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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur systemvetares lösenordsvanor ser ut. En 

kvantitativ enkätundersökning har genomförts med individer med anknytning till 

systemvetenskap vid Uppsala universitet. Enkäten utformades utifrån tidigare liknande studier 

och med hänsyn till lösenordsläckor där enkla lösenord visat sig vara vanligt förekommande. 

Analys av resultatet gav slutsatsen att systemvetare har bättre lösenordsvanor när det kommer 

till skapande av lösenord än deltagarna i den tidigare studien. Det förekommer dock brister 

bland systemvetarna gällande sättet att lagra lösenord där de utsätter lösenorden för onödig 

risk. 
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1 Inledning 

Detta kapitel går igenom bakgrunden till valet av uppsatsämne och dess aktualitet.  Här 

presenterars även uppsatsens syfte och problemformulering. 

1.1 Bakgrund 

Idag är användandet av tjänster på Internet en stor del av vardagen för många av oss, både 

privat och i arbetet. Internettjänsterna som används blir fler och gamla tjänster moderniseras 

med hjälp av Internet. Enligt en studie av IT-säkerhetsföretaget Symantec hade 44% av 

internetanvändarna fler än 20 lösenordsskyddade konton på Internet, en andel som fortsätter 

öka (Keszthelyi, 2013). 

 

I och med detta omfattande användande är det viktigt att skydda sina användarkonton för både 

sin egen och andras skull. Alla användarkonton i IT-system är försedda med olika typer av 

rättigheter och tillträde beroende på användarens roll i systemet. När det gäller obehörig 

åtkomst till användarkonton kan ett osäkert lösenord vara den bristande faktorn och då hjälper 

vare sig antivirusprogram eller brandväggar för att stoppa ett olovligt tillträde av en angripare. 

  

Ett unikt och svårgissat lösenord utgör grunden för att skydda sitt användarkonto mot 

angripare. Utan ett svårt lösenord kan en angripare komma åt användarens konto till exempel 

genom att gissa sig till användarens lösenord, inte minst om angriparen känner personen, 

direkt eller indirekt via information tillgänglig via Internet. En mer vanlig metod för 

utomstående angripare är att med hjälp av programvara generera och prova alla möjliga 

teckenkombinationer fram till dess att angriparen lyckas finna det rätta lösenordet i en så 

kallad Brute force attack. I synnerlighet är denna typ av attack en stor risk där angriparen 

lyckats spara ner användarkonton och krypterade lösenord på sin dator och på så vis kan 

försöka dekryptera lösenorden lokalt. Med den prestanda som finns i dagens datorer kan 

praktiskt taget vem som helst lyckas dekryptera lösenord på detta vis. Vanlig 

konsumenthårdvara kan med hjälp av grafikkortets processor pröva flera miljarder 

teckenkombinationer i sekunden för att dekryptera lösenord. Baserat på en lösenordsläcka 

2009 kunde det konstateras att över 20% av de 14 miljoner läckta lösenorden skulle gå att 

dekryptera på mindre än 1 minut med en Brute force attack (Keszthelyi, 2013). 

 

Databasläckor av detta slag är inte ovanliga. Databaser med användarnamn och lösenord 

angrips runt om i hela världen med jämna mellanrum. Detta sker ofta genom att angripare 

utnyttjar säkerhetsbrister i systemen som ännu inte är åtgärdade. När angriparen kommit åt en 

lösenordsdatabas är det inte ovanligt att den laddas upp på Internet och sprids via forum 

(Kubec, 2012). På så sätt kan individer utan någon som helst kunskap kring systemens 

svagheter även ta del av läckta lösenordsdatabaser och angripa konton.  

 

Om användarnamn och lösenord avslöjas kan angriparen prova samma användaruppgifter på 

andra välkända internettjänster då det inte är ovanligt att samma användare har samma 

lösenord till flera tjänster. Om samma lösenord används till primära e-postkonton kan 
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angriparen även lyckas ta sig in på andra tjänster som samma användare använder sig av. 

Detta är möjligt eftersom många tjänster har en återställningsfunktion av lösenord där 

instruktioner för att skapa ett nytt lösenord till tjänsten skickas till användarens e-post (Gaw 

& Felten, 2006). 

1.2 Problemformulering och syfte 

Att skapa och använda säkra lösenord ställer höga krav på användarna. Vanliga lösenordskrav 

som tjänsterna ställer vid skapande av lösenord omfattar en viss längd, olika typer av tecken 

och att det byts med jämna mellanrum. Användaren kan uppfylla men ändå kringgå kravens 

avsikter genom att skapa enkla lösenord med mycket små förändringar och återanvända 

samma lösenord till olika tjänster. Detta resulterar i att ett användarkontos avslöjade lösenord 

kan leda till åtkomst av flera användarkonton.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lösenordsvanor hos individer med anknytning till 

systemvetenskap, för att kunna påvisa eventuella skillnader och likheter med tidigare studier 

som gjorts med andra grupper. För att få reda på detta ställs följande frågeställningar: 

 

 Hur goda är systemvetares lösenordsvanor? 

 

 På vilka sätt skiljer sig systemvetares lösenordsvanor från andra grupper? 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att undersöka systemvetare med anknytning till Uppsala universitet. 

Avgränsningen görs till den specifika gruppen för att kunna jämföra gruppen med andra från 

tidigare studier. Uppsatsen avser inte att göra resultatet generaliserbart, istället påvisas 

eventuella skillnader mellan grupper. Anknytning till systemvetenskap vid endast ett 

universitet görs då olika lärosäten har olika struktur över vilka kurser systemvetenskapliga 

programmet omfattar. Systemvetenskaliga programmet i Uppsala är strukturerat med en kurs i 

IT-säkerhet under termin fyra i programmet som ger insikt kring hot och risker vid 

användande av informationssystem (Uppsala Universitet, 2012). 

1.4 Disposition 

Studien består av sex avsnitt: Inledning, metod, teori, resultat, analys och slutsats. I det 

inledande avsnittet introduceras lösenord och lösenordsvanor som ämne. Metodavsnittet 

beskriver vilka tillvägagångssätt studien utförts på. Teorin belyser den litteratur och teoretiska 

begrepp som varit grund för formande och analys av enkätstudien. Efterföljande avsnitt 

presenterar resultatet av enkätstudien i förklarande diagram. Analysen följer därefter och 

belyser resultatet i ljuset av studiens teorier. Slutligen knyts analysen tillsammans med 

studiens frågeställningar till en slutsats och förslag på framtida forskning.   
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2 Metod och forskningsansats 

I denna del redogörs uppsatsens tillvägagångsätt som använts för att komma fram till 

resultatet. Här förklaras här även hur planeringen och insamlingen av data gick till och hur 

respondenterna valdes ut.  

2.1 Forskningsansats 

Studien ämnar undersöka lösenordsvanor hos individer med anknytning till systemvetenskap. 

För att undersöka detta genomförs en enkätundersökning grundad i det positivistiska 

paradigmet. Positivism lämpar sig väl för detta då svaren behöver kvantifieras för att kunna 

identifiera eventuella samband gällande individernas lösenordsvanor. 

 

Positiviska paradigmet antar att världen är strukturerad och att den går att undersöka 

objektivt. Forskningen strävar efter att observera och mäta fenomen utifrån hypoteser. De 

mätbara fenomenen kvantifieras varpå mönster urskiljs och delar av resultaten generaliseras. 

(Oates 2006, s.283) 

 

Metoden har valts då resultatet blir möjligt att jämföra med tidigare studier som gjorts inom 

ämnet. Resultatet blir dessutom möjligt att representera hela populationen systemvetare och 

visa vad som skiljer den gruppen från andra. 

 

Båda författarna är medvetna om sin påverkan på studien då de inte bara är bekanta med 

många av respondenterna utan även själva tillhör den undersökta gruppen. Säkerhetsexperten 

som intervjuades i förarbetet har författarna båda även sedan tidigare undervisats av och 

bekantats med. Med insikt om detta görs det bästa för att genomföra studien neutralt och fritt 

från påverkan av egna värderingar. 

2.2 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin beskriver hur forskaren utför arbetet för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Målet är att undersöka lösenordsvanorna hos populationen systemvetare för 

att kunna påvisa eventuella skillnader eller likheter mellan andra studier som gjorts på andra 

populationer (Oates, 2006, s.35, s.93).  

 

För att få ett användbart resultat behövs en stor mängd data samlas in som dessutom går att 

jämföra med de tidigare studierna. Strategin karaktäriseras därav som en enkätundersökning 

där uppsatsens resultat jämförs med teorier och tidigare resultat och påvisar eventuella 

likheter och skillnader hos de olika gruppera. Som urvalsmetod användes klusterurval för att 

nå systemvetarna som i denna studie alla har anknytning till Uppsala universitet. Denna typ 

av urval lämpar sig väl med tanke på begränsningar av resurser och tid (Oates 2006, s.97). 
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2.3 Urval 

Systemvetare är en intressant grupp att undersöka då de studerar ämnen som berör IT och 

även får kunskap om aspekter inom säkerhet. Då dessa individer möjligheten kommer vara 

med och påverka de IT-system som används i framtiden är deras lösenordsvanor något som 

bör tas i beaktning. Individerna förväntas ha kompetens inom IT via studierna och även inom 

säkerhetsområdet, speciellt under fjärde terminen med en kurs i informations och IT-säkerhet.  

