lösenordspolicy 

En lösenordspolicy är en uppsättning regler som definierar de nödvändiga egenskaperna 
som ett lösenord måste innehålla och hur ett lösenord ska hanteras [18]. Det är en formell 
instruktion kring ett lösenords innehåll, kvalitet och livscykel med livscykelhändelser. 
Exempel på livscykelhändelser är autentisering, lösenordsbyte och lösenordsutgång.  
Detta syftar till att förbättra datasäkerheten genom att uppmana användare att använda 
starka lösenord och använda dem ordentligt. En lösenordspolicy är ofta en del av en 
organisations officiella regler och kan undervisas som en del av en 
säkerhetsmedvetenhetsutbildning [19]. 

2.5 Verksamhetens lösenordspolicy 

I detta avsnitt beskrivs de styrande dokument gällande informationssäkerhet, som för 
närvarande finns i verksamheten som undersöks. För att bibehålla verksamhetens, d.v.s. 
kommunens och dess anställdas anonymitet kommer materialet sammanfattas och 
referenser till materialet uteslutas. För att tydliggöra att informationen kommer från 
verksamhetens dokument kommer denna referensindikator [20] användas. 

Det finns dokumentation gällande informationssäkerhet i form av policyer och liknande 
inom verksamheten vilket syftar till att klargöra verksamhetsarbete med området för IT- 
och informationssäkerhet [20]. De riktlinjer som är relevanta för studiens syfte och 
målformulering som kan grupperas direkt till målformuleringarna är beskrivna direkt i 
tabell 2. 
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Tabell 2: Verksamhetens lösenordspolicys riktlinjer [20] som är relevanta för 
målformuleringsområdena. 

Nr. Område Riktlinjer enligt verksamhetens lösenordspolicy 

1.  Kunskapsnivå Alla anställda ska följa det regelverk som finns kring 
informationssäkerhet och ansvarar också för att inhämta information 
i syfte att regelverket efterföljs. Vidare finns särskilda krav för 
särskilda anställda med högre ansvarsområden. 

Den anställda ansvarar för att i anställningens början ta del av 
utbildning kring informationssäkerhet samt följa de regelverk som 
finns kring informationssäkerhet vilket inkluderar bl.a. policyer och 
rutinbeskrivningar. 

2.  Tillgänglighet av 
verksamhetens 
lösenordspolicy 

Ingen uttalad information gällande tillgängligheten för verksamhetens 
lösenordspolicy kunde hittas. Eventuellt finns denna information i 
andra styrande dokument. 

 

3.  Lösenordspolicyns 
innehåll 

Se övriga målområden för lösenordspolicyns innehåll. 

 

4.  Uppbyggnad av lösenord Förnamn, efternamn och användaridentifikation får inte användas i 
lösenordet. 

Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt och innehålla minst tre av 
följande grupper: 

Gemen bokstav 

Versal bokstav 

Siffra 

Specialtecken (exempelvis: ! ? *) dock inte följande tecken: | , & – < > " 

5.  Återanvändning av 
lösenord eller mönster 

Nya lösenord kan inte vara identiskt något av dina 24 senaste. 

 

6.  Byte av lösenord Ingen uttalad information byte av lösenord kunde hittas. 

 

7.  Förvaring av lösenord De anställda ska hantera sina inloggningsuppgifter på ett sätt som gör 
att obehörigas åtkomst undviks. 

 

8.  Dela lösenord Åtkomst till system och information ska styras utifrån verksamhetens 
behov och säkerhetskrav. 

Den som har behov av tillgång till viss information för att utföra sina 
arbetsuppgifter ska tilldelas åtkomsträttigheter. 

Användare ska inte ges större åtkomst än vad som är motiverat för 
denna att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

9.  Program för att 
memorera lösenord 

Ingen uttalad information kunde hittas som ansågs relevant för detta 
målområde. 
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3 Metod 
Studiens syfte och målformulering ämnas uppfyllas genom att undersöka en verksamhets 
lösenordshantering via en enkätundersökning och intervjuer. Vidare ämnas studiens syfte 
och målformulering uppfyllas genom att ta fram en prototyp för att underlätta 
lösenordsmemorering. 

3.1 Verksamheten som undersöks 

Verksamheten som undersöks är en svensk kommun. För att bevara kommunens och dess 
anställdas anonymitet kommer kommunen inte beskrivas närmare. Kommunens och de 
anställdas anonymitet bevaras för att ge de anställda tryggheten att svara ärligt på 
frågorna även om de är osäkra på eller medvetna om eventuella brister de utövar. Detta 
för att denna studie ska bli så fullständig som möjligt för att ge en så sann bild som möjligt 
om det faktiska läget så att befintliga brister kan identifieras och värdefulla åtgärder kan 
framtas. 

3.2 Sammanställning av relevanta riktlinjer från ISO-standarder 

För att undersöka om verksamhetens lösenordspolicy och verksamhetens anställdas 
lösenordshantering båda uppfyller riktlinjerna enligt relevanta ISO-standarder behöver 
en jämförelse kunna göras. För att göra denna jämförelse kommer de relevanta ISO-
standardernas riktlinjer sammanställas för att sedan överskådligt kunna jämföras med 
resultatets fynd med fokus på de målformuleringar som avses undersökas i denna studie. 

3.3 Enkätundersökning  

Enkätundersökningar till hör kvantitativa metoder och är ett av de bästa verktygen för att 
förstå en nuvarande situation. Det möjliggör att samla stor mängd information på kort tid 
och nå ett stort antal respondenter från olika avdelningar och ansvarsområden [21]. 
Fördelarna med frågeformulär inkluderar ökad hastighet för datainsamling, låga eller inga 
kostnadskrav och högre objektivitetsnivå jämfört med många alternativa metoder för 
primär insamling av data. Frågeformulär har emellertid vissa nackdelar som val av 
slumpmässiga svarsalternativ av svarande utan att korrekt läsa frågan [21]. 

För att slutföra studien finns ett behov av att få en bild av den nuvarande situationen kring 
lösenord för att kunna identifiera brister och ta fram åtgärder är detta en metod som kan 
uppfylla det behovet. 

3.3.1 Utformning av enkätundersökning 

Enkätundersökningens frågor och svarsalternativ finns beskrivna tillsammans med 
resultatet i bilaga 1. 

Enkätundersökningsformuläret kommer vara ett elektroniskt formulär byggt med hjälp 
av Google Forms. Formuläret inleds med en kort presentation av undersökningen, dess 
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syfte, hantering av anonymitet, godkännande samt kontaktinformation till studiens 
författare och författarens examinator. Länken till formuläret skickas sedan till en enskild 
ansvarig på verksamheten som skickar länken vidare till de potentiella respondenterna 
med en informativ text som bland annat beskriver att deltagandet i studien är frivilligt och 
att enkätundersökningen är tillgänglig i en månad. Den enskilda ansvariga på 
verksamheten har också fått information gällande kommande intervjuer och tar reda på 
vilka av respondenterna som är intresserade av att ställa upp på en intervju, intervjuerna 
beskrivs närmare i kapitel 3.4. Den enskilda ansvariga har fått ytterligare information 
gällande test av programvara för att memorera lösenord som beskrivs närmare i kapitel 
3.5. 

Enkätfrågorna ska formuleras med åtanke på att varje enskild fråga ska täcka ett så smalt 
område som möjligt för att undvika missförstånd. Varje fråga ska också ha flera 
svarsalternativ där det ska finnas i åtanke att sträva efter att täcka hela svarsintervallet i 
motsvarande stora delar. Ett exempel på detta är att vid frågan om respondentens ålder 
kan alla åldrar inkluderats genom att sätta den lägsta möjliga svarsålder till yngre än x år 
(t.ex. 20 år) och den äldsta möjliga svarsåldern till äldre än y år (t.ex. 60 år) och 
däremellan sätta ett åldersintervall på z år (t.ex. 10 år) vardera. Slutna och ledande frågor 
ska undvikas i största möjliga mån. När man ställer slutna frågor kan hur människor 
svarar påverkas av valet av alternativ som anges, hur varje alternativ beskrivs, antalet 
svarsalternativ som erbjuds och den ordning i vilka alternativen läses [22]. 

Efter att deltagandet för undersökningen ska det insamlade datat sammanställas till ett 
slutgiltigt resultat i form av diagram. Dessa diagram ska sedan ligga till grund för analysen 
av resultatet från enkätundersökningen.  

3.4 Intervjuundersökning 

Intervjuundersökningar tillhör kvalitativa metoder och det finns både fördelar och 
nackdelar med dem. Fördelar med intervjuer är möjligheter att samla in detaljerad 
information om forskningsfrågor. Dessutom har forskaren i denna typ av primär 
datainsamlare direkt kontroll över processflödet och har möjlighet att klargöra vissa 
problem under processen om det behövs [23]. Nackdelar innefattar däremot längre 
tidskrav och svårigheter i samband med att ordna en lämplig tid med respondenter för att 
genomföra intervjuer. Den strukturerade intervjun fokuserar på faktorer som är kopplade 
till arbete och innebär öppna frågor. Det är viktigt att betona att varje kandidat i fråga om 
den strukturerade intervjun ställs samma fråga vilket bidrar till att denna typ av intervju 
är mer tillförlitlig än den traditionella ostrukturerade intervjun. På så vis säkerställer vi 
att metoden är bara, vilket skyddar arbetsgivarna från rättegångar [23]. 

Den enskilda ansvariga på verksamheten som delat ut enkätundersökningslänken, 
information om intervjuerna och programmet återkopplar vilka av respondenterna som 
är intresserade av att ställa upp på en intervju. Av dessa kommer tre respondenter bli 
slumpmässigt utvalda för en intervju. Endast tre respondenter väljs ut för intervju delvis 
då det är tillräckligt få intervjuer för att möta tidskravet och delvis då det är tillräckligt 
många intervjuer för att kunna göra någon jämförelse mellan dem.  
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Avsikten med intervjuerna är att ta reda på hur respondenterna tänker kring lösenord där 
de fritt får välja hur de formulerar sig till skillnad från under enkätundersökningen. Detta 
inger flexibilitet, både från intervjuarens och den intervjuades sida, och kan ge mer 
detaljerad information enkätundersökningen. 

