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Sammanfattning: 

 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur svenska lärosäten upprättar sina 

lösenordsstyrdokument. En kvantitativ dokumentundersökning har genomförts på ett flertal 

dokument med anknytning till lösenord och lösenordshantering. Dokumentanalysen utfördes 

utifrån tre huvudsakliga dimensioner: Lösenordskomplexitet, lösenordsskydd och långsiktigt-

delade hemligheter. Resultatet av dokumentanalysen ledde till slutsatsen att majoriteten av 

lärosätena hade etablerat styrdokument gällande lösenordsskydd och lösenordskomplexitet. 

Majoriteten av lärosätena prioriterade dock inte policyer gällande långsiktigt-delade hemligheter. 
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Abstract: 

 

The purpose of this paper is to find out how the Swedish higher educational institutions 

establishes their password policies. A quantitative document-survey was carried out throughout 

the study. The analysis of this study was conducted based on three main dimensions: Password 

complexity, password protection and long-term shared secrets. The outcome of the document 

analysis showed that most of the educational institutions/universities establishes password 

complexity and password protection policies. However, the majority of these 

institutions/universities did not prioritize policies regarding long-term shared secrets. 
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1 Inledning 
 

Detta avsnitt behandlar följande moment: Bakgrund och problemformulering, Syfte och 

forskningsfrågor, Avgränsningar, Kunskapsintressenter och Disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 

I dagens samhälle är en stor del av den information som lagras mycket värdefull, i vissa fall till 

och med livsviktig, ibland kan förlust av denna information leda till katastrofala följder. Därför 

bör organisationer och myndigheter omfattas av administrativa rutiner som gör att lösenord blir 

mer säkra. För att vägleda och styra organisationen och dess medarbetare i olika situationer har 

många organisationer adopterat diverse styrdokument, bland annat styrdokument som behandlar 

lösenord. Ett styrdokument innehåller bl.a. riktlinjer, regler, regelverk och andra dokument. 

(Kalmelid 2015) 

 

I vissa sammanhang kan organisationer dock förbise ett antal viktiga styrdokument. Problemet är 

vanligtvis att organisationerna fortfarande lider av de traditionella förståelserna gällande 

lösenordskomplexitet och dess koppling till användbarheten. Organisationerna tror att en 

tillämpning av eventuella komplexitetsregler skulle driva upp återställning av lösenord och 

därmed minska produktiviteten hos arbetstagare (3 common password policy mistakes 2016).  

Av denna anledning förbiser många organisationer ett antal viktiga styrdokument. De 

styrdokument som vanligtvis förbises kan delas in i: 

 

1) Styrdokument gällande lösenordskomplexitet.  

2) Styrdokument gällande lösenordsskydd.  

3) Styrdokument gällande långsiktigt-delade hemligheter. 

 

Styrdokument gällande lösenordskomplexitet specificerar systembaserade regelverk/riktlinjer 

som tillämpas i samband med användarskapandet av lösenord. Detta kan till exempel vara 
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obligatorisk användning av både versaler, gemener, och specialtecken. Dokumenten gällande 

lösenordsskydd är däremot krav/riktlinjer som ges för att vägleda användarhanteringen av 

lösenord, till exempel ”Dela inte lösenordet med andra”. Slutligen specificerar styrdokumenten 

angående långsiktigt-delade hemligheter riktlinjer för skyddsvärda hemligheter som är i behov 

av extra lager av säkerhet. Här behandlas saker som till exempel användning av 

tvåfaktorsautentisering i samband med användning av skyddsvärda hemligheter”. (Burr, Dodson, 

Newton, Perlner, Polk, Gupta och Nabbus 2013; Passwords must meet complexity requirements 

2012)  

 

Även om en organisation upprättar alla nödvändiga styrdokument (lösenordskomplexitet, 

lösenordsskydd och långsiktigt-delade hemligheter) kan det fortfarande finnas brister i ett eller 

fler av organisationens upprättade dokument. Så frågan är: Gör organisationerna deras 

styrdokument tillräckligt starka? De tre värsta lösenorden under 2015, 123456, password, 

12345678 verkar indikera att fallet inte är så. Verkligheten är att majoriteten av organisationerna 

inte tillämpar tillräckliga lösenordskrav för användarhantering av lösenord. (3 common password 

policy mistakes 2016) 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur svenska lärosäten upprättade sina styrdokument 

gällande lösenord. Detta gjordes genom att undersöka universella styrdokument vid respektive 

lärosäte för att sedan kunna påvisa eventuella likheter och skillnader jämfört med tidigare 

forskning som gjorts. För att ta reda på detta ställdes följande frågeställningar: 

 

Den allmänna frågan - Del 1: 

• Hur ser säkerhetsläget ut vid statliga svenska lärosäten gällande lösenord, 

lösenordskomplexitet, lösenordsskydd och långsiktigt-delade hemligheter. 

 

Den specifika frågan- Del 2: 
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• Till vilken grad uppfyller dessa lärosäten rekommendationerna som anges i NIST 

och studien ”Designing Password Policies for Strength and Usability” gällande 

lösenordskomplexitet, lösenordsskydd och långsiktigt-delade hemligheter? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Denna uppsats behandlar endast utformningen av styrdokument, detta innebär att uppsatsen inte 

behandlar användningen eller uppföljningen av styrdokument. Dessutom behandlas endast 

styrdokument gällande lösenord och inte andra typer av säkerhetsdokument. Studien behandlar 

lösenord utifrån tre perspektiv: Lösenordskomplexitet, lösenordsskydd och långsiktigt-delade 

hemligheter. En ytterligare avgränsningar för uppsatsen är typen av myndigheter som undersöks 

då det endast är 14 statliga svenska lärosäten som deltagit i undersökningen.  

 

 

1.4 Kunskapintressenter  

 

Uppsatsen kan vara av intresse för statliga svenska lärosäten (högskolor, institutioner och 

universitet) då det är denna typ av myndighet som inkluderats i undersökningen. Den här 

uppsatsen vänder sig till de som arbetar med styrdokument gällande lösenord i sina dagliga 

verksamheter, framförallt till IT-avdelningar vid respektive lärosäte. Resultaten av uppsatsen 

belyser vad som gjordes bra vid de svenska lärosätena samt vad som kunde förbättras i 

sammanhanget av lösenordssäkerhet. Uppsatsen kan även användas som grund för fortsatt 

forskning och vidareutveckling. 

 

 

1.5 Disposition 

 

I kapitel 2 definieras alla begrepp som berörs i studien: Styrdokument, informationssäkerhet, 
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lösenordskomplexitet, lösenordsskydd och långsiktigt-delade hemligheter. 

 

I kapitel 3 beskrivs vilken forskningsstrategi och vilken datainsamlingsmetod som ligger till 

grund för studien. Paradigm och metod för dataanalys presenteras också i detta kapitel. 

 

I kapitel 4 beskrivs resultatet av studien. 

 

I kapitel 5 analyseras resultaten från kapitel 4, sedan presenteras analysens slutsatser. 

 

I kapitel 6 tas en diskussion med allmänna slutsatser. 
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2 Bakgrund 

 

I detta avsnitt behandlas följande moment: Informationssäkerhet och styrdokument, Tidigare 

forskning. 

 

 

2.1 Informationssäkerhet och styrdokument 

 

Information utgör en grundläggande byggsten i organisationers uppbyggnad och är samtidigt 

mycket värdefullt. På grund av det måste standarder etableras för vägledning av 

informationssäkerhetsarbeten. Genom informationssäkerhetsarbeten som i grund är baserade på 

etablerade standarder kan organisationer höja kvaliteten och dessutom öka förtroendet för sin 

verksamhet (Kalmelid 2015). Dessa etablerade standarder (styrdokument) brukar som tidigare 

nämnt innehålla policyer, riktlinjer, regler, regelverk, handlingsplaner och andra dokument som 

ska hjälpa till med att styra verksamheten. Ett styrdokument anger helt enkelt ramarna för vad 

som är beslutat, beträffat och bestämt i en verksamhet (Kalmelid 2015; Riktlinjer styrdokument 

2014). För att ett styrdokument inom denna uppsats skall definieras som ett 

lösenordsstyrdokument behöver det innehålla information angående åtminstone en av följande 3 

dimensioner: Lösenordskomplexitet, lösenordsskydd eller långsiktigt-delade hemligheter. 

