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SAMMANFATTNING 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka lösenordsstrategier individer använder 

sig av vid skapandet av användarkonton på internet. Studien bygger på en 

enkätundersökning där fyra olika målgrupper fick svara på frågor kring deras 

lösenordsstrategier på internet. Bland annat studerades skillnader mellan individer som är 

verksamma inom området IT/datateknik och individer som inte är det. Dessutom 

undersöktes även skillnader mellan äldre individers lösenordsstrategier och andra 

målgruppers. Generellt visar resultatet att inga större förändringar i lösenordsstrategier 

skett de senaste tio åren, förutom att användandet av lösenordshanterare har ökat. 

Strategier som användes av individer verksamma inom IT/datateknik skilde sig från de 

strategier som användes av individer som inte är verksamma inom ämnet, och det antogs 

att tekniskt intresse och kompetens har viss betydelse när det kommer till val av 

lösenordsstrategier. Hos äldre individer sågs en trend av okunskap och bristande intresse, 

vilket kan förklara bristfälliga lösenordsstrategier.   



 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate password strategies used by individuals 

creating user accounts on the internet. The study was based on a questionnaire survey, 

where four different target groups answered questions about their password strategies on 

the internet. Differences in strategies between individuals active in the field of 

IT/computer engineering, and individuals not active in the field, were studied. In addition, 

possible differences between older individuals and other target groups were investigated. 

Generally, the results show that there have been no major changes in password strategies 

over time, except that the use of password managers has increased. Strategies used by 

individuals active in the field of IT/computer engineering differed from those not active 

in the field, and it was assumed that technical interest and competence are of some 

importance when it comes to choosing password strategies. Among older individuals, 

lack of interest and unawareness was observed, leading to inadequate password strategies. 

The study is written in Swedish only. 
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TERMINOLOGI 

  

Attack Offensiv manövrering som används av nationella stater, 

individer, grupper eller organisationer som riktar sig mot 

datainformationssystem, infrastrukturer, datanät och / 

eller datorapparater med olika medel för skadliga 

handlingar som vanligtvis härrör från en anonym källa 

som antingen stjäl, ändrar eller förstör ett visst mål genom 

att hacka in i ett mottagligt system 

BitLocker Fullständig diskkrypteringsfunktion som ingår i Windows 

Vista och senare 

Dropbox Tjänst för lagring av filer på internet 

Elektroniskt dokument Allmän beteckning på filer i datorn som innehåller 

information 

Emoji Ideogram eller smileys som används i elektroniska 

meddelanden och webbsidor 

ENISA European Union Agency for Network and Information 

Security 

FileVault Programvara från Apple Computer vars funktion är att 

kryptera känsliga data 

Google Chrome Webbläsare från Google 

Google Forms Enkätverktyg där enkäter och frågeformulär skapas 

Hashfunktion En matematisk funktion som beräknar ett hashvärde av 

exempelvis ett lösenord 

Hashvärde Ett mindre tal som representerar ett större tal eller en 

datamängd 

Internet 

 

Det internationella öppna datornätet som kopplar samman 

användare på mindre nät i hela världen 

Internet Explorer Webbläsare från Microsoft 

IoT  Internet of Things, anslutning av olika slags maskiner, 

apparater, fordon och andra anordningar till internet  

Kaspersky Lab Datasäkerhetsföretag grundat år 1997 grundat av Eugene 

Kaspersky 

Kryptering Omvandling av ett meddelande i klartext till ett 

meddelande som är obegripligt för obehöriga 

Lösenord Hemligt ord, teckenkombination eller fras som används 

vid inloggning tillsammans med användarnamn 

Lösenordshanterare Hjälper till att generera, lagra och hämta komplexa 

lösenord från en krypterad databas 
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Man-in-the-browser Manipulering av webbaserad kommunikation genom ett 

insmusslat program i webbläsaren 

Man-in-the-middle När en angripare omärkt fångar upp meddelanden som 

sedan skickas vidare till mottagaren, eventuellt med 

ändringar 

Molnet Benämning på Internet i allmänhet 

Molntjänst Tjänst som tillhandahålls via internet från ett nätverk av 

servrar 

Mozilla Firefox Webbläsare från Mozilla 

NIST National Institute of Standards and Technology 

Offline Bortkopplad, inte ansluten till internet (eller annat 

nätverk) 