Av praktiska skäl ska intervjuerna utföras via telefon eller ett röst-/videosamtalsprogram 
för både intervjuaren och de intervjuades bekvämlighet. 

3.4.1 Intervjufrågor 

Frågorna är utformade enligt boken Intervjuteknik av Häger [24] som föreslår 
användningen av öppna frågor där motsatsen är stängda frågor eller ja/nej-frågor. Öppna 
frågor bör börja med ett av orden ”varför”, ”hur” eller ”vad” för att motivera och underlätta 
för respondenten att ge ett längre och mer detaljerat svar [24].Frågor som ger utrymme 
för uppföljningsfrågor rekommenderas då de kan bidra till högre kvalitet på svaren från 
respondenten [24]. En riktlinje som bör följas av den som intervjuar är att undvika att 
sträva efter att få ett korrekt svar av respondenten då detta kan orsaka bias d.v.s. ett 
påverkat resultat [24].   

Med hänsyn till ovan såväl som tidskrav och den föregående enkätundersökningen ska 
intervjuerna vara av en kortare karaktär och ett semi-strukturerat format med ett antal 
fasta öppna frågor ställs i samma ordning till alla respondenter som ger respondenten 
utrymme att formulera och uttrycka sig så som han eller hon önskar samtidigt som det 
finns utrymme för spontana frågor om behovet uppstår.  

Nedan är de frågor är de som ställdes vid intervjun listade tillsammans med motiveringar 
till varför just dessa frågor ställdes: 

1. Anser du att du har bra lösenord? Om ja, varför? Om nej, varför? 
Denna fråga ställs först för att respondenten inte ska hinna reflektera så mycket 
kring sitt svar utan säga det som respondenten initialt tror och tycker. Om 
respondenten hade fått reflektera över vad som är bra lösenord och kring sin 
lösenordshantering kan det påverka svaret på denna fråga. 

 
2. Hur ofta byter du lösenord? Av vilka anledningar har du bytt lösenord? Finns 

det andra händelser som gör att du skulle byta lösenord? 
ISO rekommenderas att byta lösenord rutinmässigt mellan regelbundna 
intervaller, eller efter ett visst antal inloggningar, även om inget hot anses finnas 
[5] bland annat då ett hackat lösenord inte alltid är uppenbart. Denna fråga kan ge 
en indikation på respondentens kunskapsnivå och agerande därefter kring 
lösenordshantering. 

 
3. Återanvänder du dina lösenord? Om ja, varför? 

Det är redan känt att användare har svårt att komma ihåg sina lösenord. Detta kan 
ge upphov till genvägar som att t.ex. återanvända lösenord. Återanvändning av 
lösenord är farligt ur ett säkerhetsperspektiv och om respondenten utöver 
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återanvändning är det av stort intresse att få veta varför för att kunna ta fram 
åtgärder för detta. 

 
4. Är du medveten om onlinebrott? Kan du ge exempel på några typer av 

onlinebrott. 
Detta ger en indikation på hur medveten respondenten är om farorna som finns på 
Internet. 

 
5. Vad vet du om riktlinjer för lösenord? Tar du hänsyn till dem när du 

registrerar ett konto som kräver ett lösenord? 
Verksamheten har en lösenordspolicy som de anställda bör känna till och använda 
sig av. Detta ger ett svar på hur mycket respondenten kommer ihåg av det och om 
denna kunskap används. 

 
6. Har din arbetsplats en lösenordspolicy som är lätt att förstå? Är den lätt att 

följa? 
Här kan en indikation givas om huruvida respondenten anser att lösenordspolicyn 
behöver förändras eller inte. Här visas också hur respondenten uppfattar att han 
eller hon följer den vilket delvis kan kontrolleras med svaren från de föregående 
frågorna mot lösenordspolicyn. 

 
7. Vad anser du är ett bra lösenord? 

Efter att nyligen ha fått reflektera kring lösenordshantering genom de föregående 
frågorna får respondenten nu chansen att beskriva vad som faktiskt är ett bra 
lösenord. Denna fråga kan sedan jämföras med den första frågan och se huruvida 
dessa stämmer överens vilken kan ge en indikation på vilken kunskapsnivå 
respondenten har i motsvarande till hur respondenten faktiskt agerar efter den. 

3.5 Verktyg för att memorera lösenord 

Målen med verktyget för att memorera lösenord är att det ska vara: 

• Lätt att använda 
• Lätt att förstå 
• Portabelt 

Vad dessa mål innebär och vilken metod som kommer användas för att uppfylla dem med 
tillhörande motivering finns beskrivet i tabell 3. 

Tabell 3: Målbeskrivning för verktyget att memorera lösenord 

Mål Beskrivning Metod Motivering 

Lätt att 
använda 

Det ska krävas så lite som 
möjligt av användaren för att 
komma ihåg att börja arbeta 
med programmet t.ex. genom 
att undvika multipla filer och ej 
ha installationskrav. 

Inkludera hela 
programmet i en enda 
HTML-fil som kan 
användas direkt i en 
webbläsare utan 
installation. 

På detta sätt krävs endast 
en enda fil för att få tillgång 
till hela programmet och 
det kan användas i en 
webbläsare som generellt 
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alltid finns förinstallerade 
på datorn. 

Lätt att 
förstå 

Hur programmet används ska 
vara tydligt t.ex. genom att alla 
komponenter syns på skärmen 
samtidigt och inkludera tydliga 
och kortfattade instruktioner. 

Få med alla delar av 
programmet att alltid 
vara synliga på skärmen i 
största möjliga mån och 
inkludera 
instruktionstext. 

På detta sätt undviks 
navigering och skrollning 
vilket kan försvåra 
inlärningen av ett nytt 
program samt finns 
instruktioner alltid 
tillgängliga. 

Portabelt Ska kunna användas med i 
princip vilken dator som helst, 
helst undvika krav på 
installation och inte vara 
beroende av 
Internetuppkoppling vid 
användandet. 

Utveckla programmet 
som en hemsida – att hela 
programmet består av ett 
HTML-dokument 
utvecklat med HTML, CSS 
och JavaScript. 

På detta sätt behöver bara 
en fil hämtas/skickas till en 
dator med webbläsare för 
att det ska gå att använda 
programmet på den datorn. 

Målbeskrivningen presenterad i tabell 3 kommer stå som grund för en teknisk 
specifikation som programmet kommer att utvecklas efter. 

För att testa programmet kommer tre slumpmässigt  

Den enskilda ansvariga på verksamheten som delat ut enkätundersökningslänken, 
information om intervjuerna och programmet och återkopplar vilka av respondenterna 
som är intresserade av att testa programmet. Av dessa kommer tre respondenter bli 
slumpmässigt utvalda för ett test som kommer hållas på distans via ett 
skärmdelningsverktyg.  

Testet kommer gå ut på att skicka programmet till respondenterna och därefter låta 
respondenterna använda programmet självständigt i största möjliga mån under 
observation av författaren. Efter slutfört test av själva programmet kommer 
respondenterna få svara på följande två frågor:  

1. Tror du att det här programmet kan hjälpa dig att memorera nya lösenord? 
Denna fråga ställs för att få en bild av respondentens uppfattning om programmets 
potential. 

2. Skulle du vilja använda det här programmet som verktyg för att memorera 
nya lösenord? 
Denna fråga ställs för att få en bild av om programmet är tillräckligt för att väcka 
ett intresse av att faktiskt använda det. 

Författarens observation kommer stå som grund till att besvara frågan om huruvida målen 
i målbeskrivningen, se tabell 3, har uppfyllts. 

3.6 Riskanalys 

En riskanalys har som syfte att identifiera och värdera hot så som sårbarheter och risker, 
identifiera orsakerna till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna 
och mildrar negativa konsekvenser [25] [26]. Sårbarheter innebär svagheter i en 
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informationstillgång som kan utnyttjas av hot och hot är potentiella faktorer som kan leda 
till oönskade händelser och orsaka verksamheten skada. Riskanalysens kvalitet kan ha 
stor påverkan på slutresultatet påverkas av ett antal faktorer bl.a. hur väl riskanalysen 
inkluderar verksamhetens definierade mål och krav [26]. 

Det finns flera olika metoder att använda sig av vid en riskanalys som alla har sina styrkor 
och svagheter. Det finns ingen standard för riskbedömning [27] och vilken metod som 
lämpar sig bäst för riskanalys är beroende på typen av operation och risker som ska 
analyseras [26]. För att underlätta riskanalysarbetet kommer en riskmatris framställas för 
att riskbedöma eventuella fynd av brister och befintliga eller potentiella faror som 
framkommer av resultatet.  

3.7 Etik 

Denna studie överensstämmer med etiska principer [28] i och med att deltagarna har 
blivit underrättade om syftet med studien, att deras deltagande är frivilligt och anonymt. 
Verksamhetens ledning och de deltagande anställda har informerats om och godkänt att 
informationen de lämnat inte kan återknytas till dem personligen och att verksamheten 
beskrivs som en kommun i Sverige. Datat som samlats in tillsammans med övriga 
uppgifter om verksamheten och dess anställda som deltagit har hanterats konfidentiellt 
och endast använts för att utföra denna studie.  
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4 Resultat 
Detta avsnitt innehåller relevant information samlat från ISO-standarder och resultatet av 
datat som samlats in från intervjun och enkätundersökningen. 

4.1 Riktlinjer enligt ISO-standarder 

ISO-standarderna har en rad riktlinjer för att upprätthålla och bibehålla 
informationssäkerheten. För denna studie kommer det ligga fokus endast de delar som är 
relevanta för studiens syfte och målformulering.  