 

 

2.1.1 Lösenordskomplexitet 

 

Styrdokument gällande lösenordskomplexitet har som syfte att minska sannolikheten för ett 

systemintrång. Detta görs genom att proaktivt hindra användare från att skapa lösenord som är 

lättgissade eller har likheter med vanliga lexikonord (Piscitello och Kent 2003). I studien 

Designing Password Policies for Strength and Usability rekommenderar författarna fyra krav för 

förvaltningen av ett lösenord. Det första kravet som rekommenderas är att undvika policyer 

som fokuserar enbart på längden på lösenordet. Det andra kravet är att ersätta policyer med krav 
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på 8-kompositions lösenord om de används. Det tredje är att fler organisationer borde använda 

sig av substring blacklists. Slutligen är det fjärde och sista kravet att pattern requirement bör 

användas av organisationer med höga säkerhetskrav. (Shay, Komanduri, Durity, Huh, Mazurek, 

Segreti, Ur, Bauer, Christin och Cranor 2016) 

 

Även om många lösenord som skapades vid policyer som enbart fokuserade på längd var relativt 

starka var det ett stort antal användare som skapade lösenord som var enkla att gissa. På grund av 

detta rekommenderar studien att man undviker policyer som fokuserar enbart på längd. Vidare 

belyser studien att trots att 8-kompositions1 lösenord traditionellt ses som en stark 

lösenordskomposition finns det säkrare och mer användbara lösenordskompositioner. Två 

exempel på sådana kompositioner är enligt forskningen 2klasser12tecken2 och 

3klasser12tecken3. (Shay m.fl. 2016) 

 

Ett annat regelverk som rekommenderats i studien är att fler organisationer bör använda 

substring blacklists. En substring blacklist blockerar listade teckenkombinationer av till exempel 

ord, nummer och specialtecken. Resultatet av forskningen inom användandet av substring 

blacklists var att lösenorden blev säkrare, dock hade användare större problem med att skapa 

lösenord när substring blacklist fanns. Användarna hade däremot inga problem med att 

memorera deras lösenord under policyer som använder detta krav. Slutligen belyser studien att 

pattern requirement kan vara lämplig för organisationer med krav på hög säkerhet. Pattern 

requirement ställer krav på olika mönster lösenordet ej får ha, till exempel krav på att lösenord 

inte får börja eller sluta med stora bokstäver och/eller nummer. Resultatet av studiens forskning 

angående pattern requirement visar att lösenorden ökade i styrka, användare hade dock 

svårigheter med att båda skapa och minnas sina lösenord. Av denna anledningen drar Shay m.fl. 

slutsatsen att pattern requirement kan vara lämplig för organisationer med krav på hög säkerhet. 

(Shay m.fl. 2016) 

                                                
1 Syftar till policyer som innehåller åtminstone 8 tecken. (Shay m.fl., 2016) 
2 Lösenord som innehåller minst två olika teckensorter av (stora bokstäver, små bokstäver, siffror, specialtecken etc) 

och åtminstone 12 tecken. (Shay m.fl., 2016) 
3 Lösenord som innehåller minst 3 olika teckensorter av (stora bokstäver, små bokstäver, siffror, specialtecken etc) 

och åtminstone 12 tecken. (Shay m.fl., 2016) 
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2.1.2 Lösenordsskydd 

 

På grund av att användare alltid kan hitta vägar som lämnar deras lösenord sårbara måste 

organisationer definiera krav som begränsar användarens möjligheter till att skapa svaga 

lösenord. NIST för elektronisk autentisering4 definierar ett antal viktiga krav/riktlinjer för 

lösenordsskyddet. I den här studien diskuteras fem viktiga krav/riktlinjer som bör beaktas av 

tjänsteleverantören: 1) Saltning och hashning av lösenord, 2) lagring av lösenord, 3) 

lösenordsintegritet, 4) lösenordsåterutfärdande och 5) begränsning av antalet inloggningsförsök. 

(Burr m.fl. 2013, s. 64; Campbell, Ma och Kleeman 2010) 

 

Vid saltning och hasning av lösenord rekommenderar standarden att lösenordet konkateneras till 

en salt variabel och hashas med en godkänd algoritm. Att salta och hasha lösenordet anses vara 

ett viktigt krav eftersom sådana typer av försvar kan skydda mot dictionary-baserade attacker5 på 

ett stulet lösenord. Med andra ord, även om angriparen får tag på ett lösenord från databasen så 

är lösenordet saltat och hashad med en godkänd algoritm och därför kan angriparen inte använda 

lösenordet för att utföra en attack. (Burr m.fl. 2013, s. 64) 

 

Vid lagring av lösenord rekommenderar standarden att lösenordet alltid lagras med godkända 

krypteringsalgoritmer, lösenordet får alltså inte transporteras eller lagras i okrypterad form. 

Lösenordet får endast dekrypteras vid omedelbart autentiseringsbehov. För lösenordsintegritet 

rekommenderar standarden att lösenord hålls hemliga hela tiden och aldrig lämnas ut till någon 

annan enhet förutom betrodda enheter6 drivna av tjänsteleverantören. (Burr m.fl. 2013, s. 64–65) 

 

Lösenordsåterställning är viktigt då de kan skydda mot attacker som over-the-shoulder surfing7. 

Standarden specificerar att tjänsteleverantören skall definiera lämpliga krav/riktlinjer gällande 

                                                
4 Autentisering - processen att etablera förtroende för identiteten hos användare. (Burr m.fl. 2013) 
5 Dictionary-baserade attacker - angriparen testar alla möjliga lösenord som börjar med ord som har högre möjlig-

heter att användas som lösenord. (dictionary attack maj-17) 
6 Betrodd enhet: ett system som verifierar användarens identitet. (Burr m.fl. 2013) 
7 Over-the-shoulder surfing hänvisar till en direkt observation, som att titta över en persons axel för att få informat-

ion. (Beal maj-17) 
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förnyelse och återutgivning av lösenord. Tjänsteleverantören kan alltså upprätta en tidsperiod 

före lösenordets utgång där det krävs att användaren återupprättar sin identitet med tjänsteleve-

rantören. Att återställa lösenordet dagligen anses dock vara en nackdel då det kan leda till att 

användaren har problem att minnas sitt lösenord.  Detta kan i sin tur leda till att användaren skri-

ver ner sitt lösenord på ett papper. Enligt Cohen F är det rekommenderat att återställa lösenord 

var 60:e eller 90:e dag. (Burr m.fl. 2013, s.58–65; Cohen 2011)  

 

Standarden definierar även en förvaltningsmekanism som kan implementeras vid inloggning. 

Mekanismen begränsar antalet inloggningsgissningar och förhindrar på så sätt angripare som 

försöker att autentisera sig till användarens inloggning. Slutligen kan detektering av en okänd 

plats eller användning av en okänd hårdvara/mjukvara indikera ökade risknivåer och motivera 

ytterligare säkerhetskontroller och bekräftelser. (Burr m.fl. 2013, s. 69) 

 

 

2.1.3 Långsiktigt-delade hemligheter 

 

Långsiktigt-delade hemligheter är sådana hemligheter som är i behov av ett extra lager av 

säkerhet. Dessa hemligheter är enbart kända för användaren och tjänsteleverantörens betrodda 

enheter. NIST för elektronisk-autentisering definierar ett antal viktiga krav/riktlinjer som bör 

implementeras i styrdokumenten, i den här studien fokuserar vi på tre viktiga krav: 1) 

Hemligheternas kryptering, 2) hemligheternas integritet och 3) flerfaktorsautentisering. (Burr 

m.fl. 2013, s. 7 & 14 och 66) 

 

Vid kryptering av hemligheter rekommenderar standarden att den långsiktigt-delade hemligheten 

som används av tjänsteleverantören skall krypteras med en validerande kryptografisk modul. 

Vidare rekommenderar standarden att hemligheten endast får dekrypteras vid behov av 

omedelbar autentiseringsoperation. Hemligheter som har ett värde och som skulle kunna 

användas av en angripare måste hela tiden hållas hemliga. Hemligheten får alltså aldrig lämnas 

ut till någon annan enhet förutom betrodda enheter driven av tjänsteleverantören. (Burr m.fl. 