 

För att samla in data har en kvantitativ enkätstudie använts baserat på tidigare studier och 

uppmärksammade lösenordsläckor samt en intervju med en säkerhetsexpert inom IT.  

2.4 Tillvägagångssätt 

I början av uppsatsarbetet utformades forskningsfrågor som i sin tur ledde till litteraturstudie i 

ämnet lösenordshantering. Tidigare studier i ämnet har involverat enkätstudier och det föll 

naturligt att utföra studien på ett sådant sätt så att resultatet blev möjligt att jämföra med dessa 

tidigare studier.  

 

För att enkätstudien ska kunna jämföras med tidigare studier genomfördes en förstudie där 

nyckelfrågor från de tidigare studierna identifierades för att används även i denna studies 

enkät. Vidare användes ISO 27002:2005 Standard för Informationssäkerhet och artiklar om 

lösenordsläckor vid skapandet av ett antal öppna frågor att diskutera under intervjun med IT-

säkerhetsexperten. 

 

Under intervjun med säkerhetsexperten diskuterades centrala frågor om lösenordsvanor, 

senaste tidens lösenordsläckor och allmän lösenordspolicy. Med hjälp av intervjun kunde en 

djupare förståelse gällande användares lösenordsvanor uppnås och vilka potentiella åtgärder 

användare kan vidta för att säkra sina lösenord.  

 

För att vidare utveckla enkätfrågorna genomfördes en litteraturstudie där relevanta artiklar 

inom ämnet lösenordshantering identifierades och undersöktes. Med detta som grund 

konstruerades enkätfrågorna inför insamlandet av studiens primärdata. 

 

 

 
Figur 1. Tillvägagångssätt 
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2.4.1 Intervju 

Intervju genomfördes med en expert inom IT-säkerhet. Under intervjun fördjupade vi oss i 

diskussion kring lösenordshantering, återanvändning av lösenord och hur användare skapar 

säkra lösenord. Intervjufrågorna gällde hur användare kan hantera sina lösenord säkrare samt 

expertens syn på senare tidens lösenordsläckor. Mjukvara för hantering av lösenord berördes 

också under intervjun. Det som framkom under intervjun användes både som stöd för 

enkätutformningen, litteraturstudien och även när resultatet och teorierna knöts ihop i 

analyskapitlet. Intervjumallen finns som bilaga till uppsatsen. 

2.4.2 Litteraturstudie 

Insamlingen av litteratur inleddes med en intervju där målet var att få en överblick samt en 

infallsvinkel i ämnet. Detta för att sedan kunna hitta olika publikationer av relevans för ämnet 

och de avgränsningar som gjorts. 

 

Litteratur som studerats och ansetts vara högst relevant är den som inom ämnet främst berör: 

(1) användarbeteende och mänskliga begränsningar, (2) lösenordets funktion som en form av 

autentisering, (3) tekniker som används för att hantera lösenord, (4) analys av stulna 

lösenordsdatabaser. En avvägning har gjorts för litteratur inom de olika ämnena för att ta fram 

litteratur som är accepterad men även aktuell. 

 

Det viktigaste för artiklar som berör (1) och (2) har varit att de ska vara väl citerade, fokus har 

inte varit på publiceringsår då vi anser det viktigt att de teorier och slutsatser som läggs fram 

är väletablerade och accepterade då inga större förändringar skett på senare år. Den äldsta 

artikeln som tagits med är från 2002. 

 

För litteratur inom (3) och (4) har fokus legat på att det skall vara nya källor som innehåller så 

aktuell information som möjligt. Teknikutveckling går väldigt snabbt framåt och det är därför 

viktigt att litteraturen behandlar den teknikanvändning som sker idag, samt att de 

lösenordsdatabaser som analyserats kan säga något om dagens användare. I de fall då det inte 

finns vetenskapliga artiklar har andra källor så som webbsidor använts. Detta berör främst 

analys av nyligen läckta lösenordsdatabaser. 

 

2.4.2.1 Källkritik 

 

I och med att fokus för läckta lösenordsdatabaser har legat på aktuell information har artiklar 

och annan litteratur valts även om antal citeringar är låga. I de fall där vetenskapliga artiklar 

inte hittats för en viss lösenordsläcka har webbsidor använts. Vissa av dessa källor är 

publicerade av företag, vilket inneburit att förhållningssättet till källan varit noga begrundat 

då artikeln kan ha varit publicerad i vinstintresse. Information har valts bort om den varit svår 

att bekräfta eller varit tydligt vinklad för företagets eget intresse. 
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2.4.3 Enkätuppbyggnad 

Genom att ge förklarande exempel till enkätfrågorna i de fall där det finns möjligheter till 

missförstånd blir frågorna så tydliga som möjligt. Detta för att frågans formulering inte ska 

avskräcka respondenten från att svara. För enkelhetens och anonymitetens skull anger 

respondenterna sin ålder i femårsintervall med breda minimum- och maximumgränser. 

Eftersom datainsamlingen kan ses som känslig då det gäller respondenternas lösenordsvanor 

är både faktisk och upplevd anonymitet något att värna om. Öppna frågor har undvikts för att 

göra enkäten okomplicerad och lättbesvarad. Förvisso avslutas enkäten med en öppen fråga 

men den är kravlös och låter respondenten bidra med egna tankar. Demografiska frågor ligger 

i slutet av enkäten för att inte respondenten ska förlora intresset i att fortsätta svara på 

undersökningens huvudfrågor. (Trost 2001, s.70, s.66, s.91) 

2.4.4 Pilotstudie 

Innan enkäten gjordes tillgänglig genomfördes en pilotstudie där nära bekanta fick ta del av 

och besvara enkäten. Med hjälp av deras åsikter gällande enkätfrågornas uppbyggnad och vad 

som saknades kunde enkäten omstruktureras och förtydligades genom att fler svarsalternativ 

och förklarande text under somliga frågor lades till. 

2.4.5 Enkätutdelning och insamling 

För att samla in svar från systemvetare på ett så smidigt och anonymt sätt som möjligt 

skapades ett inlägg med en länk till enkäten via Uppsala Systemvetares facebookgrupp. I 

gruppen förekommer majoriteten av systemvetarstudenterna i Uppsala, nya så väl som 

utexaminerade. Att låta respondenterna länkas till enkäten genom ett inlägg i 

facebookgruppen ansågs vara det minst påträngande sättet som samtidigt skulle nå ut till flest 

i populationen systemvetare i Uppsala. Enkätfrågorna finns bifogade i uppsatsens bilaga. 

 

Lösenordsvanor kan upplevas som ett känsligt och privat ämne och fysisk utdelning av 

enkäterna hade kunna minskat anonymiteten eller påverka respondenterna att inte svara ärligt. 

En enkät över Internet via en tredje part minskar respondenternas spårbarhet och ökar därför 

anonymiteten. 
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2.5 Kritik av studiens genomförande 

Facebookgruppen där enkätlänken publicerades är öppen medförande brist på kontroll 

gällande att endast systemvetare svarat på enkäten. Trots att en enkätfråga ber respondenten 

uppge vilken anknytning denne har till systemvetarprogrammet är det inte garanti för att just 

så är fallet. Därför inkluderas även tidigare systemvetarstudenter i studien. Eftersom det inte 

sker någon uppföljning av enkätsvaren finns det en osäkerhet kring dess riktighet. 

Svarsalternativen är begränsade till ett visst antal, detta innebär att respondenten kan behöva 

välja ett alternativ som inte stämmer helt utan istället är det som närmast stämmer bäst 

överens med verkligheten. Begränsningen har gjorts för att kunna framställa ett jämförbart 

resultat.  

 

Eventuellt hade antalet respondenter ökat om enkäten varit öppen i tre veckor istället för 

nuvarande två. Eftersom endast två svar tillkom under de sista tre dagarna enkäten var öppen, 

trotts påminnelse en vecka tidigare, togs beslutet att stänga enkäten och påbörja 

sammanställning av resultatet. 

 

 

  



8 

 

3 Teori och referensram 

Under detta kapitel beskrivs teorier, begrepp och uppmärksammade händelser inom 

lösenordshantering som legat till grund för skapandet av enkätfrågorna och analys av 

insamlad data.  

3.1 Autentisering 

Autentisering är en process som används för att kontrollera om en användare är den som den 

utger sig för att vara och minska risken för olovligt tillträde (Ciampa, Revels, & Enamait, 

2011). Användaren kan verifiera sin identitet på tre olika sätt eller en kombination av dem. 