De riktlinjer som kan grupperas direkt till målformuleringarna är beskrivna direkt i tabell 
4. Övriga relevanta riktlinjer är listade nedan [17] [5]: 

• Användare bör vara skyldiga att skriva under ett uttalande för att hålla personliga 
lösenord konfidentiella och för att hålla grupplösenord uteslutande inom gruppens 
medlemmar. Detta undertecknade uttalande kan inkluderas i 
anställningsvillkoren. 

• Tilldelning av lösenord bör vara kontrollerad genom en formell hanteringsprocess. 
Upprätta förfaranden för att verifiera en användares identitet innan ett nytt eller 
tillfälligt lösenord tillhandahålls och id erhållande av lösenordet bör användaren 
bekräfta mottagandet av lösenord. 

Tabell 4: ISO-standardernas [5] [17] riktlinjer som är relevanta för målformuleringsområdena. 

Nr. Område Riktlinjer enligt ISO-standarder 

1.  Kunskapsnivå Användare bör vara medvetna om deras ansvar för att upprätthålla 
en effektiv kontroll av tillgänglighet särskild när det gäller lösenord 
och säkerheten vid användandet av utrustning. 

Användare ska ha som krav att följa godkänd säkerhetspraxis vid 
valet och användning av lösenord. 

De auktoriserade användarnas (de användare som innehar 
privilegierande konton med autentiseringsskydd) deltagande och 
samarbetande är fundamentalt för effektiv säkerhet. 

Ett rent skrivbord och fri skärm-policy bör implementeras för att 
reducera risken för icke-auktoritär tillgång eller skada av papper, 
media eller annan information. 

 

2.  Tillgänglighet av 
verksamhetens 
lösenordspolicy 

Användares bör följa godkänd säkerhetspraxis vid valet av lösenord 
och efterlevnad av godkänd säkerhetspraxis bör uppföljas. 

 

3.  Lösenordspolicyns 
innehåll 

Om en anställd, konsult eller tredjepartsanvändare som slutar sin 
tjänst på verksamheten har kännedom av lösenord till konton som 
förblir aktiva ska dessa lösenord ändras så fort tjänsten avslutas. 
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Tillfälliga lösenord bör ges till användarna på ett säkert sätt, alltid 
vara unika och inte kunna gissas. Tillfälliga lösenord ska också bytas 
av användaren vid första inloggningen. 

Lösenord för standardleverantörer bör ändras efter installation av 
system eller programvara. 

 

4.  Uppbyggnad av lösenord  Lösenord ska väljas med sådan minimilängd att det är lätt att komma 
ihåg. 

Lösenordet bör inte grundas på personrelaterade data eller annat 
som gör det lätt att gissa så som namn, telefonnummer, datum o.s.v. 

Lösenord ska inte vara sårbara för ordboksattacker d.v.s. inte bestå 
av ord som finns i ordböcker. 

Lösenord får inte innehålla logiska följer som består av enbart siffror 
eller ord. 

 

5.  Återanvändning av 
lösenord eller mönster 

Använd inte samma lösenord i arbetet som privat. 

Undvik att använda samma lösenord eller återanvända gamla 
lösenord. 

 

6.  Byte av lösenord Lösenord ska bytas under regelbundna intervall eller efter ett 
bestämt antal inloggningar. Lösenord till konton med högre 
privilegier ska bytas oftare än lösenord till konton med lägre 
privilegier. 

Lösenord ska bytas när det finns någon som helst indikation på 
system- eller lösenordshot. 

 

7.  Förvaring av lösenord Lösenordet bör inte skrivas ner eller lagras i ett datorsystem så länge 
det inte kan lagras på ett krypterat och säkert sätt som är godkänt.  

Lösenord får inte inkluderas i någon automatisk inloggningsprocess, 
t.ex. lagras i en makro- eller funktionsnyckel.  

 

8.  Dela lösenord Lösenord måste hållas konfidentiellt och individuella lösenord ska 
inte delas. 

 

9.  Program för att memorera 
lösenord 

Stäng av aktiva sessioner när de är avslutade. 

Datorer, terminaler och dylikt ska vara utloggade ifrån när de lämnas 
eller skyddas med skärm- och tangentbordslås eller dylik 
låsningsmekanism som kontrolleras av lösenord eller annan 
autentiseringsmetod. 

Mekanismer som är obevakade ska vara skyddade med något sorts 
lås t.ex. lösenordsskydd. 

Visa inte lösenord medan de skrivs in eller överväg att skyla 
lösenordets tecken med symboler. 
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4.2 Riskmatris 

En riskmatris, eller riskbedömningsmatris, är en matris som används vid riskanalys för 
att definiera risknivån genom att beakta kategorin sannolikhet mot kategorin 
konsekvenser d.v.s. var i en matris risken ligger där den ena skalan avser definitiv-
osannolik och den andra skalan avser obetydlig-katastrofal. Detta är en enkel mekanism 
för att öka riskernas synlighet genom att visualisera risker i ett diagram. I diagrammet är 
riskerna uppdelade beroende på deras sannolikhet och deras effekter eller omfattningen 
av skador för att kunna få en snabb och informativ översikt [29].  Riskmatrisen som 
illustreras i tabell 5 är baserad på uppbyggnaden av den ovan beskrivna riskmatrisen och 
är också den som används vid riskanalysen av resultatet. 

Tabell 5: Riskmatris baserat på kriterierna sannolikhet och konsekvenser. 

 Sannolikhet 

Definitivt 

(5) 

Sannolikt 

(4) 

Ibland 

(3) 

Sällan 

(2) 

Osannolikt 

(1) 

K
o

n
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k
v

e
n

se
r 

Katastrofala 
(5) 

 

25E 

 

 

20E 

 

15MH 

 

10H 

 

5M 

Kritisk 

(4) 

 

20E 

 

 

16MH 

 

12H 

 

8M 

 

4M 

Måttlig 

(3) 

 

15 MH 

 

 

12H 

 

9M 

 

6M 

 

3L 

Marginal 

(2) 

 

10H 

 

 

8M 

 

6M 

 

4L 

 

2ML 

Obetydlig 

(1) 

 

5M 

 

 

4M 

 

3L 

 

2ML 

 

1ML 

 

Beskrivning 
av 
risknivåer 

E = 

extrem 

 

MH = 

mycket hög 

 

H = 

hög 

 

M = 

medium 

 

L = 

låg 

 

ML = 

mycket låg 

 

I en riskmatris klassificeras riskerna enligt kategorierna i matrisen. Dessa kategorier hör 
till två separata kriterier vilka är följande [30]: 
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1. Sannolikhet: hur stor sannolikhet det är att risken sker, rankas enligt en femgradig 
skala se tabell 6. 

2. Konsekvenser: svårighetsgraden eller omfattningen orsakade av risken, rankas 
enligt en femgradig skala se tabell 7. 

Tabell 6: Kriteriet sannolikhet, dess kategorier och tillhörande beskrivning. 

Nr. Kategori Beskrivning 

1.  Definitivt En risk som är mer än 80% sannolikt att orsaka problem att omfattas av denna 
kategori. 

2.  Sannolikt Risker som har 60–80% chans att uppträda kan grupperas som sannolikt. 

3.  Ibland Risker som ligger nära 50/50 sannolikhet för förekomst. 

4.  Sällan Risker med låg sannolikhet för förekomst men kan fortfarande inte uteslutas helt. 

5.  Osannolikt Sällsynta och exceptionella risker som har mindre än 10% risk för uppkomst. 

 

Tabell 7: Kriteriet konsekvenser, dess kategorier och tillhörande beskrivning. 

Nr. Kategori Beskrivning 

1.  Obetydlig Risken har minimal till ingen effekt. 

2.  Marginal Om en risk kommer att leda till någon skada, men skadans omfattning inte är för 
signifikant och sannolikt inte kommer att göra stor skillnad mot projektets 
övergripande framsteg. 

3.  Måttlig Risken innebär inte ett hot men kan ha en betydande skada klassificeras som 
måttlig. 

4.  Kritisk Risken med betydande eller stora konsekvenser som kan leda till stor förlust 
klassificeras som kritiska. 

5.  Katastrofala Det här är de risker som kan göra projektet fullständigt oproduktivt och 
ofruktbart, och måste ha högsta prioritet under riskhanteringen. 

4.3 Intervju 

Respondenterna ansåg det viktigare att lösenordet var enkelt att komma ihåg än att följa 
alla riktlinjerna för en säker lösenordshantering. Alla respondenter bedrev någon sorts 
återanvändning av sina lösenord – antingen helt eller delvis då lösenordet modifierats 
något. Två av de tre respondenterna ansåg att deras lösenord var bra lösenord och alla 
tenderar att undvika att byta lösenord. Respondenterna känner till arbetsplatsens 
lösenordspolicy. En av respondenterna ville inte svara på huruvida lösenordspolicyn 
efterföljs och de andra sade att de inte följer den helt och hållet av något av följande skäl: 
att tid inte alltid finns att följa dess riktlinjer för att hitta på ett nytt säkert lösenord och 
sedan memorera det eller att lösenordspolicyn inte tas fram vid nyskapande av lösenord 
och att innehållet inte koms ihåg. 

För kompletta intervjusvar se bilaga 2 – Intervjusvar. 
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4.4  Enkätundersökning 

Enkätundersökningen visar att de flesta respondenter är mellan 20 och 40 år där de flesta 
har två arbetskonton som de använder dagligen.  

De flesta sparar sina lösenord endast i minnet medan en del sparar sina lösenord på 
papper eller i SMS skickade till sig själva och över hälften har delat med sig av sitt lösenord. 
De allra flesta byter lösenord när de tror att någon annan kan få tillgång till kontot och alla 
låter bli att byta när de får påminnelse på att byta lösenord utan krav. 

Fler än hälften använder sig av nya lösenord till sina konton medan en tredjedel 
återanvänder använder samma lösenord till alla sina konton. Fler än hälften använder sig 
av lösenord som är uppbyggda av riktiga ord med viss modifiering. Den vanligast 
förekommande längden på lösenorden är 8-15 tecken och ingen använde lösenord med 
färre än åtta tecken. Över hälften anser att deras lösenord inte är säkra. 