2013, s. 66) 



9 

 

Det klassiska paradigmet inom autentiseringssystem består av tre faktorer som hörnsten: 1) 

Något du vet, 2) något du har och 3) något du är. (Burr m.fl. 2013, s. 20) 

1) Något du vet (Till exempel ett lösenord) 

2) Något du har (Till exempel, en ID-bricka eller en kryptografisk nyckel) 

3) Något du är (Till exempel, ett fingeravtryck eller andra biometriska uppgifter) 

 

Flerfaktorsautentisering hänvisar till användningen av mer än 1 av de faktorer som anges ovan. 

Styrkan hos autentiseringssystem bestäms i stor utsträckning av antalet faktorer som ingår i 

systemet. System som använder två faktorer anses vara starkare än de system som bara använder 

en faktor. System som använder alla tre faktorer anses vara starkare än de system som endast 

använder två av faktorerna. Vid användningen av långsiktigt-delade hemligheter rekommenderar 

standarden användning av minst två av de ovanstående autentiseringsfaktorerna. (Burr m.fl. 

2013, s.20 & 81) 

 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

2.2.1 Designing Password Policies for Strength and Usability 

 

Mycket finns att läsa kring lösenord och dess policyer, en studie som är väldigt ämnesrelaterad 

till vår forskning är Designing Password Policies for Strength and Usability av Shay m.fl. 

Studien belyser att användare kan uppleva svårigheter med att både skapa och komma ihåg sitt 

lösenord under komplexa lösenordspolicyer. Enligt studiens författare visar nya undersökningar 

att ett alternativ är att fokusera på längd istället för komplexitet. På grund av detta undersöker 

studien vilka olika lösenordskompositioner som är bäst för säkerhet och användbarhet. Detta 

gjordes genom att undersöka 15 olika lösenordspolicyer varav många fokuserar på längd. (Shay 

m.fl. 2016)  

 

Resultatet av studien visade att lösenordsstyrka och användbarhet inte nödvändigtvis behöver 
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vara frånskilda från varandra. Policyer som leder till starkare lösenord behöver inte 

nödvändigtvis dra ner på användbarheten av lösenordet. I studien identifieras policyer som både 

är säkrare och mer användbara än de policyer som vanligtvis används. (Shay m.fl. 2016) 

 

Regelverk som rekommenderas för tjänsteleverantörer är: 

1) Undvik lösenordspolicyer som enbart fokuserar på längd. 

2) Om en 8-kompositions policy används, ersätt den. 

3) Fler organisationer borde använda sig av substring blacklists. 

4) Pattern requirement kan vara lämplig för organisationer med höga säkerhetskrav. 

 

 

2.2.2 NIST - Electronic Authentication Guideline 

 

Standarden NIST SP.800-63-2 ger tekniska riktlinjer riktat till myndigheter gällande tillåtelse för 

individer att på distans, inom ett öppet nätverk autentisera sina identiteter till ett IT-system. 

Vidare identifierar studien tekniska krav för lösenordsskydd och för den långsiktigt-delade 

hemligheten. 

 

Krav för lösenordsskydd  Krav för långsiktigt-delade hemligheter  

 

1) Saltning och hashning av lösenord. 

2) Lagring av lösenord. 

3) Lösenordsintegritet. 

4) Lösenordsåterutfärdande. 

5) Begränsning av antalet inloggningsförsök. 

 

1) Hemligheternas kryptering. 

2) Hemligheternas integritet. 

3) Flerfaktorsautentisering. 

 

Tabell 1: ett antal krav som NIST specificerar för lösenordsskydd och för långsiktigt-delade hemligheter. 



11 

3 Metod 
 

I detta avsnitt behandlas följande moment: forskningsstrategi, paradigm, datainsamlingsmetod 

och kritisk granskning av metoden. 

 

 

3.1 Forskningsstrategi 

 

Forskningsstrategin som ligger till grund för studien är en undersökningsstrategi. I 

undersökningsstrategier letar man efter mönster i data som leder till att man kan dra slutsatser för 

en större grupp än den som undersöktes. Studien handlar om att undersöka hur olika statliga 

lärosätens styrdokument angående lösenord är uppbyggda samt att hitta mönster mellan dem. 

Därför anses en undersökningsstrategi vara relevant för denna uppsats. Denna 

undersökningsstrategi är baserat på en dokumentanalys. Många personer tar för givet att en 

undersökningsstrategi alltid använder sig av enkäter som datainsamlingsmetod, detta behöver 

dock inte alltid vara fallet. Undersökningsstrategier kan även användas inom andra 

datainsamlingsmetoder, exempelvis inom intervjuer, observationer och dokumentanalyser. 

(Oates 2006, s. 93) 

 

 

3.2 Paradigm  

 

Enligt Oates (2006, s. 93) har en undersökningsstrategi ett av tre paradigm: 1) positivism, 2) 

interpretivism eller 3) kritisk forskning. Vanligtvis associeras undersökningsstrategier (denna 

uppsats forskningsstrategi) med positivism då man letar efter mönster och generaliseringar. Av 

denna anledning anses ett positivistiskt paradigm vara lämplig för uppsatsen. Positivismen har 

två grundläggande antaganden: 1) Världen är ordnad och regelbunden, inte slumpmässig, 2) Vi 

kan undersöka världen objektivt. Paradigmens mål är att hitta universella lagar, mönster och 

regelbundenheter (Oates, 2006, s283-284). Dessa undersöks vanligtvis genom observationer, 

mätningar och skapandet av modeller som förklarar hur saker funkar (Oates, 2006, s. 286).   
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Inom positivism har forskarna vanligtvis en hypotes som antingen bekräftas eller förkastas när 

resultatet är klart (Oates, 2006, s. 286), detta är dock något som inte använts i uppsatsen. 

Uppsatsen skapades för att klargöra nuläget inom lösenordssäkerhet vid svenska lärosäten, inte 

för att bevisa eller bekräfta någon hypotes. Uppsatsen förhåller sig dock till resterande grunder 

inom positivismen. 

 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamlingsmetoden som användes för arbetet är en dokumentanalys. För att 

undersöka/avgöra om de olika lärosätena hade upprättat styrdokument som behandlar lösenord 

begärdes styrdokument gällande lösenord ut från varje lärosäte. Mer specifikt begärdes 

styrdokumenten som förvaltar de anställdas användning av lösenord. Informationen som 

samlades in från dokumentanalysen jämfördes sedan med tidigare forskning och best practice 

inom området.  

 

 

3.3.1 Urval av lärosäten 

 

Det kan vara svårt och tidskrävande att få tillgång till vissa olika lärosätens styrdokument, därför 

undersöktes enbart de lärosäten som hade staten som huvudman. Detta gjordes på grund av att 

dessa lärosäten lyder under offentlighetsprincipen och därför är skyldiga att både svara på frågor   

och skicka ut dokument vid begäran då det räknas som allmänna handlingar. (Vad är 

offentlighetsprincipen maj-17) 

 

Av de 36 statliga lärosäten som finns i Sverige valdes 14 lärosäten ut till att undersökas i studien. 

Dessa lärosäten är: Göteborg, Karlstad, Karolinska, KTH, Linköping, Linne, Luleå, Lund, 

Mittuniversitet, SLU, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Lärosätena är spridda över hela 

landet och erbjuder olika slags utbildningar, dessutom varierar de i antal anställda och 

studerande. 
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3.3.2 Dokumentanalys 

 

Den datakälla som använts i studien består i grund av de styrdokumenten som samlats in från 

respektive lärosäte. Genom att analysera de nödvändiga delarna av styrdokumenten kan man 

enkelt jämföra dessa delar mot en standardiserad modell med punkter om vad som bör vara med i 

ett styrdokument. Syftet med dokumentanalysen var att avgöra huruvida 1) lärosäten har 

upprättat alla nödvändiga styrdokument gällande lösenord eller 2) har upprättat vissa 

styrdokument men inte alla, eller 3) har inte alls upprättat något styrdokument gällande lösenord. 