Det kan vara (1) något fysiskt som användaren har, t.ex. ID-kort, (2) ett fysiskt karaktärsdrag, 

t.ex. fingeravtryck eller (3) hemlig information som användaren vet, t.ex. ett lösenord. Detta 

kan användas för att identifiera och verifiera en unik användare. (Burnett & Kleinman, 2006) 

För att ge åtkomst till information som värderas som känslig, t.ex. ett bankkonto på Internet 

kan så kallad två-faktors autentisering, eller multi-faktor autentisering, implementeras. Detta 

bygger på en kombination av olika sätt av autentisering. Det kan t.ex. vara en kombination 

mellan något fysiskt som användaren har och något användaren vet. Exempel på detta är ett 

smartcard och en PIN-kod eller ett lösenord, eller inloggning med lösenord som sedan måste 

följas upp med en engångskod som skickas till användarens mobiltelefon. Två-faktors 

autentisering kan därmed minska risken för obehörigt tillträde. 

 

Den vanligaste formen av autentisering är hemlig information som bara den riktiga 

användaren känner till (ett lösenord). Lösenord är den enklaste och mest effektiva metoden 

sett till kostnad och har absolut störst spridning på den kommersiella marknaden (Haque, 

Wright, & Scielzo, 2013; Pinkas & Sander, 2002). Fördelen med lösenord är att det är något 

som i princip alla användare är bekanta med, och det krävs inte något fysiskt, som användaren 

måste bära med sig, för att autentiseras (Biddle, Chiasson, & Van Oorschot, 2012). 

3.2 Lösenord för autentisering 

Ett lösenord används vid autentisering och är en kombination av bokstäver, siffror och 

specialtecken som är associerat med en unik användare i ett system. I datorsystemens 

begynnelse hade inte lösenorden allt för står betydelse utan berörde bara det lokala systemet. 

Idag kan en användares lösenord ge tillgång till personens privata epost, molnbaserade 

lagring, kreditkortnummer och hela digitala liv. En angripare med rätt lösenord kan befinna 

sig var som helst i världen med en internetuppkoppling och anonymt åstadkomma omfattande 

skada, både för privatpersoner och företag. 

 

Som användarnamn till ett konto används ofta användarens epostadress, detta gör epostkontot 

centralt och viktigt att skydda. Ett sätt att återställa sitt lösenord på olika webbplatser är att få 

instruktioner skickade till eposten för hur användaren kan förnya lösenordet. Skulle en 

obehörig ha tillgång till epostkontot skulle denne teoretiskt kunna få tillgång till många fler 

användarkonton epostadressen är kopplat till. 
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Användning av samma lösenord till multipla konton innebär större risk för användaren 

eftersom om lösenordet på något sätt blir känt så kan det användas för att logga in på flera 

olika konton. Information som blir känd till följd av en attack kan användas för flera attacker 

mot andra tjänster och då äventyra säkerheten på tjänster som t.o.m. har högre säkerhet än den 

första (Ives, Walsh, & Schneider, 2004). Om en angripare kommit över en lösenordsdatabas 

och lyckats dekryptera lösenord ur denna kan dessa användas för en ny attack där användare 

och lösenordskombinationer provas i försök att ta sig in i ett annat system. 

 

Problemet är inte bara att lösenord återanvänds till olika tjänster, utan även att de lösenord 

som används inte är säkra nog. Lösenord som ‖123456‖, ‖qwerty‖ eller som innehåller 

faktiska ord istället för svåra bokstavs- och sifferkombinationer innebär lätta mål för 

ordboksattacker. I en sådan attack används en stor mängd vanligt förekommande lösenord 

som systematiskt provas till dess att användarens lösenord hittas.  

 

I en av de senare av stora läckor där 130 miljoner Adobe-användare fick sina lösenord läckta 

hade nästan 2 miljoner användare använt ‖123456‖ som lösenord, även ―password‖, ‖qwerty‖ 

och ‖adobe1‖ var frekvent använda lösenord (Stricture Group, u.å.). Enkla lösenord toppar 

även lösenordslistan i Yahoo-läckan 2012 där ―123456‖ och ―password‖ var de två vanligast 

förekommande lösenorden (Protalinski, 2013). 

3.3 Tidigare studiers resultat 

Här presenteras tidigare studier med anknytning till lösenordsvanor. 

3.3.1 Ekonomistudenter 

År 2011 publicerades en studie av Campbell m.fl. angående lösenordsskapande.  Studien 

genomfördes på australieniska ekonomistudenter och målet var att undersöka 

lösenordsskapande när det finns restriktioner. 78 studenter bads skapa lösenord utifrån ett 

antal uppsatta kriterier: Lösenordet får inte vara ―password‖ eller liknande, måste innehålla 

minst åtta tecken och lösenordet måste innehålla minst ett tecken från tre av fyra kategorier: 

(1) versaler, (2) gemener, (3) siffror och (4) icke alfanumeriska tecken (specialtecken).  

 

En analys av den typ av information som används för skapandet visade att studenterna 

skapade lösenord på följande sätt: 21 personer (26,9%) skapade lösenord med meningsfulla 

detaljer som namn eller datum, 31 (39,7%) med sammansättning av meningsfulla detaljer så 

som dotter4mars88, 3 (3,8%) med lättuttalade lösenord, 1 (1,3%) med första bokstaven från 

alla ord i en mening, 12 personer (15%) valde att skapa lösenord med slumpmässiga tecken, 

resterande (11,5%) skapade lösenord på ett annat sätt. (Campbell, Ma & Kleeman, 2011) 

3.3.2 Symantec 

Teknologiföretaget Symantec genomförde 2010 en enkätundersökning om lösenordsvanor 

hos läsarna av deras officiella blogg. Enkäten behandlade olika aspekter kring skapande och 

hantering av lösenord och 446 personer svarade.  
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Angående val av lösenord för en webbplats svarar 37 (8%) att de har samma lösenord 

överallt. 199 (45%) svarar att de har några få lösenord som används på deras olika konton. 

130 (29%) säger att de har några lösenord som är likadana men att för det mesta är lösenorden 

unika och 80 (18%) svarar att alla konton har unika lösenord. Majoriteten (63%) svarar att de 

byter lösenord väldigt sällan. 

 

Av respondenterna svarade 59% att de använder minnet för att komma ihåg lösenord. 

Webbläsarens inbyggda lösenordssparning används av 23%. Fristående program för 

lösenordshantering används av 33%. Totalt svarade 18% att de antecknar sina lösenord, 7% 

på papper och 11% i en textfil. 

3.3.3 Kinesiska företag 2011 

I slutet av 2011 publicerades en fil med användarinformation från över 100 miljoner olika 

poster som innehöll användarnamn, e-postadresser samt lösenord utan kryptering. En läcka av 

denna storlek var möjlig p.g.a. bristande hantering hos företagen (lagring av 

användarinformation utan skydd). Användarinformationen var tagen från några av Kinas mest 

populära sidor. Yang, Hung & Lin (2012) genomförde en analys av läckan och publicerade en 

artikel av resultaten. 

 

Efter gallring inför analys återstod ca 47,5 miljoner poster uppdelade i fyra kategorier. Poster 

som innehöll tomt användar-ID eller lösenord togs bort, likaså poster med ofullständiga 

epostadresser. Uppdelning gjordes på följande sätt: Företag A (onlineforum) ca 29 miljoner 

poster, Företag B (IT-orienterat Community) ca 6,5 miljoner, Företag C (gratis online-spel) 

nära 9 miljoner, Företag D (sociala nätverk) drygt 3 miljoner. 

 

En analys av lösenordssammansättningen hos användarna på Företag A visade att 63,8% 

använde lösenord som bestod av endast siffror, 24% alfanumeriska, 10,3% endast bokstäver 

och 1,9% icke-alfanumeriska. I genomsnitt bestod dessa lösenord av två bokstäver och sex 

siffror. Användarna hos Företag C och D hade liknande sammansättning. Företag Bs 

användare hade högre säkerhet. 41,4% av användarna hade alfanumeriska lösenord. 

 

Av de 20 vanligaste lösenorden hos Företag A bestod 18 av endast siffror. De fem vanligaste 

var: 123456 (3,9%), 111111 (1%), 000000 (0,6%), 123456789 (0,6%), 123123 (0,3%). 

 

Yang m.fl. (2012) analyserade även återanvändning av lösenord i de fall där samma 

användare fanns hos två eller fler av de fyra företagen och följande uppdelning gjordes för att 

analysera: (1) fall där samma lösenord användes av olika användare hos samma företag, (2) 

fall där användaren har samma lösenord på flera sidor. Som tidigare nämnts använde nästan 

4% av användarna hos Företag A ‖123456‖ som lösenord. Dessutom användes de 20 

vanligaste lösenorden av 8,4% av användarna och 10% av de mest förekommande lösenorden 

användes av 41,1% av användarna. (Yang m.fl., 2012) 
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3.3.4 Sony Pictures 2011 

I juni 2011 publicerades en torrent-fil som b.la. innehöll en delmängd av över en miljon 

användare och lösenord från kunder i olika system hos Sony Pictures. Lösenord hade sparats i 

klartext, istället för att kryperas, vilket gjorde de möjliga att analysera. Detta var något som 

den erkände säkerhetsspecialisten Troy Hunt gjorde i en publikation 2011.  Efter att Hunt 

gallrat mängden data återstod 37 608 konton. 