De flesta men inte alla känner till att arbetsplatsen har en lösenordspolicy. Bland de som 
känner till att lösenordspolicyn finns är det inte alla som känner till innehållet. De flesta 
anser sig ha bra kunskapsnivå kring lösenordshantering dock känner över en tredjedel att 
de endast har lite kunskap kring lösenordshantering. Över hälften av respondenterna vill 
ha en ny lösenordspolicy. 

För komplett datasammanställning i diagram se bilaga 1 – Enkätundersökningssvar. 

Nedanstående tabell innehåller en sammanfattning av svaren från varje fråga i 
enkätundersökningen. 

Tabell 8: Sammanfattning av resultatet. 

Respondenternas 
ålder 

Majoriteten av respondenterna har en ålder på 20–39 år (>72,6 %), färre än 
4 % är yngre än 20 år och färre än 24 % är äldre än 39 år. Se bilaga 1, Diagram 
1 för komplett data. 

 

Konton – antal och 
användning 

Av respondenterna har över 71,6 % två stycken konton (se bilaga 1, Diagram 
2) och över 91,5 % använder sina konton dagligen (se bilaga 1, Diagram 3). 

 

Lagringsmetod Majoriteten (>83,9 %) lagrar sina lösenord i minnet, den näst vanligaste 
metoden att lagra lösenord bland respondenterna är på papper och på tredje 
plats SMS som skickats av respondenten till respondenten själv (se bilaga 1, 
Diagram 4). 

 

Lösenordsdelning Bland respondenterna har mer än 66,9 % delat med sig av sitt lösenord på 
något sätt. 

 

Återanvändning av 
lösenord 

Över 36,7 % av respondenterna har samma lösenord till alla sina konton, mer 
än 51,8 % använder alltid olika lösenord och över 11,3 % växlar mellan att 
använda samma och olika lösenord. 
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Lösenordsmönster 

 

Majoriteten på över 54,7 % använder sig av lösenord som är uppbyggda av 
riktiga ord där en del bokstäver är utbytta mot siffror eller andra tecken. Över 
14 % använder sig av lösenord som är uppbyggda av en slumpmässig 
sammansättning av bokstäver, siffror och tecken. 

 

Lösenordslängd Ingen av respondenterna använder sig av lösenord som består av mindre än 
åtta tecken. Lösenord inom ett intervall av 8-15 tecken är vanligast (över 
85,8 %). 

 

Byte av lösenord Alla respondenter byter lösenord när de måste. Ingen av respondenterna 
byter lösenord när de får en påminnelse utan krav eller regelbundet. Över 
89,6 % byter lösenord när de tror att någon annan kan få tillgång till kontot. 

 

Kunskapsnivå om 
lösenordspolicy 

Över hälften av respondenterna anger sig känna till att arbetsplatsen har en 
lösenordspolicy samt att de känner till innehållet. Närmare en tredjedel 
känner till att arbetsplatsen har en lösenordspolicy men inte dess innehåll och 
närmare lite mer än 13 % vet inte om arbetsplatsen har en lösenordspolicy. 

 

Kunskapsnivå kring 
lösenordshantering  

Endast ca 6,6 % av respondenterna anser sig ha mycket bra kunskap kring 
lösenordshantering. Över 38,6 % anser sig ha lite kunskap och över 54,7 % 
anser sig ha bra kunskap kring lösenordshantering. 

 

Säkra lösenord Över 53,7 % av respondenterna anser att deras lösenord inte är säkra. 

 

Ny lösenordspolicy Mer än 58,4 % av respondenterna vill ha en ny lösenordspolicy. 

 

4.5 Verktyg för att memorera lösenord 

Verktyget för att memorera lösenord är ett webbaserat program utvecklat i HTML, CSS 
och JavaScript. 

4.6 Beskrivning av programmet 

Programmet, se figur 1 och 2, består av en enda HTML-fil, se bilaga C för fullständig kod, 
som körs i en webbläsare. Instruktionerna för programmet är alltid synliga. Till en början 
får användaren möjligheten att skriva in det lösenord den vill öva på och sedan låsa det. 
Därefter kommer användaren få möjligheten att öva på sitt lösenord genom att skriva in 
det igen i ett annat fällt. När användaren vill kontrollera sitt lösenord klickar den på 
knappen ”Kontrollera” och därefter kommer en text med resultatet att visas. Om övningen 
är framgångsrik kommer resultattexten visa ”Rätt!”. Om övningen inte är framgångsrik 
kommer texten beskriva att lösenordet som skrevs in inte överensstämde med lösenordet 
som övas på och lite mer information kring vad som var fel. Användaren kan närsomhelst 
klicka i checkrutan som finns bredvid varje lösenordsfält för att visa lösenordet och se 
precis vad som blev fel. 
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Figur 1: Skärmavbild av programmet med 
resultatet av en utförd övning med dolt 
lösenord och försök 

Figur 2: Skärmavbild av programmet med 
resultatet av en utförd övning med synligt 
lösenord och försök 

4.7 Resultat från test 

Testet har utförts enligt beskrivningen i kapitel 3.5. Efter testet har respondenterna fått 
svara på tre frågor som tillsammans med respondenternas svar på frågorna presenteras i 
tabellerna nedan.  

Tabell 9: Fråga och svar på fråga 1 efter programtestet 

1. Tror du att det här programmet kan hjälpa dig att memorera nya lösenord? 

Respondent 1 Ja. 

Respondent 2 Ja. 

Respondent 3 Ja. 

 

Tabell 10: Fråga och svar på fråga 2 efter programtestet 

2. Skulle du vilja använda det här programmet som verktyg för att memorera nya lösenord? 

Respondent 1 Ja, men bara för svåra lösenord. 

Respondent 2 Ja. 

Respondent 3 Ja, men programmet får gärna se snyggare ut. 

Observationerna författaren gjort under testet, med hänsyn till målbeskrivningarna i 
tabell 3, är beskrivna i tabell 11. 
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Tabell 11: Förftaattarens observationer under testet med hänsyn till målbeskrivningarna i tabell 3 

Mål Observationer 

Lätt att använda • Alla respondenter kunde starta programmet självständigt. 

• Alla respondenter interagerade i programmet självständigt.  

Lätt att förstå • Två av de tre respondenterna kunde använda programmet helt självständigt. 

o En av respondenterna förstod inte hur den skulle gå vidare i 
programmet. Författaren frågade då om respondenten läst 
instruktionerna och därefter kunde respondenten fortsätta använda 
programmet självständigt. 

• En av respondenterna hade initialt svårt att förstå vad R/F-indikationen 
innebar men kunde sedan lista ut det på egen hand. 

Portabelt • Programmet fungerade för alla respondenter. 

• Endast en fil behövdes för att använda programmet. 

• Det gick snabbt och var enkelt att föra över och ta emot filen med 
programmet. 
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5 Analys 
Resultatet har analyserats med fokus utifrån målformuleringarna dock även med hänsyn 
till att fynd utanför förväntade målformuleringar kan förekomma. Fynden har därefter 
genomgått en riskanalys baserat på en riskmatris, se kapitel 4.2. De funna fynden och 
resultatet av riskanalysen presenteras i tabell 12. Fynden beskrivs närmare i kapitel 5.2 
och åtgärder presenteras i kapitel 5.3. 

Tabell 12: Uppställning av resultatets fynd och de enskilda fyndens riskbedömning. 

Nr. Typ Riskbedömning Beskrivning Datainsamling 

1.  Neutral  

1ML 

Generellt få arbetskonton att hantera Enkätundersökning 

2.  Positiv  

1ML 

Godkänd längd på lösenord Enkätundersökning 

3.  Negativ  

25E 

Prioritet av enkelhet att memorera lösenord 
före säkerhet vid skapande av lösenord 

Intervju 

4.  Negativ  

9H 

Några få respondenter som använder sig av 
papper och penna eller SMS för att lagra sina 
lösenord 

Enkätundersökning 

5.  Negativ  

16MH 

Nära två tredjedelar har delat med sig av sitt 
lösenord 

Enkätundersökning 

6.  Negativ  

12H 

Över en tredjedel har samma lösenord till alla 
sina konton  

Enkätundersökning 

7.  Negativ  

9M 

Över hälften använder lösenord som är 
uppbyggda av riktiga ord med viss 
modifiering 

Enkätundersökning 

8.  Negativ  

4L 

Ingen av respondenterna byter lösenord om 
de blir påminda utan krav 

Enkätundersökning 

9.  Negativ  

12H 

Över hälften känner inte till att arbetsplatsen 
har en lösenordspolicy eller känner till att den 
finns men inte dess innehåll  

Enkätundersökning 

10.  Negativ  

25E 

Över hälften anser att deras lösenord inte är 
säkra 

Enkätundersökning 

11.  Negativ  

4L 

Över hälften vill ha en ny lösenordspolicy  Enkätundersökning 

12.  Negativ  

16MH 

Trots ovan punkter allt detta anser sig över 
hälften av respondenterna ha bra kunskaper 
kring lösenordshantering 

Enkätundersökning 
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5.1 Fyndbeskrivningar 

Fyndens numrering hänvisar till fyndet med samma numrering i tabell 12 i kapitel 5.1. 

Fynd 1 visar att de flesta respondenterna har två arbetskonton och att några har fler. Ju 
färre konton en användare har desto färre lösenord behöver användaren hantera – 
därmed bör det vara lättare för användaren att komma ihåg ett lösenord, även om det är 
komplext, vilket är ett bra utgångsläge för säker lösenordshantering. Undersökningen 
visar också att de flesta respondenter använder sina arbetskonton dagligen vilket ökar 
chansen för respondenten att komma ihåg sitt eller sina lösenord, även om det är 
komplext, på grund av det frekventa användandet förutsatt att lösenordet skrivs in för 
hand åtminstone en gång per dag. 