OneDrive Tjänst från Microsoft för lagring av data på internet 

Online Uppkopplad på nätet, på webben, ansluten till internet 

eller annat nätverk 

Opera Webbläsare från norska Opera Software 

Peppar Ett litet tal som läggs till ett lösenord som ska skickas över 

nätet 

Regnbågstabell Tabell som underlättar knäckning av krypterade lösenord 

Salt Sätt att göra det svårare att knäcka lösenord eller 

krypteringsnycklar 

TrueCrypt Fri programvara som används för transparent kryptering i 

realtid 

Tvåfaktorsautentisering Identitetskontroll (autentisering) med hjälp av två skilda 

former av information, kan även skrivas 2FA 

UNICODE Industristandard som låter datorer hantera text skriven i 

världens alla skriftsystem 

Webbapplikation Samlingsnamn för programvara som användaren kommer 

åt genom att använda en webbläsare 

Webbläsare Program som hämtar webbsidor från webbservrar och 

visar upp dem i grafisk form för användaren 

Öppen källkod Programs källkod som lämnas ut tillsammans med 

programmet 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Lösenord är idag det vanligaste sättet att autentisera sig på när webbapplikationer och 

tjänster på internet används. Därför är användningen av en bra lösenordsstrategi en 

väsentlig del i det vardagliga livet. I takt med att internet har växt har även kraven på 

bättre säkerhet på webbapplikationer blivit större då betydligt mer känslig information 

flödar omkring på internet idag än för 20 år sedan.  

De flesta webbapplikationer kräver idag att användaren skapar ett lösenord som är 

tillräckligt långt, innehåller gemener och versaler samt siffror och även specialtecken. 

Dessutom rekommenderas att använda olika lösenord till olika webbapplikationer. Enligt 

Internet Stiftelsen i Sverige (Löwinder, 2016) har de flesta användare ca 10 lösenord att 

hålla reda på varav många betydligt fler än så. Det innebär att systemet med 

lösenordsskapandet blir ohållbart då det knappast finns någon som kan memorera alla 

dessa lösenord. Idag finns det dock hjälpmedel att tillgå för att underlätta hanteringen av 

lösenord. Det finns även enklare tekniker att anamma vid skapandet av lösenord för att 

lättare memorera dessa. 

För att motverka att lösenordet ska komma i orätta händer bör lösenordet vara komplext 

och oförutsägbart så en lösenordsattack inte är möjlig, inom rimlig tid. Här har 

utvecklarna av webbapplikationerna ett stort ansvar men det största ansvaret vilar dock 

på användaren själv. Att återanvända lösenord kan få förödande konsekvenser då en 

mindre säker webbapplikation kan råka ut för ett lösenordsläckage. Det i sin tur kan leda 

till att en attackerare kan gå uppåt i den hierarkiska strukturen av webbapplikationer för 

att pröva dessa autentiseringsuppgifter på säkrare och mer känsliga webbapplikationer. 

1.2 TIDIGARE STUDIER 
Det har tidigare publicerats åtskilliga artiklar om hur individer hanterar och tänker kring 

lösenord och vilka strategier individer har när de skapar och lagrar dem. Vi har i denna 

rapport valt att lyfta fram och belysa några artiklar som vi finner är mer relevanta och 

intressanta med hänsyn till det syfte och de frågeställningar som detta arbete grundar sig 

på.  

År 2007 publicerade Dinei Florencio and Cormac Herley från Microsoft Research 

artikeln “A Large-Scale Study of Web Password Habits”, som bygger på en studie där 

författarna under tre månader samlade in data om personers lösenordsvanor med hjälp av 

ett tillägg till Windows Live Toolbar som användare valfritt kunde installera. På detta sätt 

lyckades de inhämta data från över en halv miljon användare, vilket möjliggjorde stor 

kvantitativ mätning och uppskattning av bl.a. hur många lösenord och hur många 

användarkonton användare hade i genomsnitt, hur många lösenord användare använder 

per dag och hur ofta de glömde bort dem. Detta gav också detaljerad information om 
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lösenordens styrka, vilka typer och längder av lösenord som valts, och hur de varierar 

mellan olika sidor på nätet. Resultatet gav bl.a. att användare i genomsnitt har ungefär 6,5 

unika lösenord, där varje lösenord används på ca 3,9 webbsidor i genomsnitt. De 

uppskattade också att varje användare i genomsnitt hade 25 olika användarkonton och 

loggade in på 8 konton dagligen i genomsnitt under tidsperioden. Författarna såg också 

att den större majoriteten av användarna bara använder små bokstäver i sina lösenord 

oavsett längden på lösenordet (Dinei Florencio, 2007). 