 

Hunt (2011) delade upp alla olika tecken i fyra kategorier: Siffror, versaler, gemener och 

specialtecken. Lösenorden visade sig främst bestå av tecken från en (ca 18 800) eller två (ca 

17 000) av kategorierna, endast 4% (ca 1 500) av lösenorden bestod av tecken från tre eller 

fyra kategorier.  

 

Ungefär 50% av lösenorden innehöll endast en typ av tecken och 90% av dessa bestod av 

endast gemener. Mindre än 1% av alla lösenord innehöll ett icke-alfanumeriskt tecken. En 

analys som gjordes på publicerade lösenord från websidan Gawker, där över 400 000 lösenord 

analyserats, visade också att mindre än 1% av användarna hade lösenord som innehöll icke-

alfanumeriska tecken (Oberheide, 2010). 

 

Bland de vanligaste lösenorden återfanns ‖password‖, ‖123456‖ och ‖abc123‖. De 25 

vanligaste lösenorden utgjorde 2,5% av alla, och 80% av lösenorden var unika och fanns bara 

i en instans. Användarna valde olika, men fortfarande svaga, lösenord. Hunt (2011) jämförde 

lösenorden med en ordbok som innehöll 1,7 miljoner vanligt förekommande lösenord. En 

ordbok i lösenordsammanhang är en textfil som innehåller vanliga ord och 

teckenkombinationer som kan utgöra ett lösenord. Mer än en tredjedel (36%) av lösenorden 

återfanns i den. Lösenord som ‖1qazZAQ!‖ och ‖dallascowboys‖ hittades i textfilen vilket 

visar att även fast de innehåller olika teckentyper eller är långa så är de relativt lätta lösenord 

för de är förutsägbara. (Hunt, 2011) 

3.3.5 Adobe 2013 

Den 3 oktober 2013 gick Adobe ut med ett pressmeddelande där de berättade att de upptäckt 

ett intrång på sitt nätverk. Obehöriga hade tagit sig in och kommit över kundinformation 

(användar-ID, krypterade lösenord och krypterade kreditkortsnummer) och även källkod till 

olika av Adobes produkter (Arkin, 2013). När filerna publicerades på olika forum konstateras 

det att omkring 150 miljoner användarnamn och 130 miljoner lösenord hade blivit stulna från 

Adobe. (Krebs, 2013; Hern, 2013) 

 

En analys av de vanligast förekommande lösenorden visar på samma mönster som tagits upp 

tidigare. Lösenord som ‖123456‖, ‖password‖, ‖adobe123‖, ‖qwerty‖ återfinns bland de 10 

mest använda lösenorden (Stricture Group, u.å.). 

 

Vad som gjorde läckan väldigt allvarlig, förutom storleken, var att (1) lösenorden hade inte 

blivit skyddade med en envägsfunktion (hash). Adobe hade istället använt sig av 3DES-

algoritm för att kryptera lösenorden. Detta innebär att alla lösenord är krypterade med samma 

nyckel och det går att få tillbaka klartexten för samtliga lösenord om nyckeln blir knäckt. 

Eftersom lösenorden var krypterade med en nyckel blev chiffertextens längd en indikation 

över lösenordets längd. Kortare lösenord blir därmed lätta att identifiera och väljas ut för 
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attack. (2) Om användaren hade skrivit en ledtråd (―hint‖) till sitt lösenord för att lättare 

komma ihåg lösenordet vid inloggning så fanns denna också sparad i databasen, denna ledtråd 

var inte skyddad på något sätt. De användarspecificerade ledtrådarna fanns i anknytning till 

användarens krypterade lösenord i ren text. Detta innebär att det gick att gruppera alla 

lösenord som hade samma chiffertext och sedan härleda lösenordet genom att titta på alla 

olika ledtrådar som användarna skrivit till samma lösenord.  

 

 
Figur 2. Adobe lösenordsdata med tillhörande ledtrådar (Källa: Ducklin, 2013) 

Bara en enskild ledtråd gör det nödvändigtvis inte lätt att härleda lösenordet men med hjälp av 

flera är det bara en tidsfråga tills det uttänkta lösenordet framgår. (Goodin, 2013; Hydraze, 

2013).  

 

Misstaget från Adobe har givit upphov till parodiering på Internet, bland annat skapade 

mjukvaruutvecklaren Ben Falconer ett korsordspussel med användarnas lösenordsledtrådar 

som ledtrådar i korsordet där lösenordet är lösningen (Falconer, 2013). 

3.3.6 Sammanfattning av lösenordsläckor 

Vad som är återkommande i läckorna är de tydliga brister hos användarna när det gäller att 

skapa säkra lösenord. En stor del av användarna har lösenord som är enkla, knutna till person 

eller sammanhang och som används av många andra. Dessa består av enkla ord eller 

teckenkombinationer utan kombination av olika teckentyper. Inte bara går dessa lösenord 

snabbt att dekryptera med Brute force-attacker utan eftersom de är vanligt förekommande kan 

de även bli offer för en ordboksattack. Även användarna som skapat unika lösenord har inte 

gjort dem tillräckligt långa för att de ska kunna karaktäriseras som goda. 

 

Problemen hos företagen ligger i att användaruppgifterna inte är tillräckligt skyddade när en 

angripare kommer in i företagets system. Användaruppgifter har lagrats som klartext eller 

skyddats på felaktigt sätt vilket innebär stora risker. Detta har angripare utnyttjat och kommit 

över stora mängder användaruppgifter. 
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3.4 Lösenordspolicy 

För att fastslå en policy kan en standard användas. Standarder är dokument som innehåller 

krav och tillvägagångssätt för att bäst uppnå fastställda mål. ISO 27002-standarden innehåller 

styrdokument med riktlinjer för informationssäkerhet. I dokumenteringen finns vägledning 

för användning av lösenord. Standarden riktar sig mot organisationer men delarna som berör 

användning av lösenord kan även appliceras på privat användning. Viktiga rekommendationer 

för privatanvändare inkluderar: Håll lösenordet hemligt, skriv inte lösenord i datafiler eller på 

papper och byt lösenord vid indikation att säkerheten har äventyrats. 

 

När det gäller val av lösenord rekommenderar ISO-27002 bland annat att lösenordet är lätt att 

komma ihåg, inte är knutet till individen (namn, personnummer, etc.) och inte består av ord 

som innebär sårbarhet mot ordboksattacker. Lösenordet bör heller inte användas tillsammans 

med någon automatisk inloggningsfunktion. (SS-ISO/IEC, 2005) 

 

Organisationer måste ställa krav på användarens lösenord för att göra det säkrare för både 

användare och organisation. Att lösenord måste ha viss minimumlängd, siffror och special 

tecken är vanliga krav. Lösningen på problemet med svaga lösenord kan tänkas vara att ha en 

striktare policy som därmed gör att lösenorden har högre kvalitet. Men så är inte fallet.   

 

Inglesant & Sasse (2010) konstaterar att för höga krav på användare leder till negativa 

effekter. Om kraven är för höga leder det till att användare utvecklar olika strategier för 

hantering. Användarna skriver då ner lösenorden i större utsträckning för att komma ihåg 

dem. Måste lösenordet förnyas för ofta leder det till att (1) lösenordet glöms oftare och måste 

återställas, (2) när lösenordet förnyas väljs ett lösenord som inte skiljer sig alls, eller bara med 

några få bokstäver och (3) användare har några få lösenord som denne byter mellan. Detta 

beror inte på låg säkerhetsmedvetenhet hos användarna utan är resultatet av att policyn ses 

som ett hinder för användbarheten. Det finns begränsningar för en människas minne och krav 

som är för höga leder till att användaren tar till olika strategier för att bättre kunna hantera 

dem. Ett glapp uppstår mellan policy och tillämplig vilket i slutändan innebär sämre säkerhet 

än förväntat. (Inglesant & Sasse, 2010) 

3.5 Kognitiva begränsningar 

Användare kommer lättare ihåg lösenord de själva skapat än lösenord de blir tilldelade av 

någon annan. Problemet är att användare vanligtvis väljer att skapa lösenord som inte är 

säkra, som är förknippade med exempelvis deras namn eller födelsedag. (Vu, Proctor, 

Bhargav-Spantzel, Tai, Cook, & Eugene Schultz, 2007) 

 

Generellt väljer användare enklast möjliga lösenord som uppfyller lösenordspolicyn. Utan 

riktlinjer för utformningen av lösenord väljer majoriteten av användare endast gemener i sina 

lösenord, oberoende lösenordslängd (Florêncio & Herley, 2007). För att skapa starkare 

lösenord behövs strategier för att hantera minnets begränsningar (Renaud, 2006).  
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3.5.1 Lösenordsstrategier 

Nedan exemplifieras olika lösenordsstrategier: 

 

 Meningsfulla detaljer  

Lösenord bestående av detaljer som har personlig anknytning till användaren så som 

namn, datum och gatuadress.  