Det ska dock tas hänsyn till att antalet konton endast gäller respondenternas 
arbetskonton. Respondenterna kan mycket väl ha flera personliga konton som är 
lösenordskyddade. Eftersom respondenten hanterar både sina arbetskonton och 
personliga konton stiger nu antalet lösenord att hantera och komma ihåg – detta kan 
påverka kvaliteten på lösenorden och vilket lösenordsmönster som används även för 
arbetskontona. 

Fynd 2 visar att de flesta respondenterna (över 85,8 %) har en lösenordslängd inom 
intervallet av 8–15 tecken och ingen har en kortare lösenordslängd än åtta tecken vilket 
innebär att lösenordspolicyn följs i detta avseende. Det står i verksamhets lösenordspolicy 
att lösenordet bl.a. ska bestå av minst 8 tecken. 

Fynd 3 var nyckelfyndet i intervjuerna var att respondenternas svar visar att 
respondenterna prioriterade enkelhet att memorera sina lösenord högre än att uppfylla 
alla krav för säkra lösenord. Respondenterna kände alla till arbetsplatsens 
lösenordspolicy och förekomsten av onlinebrott men hade blandade kunskaper om 
lösenordspolicyns innehåll och generella riktlinjer för lösenordshantering. 

Fynd 4 visar att majoriteten av respondenterna lagrar sina lösenord i minnet vilket är det 
säkraste sättet. Det finns dock en andel respondenter som skriver ner eller skickar sina 
lösenord via SMS vilket riskerar säkerheten. Det har ingen betydelse hur många eller få 
som riskerar att låta tillgängligheten till sitt konto hamna i fel händer, t.ex. en konkurrent 
eller hackare, då kontot kan vara så pass auktoritärt att det kan påverka hela 
verksamheten. Enligt ISO/IEC 27002:2014 framgår det att lösenord ska undvikas att 
skrivas ner eller förvaras i digitala så länge det inte kan lagras på ett säkert sätt och att 
lagringsmetoden har godkänts.  

Fynd 5 är ett direkt hot mot informationssäkerheten ur följande tre aspekter: 

1. Identifikationen kopplat till kontot är nu bruten – det är inte längre klart vem 
som faktiskt använt kontot vid olika tidpunkter samtidigt som 
kontoinnehavaren är ansvarig för alla handlingar som bedrivits med kontot. 
Detta kan leda till att:  
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a. kontoinnehavaren måste ta konsekvenserna för någon annans 
handlingar oavsett om dessa handlingar var avsedda eller inte samt 
måste byta lösenord vilket bl.a. leder till slöseri av värdefull tid, 
administration och resurser.  

b. en obehörig fått tillgång till kontot och därmed kan orsaka skadliga 
handlingar utan att bli upptäckt eller kunna fällas för sina handlingar. 

2. Då lösenordet har delats finns det alltid risk för att obehörig kunnat komma 
över lösenordet olovligt t.ex. genom att höra lösenordet eller se lösenordet 
nedskrivet. 

3. Detta hot kvarstår ända tills kontoinnehavaren byter lösenordet vilket innebär 
att denna säkerhetsrisk kan bestå under obestämd till beroende på om 
kontoinnehavaren väljer att inte byta lösenord och kontot inte tas ur funktion. 

Fynd 6 är ett fynd som inte unikt för verksamheten utan ett vanligt problem vid 
lösenordshantering som bl.a. tydliggjorts i en studie utförd på en halv miljon användare 
över en tre månader lång period [31] och är dessutom ett känt mönster av hackare vilket 
ökar risken för negativa och möjligtvis förödande konsekvenser. Fyndet visar en potentiell 
säkerhetsfara då hackning av ett enda lösenord kan ge obehöriga tillgång till flera konton 
där de kan utföra stor skada. Denna sortens hackning kan i vissa fall ge obehöriga 
möjlighet att identifiera sig som kontoinnehavaren, t.ex. vid hackning av den anställdas e-
post, och utöva social manipulation på övriga anställda för att också komma åt deras 
kontoinformation eller annan känslig information. Detta kan till och med ske genom att 
den anställdas privata konton hackas varpå lösenordet testas på den anställdas 
arbetskonton. Att en del konton har skydd som inte tillåter fler än ett visst antal 
felskrivningar under en viss tidsperiod eller spärrar IP-adresser helt efter ett antal 
felskrivningar har i detta fall ingen betydelse om samma lösenord används för ett konto 
med obegränsat antal möjliga felskrivningar. 

Fynd 7 visar att majoriteten på över 54,7 % använder sig av lösenord som är uppbyggda 
av riktiga ord där en del bokstäver är utbytta mot siffror eller andra tecken. Över 14 % 
använder sig av lösenord som är uppbyggda av en slumpmässig sammansättning av 
bokstäver, siffror och tecken. Fyndet visar att lösenordspolicyn i stor utsträckning inte 
efterföljs. Fyndet visar visserligen att respondenterna har en viss förståelse för vad som 
bidrar till ett säkrare lösenord i och med att lösenorden är uppbyggda av olika 
uppsättningar av tecken. Dock använder respondenterna sig ofta av riktiga ord som trots 
viss modifiering kan vara lätt för vissa hackningsmetoder att knäcka och detta beteende 
tyder på avsaknad av förståelse för hur riktlinjerna gör lösenorden säkrare i kombination 
med hur vanliga hackningsmetoder fungerar. 

Många användare har ett eget mönster för att hantera lösenordet så det är enkelt för dem 
att komma ihåg sina lösenord. 

Fynd 8 och 10 visar enskilt och tillsammans att det finns brister i lösenordshanteringen 
som skulle kunna bero på okunskap eller brist på vägledning då fynd 8 visar på 
säkerhetssäkrande handling endast vid tvång till det och fynd 10 visar på att det finns en 
medvetenhet om att säkerhetsrisker föreligger. 
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Fynd 9 och 11 dessa fynd visar att det finns ett behov av att förändra lösenordspolicyn 
och att de anställda behöver tydligare information om att verksamhetens lösenordspolicy 
existerar, att det är ett krav att gå igenom den och följa den.  

Fynd 12 är möjligtvis det viktigaste av fynden i relation till de andra fynden. Då tidigare 
fynd visar på bristfällig lösenordshantering bland de anställda indikerar detta fynd att 
många anställda inte är medvetna om bristerna i sina kunskaper förutsatt att deras 
agerande baseras på deras kunskaper. Om kunskaperna däremot är goda innebär detta 
fynd att något annat än kunskap måste förbättras eller förändras för att de anställda ska 
hantera lösenordshantering på ett godkänt säkert sätt. 

5.2 Korrigerande, förbättrande och förebyggande åtgärder 

Fyndens numrering hänvisar till fyndet med samma numrering i tabell 12 i kapitel 5.1. 

Fynd 1 visar inget direkt behov av korrigerande eller förbättrande åtgärder. För att 
bibehålla nuvarande låga riskläge kan en förebyggande åtgärd vara att så långt det är 
möjligt låta de anställda hantera så få konton med lösenordsskydd som möjligt. Detta för 
att underlätta lösenordshanteringen och för att motivera den anställda att använda sig av 
säkra lösenord även om de är av en mer komplex karaktär.  

Fynd 2 visar tydligt att kravet på lösenordslängden efterföljs. Det är vanligt att 
lösenordspolicyer förespråkar en lösenordslängd på minst 8 tecken, t.ex. MBS [32]. Ofta 
är ett golv satt, d.v.s. ett minimivärde för hur långt ett lösenord måste vara, och mer sällan 
finns ett tak satt, d.v.s. ett maximivärde för hur långt ett lösenord får vara. Extremt långa 
lösenord kan sänka en organisations säkerhet då det råder större sannolikhet för 
användarna att skriva ner lösenorden för att sedan lämna dem på osäkra ställen eller 
tappa bort dem [33]. Dessa lösenord har också högre risk att glömmas bort och ökar 
dessutom risken för att skriva lösenorden felaktigt och bli utelåst från sitt konto vilket 
bland annat ökar volymen av lösenordsrelaterade fall hos IT-supporten [33]. På grund av 
detta ses inget behov av en direkt åtgärd annat än rutinmässig uppföljning i förebyggande 
syfte. Denna uppföljning har som mål att larma om åtgärder krävs genom att försäkra om 
att detta låga riskläge uppehålls och att lösenordslängden inte påverkar andra aspekter 
av lösenordshanteringen negativt. 

Fynd 3 ger en indikation på att lösenordspolicyn bör vara mer vägledande och hjälpande 
när det gäller den mänskliga faktorn i användandet av lösenord. En åtgärd kan vara att 
rekommendera minnestekniksmetoder både för initial memorering av lösenord och över 
tid för att minska den kognitiva belastningen och därigenom även stödjande 
arbetsfaktorer. Policyn bör också inkludera en prioritetsordning med realistiska exempel, 
som den anställda kan tänkas känna igen sig i, för att nå ut till den anställda. Även 
förklaringar på varför denna prioritetsordning strikt måste följas bör inkluderas med en 
tillhörande förklaring på hur denna prioriteringsordning faktiskt lönar sig i slutändan. 
Policyn bör även ta upp risker med svaga lösenord och lösenordsmönster på ett sätt som 
motiverar den anställda att anstränga sig och prioritera säkerheten högst. 
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Fynd 4 tyder på att det finns behov av att tydliggöra för de anställda hur de får och inte 
får lagra sina lösenord samt ha uppföljningar på att detta efterföljs. Ytterligare en åtgärd 
kan vara att introducera krypterad och godkänd programvara för lagring av lösenord för 
de som vill spara sina lösenord någon annanstans än enbart i minnet.  