År 2010 publicerade International Journal of Computer Science and Network Security 

(IJCSNS) artikeln “Survey on Awareness and Security Issues in Password Management 

Strategies” som skrevs av D.Santhi Jeslet, G.Sivaraman, M. Uma, Dr.K.Thangadurai and 

Dr. M.Punithavalli vid Department of Computer Science, M.G.R. College, Hosur, TN, 

India. Artikeln är uppdelad i två delar, den ena delen tar upp säkerhetsproblem som är 

associerade med lösenord och den andra delen består av en enkätundersökning om 

lösenordsstrategier för e-postkonton som 884 arbetare inom en 

klädtillverkningsorganisation svarade på. Resultaten författarna i huvudsak kom fram till 

av undersökningen var att, majoriteten (77%) hade två eller tre e-postkonton, 27% 

använder lösenord som innehåller mindre än 8 tecken, 29% använder 8 tecken och 31% 

angav att de använder fler än 8 tecken i sina lösenord. På frågan om lösenordskomposition 

svarade 39% att de bara använder bokstäver medans 42% angav att de använder både 

siffror och bokstäver. Majoriteten (66%) angav att deras lösenord består av meningsfulla 

data eller kombination av meningsfulla data och 62% byter aldrig sina lösenord (D.Santhi 

Jeslet, 2010). 

År 2012 utförde CSID tillsammans med konsumentforskningsföretaget Research Now en 

studie av lösenordsvanor bland amerikanska konsumenter ”Consumer survey: Password 

Habits”. Studien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning, som ett demografiskt 

representativt urval på 1200 amerikanska medborgare över 18 år svarade på och som 

ingick i en konsumentpanel hos Research Now. Nyckelfynden de gjorde i studien var bl.a. 

att 61% av konsumenterna återanvände lösenord på multipla webbsidor, 54% alternerade 

mellan fem lösenord eller mindre, 44% ändrade sina lösenord en gång om året eller 

mindre, 89% kände sig säkra med deras nuvarande lösenordshantering och vanor och 

21% angav att de vid något tillfälle fått ett internetbaserat användarkonto hackad (CSID, 

2012).  

År 2014 publicerade Information Management & Computer Security artikeln “Extended 

results of Norwegian password security survey”, som är en norsk studie genomförd av 

Kirsi Helkala och Tone Hoddø Bakås. Denna studie utgår från den fakta att tidigare 

studier har visat på att människor behöver utbildning för att ändra sina vanor kring 

lösenordsskapande, -hantering och -lagring. För att verifiera detta antagande 

genomfördes en nationell demografisk undersökning bland anställda i Norge med ett 

urval av 1 003 respondenter i åldrarna 18–64 år i oktober år 2012. Enligt resultat från 

undersökningen har varje person i snitt minst 25 lösenord. Det finns en avsaknad av 
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kvalitativ utbildning och vägledning och den vägledning som finns ges i större 

utsträckning av kommersiella företag, som ofta har mer fokus på användarvänlighet och 

lätthet av lösenorden, och inte styrkan på dessa. Bra riktlinjer och vägledning som ges av 

informationssäkerhetsmyndigheter, är inte med bland de webbsidor som användare söker 

riktlinjer och vägledning av. Enligt användare är den generella beskrivningen av ett bra 

lösenord ”en mix av bokstäver och siffror” och lösenord återanvänds i hög utsträckning. 

Användare verkar också förstå vilka konton som innehåller mer känslig och privat 

information, men använder överlag inte bättre lösenord för att skydda dessa. (Kirsi 

Helkala, 2014) 

År 2016 publicerade Internetstiftelsen i Sverige, IIS rapporten ”Lösenord för alla - 

Statistik, råd och rekommendationer för bättre säkerhet” där författaren Anne-Marie 