  

 Fysiskt närhetsrelaterade detaljer  

Lösenordet bygger på detaljer med fysisk nära anknytning till användaren, så som 

mobiltelefonsmärke eller datorskärmens modellnamn.   

  

 Kombination av meningsfulla detaljer  

Lösenordet kombinerar detaljer som är meningsfulla för användaren, exempel Anna88. 

  

Lösenord förknippade med användaren personligen går att knäcka av någon som känner 

användaren exempelvis privat eller genom publik data tillgänglig på Internet. Lösenord 

skapande på detta vis klassas därav som osäkra.  

  

 Fraser eller ord 

Användning av denna metod skapar ett lösenord som är lätt att komma ihåg. Utan 

slumpmässighet är dessa lösenord förutsägbara och därmed svaga mot ordboksattacker.   

  

 Tangentbordsmönster 

Mönster är lätta att komma ihåg då de inte är slumpmässiga. Sju av de tio vanligaste 

lösenorden i Adobe-läckan bestod av tangentbordsmönster (Stricture Group, u.å.).   

 

Lösenord bestående av tangentbordsmönster, ord eller fraser går snabbt knäcka med 

ordboksattacker. Eftersom denna typ av lösenord är enkla att minnas är de populära val hos 

användarna vilket gör att de även förekommer i ordlistorna som används vid ordboksattacker. 

  

 Sammansättning av slumpmässiga ord 

Ett lösenord skapat på detta vis är exempelvis GiraffBatteriCyckel. Orden som används 

är inte knutna till varandra med något samband. 

  

 Första bokstaven från varje ord i en mening 

En mening såsom ‖Min röda katt heter Anders och är 1 år‖ används för att skapa 

lösenordet ‖MrkhAoä1å‖. Denna metod skapar ett lösenord som till synes består av en 

slumpmässig sträng. 

  

 Slumpmässig kombination av tecken 

En sträng bestående av helt slumpmässiga tecken, exempelvis ‖Yut!Nd/h0‖.  

 

Lösenord skapade med slumpmässighet blir svåra att knäcka med hjälp av Brute force och 

ordboksattacker då de är svåra att förutsäga och till synes unika. 
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Utan ett bra sätt att komma ihåg lösenordet riskerar användaren att glömma bort det varpå 

alternativa sätt för lagring måste upprättas, så som att skriva ner det i textdokument. 

Användaren själv bär en del av ansvaret för att skydda sin integritet på Internet. Det är viktigt 

att användarna blir medvetna om vilka risker som finns och hur de kan motverka dessa risker. 

Användarens motivation till att vidta säkerhetsåtgärder beror på hur allvarliga riskerna 

upplevs, dess sannolikhet och hur väl användaren själv anses kunna hantera dessa. (Milne, 

Labrecque & Cromer, 2009) 

3.5.2 Skapande av säkra lösenord 

Att komma ihåg några få unika lösenord är ingen stor minnesbelastning men ökningen av 

antalet webbtjänster har gjort det mer krävande eftersom antalet lösenordsskyddade 

användarkonton ökar. Användaren kan göra det lättare för sig genom att skapa lösenord efter 

särskilda tankesätt för att uppnå högre lösenordssäkerhet. För att skapa och komma ihåg långa 

lösenord som är säkra kan användaren använda sig av en lång mening. Genom att använda 

första bokstaven av varje ord i en mening kan användaren skapa långa och svårgissade 

lösenord som samtidigt är enkla att komma ihåg. Att kombinera detta med specialtecken är ett 

effektivt sätt att skapa säkra och minnesvärda lösenord. (Vu m.fl., 2007) 

 

Genom att komma på ett antal slumpmässiga ord och sedan lägga dem i en följd kan långa 

lösenord genereras. Användaren kan sedan föreställa sig orden i någon kontext så de blir lätta 

att komma ihåg. Genom att göra detta kan användaren generera lösenord på över 15 tecken 

som fortfarande är enkelt att komma ihåg. Att sedan lägga till ett specialtecken stärker 

lösenordet till liknande nivåer som ett lösenord bestående av helt 10 slumpmässiga tecken. 

(Keszthelyi, 2013) 

 

Under intervjun med IT-säkerhetsexperten förklarade han en strategi för hantering av 

lösenord som innebär att användaren har ett mindre antal lösenord som sedan kategoriseras i 

olika säkerhetsnivåer. Högsta säkerhetsnivån gällde centrala och viktiga användarkonton så 

som e-post, detta lösenord bör vara väldigt starkt och säkert. Den näst högsta säkerhetsnivån 

behöver inte förses med ett lika starkt lösenord, detta används sedan till sociala medier och 

liknande där inte allt för viktig information finns lagrad. Den lägsta nivån kan ha ett osäkert 

lösenord då det inte är tänkt att skydda något personligt utan används istället tillsammans med 

användarkonto för att ladda ner enstaka filer från någon webbplats eller liknande. Genom att 

ha olika säkerhetsnivåer kan lösenord återanvändas inom säkerhetsnivåerna utan att 

användaren löper någon större risk förr att andra användarkonton ska utsättas för risk om 

något av lösenorden skulle läcka ut. (Andersson, J-O, Personlig intervju, 26 mars 2014). 

3.6 Lösenordshanterare 

Programvara kan underlätta för användaren att komma ihåg lösenord. De flesta webbläsare 

har inbyggda funktioner för att spara användarnamn och lösenord och automatiskt fylla i 

dessa när användaren besöker inloggningssidan. Nackdelen med detta sätt att spara 

lösenorden är att de är låsta till den specifika användarens inloggning på just den datorn. 

Utöver de inbyggda funktionerna finns även externa programvaror och plugins till 

webbläsarna för hantering av lösenord. Principen för denna typ av mjukvara är att alla 
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användaruppgifter inklusive lösenord är skyddade av ett enda lösenord som i sin tur låser upp 

åtkomsten av de andra användaruppgifterna. Användaren behöver på så sätt bara minnas ett 

lösenord och kan låta mjukvarans databas hantera alla andra lösenord och användarnamn 

(Biddle m.fl., 2012). Lösenorden tillåts på detta vis vara svåra och avancerade utan behov av 

att bli ihågkomna av användaren. Användaruppgifterna kopieras istället från den upplåsta 

databasen direkt till inloggningsfälten av användaren personligen eller automatiskt via plugin. 

I de fall plugin används tillsammans med webbläsaren kan webbläsaren tillåtas att 

automatiskt fylla i uppgifterna då användaren besöker specifika webbtjänsten, precis som 

webbläsarens egna lösenordshanterare.  

 

Program av denna typ finns både för lokalt användande och för användande över Internet. När 

det gäller användandet av program av denna typ över Internet så förlitar sig användaren på 

programvaruutvecklaren att informationen är krypterad på ett sådant sätt att ingen obehörig 

kan fånga upp användaruppgifterna. När programvaran används som plugin integrerad med 

webbläsaren kan avändaruppgifter bara automatiskt ifyllas på specifika webbtjänster när 

användaren är inloggad i programvaran med sitt huvudlösenord. 

 

För att underlätta skapandet av säkra lösenord finns funktioner för att generera slumpmässiga 

och komplicerade lösenord med plugin, vilka sedan sparas sömlöst i programmets databas. 

Databasen i sig är krypterad med användarens huvudlösenord. Fördelen med att använda 

internetbaserade plugin och mjukvara för lösenordshantering är att användaren kan komma åt 

sina lösenord genom webbläsaren var som helst och behöver bara komma ihåg ett lösenord. 

(Ciampa, Revels, & Enamait, 2011) 

 

Även om lösenordshanterare av detta slag underlättar hanteringen av svåra och unika lösenord 

behöver de inte vara helt säkra från obehörig åtkomst. Enligt säkerhetsexperten som 

intervjuades är det inte nödvändigtvis krypteringen i sig som behöver vara problemet utan 

implementeringen som kan vara bristfälligt utvecklad. Dessutom är en dator med 

lösenordshanterare utsatt för hög säkerhetsrisk så fort lösenordsdatabasen är upplåst.  

(Andersson, J-O, Personlig intervju, 26 mars 2014) 

3.7 Sammafattning av teori 

Den vanligaste metoden för att bekräfta identitet och ge tillträde är autentisering genom 

lösenord. Studier som gjorts kring lösenordsvanor visar att många användare tenderar att välja 

svaga lösenord. Eftersom närvaro på Internet ökar, och med det antal lösenordskyddade 

användarkonton, får användare allt fler lösenord att hålla reda på (Keszthelyi, 2013). 