 

Insamlingen av styrdokument gick till på följande sätt: 

Först genomfördes en internetsökning på samtliga styrdokument för respektive lärosäte. Denna 

sökning genomfördes av två olika skäl, 1) studera och förstå strukturen av styrdokumenten som 

lärosätena upprättar, 2) kunna utforma ett mail utifrån punkt (1). Därpå sammanställdes en lista 

med alla kontaktpersoner (e-post/webbformulär) vid respektive lärosäte. De personer som 

kontaktades var IT-chefer och IT-ansvariga på de olika lärosäten.  

 

Därefter utformades ett mail som skickades ut till respektive lärosäte med en kort presentation. I 

mailet presenterades information av arbetet samt begäran av de olika styrdokument som lärosätet 

använder för att förvalta de anställdas användning av lösenord (se bilaga 8.2). Vissa lärosäten 

bifogade PDF-filer i själva mailsvaret medan andra lärosäten skickade länkar med antingen PDF-

filer eller sidor där det gick att ladda ner styrdokumenten. Ett påminnelsemail skickades därefter 

till de lärosäten som fortfarande inte hade svarat. 

 

Slutligen skapades en svar-lista med styrdokument för respektive lärosäte, de lärosäten som inte 

svarade listades under Ej-svarat och vice versa. En avgörande del i insamlingsprocessen var att 

lärosäten lyder under offentlighetsprincipen och därför är skyldiga att svara på frågor och att 

skicka ut styrdokument då det räknas som allmänna handlingar. (Vad är offentlighetsprincipen 

maj-17) 
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3.3.3 Metodik för dataanalys 

 

Metodiken för dataanalysen består i grund av två kategorier, kvalitativ och kvantitativ, valet av 

metodiken beror helt på vilken typ av data som eftersöks (Oates 2006, s. 36). Data som är 

kvalitativ är icke-numerisk, till exempel ord, ljud eller bilder. (Oates 2006, s. 266). Kvantitativ 

data är däremot numerisk data och utgör råmaterialet vid positivistisk forskning.  

 

Den empiriska datan i studien är av kvantitativ form. Enligt Oates (2006 s. 245) är en kvantitativ 

datainsamling bevis eller data baserat på siffror. Det är den typen av data som vanligtvis 

genereras vid experiment och undersökningar. (Oates 2006, s. 245). I vårt fall är den insamlade 

datan i form av textdokument. Processen av dataanalysen började med att vi först gick igenom 

alla styrdokument som vi hade fått och delade upp innehållet i tre kategorier: 

 

1) Data med innehåll angående lösenordskomplexitet. 

2) Data med innehåll angående lösenordsskydd. 

3) Data med innehåll angående långsiktigt-delade hemligheter. 

 

För att underlätta dataanalysen skapades en mall (Se bilaga 8.1). Mallen delades in i fyra delar: 

 

Del1: Har lärosätet universella styrdokument gällande lösenord? (Ja/Nej). 

Del2: Vilka är kraven som lärosätet uppfyller/ icke uppfyller gällande lösenordskomplexitet? 

Del3: Vilka är kraven som lärosätet uppfyller/ icke uppfyller gällande lösenordsskydd? 

Del4: Vilka är kraven som lärosätet uppfyller/ icke uppfyller gällande långsiktigt-delade 

hemligheter? 

 

Den första delen i mallen har ett binärt värde, antingen ja eller nej. Anledningen det gjordes var 

att vissa lärosäten som Stockholm inte hade upprättat universella styrdokument gällande 

lösenord. Därför blev det nödvändigt att ha en inledande klass som avgör ifall lärosäten hade 
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upprättat styrdokument gällande lösenord eller inte. De sista tre delarna är i princip baserat på 

litteratur/standarder och dess rekommendationer. De sista tre delarna har ett deskriptivt värde 

med information om vilka moment som är uppfyllda och icke-uppfyllda (se bilaga 8.1). Dessa 

delar är i grund baserade på uppsatsens specifika forskningsfråga: 

 

• Till vilken grad uppfyller lärosäten rekommendationerna som anges i NIST och i studien 

”Designing Password Policies for Strength and Usability” gällande 

lösenordskomplexitet, lösenordsskydd och långsiktigt-delade hemligheter? 

 

 

3.4 Kritisk granskning av metoden 

 

Valet av undersökningsstrategi som forskningsstrategi var passande eftersom man då får tillgång 

till en mängd av data med en bred täckning på en kort tid. Det fanns dock ett antal problem med 

valet av denna forskningsstrategi. Ett av dessa problem var att den endast fokuserar på det 

mätbara och ofta ignorerar de bakomliggande orsakerna. (Oates 2006, s. 104-115) 

 

Ett annat problem var svårigheten med att få tag på de dokument som lärosätena använder. 

Problemet berodde på att lärosätena lagrade lösenordsstyrdokument under olika kategorier. Vissa 

lärosäten lagrade dokumentet under IT och säkerhet medan andra lagrade det under 

säkerhetskategorien. De dokument som hittades gav därefter upphov till ett nytt problem, var de 

insamlade dokumenten av gamla eller nya versioner? För att komma fram till vilka styrdokument 

som lärosätena i dagsläget använde skickades ett mail till respektive lärosäte med en begäran av 

deras lösenordspolicy. Men mailsvaret som kom fram gav upphov till ett ytterligare problem. 

Hade lärosätet skickat alla styrdokumenten gällande lösenord eller har de glömt att skicka in 

några? 
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4 Resultat 

 

I detta avsnitt besvaras den allmänna forskningsfrågan: Hur ser säkerhetsläget ut vid svenska 

lärosäten gällande lösenord, lösenordskomplexitet, lösenordsskydd och långsiktigt-delade 

hemligheter? 

 

Senare i avsnittet (Del 2) besvaras den specifika forskningsfrågan: Till vilken grad uppfyller 

lärosätena rekommendationerna som anges i NIST och i studien ”Designing Password Policies 

for Strength and Usability” gällande lösenordkomplexitet, lösenordsskydd och långsiktigt-delade 

hemligheter? 

 

 

4.1 Resultatet 

 

Efter genomförandet av dokumentanalysen konstaterades det att alla lärosäten hade universella 

styrdokument gällande lösenord förutom Stockholm och Örebro. Stockholm universitet upprättar 

inte universella lösenordsstyrdokument, istället får varje institution definiera sina egna 

styrdokument. Däremot svarade inte Örebro på mailet som skickats under datainsamlings gång, 

inte heller hittades något styrdokument som kunde återkopplas till forskningen. Av denna 

anledning ströks Örebro från undersökningen. 

 

Styrdokumenten som analyserades varierade i innehåll, upplägg och storlek. Vissa lärosäten 

definierade enbart tips och råd som riktlinjer för hur man skapar ett starkt lösenord. Andra 

lärosäten definierade mer kravställda regler, t.ex. inbyggda mekanismer som blockerar vissa ord 

eller förhindrar lösenord som är för korta. Dokumenten som samlades in analyserades ändå 

metodiskt och jämfördes mot mallen som skapats (se bilaga 8.1). Av de 13 lärosäten som 

analyserades var det 12 lärosäten som berörde lösenordskomplexitet i sina styrdokument. Det var 

bara Stockholm universitet som inte hade något universellt styrdokument gällande 

lösenordskomplexitet. 
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Under analysens gång konstaterades det även att majoriteten av lärosätena hade upprättat 

styrdokument gällande lösenordsskydd. Av de 13 lärosäten som analyserade var det 11 lärosäten 

som berörde lösenordsskydd i sina styrdokument. Dessa lärosäten var alla förutom Lund och 

Stockholm. Lunds universitet informerade oss om att delar av deras styrdokument definierades 

av deras respektive avdelningar. Slutligen framgick det att majoriteten av lärosätena som 

undersöktes inte hade upprättat styrdokument gällande långsiktigt-delade hemligheter. Av de 13 

lärosäten som analyserades var det endast fem lärosäten som behandlade långsiktigt-delade 

hemligheter i sina styrdokument (se figur 1).  

 

Figur 1: Nuvarande säkerhetsläge vid svenska lärosäten gällande lösenord, lösenordskomplexitet, lösenordsskydd 

och långsiktigt-delade hemligheter. 