Eklund Löwinder sammanställer och presenterar statistik över drygt 1 000 svenskars 

lösenordsvanor som genomfördes genom en enkätundersökning av IIS under våren år 

2016. Enkäten skickades ut till 5000 slumpmässigt utvalda svenska internetanvändare i 

hela landet, som 1005 personer valde att svara på. Av de som valde att svara på enkäten 

var 48 % män, 51 % kvinnor i åldrarna från 16 till 76 år eller äldre. Rapporten innehåller 

också råd och tips på hur individer kan skapa starka och bra lösenord, men förklarar även 

vad som utmärker dåliga lösenordsstrategier samt belyser riskerna och konsekvenserna 

det kan innebära med att få lösenord knäckta. Enligt undersökningen har de allra flesta 

upp till 10 lösenord som de alternerar mellan. Hälften uppger att de inte fått någon 

utbildning i hur de skapar lösenord, fast tre fjärdedelar uppger ändå att de har tillräcklig 

kunskap i hur de kan skapa starka lösenord. Över hälften uppger att de ofta eller ibland 

återanvänder sina lösenord på flera ställen. 82 % uppger att de använder lösenord som 

innehåller 8 tecken eller fler, samt att 62% kan sina lösenord utantill och behöver inte 

göra något för att komma ihåg dem. Det är bara 5 % som använder en lösenordshanterare 

privat. De allra flesta (86 %) som de anser vara viktigast är att skydda med extra starkt 

lösenord är banktjänster, medans sociala media tycker endast 25 % att det är viktigt att 

skydda med extra starkt lösenord (Löwinder, 2016). 

1.2.1 Sammanfattning av tidigare studier 

Lösenordsstrategierna verkar inte ha ändrats nämnvärt över tidsspannet som tidigare 

studierna visat (år 2007–2016). I genomsnitt har användaren ca 25 användarkonton vilket 

inte tycks ha förändrats nämnvärt över tiden.  

Lösenordets uppbyggnad ser ut att ha förändrats en del. I de senare studierna visar 

resultatet att flertalet användare gärna väljer fler tecken i sitt lösenord än tidigare.  

Flera av studierna visar att användaren verkar vara medveten om vilka konton som 

innehåller känsligare data och privat information samtidigt som de inte gör något extra 

för att skydda dessa användarkonton. Majoriteten verkar dessutom återanvända sina 

lösenord i väldigt stor utsträckning vilket inte tycks ha ändrats mellan studierna. 
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I flertalet tidigare studier som belyser lösenordsstrategier finns äldre respondenter med i 

de olika undersökningarnas generella målgrupper. Däremot har det enligt vår vetskap inte 

gjorts någon tidigare studie som belyser äldre individers (pensionärer) lösenordsstrategier 

för användarkonton på internet, där de äldre respondenterna har varit preciserade i en 

specifik målgrupp.       

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet är att undersöka vilka lösenordsstrategier som individer använder sig av vid 

skapandet av användarkonton på internet.  

Den här studien bidrar till en ökad förståelse för vilka lösenordsstrategier den äldre 

populationen i samhället använder sig av. Studien belyser även skillnader i valet av 

lösenordsstrategier mellan individer som verkar inom IT/Datateknik och de individer som 

verkar inom något annat område. 

De frågeställningar som preciseras utifrån syftet och som denna studie ska försöka ge svar 

på är: 

- Använder sig individer idag av bra lösenordsstrategier? 

- Skiljer sig äldre individers lösenordsstrategier mot övriga?  

- Är det skillnad på den lösenordsstrategi som väljs beroende på om individen 

verkar inom IT/Datateknik eller inte? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Undersökningen begränsas mot den privata användningen av webbapplikationer på 

internet. Frågeställningar rörande arbetsrelaterade lösenordsstrategier belyser inte 

undersökningen.  

1.5 RAPPORTENS UPPBYGGNAD 

Rapporten består av sex avsnitt: Inledning, metod, teoretisk bakgrund, resultat, analys och 

slutsats. I det inledande avsnittet ges först en kort bakgrund till studien som följs av en 

presentation av tidigare studier, syfte och frågeställningar samt studiens avgränsningar. 