 

Människor har kognitiva begränsningar gällande förmågan att minnas och om användare 

upplever det svårt att hålla reda på alla lösenord kan det leda till skapande av svaga lösenord. 

Lösenorden kan sedermera sparas på olika sätt för att underlätta minnesbördan. För att 

använda starka lösenord och samtidigt hantera minnets begränsningar kan olika strategier 

användas. Lösenordshanterare kan användas för att spara starka lösenord på ett säkrare vis. 
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4 Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet från enkätundersökningen.  

4.1 Demografisk data 

Enkätstudien utformades för att få en kvantitativ representation av systemvetarnas 

lösenordshantering och för att se hur den skiljer sig mot andra grupper. Frågorna berörde hur 

systemvetarna lagrar, sparar och skapar lösenord. Enkäten besvarades av 42 personer med 

anknytning till systemvetenskapliga studier. Fördelningen av respondenterna är 21% kvinnor 

och 79% män. Av dessa var 66% yngre än 25 år och 33% var 25 år eller äldre. 

 

Respondenterna delades in i vilken erfarenhet de har av systemvetarprogrammet för att kunna 

se eventuella skillnader mellan årskurserna.  

 

 
Diagram 1. Erfarenhet av systemvetenskapligt program 

Större delen av respondenterna som svarade var från årskurs tre. Även de som inte studerar 

systemvetenskap för närvarande har inkluderats då de förmodas tagit del av 

systemvetenskapliga studier tidigare.  
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4.2 Enkätsvar 

För att göra presentationen av resultatet tydligt och konsekvent används grön färg för ‖ja‖ och 

röd för ‖nej‖ trots att de inte nödvändigtvis är förknippat med bra eller mindre bra beteende. 

 

   
Diagram 2. Återanvändning av lösenord 

Återanvändning av lösenord har konstaterats som en säkerhetsrisk i tidigare kapitel. 

Majoriteten av respondenterna använder samma eller liknande lösenord på flera olika 

webbplatser (93%). 

 

 

 
Diagram 3. Antecknande av lösenord 

Enkäten innehöll två frågor rörande nedskrivning av lösenord, på papper respektive i 

textdokument. Dessa vanor kan ur ett säkerhetsperspektiv ses som negativa. Att anteckna på 

papper ses dock som det bättre alternativet eftersom det då kan förvaras på en säker fysisk 

plats. Av respondenterna svarar 2% att de använder textdokument i datorn för att anteckna 

lösenord och 5% svarar att de använder fysiskt papper. 
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Diagram 4. Antal unika lösenord 

Även om återanvändningen av lösenord är omfattande har respondenterna lösenord som är 

helt unika och bara används en gång. Fler än väntat har inget unikt lösenord vilket i sin tur 

ställer höga krav på hur dessa lösenord är skapade. Det tas inte upp i enkäten men det är 

rimligt att anta att unika lösenord används för känsligare konton.  

 

 

   
Diagram 5. Användande av webbläsarens lösenordshanterare 

Som visas i tidigare diagram är det inom denna grupp ovanligt att skriva ner lösenord. 

Webbläsarens inbyggda funktion för lösenordshantering är det mest dominerande 

tillvägagångssättet (69%) inom denna grupp och löser svårigheterna med att komma ihåg 

användarkontons lösenord.  
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Diagram 6. Fristående lösenordshantering 

38 respondenter (90%) använder inte externa lösenordshanterare på Internet. Detta är inte är 

förvånande då en majoritet av respondenterna sparar lösenorden i webbläsaren. Ingen svarade 

att de tidigare använt lösenordshanterare och 4 svarar att de använder det. 

 

 

    
Diagram 7. Specialtecken i lösenord 

Omkring en femtedel använder alltid specialtecken vid skapandet av lösenord. Specialtecken 

gör lösenordet betydligt starkare utan att addera många tecken på det befintliga lösenordet. 
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Diagram 8. Skapande av lösenord 

Det vanligaste sättet respondenterna skapar sina lösenord är med slumpmässig kombination 

av tecken. Slumpmässig sammansättning av ord är det näst vanligaste sättet. Ingen skapar sina 

lösenord med tangentbordsmönster så som ‖qwerty‖ eller ‖123456‖. Att använda första 

bokstaven ur varje ord i en mening, som enligt en tidigare studie är ett av de främsta sätten att 

skapa starka lösenord som är lätta att komma ihåg, använder endast två av respondenterna sig 

av. Skapande av lösenord med slumpmässighet är markerade med grönt i diagrammet då de 

enligt teorin anses vara bättre än andra sätt att skapa lösenord. 

 

 

  
Diagram 9. Två-faktors autentisering 

Av respondenterna har 26% svarat att de inte vet om de använder två-faktors autentisering för 

sin e-post. Hälften av respondenterna svarar att de inte använder det. Mindre än en fjärdedel 

använder två-faktors autentisering. 
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Diagram 10. Lösenordsbyten 

Av respondenterna svarade 16 (38%) att de byter lösenord efter uppmärksammade 

säkerhetshål. Av resterande har 14 (33%) svarat att de byter när tjänsten kräver det, 6 (14%) 

med jämna mellanrum medan 6 (14%) aldrig byter.  

 

 

Den frivilliga frågan som berörde huruvida användarna kände att deras lösenord var säkra gav 

inte några tydliga svar då hälften av respondenterna valde att inte svara. Frågan belyses därför 

inte ytterligare i studies resultat. 
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5 Analys 

I det här kapitlet analyserar vi resultatet med hjälp av teorier och tidigare liknande studier och 

redogör tänkbara förklaringar till resultatet. 

5.1 Skapande av lösenord 

Över 20% av respondenterna använder specialtecken i sina lösenord fastän inte webbplatsen 

kräver det. Detta gör lösenordet svårare att dekryptera men även svårare för användaren att 

komma ihåg. I läckorna som drabbade Sony (Hunt, 2011) och de kinesiska företagen (Yang 

m.fl., 2012) som nämndes i teorin visade det sig att mindre än 1% respektive 1,9%  av de 

drabbade användarna använt sig av specialtecken i sina lösenord då detta inte varit ett krav. 

Hos det kinesiska företaget som drev ett community för IT-intresserade hade 41,4% av 

användarna använt specialtecken i sina lösenord. Denna grupp kan rimligen påstås ha likheter 

med systemvetarna när det kommer till riskmedvetenhet med tanke på communities 

inriktning. Dock är kunskapsnivåerna svåra att dra slutsatser om eller jämföra då ingen annan 

information om användarna fanns tillgänglig. 

 

Förvånansvärt många av respondenterna har svarat att de använder slumpmässiga tecken vid 

skapandet av sina lösenord (33%) vilket gör de väldigt svåra att komma ihåg.  Resultatet är 

rimligt med tanke på den stora andel som väljer att spara sina lösenord i webbläsaren. En 

fjärdedel skapar sina lösenord genom att använda sammansättning av slumpmässiga ord. 

Detta låter lösenorden bli långa men samtidigt enklare att komma ihåg. Även om det inte 

framgår i denna undersökning kan användaren relativt enkelt skapa långa lösenord genom att 

använda sammansättning av slumpmässiga ord. Detta skapar enkelt långa lösenord som är 

svåra att gissa.  

 

Campbells m.fl (2011) studie där australiensiska ekonomistudenter deltog visade att endast 

15% använde sig av slumpmässiga tecken vid skapandet av lösenord. Inom denna grupp var 

de vanligaste metoderna meningsfulla detaljer (26,9%) eller kombinationer av meningsfulla 

detaljer (39,7%). Detta kan jämföras med systemvetarna där endast 7% respektive 9% 

använde dessa metoder. Endast en av de australiensiska ekonomerna svarade att de använde 

första bokstaven av orden i en mening vilket även var ett svarsalternativ med låg 

svarsfrekvens bland systemvetarna (4,7%). 

 

Det är förvånande att ingen av respondenterna har svarat att de använder tangentbordsmönster 

som lösenord. Lösenordsläckorna har visat att detta varit ett vanligt sätt att skapa lösenord på. 

Det kan dock hända att dessa webbplatser inte ansetts som viktiga om de inte lagrat personlig 

information om användarna som då valt enkla lösenord. 

 

Analysen som gjordes på kinesiska lösenordsdatabaser visade att majoriteten (63,8%) endast 

hade siffror i sina lösenord (Yang m.fl., 2012). Hos Sony bestod över hälften av lösenorden 

av tecken från endast en typ, av denna del innehöll 90% endast gemener (Hunt, 2011). Detta 

visar på skillnader i grupperna vid skapande, men gemensamt är att båda resulterar i mycket 

svaga lösenord. Även i Adobe-läckan bestod många av de vanligaste lösenorden av strängar 

så som ―123456‖, ―password‖, och ―qwerty‖ (Stricture Group, u.å.). Lösenord bestående av 

enkla ord, fraser och tangentbordsmönster användes endast av 14,3% av systemvetarna. 
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Företag som implementerar en lösenordspolicy kan hjälpa användare göra sina lösenorden 

starkare. Vissa enklare restriktioner kan förhindra många av de vanliga lösenorden som fanns 

i samtliga lösenordläckor. Enklare restriktioner innefattar krav på att lösenord ska ha en 

minimumlängd och använda teckentyperna siffror, versaler, gemener och specialtecken. En 

policy av detta slag måste dock användas med eftertanke för att kraven inte skall bli för höga 

och leda till de negativa resultaten som Inglesant & Sasse (2010) tar upp där policyn ger 

sämre effekt än förväntat. 