4.1.1 Resultat av dokumentanalys (Del 2)  

 

Vid Stockholm universitet specificerar varje institution egna styrdokument, där är prefekten 

(eller motsvarande ansvarig för informationssäkerheten) och varje medarbetare skyldiga att 

uppehålla en tillräcklig nivå av informationssäkerhet. Efter genomförandet av dokumentanalysen 

utformades en modell som visar uppfyllda/icke-uppfyllda krav för varje styrdokument lärosätena 

hade upprättat med undantag från Örebro. Dessa krav är i grund baserat på tidigare forskning och 

best practice inom området (se tabell 2&3).  
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Lösenordskomplexitet krav 

 

Lösenordsskydd krav Långsiktigt-delade hem-

ligheters krav 

1) Undvik policyer som fokuserar enbart på 

längd. 

2) Lösenord bör innehålla antingen 2 eller 3 

olika klasser av tecken.  

3) Lösenord bör innehålla minst 12 tecken, 

4) Substring blacklist för blockering av 

lättgissade ord bör användas. 

5) Organisationer som hanterar information 

med hög konfidentialitet bör använda.   

pattern requirement för förvaltning av start 

och slut av lösenord. 

1) Lösenordet skall alltid saltas och hashas. 

2) Lösenordet skall alltid krypteras och lagras i 

krypterad form. 

3) Lösenordet skall aldrig lämnas ut till någon 

annan enhet än betrodda enheter. 

4) Implementera en nätbaserad mekanism som 

begränsar antalet gissningar av lösenord. Till 

exempel: Max 5 felaktiga gissningar följd med 

automatisk låsning i 10 minuter. 

5) Lösenordsbyte efter en anpassad period, till 

exempel tvingat lösenordsbyte var tredje månad. 

 

1) Kryptering av långsiktigt-delade 

hemligheter ska ske med en valide-

rande kryptografisk modul, 

2) Långsiktigt-delade hemligheter 

ska aldrig lämnas ut till någon an-

nan enhet förutom betrodda enheter, 

3) Använd multifaktorautentisering.  

Tabell 2: Kravspecifikationer för Lösenordskomplexitet, lösenordsskydd och långsiktigt-delade hemligheters. 

 

 Lö-

senordsst

yrdoku-

ment 

Lösenordskomplexitet Lösenordsskydd Långsiktigt-delade hem-

ligheter 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

1. Göteborg universitet Ja ✔      ✔      ✖      ✔     ✖ ✖      ✖      ✔       ✖     ✔ Dokument saknas 

2. Karlstad universitet Ja ✔      ✔      ✔      ✔     ✖ ✖      ✔      ✔       ✔     ✔ ✖             ✖             ✔ 

3. Karolinska institutet Ja ✔      ✔      ✖      ✔     ✖ ✖      ✔      ✔       ✔     ✔ ✖             ✖             ✔ 

4. KTH Ja ✔      ✔      ✖      ✔     ✖ ✖      ✖      ✔       ✖     ✖ Dokument saknas 

5. Linköping universitet Ja ✔      ✔      ✖      ✔     ✖ ✖      ✔      ✔       ✖     ✔ ✔             ✖             ✔ 

6. Linneuniversitet Ja ✔      ✔      ✖      ✔     ✖ ✖      ✖      ✖       ✔     ✔ Dokument saknas 

7. Luleå universitet Ja ✔      ✔      ✖      ✔     ✔ ✖      ✖      ✔       ✖     ✔ Dokument saknas 

8. Lund universitet Ja ✔      ✔      ✖      ✔     ✖ Dokument saknas Dokument saknas 

9. Mittuniversitet Ja ✔      ✔      ✖      ✔     ✖ ✖      ✖      ✖       ✖     ✔ Dokument saknas 

10. SLU Ja ✔      ✔      ✖      ✔     ✖ ✖      ✖      ✔       ✖     ✖ Dokument saknas 

11. Stockholm universitet Nej Dokument saknas Dokument saknas Dokument saknas 

12. Umeå universitet Ja ✔      ✔      ✖      ✔     ✖ ✖      ✖      ✔       ✖     ✔ ✖             ✖             ✔ 

13. Uppsala universitet Ja ✔      ✔      ✖      ✔     ✖ ✖      ✔      ✔       ✔     ✔ ✖             ✖             ✔ 

Tabell 3: Svenska lärosäten i jämförelse med krav på: Lösenord, Lösenordskomplexitet, Lösenordsskydd och Lång-

siktigt-delade hemligheter. ✔ Uppfylld krav, ✖ Icke uppfyllt krav. 
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Av de 13 lärosäten som analyserade var det 12 lärosäten som både specificerade användningen 

av substring blacklist och att lösenord inte skall vara längdbaserade. Däremot var det endast ett 

lärosäte som specificerade användningen av 12-komposition policyn och enbart ett lärosäte 

specificerade användningen av pattern requirement (se figur 2). 

 

  Figur 2: Lärosätens styrdokument gällande lösenordskomplexitet. 

 

Efter genomförandet av modellen identifierades de olika kraven som lärosätena specificerade för 

lösenordsskyddet. Av de 13 lärosäten som analyserades hade nio lärosäten definierat riktlinjer 

angående att lösenordet inte får delas med andra och att lösenordet måste bytas efter en anpassad 

period. Fyra lärosäten hade specificerat riktlinjer för lagringen och begränsningen av 

lösenordsgissningar och inga lärosäten specificerade några riktlinjer gällande saltning/hashning 

av lösenordet (se figur 3). 
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  Figur 3: Lärosätens styrdokument gällande lösenordsskydd. 

 

Efter modellens implementation identifierades även de lärosäten som hade specificerat krav för 

den långsiktigt-delade hemligheten. Av de 13 lärosäten som analyserades hade fem lärosäten 

specificerat användningen av flerfaktorautentiseringen. Endast ett lärosäte hade specificerat krav 

gällande hemlighet lagringen och inga lärosäten hade specificerat krav gällande hemlighetens 

integritet (se figur 4). 
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   Figur 4: Lärosätens styrdokument gällande långsiktigt-delade hemligheter. 
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5 Analys och slutsatser 

 

I det här avsnittet analyseras resultaten från tidigare kapitel. Här presenteras dessutom 

slutsatserna som framkommit. 

 

 

5.1 Lärosätens dokument 

 

Som tidigare konstaterats i studien är styrdokument ett samlingsbegrepp för skapandet av bland 

annat policyer, riktlinjer, regler, regelverk, handlingsplaner och andra typer av dokument. 

(Riktlinjer styrdokument 2014). Trots att dessa styrdokument är utformade på olika sätt och är 

omfattande hade majoriteten av lärosätena upprättat styrdokument gällande lösenord. Av de 13 

lärosäten som undersöktes hade 12 lärosäten upprättat universella styrdokument gällande 

lösenord. Dessa styrdokument berörde bland annat lösenordskomplexitet, lösenordsskydd och 

långsiktigt-delade hemligheter.  

 

 

5.1.1 Lösenordskomplexitet 

 

5.1.1.1 Hur ser säkerhetsläget ut vid svenska lärosäten gällande lösenordskomplexitet? 

 

Som återkoppling till studiens allmänna forskningsfråga konstaterade vi att majoriteten av 

lärosätena hade upprättat styrdokument gällande lösenordskomplexitet. Av de 13 lärosätena i 

studien berörde 12 lärosäten lösenordskomplexitet i sina styrdokument.  

 

Till vilken grad uppfyller dessa lärosäten rekommendationerna som anges i studien ”Designing 

Password Policies for Strength and Usability” gällande lösenordskomplexitet? 

Under analysens gång konstaterades det att de lärosäten som undersöktes använde sig av 8-

kompositions policyer, 10-kompositions policyer och 12-kompositions policyer tillsammans med 

användning av minst 2 olika klasser av olika tecken. Utifrån detta konstaterade vi att de olika 
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styrdokumenten som analyserades inte specificerade längdbaserade lösenord utan 

komplexitetbaserade lösenord.  