Metodavsnittet presenterar inledningsvis de målgrupper och urval som valts till studien 

och följs därefter av en genomgång av det tillvägagångssätt studien utförts på. I den 

teoretiska bakgrunden återges och förklaras de bakomliggande teoretiska och tekniska 

sambanden. Därefter följer avsnittet som presenterar resultatet av enkätstudien i 

förklarande diagram. I analysen som följer därefter diskuteras och analyseras resultatet 

av respondenternas svar i undersökningen. I sista avsnittet återkopplas studiens syfte och 

svar till frågeställningar utifrån analysen som återges i en slutsats, där även förslag på 

förändringar och framtida forskning delges. 
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2 METOD 

2.1 URVAL OCH MÅLGRUPPER 

De fyra målgrupper som ingår i undersökningen är: 

▪ IT/Datateknik; målgruppen består av individer som är verksamma inom området 

IT/datateknik. Urvalet till denna målgrupp är anställda och studenter inom 

akademin för industri och samhälle, data och informationshantering på Högskolan 

Dalarna.   

▪ Språk; målgruppen består av individer som är verksamma inom ett annat område 

än just IT/datateknik. Urvalet till denna målgrupp är anställda inom akademien 

för humaniora och medier, avdelningen för språk på Högskolan Dalarna. 

▪ SPF; målgruppen består av seniora individer som är 65 år eller äldre. Urvalet till 

denna målgrupp är alla aktiva och medlemmar i SPF Seniorerna, tidigare Sveriges 

Pensionärsförbund (SPF). 

▪ Sociala Media; målgruppen består av individer där särskilda kriterier för urvalet 

inte angivits. Urvalet till denna målgrupp har samtliga svarat via en öppen enkät 

som delades med vänner samt med en global delning av enkäten på Facebook. 

Tidigare studier visar på skillnader mellan målgrupper där individer som studerar/arbetar 

med IT (representeras av målgruppen IT/Datateknik) och de som inte studerar/arbetar 

med IT (representeras av målgruppen Språk). Därför blir det intressant att se 

skillnader/samband mellan tidigare studier och denna undersökning i dessa målgrupper.  

Den här undersökningen har även en målgrupp med som inte finns med i några tidigare 

studier. Målgruppen SPF innehåller pensionärer (65 år eller äldre) och är extra intressant.  

Öppna målgruppen (representeras av Sociala Media) innehåller individer av blandad 

karaktär när det kommer till ålder, bakgrund och sysselsättning. Målgruppen speglar 

samhället på ett intressant sätt.  

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Arbetet inleddes med en planeringsfas där en tankekarta utformades med olika 

frågeställningar. Dessa frågeställningar fick sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet. 

Planeringsfasen fortsatte därefter med att undersöka vilka målgrupper som ansågs vara 

aktuella för undersökningen. När detta var genomfört tog litteraturstudier vid för att hitta 

relevant information inom ämnet. 

2.2.1 Litteraturstudie 

Informativ litteratur, forskningsrapporter, tidigare studier, artiklar, samlades in genom att 

söka i diverse databaser på internet. Lösenordsstrategier har varit ett aktuellt ämne en 

längre tid vilket innebär att det finns mycket tidigare forskning inom ämnet. Nyligen 

publicerade forskningsartiklar samt rapporter prioriterades i informationssökandet. En 
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sammanställning av litteraturen genomfördes där fem tidigare studier valdes ut för att 

ligga till grund för denna undersökning. 

2.2.2 Enkätundersökning 

Undersökningen genomfördes genom en elektronisk enkät (Google Forms) som 

skickades ut till fyra olika målgrupper. Enkäten skickades ut via e-post till 353 personer 

i tre av dessa målgrupper. Den fjärde målgruppen, sociala medier samt vänner och familj, 

var en öppen enkät där ingen kontroll fanns över hur många individer enkäten verkligen 

nådde ut till.  

Enkäten innehöll 22 frågor (varav två a och b frågor) och skickades först ut till ett antal 

testpersoner i olika åldrar. Testpersonerna gav synpunkter på frågeställningarna där 

brister och oklarheter uppmärksammades. Enkäten skickades ut till testpersonerna ca fem 

gånger innan samtliga frågeställningar ansågs ha en beprövad tillförlitlighet för att kunna 

besvaras av målgrupperna.  

Innan enkäten skickades ut kontaktades ansvariga personer för respektive målgrupps 

enhet (exklusive Sociala Media). Först när dessa personer gett sitt godkännande skickades 

enkäten ut till samtliga individer i målgrupperna.  

Ca sju dagar efter att enkäten nått ut skickades en påminnelse ut till samtliga målgrupper. 

Detta för att öka svarsfrekvensen och för att öka antalet respondenter. För den fjärde 

målgruppen genomfördes aldrig detta, där enkäten fanns ute på sociala medier, då antalet 

respondenter redan var högt. Därav stängdes denna enkät (Sociala Media) efter sju dagar.   