 

God lösenordsvana kan anses vara uppfyllt där lösenordspolicy appliceras på skapandet av 

lösenord.  I Campbells studie svarade 15% av respondenterna att de använde slumpmässig 

information vid skapandet av lösenorden. I systemvetarnas fall var sammanlagda 

svarsfrekvensen 62% där slumpmässiga ord eller tecken användes vid skapandet av lösenord. 

Detta gör att de skapade lösenorden inte är svaga mot Brute force och ordboksattacker och 

uppfyller rekommendationerna i ISO-standarden 27002. 

 

Lösenord som är svårare att komma ihåg kan dock leda till att användare i större utsträckning 

börjar spara lösenord på olika sätt. I resultatet av systemvetares lösenordsvanor svarar den 

större delen av respondenterna att de skapade lösenord med slumpvariabler och också valde 

att spara dem på andra sätt än i minnet. Det vanligaste sättet att spara lösenord inom denna 

grupp var att använda webbläsarens inbyggda funktion (69%) och här skulle användning av 

ett fristående program för lösenordshantering vara att föredra då dessa erbjuder fler 

säkerhetsfunktioner än webbläsarnas inbyggda alternativ. Ett fristående program erbjuder 

samma funktionalitet som webbläsaren, att spara och fylla i lösenord, men har fördelen att 

skydda informationen med ett huvudlösenord (Biddle m.fl., 2012). 

5.2 Hantering av lösenord 

Endast några få enstaka respondenter har svarat att de skriver ner lösenord i antingen filer på 

datorn eller på papper. Detta sätt att hantera lösenord är nödvändigtvis inte något negativt 

eftersom papper kan förvaras säkert i kassaskåp och filer kan krypteras. Om säkerhetsåtgärder 

vidtagits vid förvarande av dessa lösenordsanteckningar framgår inte av undersökningen. 

Symantecs enkätundersökning (2010) visade att 7% av respondenterna hade antecknat 

lösenord på papper och 11% i dokument på datorn. Av systemvetarna antecknade 5% på 

papper och endast 2% i dokument på datorn. 

 

I frågan rörande sparande av lösenorden i webbläsren visade studien att 69% av 

systemvetarna låter webbläsaren spara lösenord. I Symantecs undersökning var 

svarsfrekvensen 23%.  Att låta webbläsaren spara lösenorden innebär att de är tillgängliga i 

klartext när användaren är inloggad i webbläsaren. Om inte användaren väljer att logga ut kan 

vem som helst som använder datorn med några enkla steg se alla webbläsarens sparade 

lösenord i klartext. 

 

Att istället låta ett fristående program för lösenordshantering hantera dessa lösenord skulle 

vara ett bättre alternativ än att spara lösenorden i webbläsaren då dessa program har inbyggd 

funktionalitet för att skydda informationen med kryptering utan webbläsarens involvering. 
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Knappt 10% av respondenterna svarade att de använder extern lösenordshanterare. Ingen hade 

börjat för att senare sluta använda externa lösenordshanterare. Detta talar för att de som 

använder en sådan lösning är nöjda. I Symantecs enkätstudie hade 33% svarat att de använder 

externa lösenordshanterare. 

5.3 Bruk av lösenord 

De flesta, hela 93%, svarade att de använder samma lösenord på flera platser, antingen med 

eller utan mindre modifieringar. Detta anses inte så konstigt med tanke på hur många 

användarkonton en genomsnittlig person behöver hålla reda på. Ives m.fl. (2004) nämner att 

användarna inte har tillräcklig kognitiv förmåga att hantera dagens behov av mängden unika 

lösenord vilket leder till återvändning som ett sätt att komma ihåg lösenorden. 

 

Det är rimligt att användaren försöker förenkla sättet att komma ihåg lösenord och att 

återanvända befintliga lösenord är ett vanligt sätt att göra detta, som nämnts enligt Ives m.fl. I 

enkätundersökningen av Symantec (2010) hade 82% svarat att de använder samma eller 

liknande lösenord på sina användarkonton (8% samma, 45% få lösenord till alla konton, 29% 

några är lika)  medan 93% av systemvetarna svarade att de gjorde det. De som använde unika 

lösenord på alla webbplatser var 18% av respondenterna i Symantecs undersökning och 7% 

av systemvetarna. 

 

Att ha unika lösenord på webbplatser ställer krav på användaren. Unika lösenord förhindrar 

att svag säkerhet på en enstaka webbplats härleder åtkomst till en annan genom att samma 

användarnamn och lösenord används. 

 

Bland systemvetarna svarade 19% att de inte har några unika lösenord. Används inte någon 

form av kategorisering för att dela upp lösenorden i särskilda säkerhetskategorier löper 

användaren risk att äventyra viktiga användarkonton vid eventuella lösenordsläckor. 

 

I Symantecs studie svarade 29% att de flesta lösenorden var unika, bland systemvetarna 

svarade 26% att de hade fler än fem unika lösenord vilket rimligtvis innebär att de viktigaste 

användarkontona är skyddade med de unika lösenorden. 

 

Av användarna har 14% svarat att de byter lösenord med jämna mellanrum, i Symantecs 

enkätstudie svarade 30% att de byter lösenord med jämna tidsintervall. 
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5.4 Statistiska jämförelser 

 
Diagram 11. Skapande av unika lösenord 

I överlag är slumpmässiga tecken och sammansättning av ord de mest populära metoderna vid 

skapande av lösenord. Detta talar för god lösenordsvana då lösenorden inte är enkla för en 

angripare att avslöja med hjälp av en ordboksattack eller genom att känna till detaljer om 

personen. Tangentbordsmönster förekom inte alls som sätt systemvetare skapar lösenord och 

ingår därav inte i frekvenstabellen. Av de läckor som uppdagats har tangentbordsmönster som 

12345, qwerty och liknande varit de främst förekommande lösenorden. Lösenord av detta slag 

har på grund av sin popularitet blivit något som angripare provar som första handling vid 

angrepp av lösenord. 

 

 

 
Tabell 1. Erfarenhet av systemvetenskap * antal unika lösenord 

Studien visar att systemetarna som läser andra året överlag har fler unika lösenord än de som 

läser första och tredje årskursen. När undersökningen genomfördes hade systemvetarna i 

andra årskursen nyligen avslutat kursen i IT-säkerhet, något som kan ha påverkat deras 

lösenordsvanor. Systemvetare i tredje årskursen visar spår på ett starkare säkerhetstänkande 

än förstaårsstudenterna om än de fortfarande har färre unika lösenord än de i andra årskursen. 

Det kan hända att det som togs upp i IT-säkerhetskursen till viss del glömts bort av de som 

inte nyligen läst den. I studien av Milne m.fl. (2009) konstateras det att när användaren är 

medveten om risken och sannolikheten att drabbas ökar motivationen att vidta 

säkerhetsåtgärder. Eftersom IT-kursen nyligen avslutats för respondenterna i årskurs två är 

detta möjligen en förklaring till att respondenterna grupperats mot fler unika lösenord. 
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Tabell 2. Erfarenhet av systemvetenskap * två-faktors autentisering 

Majoriteten av systemvetarna använder inte två-faktors autentisering för sin e-post. Den grupp 

som utmärker sig som användande av det är studenterna i årskurs två. Fördelen med att 

använda två-stegs autentisering för sin e-post är att en angripare inte kommer åt e-posten med 

bara rätt lösenord. Angriparen behöver även den andra faktorn kopplat till användaren för 

autentiseringen, vanligtvis dennes mobiltelefon. I årskurs två använder fler två-faktors 

autentisering än de i årskurs ett, detta kopplas till Milne m.fl. (2009) där den nyligen 

avslutade IT-kursen kan ha påverkat respondenternas säkerhetsbeteende utifrån den upplevda 

risken. 

 

 

Jämförelserna mellan årskurserna är svår att lägga allt för stor vikt vid med tanke på det 

begränsade antalet respondenter som svarat på enkäten. För att en mer förankrad jämförelse 

skulle vara möjlig hade det varit önskvärt med minst det dubbla antalet respondenter i årskurs 

tre och det fyrdubbla antalet respondenter i årskurserna ett och två. Detta hade givit 

tillräckligt starkt underlag för att göra jämförelser med högre reliabilitet. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel går vi igenom slutsatsen för vår studie och framtida forskning inom 

lösenordsvanor. 