Fynd 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ger indikationer på att de anställda inte har fullständig insikt i 
hur livsuppehållande informationssäkerhet är för verksamheten och hur stor inverkan 
eller hur vilka förödande konsekvenser just deras agerande kan ha på och orsaka 
verksamheten. En åtgärd till detta kan vara att försöka nå den anställda halvvägs genom 
att försöka jämföra vikten med att ha en säker lösenordshantering på arbetet som att ha 
en säker hantering av privata faktorer t.ex. den anställdas fysiska kredit- eller bankkort 
med kod, sitt fullständiga personnummer, sin plånbok eller andra personliga föremål eller 
information som den anställda kan tänkas vara mycket beskyddande av och noggrann 
kring när det gäller skydd och säkerhet. Att använda denna jämförelse när 
lösenordshanteringsprinciperna förklaras och efterföljning yrkas kan ha en essentiell 
effekt på den anställdas uppmärksamhet, inlärning och ihågkommande av informationen 
och framför allt utövning av säker lösenordshantering. 

Utifrån ovan jämförelse kan riktlinjer och regler tas upp vad gäller t.ex. lösenordsmönster, 
återanvändning av lösenord, att använda samma lösenord till alla konton o.s.v. Denna 
jämförelse ligger också utmärkt till grund för att ge information om skillnader i 
lösenordshantering var gäller högt och lågt priviligierade konton då det råder skillnader i 
hur en enskild anställd hanterar säkerheten kring bl.a. hantering av de nämnda privata 
faktorerna. 

Fynd 5 visar att det finns ett stort behov av att tydliggöra både att arbetskontona och de 
tillhörande lösenorden är strikt individuellt knutna som aldrig får delas och vilka 
konsekvenser delning av lösenord kan få. Ytterligare en åtgärd är att ta reda på vilket eller 
vilka behov som legat till grund för att lösenorden har delats och omgående ta fram säkra 
lösningar för att uppfylla de behoven som tydligt ska förmedlas till anställda. Lösenorden 
ska inte delas med någon. I situationer där någon behöver tillgång till en annan persons 
skyddade resurser, bör delegering av behörighetsalternativ undersökas. Till exempel kan 
Microsoft Exchange-kalender tillåta en användare att delegera kontroll över sin kalender 
till en annan användare utan att dela några lösenord. Denna typ av lösning uppmuntras. 
Lösenord bör inte delas även i syfte att reparera datorn. Ett alternativ till att göra detta är 
att skapa ett nytt konto med lämplig åtkomst till reparatören [34].  

Fynd 6, 7, 8 och 10 indikerar att det finns ett stort behov av tydliggörande av regler, risker 
och konsekvenser för bristande informationssäkerhet särskilt inom dessa områden samt 
uppföljning efter vidtagna åtgärder för att se till att reglerna efterföljs. Med stor fördel kan 
även rutinmässiga uppföljningar i förebyggande syfte införas för att säkerställa att de 
vidtagna åtgärderna uppehålls. 

Fynd 7 En åtgärd kan vara att följa Googles exempel att faktiskt ge tips på hur man hittar 
på ett nytt lösenord som är säkert men ändå relativt enkelt att komma ihåg [35]. 
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Enligt NASA:s riktlinjer ska lösenord innehålla minst tre olika av följande teckentyper: 
stora bokstäver, små bokstäver, siffror och speciella tecken [36]. Microsoft 
rekommenderar användare att använda en blandning av specialtecken, små och stora 
bokstäver och siffror [37]. 

Google rekommenderar användare att använda en blandning av alfanumeriska tecken 
(bokstäver och siffror) och symboler. Dessutom råder Google användare att byta 
bokstäver med siffror och symboler, välja ett ord eller en fras och använda siffror och 
symboler i stället för några bokstäver [35]. I MSB:s dokumentation står det att lösenord 
ska innehålla gemener, versaler, siffror och icke-alfanumeriska tecken [32].  

Google rekommenderar att personlig information inte används och information som 
andra kanske känner till såsom husdjurs namn, smeknamn eller gatunamn ska undvikas 
[35]. Det är vanligt att många använder sin personliga information i skapandet av lösenord 
vilket kan resultatera i att särskilt dessa användare blir utnyttjade i attacker där 
angriparen använder sig av just personlig information för att testa sig fram till att komma 
åt användarens lösenord [38]. 

Fynd 8 och 10 visar ett behov av tydligare vägledning när det gäller krav, förtydligande 
om vad som är krav och rekommendation samt striktare uppföljning att krav följs med 
tydliggörande åtgärder vid uteblivna säkerhetshandlingar som krävs av de anställda. 

Fynd 8 I MBS:s dokumentet som hänvisar till ISO/IEC står det att lösenord ska bytas minst 
var 6o:e dag. Detta gäller alla användarlösenord och även för administrativa konton [32]. 
När det gäller tillfälligt lösenord måste det ändras [32] I NASA:s riktlinjer står det att 
NASA:s anställda måste byta sina lösenord på regelbunden basis var 60: e dag [36]. Enligt 
Microsofts riktlinjer ska ett lösenord ska bytas varje 3:e månad [39]. 

Att ändra lösenord varje månad begränsar hur länge ett stulet eller hackat lösenord är 
användbart och hur länge en angripare har tillgång till ett konto. Om någon stjäl ett 
lösenord utan användarens vetskap, och användaren inte byter lösenordet, kan 
angriparen avlyssna i obegränsad tid och samla in all information användaren har tillgång 
till eller göra annan skada [40]. Många säkerhetsriktlinjer rekommenderar regelbundna 
lösenordsändringar vanligtvis på intervaller mellan 30 och 180 dagar. Exempelvis har 
Windows Server ett standardintervall på 42 dagar [40]. 

Verksamhetens lösenordspolicy saknar beskrivning eller regler kring byten av lösenord. 
Detta bör åtgärdas omedelbart genom att införa information och tydliga regler kring 
lösenordsbyte i lösenordspolicyn. Det verkar finnas vissa rutiner kring lösenordsbyte då 
enkätundersökningen och intervjuundersökningen visat att respondenterna byter 
lösenord när de blir tvingade av systemet att göra det. Det råder dock ändå oklarheter 
kring lösenordsbyten då det saknas information kring dessa rutiner både vad gäller vikten 
av lösenordsbytet och när lösenordsbyte ska ske på den anställdas egna initiativ.  

Fynd 9 och 11 indikerar att förändringar både av själva lösenordspolicyn och hanteringen 
av lösenordspolicyn behöver förändras. Detta kan göras på följande sätt: 

• Lösenordspolicyn behöver göras mer tillgänglig genom ett eller flera av sätt: 



Lösenordshantering – Är lösenordspolicyn i en verksamhet tillräcklig för att de anställda 
ska bedriva säker lösenordshantering enligt ISO-standarder? 

Galal Soliman  2018-06-06 

 

31 

 

o ändra placering och/eller tydliggöra placering: det framgår inte om 
placeringen, eller vetskapen om placeringen, är ett hinder för att de 
anställda ska få tillgång till policyn dock är detta en åtgärd om så skulle visas 
vara fallet 

o tydliggöra existens: en del anställda kände inte ens till att policyn existerar 
vilket är något verksamheten måste åtgärda omedelbart 

o påminnelse om existens: det kan vara så att den anställda informerats om 
policyn men glömt det och därför är det viktigt att påminna de anställda om 
policyn dels för deras vetskap om den men även för att visa de anställda hur 
viktig den faktiskt är vilket kan motivera de anställda att följa den 

• Krav på genomgång av policyn. Då det fanns en del anställda som kände till att 
policyn existerar men inte dess innehåll är det viktigt att verksamheten försäkrar 
sig om att de anställda faktiskt har gått igenom den. Detta kan göras på ett eller 
flera av följande sätt: 

o Vara tydlig med att genomgång och efterföljning av policyn är ett krav 
o Ge de anställda avsatt tid för att enskilt gå igenom policyn 
o Gå igenom policyn tillsammans med de anställda 

Fynd 9 och 12 I implementeringsväglednings kraven [5] framkommer det att anställda 
bör informeras och vara skyldiga att skriva under ett uttalande för att hålla personliga 
lösenord konfidentiella och inte dela dem med någon annan inklusive personer inom 
organisationen. Detta kan inkluderas i anställningsvillkoren innan de blir tilldelade ett 
konto. Enligt befintliga faror finns det starka indikationer på att detta borde införas 
särskilt i och med punkter 4 och 5 vad gäller konfidentialitet. Denna åtgärd är också 
indikerad enligt punkt 9 och 12 vad gäller vetskap och kunskap kring arbetsplatsens 
lösenordspolicy samt lösenordshantering. Att verksamhetens anställda brister i 
lösenordshanteringen enligt ISO-standarden pekar på att verksamheten aktivt bör sätta 
in åtgärder för att utbilda och uppfölja de anställda inom informationssäkerhet och 
lösenordshantering. 

Fynd 12 är möjligtvis det viktigaste av fynden i relation till de andra fynden. Då tidigare 
fynd visar på bristfällig lösenordshantering bland de anställda indikerar detta fynd att 
många anställda inte är medvetna om bristerna i sina kunskaper förutsatt att deras 
agerande baseras på deras kunskaper. Om kunskaperna däremot är goda innebär detta 
fynd att något annat än kunskap måste förbättras eller förändras för att de anställda ska 
hantera lösenordshantering på ett godkänt säkert sätt. 

5.3 Verktyg för att memorera lösenord 

Resultatet visar att respondenterna tror att programmet skulle kunna hjälpa dem att 
memorera lösenord och att de skulle vilja använda programmet. En respondent 
begränsade sig till att endast vilja använda programmet för svåra lösenord och en annan 
respondent önskade en mer tilltalande design av programmet. 

Observationerna under testet visar att programmet uppfyller målen, se tabell 3, och att 
det finns rum för förbättring se tabell 13. 
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Tabell 13: Översikt över målen, huruvida de uppfyllts med tillhörande motivering 

Mål Uppfyllt Motivering 

Lätt att använda Ja Alla respondenter använde programmet självständigt. 

Lätt att förstå Ja Alla respondenter kunde själva lista ut hur programmet fungerade efter 
att ha läst instruktionerna och få tänka efter. 