Efter 14 dagar stängdes samtliga enkäter för målgrupperna och sammanställandet av 

respondenternas svar påbörjades.  

2.3 KRITIK TILL STUDIENS GENOMFÖRANDE 
Enkäten som publicerades på Facebook, men även i privata meddelanden till vänner och 

familj, fanns det ingen kontroll över hur stort urval den nådde ut till. Risken med en öppen 

enkät är att vissa respondenter från de övriga målgrupperna även kan ha svarat på denna 

enkät.  

Undersökningen genomfördes med hjälp av Google Forms där alternativet att inte låsa 

enkäten till endast ett svar per respondent användes. Detta pga. att det hade krävts 

autentisering av respondenterna för att svara på enkäten om den varit låst till endast ett 

svar. Då det med största sannolikhet är fler individer som svarar på en enkät där de slipper 

autentisera sig, valdes alternativet att inte kräva autentisering. Det kan dock medföra att 

vissa respondenter har svarat på enkäten flera gånger.   

Ingen information finns om enkäten syftar till privata eller arbetsrelaterade 

lösenordsstrategier. Det kan innebära att respondenter valt att svara på ett annorlunda sätt 

än om det tydligare framgått att enkäten endast syftar till privata lösenordsstrategier. 
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Tidsperioden denna enkät fanns tillgänglig var ca 14 dagar, hade enkäten fått vara 

tillgänglig en längre tid hade möjligheten för fler respondenter funnits.  

En enkät av denna karaktär får många personer att bli aktsamma då det handlar om deras 

privata lösenordsstrategier. Det har medfört att vissa individer inte har valt att svara på 

enkäten av säkerhetsmässiga skäl eller kanske valt att inte berätta hela sanningen om deras 

lösenordsstrategier.    
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3 TEORETISK BAKGRUND 

3.1 VAD INNEBÄR ETT LÖSENORD? 

3.1.1 Lösenord som autentisering 

För att en användare till en webbapplikation ska kunna identifiera sig och komma åt den 

tjänst som önskas behöver användaren autentisera sig. Detta innebär oftast att användaren 

använder ett användarnamn/e-postadress samt ett lösenord för att logga in på 

webbapplikationen. När ett användarkonto på en webbapplikation skapas sparas 

inloggningsinformationen på servern för att kunna jämföra den informationen mot det 

användarkonto användaren försöker logga in med. Istället för att spara lösenorden i 

klartext på servern så används hashfunktioner (se 3.1.2 Hashfunktioner) som räknar ut ett 

hashvärde av lösenordet. Dessa hashvärden sparas i en databas på webbapplikationens 

server som i sin tur används till autentisering av användaren. 

 

Figur 1. Exempel på autentiseringsprocess i webbapplikation 

Användaren fyller i sitt användarnamn som därefter jämförs med databasens 

användarnamn och på så sätt hittas rätt lösenord för rätt användare. Hashvärdet av 

lösenordet jämförs därefter mot det lösenord som användaren skrivit in i lösenordsfältet 

och stämmer dessa överens autentiseras användaren och loggas in på webbapplikationen 

(se Figur 1).  

3.1.2 Hashfunktioner 

Hashfunktioner använder sig av matematiska algoritmer för att beräkna hashvärden. 

Dessa algoritmer skiljer sig åt och vissa är mer lämpliga att använda för just 

lösenordshantering.  

Hashfunktioner är så kallade envägsfunktioner vilket innebär att dessa funktioner inte kan 

köras baklänges d.v.s. att det inte går att få fram lösenordet i klartext från ett hashvärde. 

Det innebär att ett eventuellt lösenords läckage från en webbapplikation inte ger en 

attackerare några lösenord i klartext vilket hade kunnat få förödande konsekvenser. 
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Tidigare hashfunktioner använde sig av algoritmer som var snabba i sina beräkningar av 

hashvärdet men detta innebar ett problem ur ett säkerhetsmässigt perspektiv (Defuse 

Security, 2016). Attackerare kunde använda sig av brute force attacker (se 3.2.1 Brute 

Force) för att gissa sig till rätt lösenord genom att pröva oändliga kombinationer av 

lösenord i lösenordsfälten. Numera finns anpassade hashfunktioner för just 

lösenordshantering och dessa använder sig av fler iterationer, vilket innebär att varje 

exekvering av hashfunktionen får en liten tidsfördröjning (tar helt enkelt längre tid). Det 

innebär att en eventuell brute force attack blir orealistisk ur en tidsmässig aspekt då det 

tar alldeles för lång tid att gissa sig till rätt lösenordskombination. De vanligaste 

algoritmerna för lösenordshantering idag är Argon2, Scrypt, Bcrypt och PBKDF2. 