 

Majoriteten av lärosätena använde sig hur som helst av en 8-kompositionspolicy vilket anses 

vara en nackdel. Enligt studien Designing Password Policies for Strength and Usability bör den 

moderna 12-kompositions policyn övervägas istället. Fördelen med den moderna 12-

kompositionspolicyn är att den är mycket svårare för angripare att få tag på, dessutom behöver 

den inte nödvändigtvis dra ner på användbarheten av dessa lösenord. 12-kompositionspolicyer är 

ofta både säkrare och mer användbara än de policyer som vanligtvis används. (Shay m.fl. 2016) 

 

Vid analysens gång observerade det att lärosätena prioriterade policyer gällande substring 

blacklist för blockeringen av lättgissade lösenord. Av de lärosäten som undersöktes hade alla 

lärosäten utom Stockholm specificerat användningen av substring blacklist för blockering av 

lösenord. Lärosätena som undersöktes hade väldigt olika omfång på sina substring blacklists. 

Vissa blockerade bara namn medan andra blockerade eller rekommenderade att man skulle 

undvika saker som vanliga lexikonord, namn på platser, namn etc. En av nackdelarna med en 

substring blacklist är att användare kan uppleva svårigheter med att skapa sitt lösenord när denna 

policy finns. (Shay m.fl. 2016). Detta behöver hur som helst inte vara fallet, lärosäten behöver 

inte skapa långa blacklists utan kan istället blockera de ord som är väldigt lättgissade, till 

exempel strängar som password, 123. 

 

Medan analysen pågick blev det även uppenbart att de flesta lärosäten inte prioriterade policyer 

gällande pattern requirement. Av de 13 lärosäten som undersöktes hade endast Luleå universitet 

specificerat riktlinjer gällande användning av pattern requirement för förvaltning av hur lösenord 

ska börja och sluta. I Luleås styrdokument är det specificerat att universitet testar och 

kontrollerar lösenord som är svaga. Ett exempel på sådana svaga lösenord var lösenord som 

börjar med stor bokstav och slutar med en 1a.  

 

Problemet med att inte använda pattern requirement är att det finns en stor risk att användare då 

placerar stora bokstäver och/eller nummer först eller sist i sina lösenord. Detta är på grund av att 
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användare är så vana vid att möta kraven på dessa tecken genom att placera dem i början och 

slutet, vilket leder till att lösenorden blir mer förutsägbara. Fördelen med pattern requirement är 

att lösenorden ökar i styrka eftersom lösenorden inte längre är lika förutsägbara, dock kan 

användare få problem med att både skapa och minnas sina lösenord. Av denna anledning bör 

lärosäten med krav på hög säkerhet adoptera pattern requirement policyn. (Shay m.fl. 2016) 

 

Slutsatser: 

● Lärosätens lösenord är inte längdbaserade, utan komplexitetbaserade. 

● Fler lärosäten bör adoptera 12-kompositionspolicyer. 

● Policyer gällande substring blacklist prioriteras av lärosäten  

● Lärosäten med krav på hög säkerhet bör adoptera policyer gällande pattern requirement. 

 

5.1.2 Lösenordsskydd 

 

5.1.2.1 Hur ser säkerhetsläget ut vid svenska lärosäten gällande lösenordsskydd? 

 

Med avseende till studiens allmänna forskningsfråga konstaterades det att majoriteten av de 

lärosäten som undersöktes prioriterade krav/riktlinjer för lösenordsskyddet. Av de 13 lärosäten 

som undersöktes behandlade 11 lärosäten lösenordsskydd i sina styrdokument. Dessa lärosäten 

var alla lärosäten förutom Lund och Stockholm.  

 

Till vilken grad uppfyller dessa lärosäten rekommendationerna som anges i NIST gällande 

lösenordsskydd? 

Under dokumentundersökningen observerade vi att av de 13 lärosäten som undersökts hade inga 

lärosäten specificerat att lösenordet skall saltas och hashas med en godkänd algoritm. Detta tycks 

vara en nackdel eftersom användningen av icke-godkända algoritmer lämnar lösenorden sårbara. 

En icke-godkänd algoritm som MD5 tycks till exempel ha kända säkerhetsbrister och 

sårbarheter. Att en viss riktlinje inte är specificerad i styrdokumentet betyder hur som helst inte 

att den inte är implementerad i systemet, utan enbart att den inte finns dokumenterad i 

styrdokumentet. 
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Det framgick även att majoriteten av lärosätena prioriterar specificering av lösenordsintegritet. 

Av de 13 lärosäten som analyserades hade nio lärosäten specificerat att lösenordet skall skyddas 

och inte får delas med någon annan. Lärosätena hade dock inte exkluderat betrodda enheter från 

specificering. Enligt NIST standarden får lösenord inte lämnas ut till någon annan enhet annat än 

betrodda enheter som är drivna av tjänsteleverantören. (Boyles 2010; Burr m.fl. 2013, s. 64–65) 

 

Under dokumentanalysens upptäcktes det även att de flesta lärosäten som undersöktes inte 

specificerade några riktlinjer för kryptering och lagring av lösenord. Av de 13 lärosäten som 

analyserades hade endast fyra lärosäten specificerat att lösenordet skall lagras i krypterat form. 

Majoriteten av lärosätena hade inte heller specificerat riktlinjer gällande begränsningen av 

antalet inloggningsgissningar.  

 

Det konstaterades även att de flesta av lärosätena hade specificerat riktlinjer gällande 

lösenordsbyte. 9 av de 13 olika lärosätena hade specificerat att lösenordet skall bytas efter en 

anpassad period. Detta anses vara en fördel då regelbundna byten av lösenord kan skydda mot 

attacker som over-the-shoulder surfing. Problemet som finns med regelbundna lösenordsbyten är 

att det är svårt att minnas nya komplexa lösenord. Detta kan leda till att användaren skriver ner 

sitt lösenord och på så sätt ökar risken för ett kontointrång. Dessutom har många användare 

väldigt många lösenord som de behöver memorera, regelbundna byten på alla dessa gör det i 

princip omöjligt för vissa användare att komma ihåg alla sina lösenord (Cohen 2011). 

 

Slutsatser: 

● Lärosäten prioriterar specificering av riktlinjer gällande kryptering/lagring av lösenord. 

● Fler lärosäten bör specificera riktlinjer gällande saltning och hashning av lösenord. 

● Lärosätena prioriterar specificering av lösenordsintegritet. 

● Lärosätena prioriterar specificeringen av riktlinjer gällande lösenordsbyte. 

● Fler lärosäten bör specificera riktlinjer gällande begränsning av inloggningsgissningar. 
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5.1.3 Långsiktigt-delade hemligheter 

 

5.1.3.1 Hur ser säkerhetsläget ut vid svenska lärosäten gällande långsiktigt-delade hemligheter? 

 

Resultatet av undersökningen gällande studiens allmänna forskningsfråga visade att av de 13 

lärosäten som undersökts hade endast fem lärosäten upprättat styrdokument gällande långsiktigt-

delade hemligheter. Detta indikerar att lärosäten inte prioriterar riktlinjer gällande den 

långsiktigt-delade hemligheten. 

 

Till vilken grad uppfyller dessa lärosäten rekommendationerna som anges i NIST gällande 

långsiktigt-delade hemligheter? 

Som återkoppling till studiens forskningsfråga i del 2 konstaterades det att endast Uppsala, 

Umeå, Linköping, Karolinska och Karlstad universitet hade upprättat riktlinjer gällande 

flerfaktorsautentisering för styrning av skyddsvärda hemligheter. NIST standarden belyser att 

styrkan hos autentiseringssystem i stor utsträckning bestäms av antalet faktorer som ingår i 

systemet. System som använder två faktorer anses vara starkare än de system som bara använder 

en faktor. System som använder alla tre faktorer anses som starkare än de system som endast 

använder två av faktorerna. Vid användningen av långsiktigt-delade hemligheter rekommenderar 

standarden användning av minst två faktorer. (Burr m.fl. 2013, s.20 & 81) 

 

Under analysens gång framgick det att fler lärosäten bör specificera riktlinjer gällande både 

krypteringen och integriteten av den långsiktigt-delade hemligheten. Enbast 1 av 13 lärosäten 

hade specificerat att skyddsvärda data bör överföras i krypterad form. Dessutom var det inga 

lärosäten som hade specificerat att den långsiktigt-delade hemligheten inte får lämnas eller delas 

med någon annan. Långsiktigt-delade hemligheter som har ett värde och skulle kunna användas 

av en angripare måste enligt NIST alltid hållas hemliga. Den långsiktigt-delade hemligheten får 

alltså inte lämnas ut till någon enhet annat än betrodda enheter drivna av tjänsteleverantören. 