6.1 Lösenordsvanor 

Alla säkerhetsåtgärder har sina brister. Användare har ingen kontroll över vilka 

säkerhetsåtgärder som företag använder för att skydda användaruppgifter. Därför är 

användares lösenordsvanor och lösenordshantering nödvändigt att begrunda. Genom att skapa 

säkra lösenord och använda sig av goda lösenordsvanor minskar risken att användaruppgifter 

hamnar i orätta händer. Studien undersökte systemvetares lösenordsvanor utifrån följande 

forskningsfrågor: 

 

 Hur goda är systemvetares lösenordsvanor? 

 

 På vilka sätt skiljer sig systemvetares lösenordsvanor från andra grupper? 

 

Studien visar att 62% av systemvetarna skapar lösenord utifrån kriterier som gör dem säkra, 

det vill säga med högt inslag av slumpmässighet. Den tidigare australiensiska studiens resultat 

visade att 15% av deltagarna använt sig av slumpmässiga element i skapandet av sina 

lösenord. Ett ökat intresse av informationssäkerhet och medvetenhet kring riskerna med svaga 

lösenord är möjliga bidragande orsaker till att systemvetarna använder bättre metoder vid 

skapandet av lösenord. Slumpmässiga tecken och slumpmässig sammansättning av ord är de 

bästa sätten att skapa säkra lösenord och var också de två dominerande sätten att skapa 

lösenord hos systemvetarna. 

 

Sammansättning av slumpmässiga ord gör det enklare att skapa långa lösenord som samtidigt 

är lättare att komma ihåg. Det är dock inte nödvändigt att ha flera olika lösenord om de som 

används är säkra nog, berättade den intervjuade säkerhetsexperten. Problemet med att 

använda få unika lösenord är att implementeringen av säkerhetsåtgärder på webbplatserna 

nödvändigtvis inte är goda. Detta kan äventyra användarens lösenord och andra personliga 

uppgifter på flera webbplatser vid angrepp. Lösenordsläckan hos Adobe visade att ledtråden 

kopplat till användarkontots lösenord var lagrat i klartext. Detta ledde till att personer med 

samma lösenord kunde sorteras efter sina krypterade lösenord vilket då grupperade alla 

lösenordets ledtrådar tillsammans för enkel härledning av lösenordet. 

 

E-postkontot är ett väldigt centralt och viktigt konto eftersom e-postadressen ofta är kopplad 

till individens alla användarkonton. Det anses därför viktigt att skydda e-posten med två-

faktors autentisering. Hälften av systemvetarna svarade att de inte använder två-faktors 

autentisering för sin e-post och 26% svarade att de inte vet om de gör det. Många e-

posttjänster erbjuder två-faktors autentisering och alla bör använda det, om företaget inte 

erbjuder det bör användaren vända sig till ett företag där tjänsten erbjuds. 
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Resultatet visar att majoriteten av systemvetare har bra tillvägagångssätt vid skapandet av 

lösenord men de lagrar lösenorden på osäkra sätt. Bristen på unika lösenord som ses som 

negativt och kan medföra omfattande skada vid angrepp. Studien visar att systemvetarna i 

överlag har bättre vanor när det gäller skapandet av lösenord medan antalet som anteckningar 

på papper eller i textfiler överensstämmer med vad som presenterats i tidigare studier. Bristen 

på användning av två-faktors autentisering samt ovetskapen kring om det ens används som 

skydd ses som synnerligen allvarligt då epost är en central del vid användande av 

webbtjänster. Systemvetarnas resultat är i överlag bättre än det som presenteras i tidigare 

studier. Endast resultatet från Symantecs enkätundersökning kan påvisa likvärdiga eller bättre 

vanor jämfört med systemvetarna. Systemvetarnas lösenordsvanor bedöms därmed som goda 

även om det finns tydliga områden med stor möjlighet till förbättring. 

 

Även om det med denna uppsats har gått att se vissa tendenser inom gruppen systemvetare så 

bör det begränsade antalet respondenter hållas i åtanke. Aspekter så som sparning av lösenord 

samt hur de skapas har i vissa fall stämt överens med deltagarna i andra undersökningar vilket 

kan styrka att det resultat som presenteras om systemvetare är riktigt och skulle bli liknande 

med ett större deltagande. Där resultatet skiljer sig från andra grupper är dock ett mer kritiskt 

förhållningssätt till resultatet att föredra. 

6.2 Vidare forskning 

För att bättre förstå användares lösenordsvanor och motiven bakom deras handlingar hade en 

kvalitativ undersökning varit av intresse där utmaningar som användaren upplever vid 

skapande av säkra lösenord hade kunnat påvisas. 

 

Biometrisk avläsning har blivit en allt mer vanligt förekommande funktion i mobiltelefoner 

och kommer möjligen minska lösenordets roll i framtida autentiseringsprocesser. Att 

undersöka huruvida biometrisk avläsning fungerar som fullgod ersättning av lösenord vore 

intressant med fokus på säkerhet och pålitlighet.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Enkätfrågor 

1. Använder du samma lösenord till flera olika webbplatser? 

 Nej, aldrig 

 Nej, men lösenorden jag använder har likheter med mina andra lösenord  

 Ja 

 

2. Håller du reda på dina lösenord genom att anteckna dessa i textdokument på datorn? 

 Nej 

 Nej, men gjorde det tidigare 

 Ja 

 

3. Håller du reda på dina lösenord genom att anteckna dessa på fysiska papperslappar 

eller i anteckningsblock? 

 Nej 

 Nej, men gjorde det tidigare 

 Ja 

 

4. Hur många av dina lösenord är unika och används endast på en webbplats? 

(Där det unika lösenordet inte på något vis liknar ett annat av dina lösenord) 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 eller fler 

 

5. Använder du för närvarande webbläsarens inbyggda lösenordshanterare för att 

automatiskt spara och fylla i lösenord på webbplatser du besöker? 

 Nej 

 Ja 

 

6. Använder du fristående program eller webbläsarplugin för lösenordshantering på 

Internet?  
(t.ex. LastPass, 1Password, KeePass) 

 Nej 

 Nej, men har gjort 

 Ja 

 

7. Använder du specialtecken i dina lösenord även om webbplatsen inte kräver det? 

(t.ex. % ! & @) 

 Nej, aldrig 

 Ja, ibland 

 Ja, alltid 
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8. Vilket sätt beskriver bäst hur du vanligtvis skapar dina lösenord? 

(Alternativen gäller både med och utan specialtecken) 

 Meningsfulla personliga detaljer (t.ex. namn, datum, gatuadress) 

 Fysiskt närhetsrelaterade detaljer (t.ex. mobiltelefonens märke, skärmmodell) 

 Kombination av meningsfulla detaljer (t.ex. Anna2000, dotter4mars88) 

 Tangentbordsmönster (t.ex. qwerty, 123456) 

 Sammansättning av slumpmässiga ord (t.ex. saftproppboll, cykeltandirisnyckel) 

 Fraser eller ord (t.ex. hejsan, pussarokramar, blomma) 

 Första bokstaven från varje ord i en mening (t.ex. "min katt heter Anders" = mkhA) 

 Slumpmässig kombination av bokstäver, siffror och specialtecken (t.ex. GjFa1k0Z&) 

 

9. Använder du två-faktors autentisering (two-factor authentication) för din e-post? 

 Nej 

 Ja 

 Vet ej 

 

10. När byter du lösenord till dina användarkonton? 

 Aldrig 

 Efter uppmärksammade säkerhetshål 

 När tjänsten kräver det  

 Med jämna mellanrum 

 

11. Hur långt har du kommit inom systemvetarprogrammet? 

 1:a året 

 2:a året 

 3:e året 

 Färdig med studierna 

 Läser masterprogram 

 Läser/läste inte systemvetarprogrammet (fristående kurs eller annan inriktning) 

 

12. Kön 

 Man 

 Kvinna 

 

13. Ålder 

 Yngre än 20 år 

 20 - 24 år 

 25 - 29 år 

 Äldre än 29 år 

 

14. Känner du att dina användarkonton på Internet är säkra från obehörig åtkomst? 

Motivera gärna (fritext) 
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8.2 Bilaga 2 - Intervjumall 

Frågor 

 

1. Det förekommer titt som tätt att stora databaser med användaruppgifter och lösenord 

från webbplatser hamnar i orätta händer. Finns det säkerhetsåtgärder användare kan ta 

till för att förebygga detta? 

 

2. Vad bör man göra när det uppdagas att ens inloggningsuppgifter till en specifik tjänst 

hamnat i orätta händer? 

 

3. Vilken erfarenhet har du som IT-säkerhetsexpert av att folk återanvänder lösenord och 

vilken risk tycker du detta innebär? 

 

4. Händer det att användares lösenordsvanor ställer till problem som du sett i ditt arbete? 

 

5. Vad krävs för att ett lösenord ska vara säkert? 

 

6. Hur ofta bör lösenord bytas och varför? 

 

7. Kan programvara för hantering av lösenord vara till hjälp för användare att använda 

bättre lösenord? 