Två förbättringsåtgärder som framkommit är att  

• instruktionerna eventuellt behöver flyttas om för att det ska 
vara mer tydligt för respondenterna att läsa dem när de kört 
fast. 

• R/F-indikationen kan göras tydligare. 

Portabelt Ja Endast en fil behövdes för att använda programmet och det fungerade 
på alla respondenternas datorer. 
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6 Diskussion 
Studiens mål var att undersöka huruvida lösenordshanteringen efterföljs ur ett 
särkshetsperspektiv på en godtycklig verksamhet för att se om behov finns för förbättring 
samt utforma ett lättillgängligt och portabelt program som åtgärd på ett redan befintligt 
generellt rådande problem. Utifrån följande kan det konstateras att studiens uppdrag har 
utförts framgångsrikt: 

• Metod: Metoden för att undersöka detta känsliga område har valts med omsorg 
för att respondenterna ska känna sig trygga att svara ärligt och öppet även om de 
skulle vara medvetna om att deras beteende inte är godkänt av arbetsplatsen. Det 
data som har samlats in genom denna metod har visat att det finns behov av 
förbättring och därmed kan det konstateras att metoden givit resultat samt att 
valet av metod mycket väl kan ha haft avgörande betydelse för datat. Det finns 
ingen möjlighet att med säkerhet ta reda på om datat från respondenterna är 
hundra procent överensstämmande med verkligheten dock indikerar det 
insamlade datat trovärdighet då information framkommit som respondenterna 
troligtvis inte skulle vilja medge om deltagandet inte varit anonymt. Metoden för 
utvecklingen av programmet har också visat sig framgångsrik då 
målbeskrivningen för denna uppfylldes. 

• Delvis förväntat resultat: Denna studie utfördes då det fanns en misstanke på om 
att det kunde finnas säkerhetsbrister i lösenordshanteringen i verksamheter 
generellt. I och med denna misstanke är resultatet väntat utifrån påvisandet av att 
säkerhetsbrister existerar dock var inte alla brister, eller graden av en del av 
bristerna, som förekom i studien förväntade. Det var förväntat att det skulle finnas 
intresse för ett program som används som verktyg för att memorera lösenord. 

• Bidragande: Denna studie har bidragit med upptäckt sårbarheter i en 
verksamhets säkerhet när det gäller lösenordshantering och framtagit en rad 
åtgärder utifrån dessa sårbarheter. En annan bidragande faktor är att slutsatserna 
är överförbara på andra verksamheter som befinner sig i en liknande situation eller 
som har en önskan om att arbeta förebyggande. Studien kan även ge andra 
verksamheter en bild av hur verkligenheten kan se ut och därmed fungera som 
underlag för förslag till undersökning, åtgärder eller förebyggande arbete. Även 
programmet är bidragande då det är ett hjälpmedel för att memorera lösenord och 
kan mildra åtminstone ett väsentligt problem med lösenordshantering. 

• Generaliserade slutsatser: Resultatet är givetvis knutet till den enskilda 
verksamheten där studien utfördes dock är slutsatserna generella för 
verksamheter med liknande problem eller verksamheter som vill arbeta 
förebyggande. Programmet är något begränsat då instruktionerna endast finns på 
svenska. 

• Vidare studier: Studien har även väckt nya frågor och rekommenderar vidare 
studier (se rubrik ”6.1 Vidare studier”) av intresse som både bygger vidare på 
denna studie och som även har potential att bidra ytterligare till införd, återskapad 
eller bibehållen lösenordshantering som är godkänd ur ett säkerhetsperspektiv. 
Programmet kan med fördel vidareutvecklas och publiceras då studien visar på ett 
behov och intresse av att använda den. En fråga som väckts är följande: 
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o Hur kan man förändra en lösenordspolicy för att användaren ska kunna 
relatera till den mer för att väcka intresse och motivation hos som får 
användaren att prioritera säkerhet och efterfölja lösenordspolicyn efter 
bästa förmåga? 

6.1 Kvalitetsgranskning 

Denna studie anses hålla kvalitet och det på hög nivå då metoderna som använts för att 
samla in data, sammanställda datat till ett resultat och slutligen analysera resultatet varit 
anpassade till studiens syfte och målformulering, typen av data och är validerade. 

I alla studier råder faktorer som kan påverka studiens kvalitet negativt. En ständigt 
rådande faktor är den mänskliga faktorn, såväl genom forskaren som respondenterna, 
som kan påverka resultatet och analysen subjektivt genom såväl medvetna som 
omedvetna handlingar. Andra faktorer av högsta vikt går att finna i metoderna som 
används i en studie då de är avgörande för studiens utgång och återfinns i flera essentiella 
delar genom studien. Det finns nackdelar och potentiella brister med alla metoder, så väl 
metoder för insamling av data som för analys av data, och det gäller även validerade och 
allmänt erkända metoder.  

De nämnda faktorerna har inte kunnat elimineras från denna studie dock har författaren 
till studien varit mycket medveten om deras existens och aktivt försökt motverka dem 
genom att granska metodvalet, förbli objektiv i största möjliga mån, framställa en så 
objektiv insamlingsmiljö av data som möjligt bl.a. genom löfte av anonymitet till 
respondenterna och analysera resultatet i solitärt syfte att ge en bild av verkligheten så 
som den är och utifrån den informationen finna förbättrande åtgärder. 

6.2 Vidare studier 

Det skulle vara av värde att göra en ny studie för att validera rekommendationerna som 
framtagits genom denna studie. Detta skulle kunna göras genom att implementera de 
framtagna rekommendationerna i verksamheten, eller en verksamhet vars situation ur ett 
säkerhetsperspektiv är motsvarigt med denna, och undersöka hur effektiv 
implementationen är för att säkerställa en säker lösenordshantering utifrån ISO-
standarder.  

Denna nya studie skulle bland annat kunna validera denna studies resultat och relevans 
samt om implementationen visat sig framgångsrik skulle dessa två studier kunna ligga till 
grund för en nyutvecklad policy med syfte att snabbt få en överskådlighet över 
verksamhetens nuvarande läge ur ett säkerhetsperspektiv samt direkt få förslag på 
åtgärder. Dessa förslag på åtgärder inkluderar både direkt påverkande åtgärder och 
förebyggande åtgärder för att kunna korrigera, återställa och/eller bevara ett godkänt läge 
ur ett säkerhetsperspektiv.  

Denna nya studie skulle i och med ovan vara av värde inom flera olika områden där de 
främsta områdena är att potentiellt ta fram en ny och effektiv policy för uppföljning och 
åtgärder, potentiellt förbättra en verksamhets lösenordshantering utifrån ett 
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säkerhetsperspektiv och potentiellt validera eller avfärda denna studies framkomna 
förslag på åtgärder.  

Programmet som utvecklats kan med fördel vidareutvecklats och testas i större skala för 
att sedan göras tillgänglig för allmänheten då studien visar att det råder behov och 
intresse för det. 
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7 Slutsatser 
De slutsatser som dragits utifrån denna studie är att det finns ett behov för förbättring av 
lösenordshanteringen och utifrån behovet har förslag på både åtgärder och förebyggande 
åtgärder tagits fram. Programmet som utvecklats som en del av studien har visat sig 
framgångsrik och det finns ett behov och intresse av att använda det. Vidare är 
slutsatserna att studien visat en enligt metodvalet pålitlig övergripande bild av läget vad 
gäller lösenordshantering på verksamheten och därmed med fördel kan delas med 
verksamheten tillsammans med de rekommenderade åtgärderna. Slutsatserna inkluderar 
också att vidare studier är av intresse för att se huruvida en implementation av 
rekommendationerna påverkar det nuvarande läget samt eventuellt ligga till grund för en 
policy för uppföljning.  

Med utgångspunkt från studiens tre delsyften har resultatet i korthet visat följande:  

1. Verksamhetens lösenordspolicy efterföljs inte av verksamhetens anställda och den 
är dessutom inte ens känd av en andel av de anställda. 

2. Verksamhetens anställda uppfyller inte en säker lösenordshantering utifrån ISO-
standarder. 

3. Det går att utveckla ett användarvänligt och portabelt program för att memorera 
lösenord. 

Analysen visar att omedelbara åtgärder är av högsta vikt för att säkerställa att de anställda 
bedriver en säker lösenordshantering enligt ISO-standarder. Analysen visar även att 
förebyggande åtgärder är av vikt för de delar som bedrivs på ett godkänt sätt utifrån ett 
säkerhetsperspektiv. 

De åtgärder som rekommenderas utifrån analysen är följande: 

• En uppdaterad lösenordspolicy i kombination med en rutinmässig uppföljning av 
efterföljandet med krav på omedelbara åtgärder. Se tabell 12 och kapitel 5.2 för 
komplett lista av åtgärder. 

De förebyggande åtgärder som rekommenderas utifrån analysen är följande: 

• En förebyggande åtgärd är att så långt det är möjligt låta de anställda hantera så få 
konton med lösenordsskydd som möjligt dels för att underlätta 
lösenordshanteringen och dels för att motivera den anställda att använda sig av ett 
säkert lösenord även om det är av en mer komplex karaktär.  

• En annan förebyggande åtgärd är att se till att även de delar som redan efterföljs 
fortsätter att följas med hjälp av uppföljning. 

Analysen har visat att programmet, vars syfte är att användas som verktyg för att 
memorera lösenord, uppfyller de satta målen. Analysen visar också att det finns ett behov 
och intresse bland respondenterna att använda programmet. 

Diskussionen visar att studien uppdrag har utförts framgångsrikt.
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Bilaga A – Enkätundersökningssvar 
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Diagram 3: Respondenternas kontoanvändning 
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Diagram 5: Lösenordsdelning 

 

 

Diagram 6: Återanvändning av lösenord 
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Diagram 7: Lösenordsmönster 

 

 

Diagram 8: Lösenordslängd 
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Diagram 9: Byte av lösenord 

 

 

Diagram 10: Kunskap om lösenordspolicy 
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Diagram 11: Kunskapsnivå kring lösenordshantering 

 

 

Diagram 12: Informerande kring lösenordshantering 
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Diagram 13: Säkra lösenord 

 

 

Diagram 14: Önskan av en ny lösenordspolicy 
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Bilaga B – Intervjusvar 
1. Anser du att du har bra lösenord? Om ja, varför? Om nej, varför? 