(Burr m.fl. 2013, s. 66) 
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Slutsatser:  

● Fler lärosäten bör specificera riktlinjer gällande krypteringen av långsiktigt-delade 

hemligheter. 

● Fler lärosäten bör specificera riktlinjer gällande den långsiktigt-delade hemlighetens 

integritet. 

● Fler lärosäten bör specificera riktlinjer gällande flerfaktorsautentisering. 

● Fler lärosäten bör adoptera styrdokument gällande långsiktigt-delade hemligheter. 
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6 Diskussion  

 

I det här avsnittet tas en diskussion av hela arbetet, dessutom dras allmänna slutsatser på det som 

studien i helhet kommit fram till.  

 

 

6.1 Diskussion och allmänna slutsatser 

 

Redan från början upptäcktes det att styrdokumenten vid svenska lärosäten ser olika ut. Vissa 

lärosäten specificerade krav som deras system implementerade genom att till exempel blockera 

för korta lösenord eller särskilda strängar. Andra lärosäten hade istället riktlinjer som de 

rekommenderade sina användare att följa. En slutsats som framkom är att mekanismer som 

förhindrar användare att skapa osäkra lösenord bör bidra mer än riktlinjer och rekommendationer 

angående samma sak. En användare kan ignorera riktlinjer på till exempel lösenordslängd, men 

finns en inbyggd mekanism i systemet som förhindrar saker som för korta lösenord går det ej att 

kringgå. 

 

Varje lärosäte definierar sina egna regelverk, riktlinjer och policys, dessa definitioner beror helt 

enkelt på användningserfarenhet och behovet av policyadoptering. Därför bestämdes det att 

skapa en enhetlig modell som förenar de mest vanliga definitioner som förekommer i 

dokumenten. Därifrån kom modellens huvudsakliga dimensioner: Lösenordskomplexitet, 

lösenordsskydd och långsiktigt-delade hemligheter. 

 

Varje dimension som definierades krävde ett antal check-punkter som bör uppfyllas, dessa 

kravpunkter är i grund baserade på tidigare forskning inom ämnesområdet. Tack vare modellen 

som skapades (se bilaga 8.1) kunde styrdokumenten som samlades jämföras med tidigare 

forsknings kravpunkter. Detta gav möjligheten att se vilka krav som var uppfyllda/icke-uppfyllda 

för respektive lärosäte. Efter genomförandet av jämförelserna märktes det att dokumenten som 

var insamlade kunde delas in i: 
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● Dokument som uppfyller delar av krav. 

● Dokument som saknar alla krav-delar. 

 

Lärosäten som saknar alla delar eller som uppfyller vissa delar av krav kan adoptera/ 

vidareutveckla sina dokument. Den här studien ger möjligheten för adoptering och/eller 

vidareutveckling av sådana styrdokument. Lärosäten som saknar ett dokument eller delar av det 

kan använda studien som grund, lärosätenas nuvarande policy kan jämföras med antingen den 

här studien eller med 13 andra möjliga styrdokument (som är presenterat i resultatet). 

 

 

De lärosäten med styrdokument 

 

De personer som kontaktades vid respektive lärosäte var IT-chefer och IT-ansvariga på de olika 

lärosätena. Mailet som skickades innehöll en kort presentation, information av arbetet och dess 

syfte samt en begäran av de olika styrdokument som lärosätet använder för att förvalta de 

anställdas användning av lösenord (se bilaga 8.2). Av totalt 14 lärosäten skickade 13 lärosäten 

sina styrdokument under dokumentinsamlingen. Vissa lärosäten bifogade PDF-filer i själva 

mailsvaret medan andra lärosäten skickade länkar med antingen PDF-filer eller sidor där det gick 

att ladda ner styrdokumenten. 

 

 

Örebro universitet - Lärosäte med bortfall av dokument 

 

Av de 14 lärosäten som kontaktades var det ett universitet som under dokumentinsamlingens 

gång inte svarade, Örebro universitet. En sökning efter något relevant dokument utfördes på 

universitets hemsida, detta gav inte heller någon träff. Av denna anledning ströks universitet från 

undersökningen. Hur som helst kan det inte dras några slutsatser om att universitet inte har 

upprättat något styrdokument gällande lösenord bara för att universitetet inte svarade. 
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8 Bilagor  

  

8.1 Modell-version 1 

 

 

 

 

Styrdoku

-ment 

gällande 

lösenord 

Styrdokument gällande lösenordskom-

plexitet 

Styrdokument gällande lösenordsskydd Styrdokument gällande långsik-

tigt-delade hemligheter 

1.Göteborg 

universitet 

Ja Uppfyllda krav: 

● Lösenord är inte längd-baserade. 

● Lösenord innehåller mer än 2-klasser av 

olika tecken. 

● Specificerar användningen av substring-

blacklist för blockering av lättgissade lösen-

ord. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Minimum lösenordslängd är kortare än 12-

tecken. 

● Specificerar inte användning av pattern 

requirement.. 

Uppfyllda krav: 

● Lösenordet får inte delas med någon 

annan. 

● Lösenordsbyte efter anpassad period. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

saltas/hashas. 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

lagras/transporteras i krypterad form. 

● Specificerar inte begränsningen av anta-

let inloggningsgissningar. 

Dokument saknas 

2. Karlstad 

universitet 

Ja Uppfyllda krav: 

● Lösenord är inte längd-baserade. 

● Lösenord innehåller mer än 2-klasser av 

olika tecken. 

● Lösenord innehåller minst 12-tecken. 

● Specificerar användningen substring 

blacklist för blockering av lättgissade lösen-

ord. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte användning av pattern 

requirement. 

Uppfyllda krav: 

● Specificerar att lösenordet skall lag-

ras/transporteras i krypterad form. 

● Lösenordet får inte delas med någon 

annan. 

● Lösenordsbyte efter anpassad period. 

● Specificerar begränsningen av antalet 

inloggningsgissningar. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

saltas/hashas. 

Uppfyllda krav: 

● Specificerar användningen av 

flerfaktorsautentisering. 

  

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte att den långsik-

tig-delade hemligheten inte får 

delas med någon annan. 

● Specificerar inte att kryptering av 

den långsiktigt-delade hemligheten 

sker med en validerande kryptogra-

fisk modul. 

3.Karolins

ka insti-

tutet 

Ja Uppfyllda krav: 

● Lösenord är inte längd-baserade. 

● Lösenord innehåller mer än 2-klasser av 

olika tecken. 

● Specificerar användning av substring 

blacklist för blockering av lättgissade lösen-

ord. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

●Minimum lösenordslängd är kortare än 12-

tecken. 

● Specificerar inte användning av pattern 

requirement. 

 

Uppfyllda krav: 

● Specificerar att lösenordet skall lag-

ras/transporteras i krypterad form. 

● Specificerar begränsningen av antalet 

inloggningsgissningar. 

● Lösenordsbyte efter anpassad period.  

● Lösenordet får inte delas med någon 

annan. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

saltas/hashas. 

Uppfyllda krav: 

● Specificerar användningen av 

flerfaktorsautentisering. 

  

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte att den långsik-

tige-delade hemligheten inte får 

delas med någon annan. 

● Specificerar inte att kryptering av 

den långsiktig-delade hemligheten 

sker med en validerande kryptogra-

fisk modul.  



33 

4. KTH Ja Uppfyllda krav: 

● Lösenord är inte längd-baserade. 

● Lösenord innehåller mer än 2-klasser av 

olika tecken. 

● Specificerar användning av substring 

blacklist för blockering av lättgissade lösen-

ord. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Minimum lösenordslängd är kortare än 12-

tecken. 

● Specificerar inte användning av pattern 

requirement. 

Uppfyllda krav: 

● Lösenordet får inte delas med någon 

annan. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

lagras/transporteras i krypterad form. 

● Specificerar inte begränsningen av anta-

let inloggningsgissningar. 

● Specificerar inte lösenordsbyte efter 

anpassad period.  

● Specificerar inte att lösenordet skall 

saltas/hashas. 

Dokument saknas 

5.Linköpin

guniversi-

tet 

Ja Uppfyllda krav: 

● Lösenord är inte längd-baserade. 

● Lösenord innehåller mer än 2-klasser av 

olika tecken. 

● Specificerar användning av substring 

blacklist för blockering av lättgissade lösen-

ord. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Minimum lösenordslängd är kortare än 12-

tecken. 

● Specificerar inte användning av pattern 

requirement. 

Uppfyllda krav: 

● Specificerar att lösenordet skall lag-

ras/transporteras i krypterad form. 

● Lösenordsbyte efter anpassad period.  

● Lösenordet får inte delas med någon 

annan. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte begränsningen av anta-

let inloggningsgissningar. 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

saltas/hashas. 

 

Uppfyllda krav: 

● Specificerar användningen av 

flerfaktorsautentisering. 

● Specificerar att kryptering av den 

långsiktigt-delade hemligheten sker 

med en validerande kryptografisk 

modul. 

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte att den långsik-

tige-delade hemligheten inte får 

delas med någon annan. 

 

6.Linneuni

versitet 

Ja Uppfyllda krav: 

● Lösenord är inte längd-baserade. 

● Lösenord innehåller mer än 2-klasser av 

olika tecken. 

● Specificerar användning av substring 

blacklist för blockering av lättgissade lösen-

ord. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Minimum lösenordslängd är kortare än 12-

tecken. 

● Specificerar inte användning av pattern 

requirement. 

Uppfyllda krav: 

● Specificerar begränsningen av antalet 

inloggningsgissningar. 

● Lösenordsbyte efter anpassad period.  

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

lagras/transporteras i krypterad form. 

● Specificerar inte att lösenordet inte får 

delas med någon annan. 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

saltas/hashas. 

Dokument saknas 

7.Luleå 

universitet  

Ja Uppfyllda krav: 

● Lösenord är inte längd-baserade 

● Lösenord innehåller mer än 2-klasser av 

olika tecken. 

● Specificerar användning av substring 

blacklist för blockering av lättgissade lösen-

ord. 

● Specificerar användning av pattern 

requirement. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Minimum lösenordslängd är kortare än 12-

tecken. 

Uppfyllda krav: 

● Lösenordsbyte efter anpassad period.  

● Lösenordet får inte delas med någon 

annan. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte begränsningen av anta-

let inloggningsgissningar. 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

lagras/transporteras i krypterad form. 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

saltas/hashas. 

Dokument saknas 
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8. Lund 

universitet  

Ja Uppfyllda krav: 

● Lösenord är inte längd-baserade 

● Lösenord innehåller mer än 2-klasser av 

olika tecken. 

● Specificerar användning av substring 

blacklist för blockering av lättgissade lösen-

ord. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Minimum lösenordslängd är kortare än 12-

tecken. 

● Specificerar inte användningen av pattern 

requirement. 

Dokument saknas Dokument saknas 

9.Mittunive

rsitet 

Ja Uppfyllda krav: 

● Lösenord är inte längd-baserade. 

● Lösenord innehåller mer än 2-klasser av 

olika tecken. 

● Specificerar användning av substring 

blacklist för blockering av lättgissade lösen-

ord. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Minimum lösenordslängd är kortare än 12-

tecken. 

● Specificerar inte användning av pattern 

requirement. 

Uppfyllda krav: 

● Lösenordsbyte efter anpassad period.  

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

lagras/transporteras i krypterad form. 

● Specificerar inte begränsningen av anta-

let inloggningsgissningar. 

● Specificerar inte att lösenordet inte får 

delas med någon annan. 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

saltas/hashas. 

 

Dokument saknas 

10.SLU Ja Uppfyllda krav: 

● Lösenord är inte längd-baserade. 

● Lösenord innehåller mer än 2-klasser av 

olika tecken. 

● Specificerar användning av substring 

blacklist för blockering av lättgissade-

lösenord. 

Icke-uppfyllda krav: 

● Minimum lösenordslängd är kortare än 12-

tecken. 

● Specificerar inte användning av pattern 

requirement. 

Uppfyllda krav: 

● Lösenordet får inte delas med någon 

annan. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

lagras/transporteras i krypterad form. 

● Specificerar inte begränsningen av anta-

let inloggningsgissningar. 

● Specificerar inte lösenordsbyte efter 

anpassad period.  

● Specificerar inte att lösenordet skall 

saltas/hashas. 

Dokument saknas 

11.Stockhol

m universi-

tet 

Nej Dokument saknas. Dokument saknas Dokument saknas 

12. Umeå 

universitet 

Ja Uppfyllda krav: 

● Lösenord är inte längd-baserade. 

● Lösenord innehåller mer än 2-klasser av 

olika tecken. 

● Specificerar användning av substring 

blacklist för blockering av lättgissade lösen-

ord. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Minimum lösenordslängd är kortare än 12-

tecken. 

● Specificerar inte användning av pattern 

requirement. 

Uppfyllda krav: 

● Lösenordsbyte efter anpassad period.  

● Lösenordet får inte delas med någon 

annan. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

lagras/transporteras i krypterad form. 

● Specificerar inte begränsningen av anta-

let inloggningsgissningar. 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

saltas/hashas. 

Uppfyllda krav: 

● Specificerar användningen av 

flerfaktorsautentisering. 

  

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte att den långsik-

tige-delade hemligheten inte får 

delas med någon annan. 

● Specificerar inte att kryptering av 

den långsiktigt-delade hemligheten 

sker med en validerande kryptogra-

fisk modul. 
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8.2 Mailet 

 

Begäran av lösenord-policy för ett C-uppsats arbete 

Hej! Vi är 2 studenter som heter Simon och Jakob och läser systemvetenskap vid Uppsala Uni-

versitet, vi skriver en C-uppsats inom ämnet informationssäkerhet mer specifikt angående pass-

word policyers. 

Vi kontaktar er med anledning att vi planerar att skriva en nulägesanalys av informationssäkerhet 

gällande password policyers vid Svenska Universitet. 

Vi ber er att sända via e-post (med namn på universitetet) som innehåller de styrdokument som 

ni använder för att förvalta de anställdas-användning av lösenord. 

 

Tveka er inte att kontakta oss om ni har frågor och/eller kommentarer gällande detta. Tack i för-

hand. 

Med vänliga hälsningar, 

 

Jakob Lundgren 

Telefon:0702256769  

Email:jakob.lundgren91@gmail.com 

 

Simon Binyamin 

Telefon: 0760696079  

Email: simonbinyamin@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Om C-uppsatsen: 

Först börjar vi med att samla samtliga password-policies på alla Svenska Universitet, som i alfa-

betisk ordning är: Göteborg, Karlstad, Karolinska, KTH, Linköping, Linne, Luleå, Lund, Mittu-

niversitet, SLU, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. 

13. Uppsa-

la universi-

tet 

Ja Uppfyllda krav: 

● Lösenord är inte längd-baserade. 

● Lösenord innehåller mer än 2-klasser av 

olika tecken. 

● Specificerar användning av substring 

blacklist för blockering av lättgissade lösen-

ord. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Minimum lösenordslängd är kortare än 12-

tecken. 

● Specificerar inte användning av pattern 

requirement. 

Uppfyllda krav: 

● Specificerar att lösenordet skall lag-

ras/transporteras i krypterad form. 

● Specificerar begränsningen av antalet 

inloggningsgissningar. 

● Lösenordsbyte efter anpassad period.  

● Lösenordet får inte delas med någon 

annan. 

 

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte att lösenordet skall 

saltas/hashas. 

 

Uppfyllda krav: 

● Specificerar användningen av 

flerfaktorsautentisering. 

  

Icke-uppfyllda krav: 

● Specificerar inte att den långsik-

tige-delade hemligheten inte får 

delas med någon annan. 

● Specificerar inte att kryptering av 

den långsiktigt-delade hemligheten 

sker med en validerande kryptogra-

fisk modul. 

mailto:simonbinyamin@gmail.com
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Sedan jämför vi dessa policyers mot ett dokument (som vi skapar) som är baserat på best 

practice. Resultatet av projektet blir en nulägeanalys av password-policies hos Svenska Universi-

tet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