Respondent 1 Ja, jag har bara lösenord som är slumpmässiga med siffror, bokstäver som är stora 
och små och något specialtecken också. 

Respondent 2 Ja, för det är lätt att komma ihåg, det består av blandning bokstäver och siffror. 

Respondent 3 Jag vet inte men det tror jag att jag har ett bra lösenord eftersom jag inte har haft 
problem med mina konton. 

 

2. Hur ofta byter du lösenord? Av vilka anledningar har du bytt lösenord? Finns det andra 
händelser som gör att du skulle byta lösenord? 

Respondent 1 Inte ofta, det är bara när jag måste. När jag inte får använda mitt konto om jag inte 
byter lösenord eller om jag har glömt det. Annars skulle jag byta om jag trodde att 
någon kunde logga in på kontot. 

Respondent 2 På jobbet gör jag det när datorn säger till och jag inte kan logga in annars. Det ske 
en gång ca varje tre månader. När det gäller privat ändrar jag aldrig mina lösenord. 

Respondent 3 Jag byter lösenord när jag inte kan logga in på mitt konto. När jag glömt det till 
exempel. 

 

3. Återanvänder du dina lösenord? Om ja, varför? 

Respondent 1 Ja, jag använder lösenord som är väldigt lika men som har någon skillnad för att det 
är svårt att komma ihåg flera lösenord.  

Respondent 2 Jag återanvänder mina lösenord för nästan allt. Det kan vara något som skiljer sig 
men då är det bara bokstäver som utbyter mot siffror eller lägger till en siffra. 

Respondent 3 Ja, det gör jag men jag lägger till en siffra eller några bokstäver eftersom det är svårt 
att komma på ett lösenord. 

 

4. Är du medveten om onlinebrott? Kan du ge exempel på några typer av onlinebrott. 

Respondent 1 Ja, jag hör om det ofta och jag är försiktigt och klickar inte på nånting som jag inte är 
säker på.  

Respondent 2 Jag känner till att det finns men jag har aldrig blivit utsatt för det. 

Respondent 3 Jag hör om det men jag har ingen aning om hur det går till. 
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5. Vad vet du om riktlinjer för lösenord? Tar du hänsyn till dem när du registrerar ett konto 
som kräver ett lösenord? 

Respondent 1 Jag känner till dem men jag har inte alltid tid att komma på ett nytt starkt lösenord 
och lära mig det direkt när jag registrerar ett nytt konto.  

Respondent 2 Jag har läst flera riktlinjer men jag kommer inte ihåg dem när jag skapar mina 
lösenord så jag brukar följa min egna metod. 

Respondent 3 Ja, jag vet att det finns riktlinjer för lösenord men jag har inte koll på dem. 

 

6. Har din arbetsplats en lösenordspolicy som är lätt att förstå? Är den lätt att följa? 

Respondent 1 Ja, vi har en lösenordspolicy och den är lätt att förstå. Om jag får ett lösenord från 
jobbet som jag måste byta så brukar jag bara lägga till några tecken på det 
lösenordet och memorera det. Annars har jag inte tid att hitta på och memorera nya 
lösenord. 

Respondent 2 Lösenordspolicyn som finns är inte svår att förstå men jag har den inte framför mig 
när jag behöver komma på ett nytt lösenord och kommer inte ihåg exakt vad som 
stod där. 

Respondent 3 Jag vill inte kommentera den frågan 

 

7. Vad anser du är ett bra lösenord? 

Respondent 1 Ett lösenord som innehåller andra tecken än siffror och bokstäver, t.ex. frågetecken 
eller någon bokstav från ett annat språk. Det ska också ha siffror och både stora och 
små bokstäver. Helst inga riktiga ord, inte ens om några bokstäver byts ut mot andra 
bokstäver eller siffror. 

Respondent 2 Ett långt lösenord som har blandning av tecken med siffror, stora och små bokstäver 
och utropstecken eller andra sådana tecken. 

Respondent 3 Ett lösenord som är lätt att komma ihåg. Inget blir väl bättre av att lösenordet är så 
svårt att inte ens jag kommer in på mitt eget konto, eller hur? 
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Bilaga C – Programkod 
<!-- Author and (C) Copyright 2018 Galal Soliman--> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  

  <title>Lösenordsmemorering</title> 

 

  <style type="text/css"> 

   #main_div { 

       margin: auto;  

       width: 50%; 

      width: 500px; 

      height: 550px; 

       padding: 20px; 

       border: 1px solid #ccc; 

       background-color: #fff; 

   } 

 

   #interaction_div { 

    position: relative; 

       width: 300px; 

   } 

 

   .information_textarea { 

    position: relative; 

       width: 500px; 

       height: 100px; 

   } 

 

   #instructions_div { 

    position: relative; 

       width: 500px; 

   } 

  </style> 

 </head> 

  

 <body> 

  <h2 style="text-align: center;">Det här är ett verktyg för att memorera 

lösenord</h2> 

    

  <br> 

 

  <div id="main_div"> 

 

   <div id="interaction_div"> 

 

    <form id="password"> 

     <label class="label_password">Skriv in det lösenord du vill 

memorera:</label> 

      <br> 

      <input type="password" class="password" name="password">  

     <input type="checkbox" onclick="showPassword('password')">Visa 

     <br> 

      <input type="button" class="btn_lock" value="Lås lösenordet" 

onclick="lockState()"> 

    </form> 

     

    <br> 

     

    <form id="memorize" style="visibility: hidden;"> 

      Skriv ditt lösenord: 

      <br> 

      <input type="password" class="try" name="password">  
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     <input type="checkbox" onclick="showPassword('try')">Visa 

     <br> 

      <input type="button" value="Kontrollera" onclick="check()"> 

    </form> 

 

   </div> 

 

   <br> 

 

   <textarea class="information_textarea" readonly="true" rows="5">Här kommer 

resultatet presenteras.</textarea> 

 

   <br> 

    

   <div id="instructions_div"> 

    <h4>Instruktioner</h4> 

    <ol> 

    <li> 

     Skriv in ditt lösenord. 

     <br> 

     <i>Du kan kontrollera om du skrivit in lösenordet rätt genom att klicka i 

rutan "Visa" bredivd lösenordet.  

     <br> 

     Kom ihåg att klicka ur rutan innan du börjar öva.</i> 

    </li> 

    <li>Klicka på "Lås lösenordet" för att börja öva</li> 

    <li>Öva genom att skriva in lösenordet så gott du kommer ihåg det</li> 

    <li> 

     Klicka på knappen "Kontrollera" och få ett resultat 

     <br> 

     <i>Du kan jämföra lösenordet med det du skrev genom att klicka i båda 

"Visa"-rutorna bredivd lösenorden. 

     <br> 

     Kom ihåg att klicka ur rutorna innan du fortsätter öva.</i> 

    </li> 

    <li>Upprepa tills du kommer ihåg hela lösenordet.</li> 

    </ol> 

   </div> 

 

  </div> 

  

  <footer> 

    <p style="text-align: center;">&copy; Copyright 2018, Galal Soliman</p> 

  </footer> 

 

  <script type="text/javascript"> 

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

   var input_password = main_div.getElementsByClassName("password")[0]; 

   var input_try = main_div.getElementsByClassName("try")[0]; 

   var textarea_information = 

main_div.getElementsByClassName("information_textarea")[0]; 

   var result_array = []; 

 

   function showPassword(input_type) { 

    var input_current; 

    if(input_type == "password") { 

     input_current = input_password; 

    } else if(input_type == "try") { 

     input_current = input_try; 

    } 

 

       if (input_current.type === "password") { 

           input_current.type = "text"; 

       } else { 

           input_current.type = "password"; 

       } 

   } 

 

   function lockState() { 

    var btn_lock = main_div.getElementsByClassName("btn_lock")[0]; 

       btn_lock.parentNode.removeChild(btn_lock); 
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    var label_password = main_div.getElementsByClassName("label_password")[0]; 

    label_password.innerHTML = "Lösenord som tränas på: "; 

 

    input_password.readOnly = true; 

 

       document.getElementById("memorize").style.visibility = "visible"; 

   } 

 

   function check() { 

    var reference = input_password.value; 

    var guess = input_try.value; 

    var message; 

    var i; 

 

    if(guess == reference) { 

     message = "Rätt!"; 

    } else { 

     message = "Fel: "; 

 

     var reference_array = reference.split(); 

     var guess_array = guess.split(); 

 

     if(guess.length > reference.length) { 

      message += "För många tecken.\nDu skrev " + guess.length + " tecken och 

lösenordet har " + reference.length + " tecken."; 

      set_result_array(guess.length, guess, reference); 

     } else if(guess.length < reference.length) { 

      message += "För få tecken.\nDu skrev " + guess.length + " tecken och 

lösenordet har " + reference.length + " tecken."; 

      set_result_array(guess.length, guess, reference); 

     } else { 

      message += "Något, flera eller alla tecken är fel.\n" 

      set_result_array(reference.length, guess, reference); 

     } 

 

     message += "\n\nRätt tecken är markerad R och fel tecken är markerad F:\n" 

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

      message += "* "; 

     } 

     message += "\n"; 

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

      message += (result_array[i]) ? "R " : "F "; 

     } 

    } 

 

    textarea_information.innerHTML = message; 

   } 

 

 

   function set_result_array(max_length, guess, reference) { 

    result_array = [];  

    for(var i = 0; i < max_length; i++) { 

     result_array[i] = (guess[i] == reference[i]); 

    } 

   } 

  </script> 

 </body> 

</html> 

 