3.1.3 Salt & Peppar 

Att spara lösenordens hashvärden i en databas räcker dessvärre inte som säkerhet. En 

eventuell attackerare som kommer åt databasen med de hashade lösenorden (se Tabell 1) 

kan jämföra dessa mot exempelvis en egenkomponerad ordlista med hashade lösenord 

och på så sätt få fram vilka lösenord som finns i databasen. För att försvåra processen för 

en eventuell attackerare så används något som kallas saltning av lösenorden. Saltning 

innebär att ett visst antal slumpmässiga tecken läggs till före eller efter lösenordet innan 

hashvärdet räknas ut. Resultatet blir att hashvärdet för varje lösenord i databasen kommer 

att bli unikt (se Tabell 2) vilket innebär att det blir avsevärt mycket svårare för en 

attackerare att få fram rätt lösenord. 

Användare Lösenord Hashvärde 

Admin hemligt123 ef92b778bafe77… 

User test99 78fc05d1e854f1… 
Tabell 1. Lösenord utan saltning 

Användare Lösenord Salt Hashvärde 

Admin hemligt123 yrt0Z3d… 342ab2a2fcf0cc… 

User test99 oar9V4a… d6e7af51bdcc43… 
Tabell 2. Lösenord med saltning 

På en webbapplikation kan flera användare använda samma lösenord och därför är det 

viktigt att saltet är unikt för varje lösenord. Saltet bör med andra ord slumpas fram varje 

gång en användare registrerar sig på webapplikationen (se Figur 2). Använder 

webbapplikationen samma salt till samtliga lösenord så kommer de lösenord som 

återkommer flera gånger i databasen, trots saltningen, att få samma hashvärde. Det i sin 

tur kan innebära att en attackerare trots saltning av lösenordet kan gissa sig till saltet och 

på så sätt beräkna samtliga lösenords hashvärde. 

Viktigt att tänka på är att använda en tillräckligt lång saltning. En för kort saltning är 

enkel att beräkna för en attackerare och därför bör saltet vara lika långt som utdatat för 

hashfunktionen som används. Används exempelvis en hashfunktion med 256 bitars (32 

bytes) kryptering bör saltet vara 256 bitar (32 bytes) långt (Steven, 2017). 
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Figur 2. Hashning och saltning 

Förutom salt kan även peppar användas vilket fungerar likadant som att salta lösenordet 

men med en väsentlig skillnad, pepparvärdet sparas aldrig tillsammans med lösenordets 

hashvärde. Peppar är med andra ord en hemlig form av saltning av lösenordet. Det innebär 

att en attackerare aldrig vet vilken peppar som används. Tanken är att olika 

webbapplikationer ska använda sig av olika peppar värden. Pepparvärdet är inte unikt för 

varje lösenord i webbapplikationens databas utan samma pepparvärde används för 

samtliga lösenord, till skillnad från saltet som är unikt. Problemet med peppar är att om 

en attackerare som tagit sig in i lösenordsdatabasen även kommer åt pepparvärdet hjälper 

det föga att ha peppar i lösenorden, då samma värde används till samtliga lösenord 

(Kauffman, 2013). 

3.2 LÖSENORDSATTACKER 

Attackerare eller hackers ligger oftast steget före när det kommer till lösenordsattacker. 

Därför bör en bra lösenordsstrategi användas för att försvåra en eventuell attack. Idag går 

det, teoretiskt sätt, att knäcka samtliga lösenord oavsett hur säkra de anses vara. I 

praktiken är det dock svårt med tanke på den tid det kan ta att gå igenom samtliga 

teckenkombinationer som ett lösenord kan ha. Attackerare går oftast på 

webbapplikationer där säkerheten inte är speciellt bra till en början. På så sätt kan de 

komma över användaruppgifter som sedan kan prövas på säkrare webbapplikationer. 

Detta har attackerare anammat då många återanvänder sina lösenord på flera/samtliga 

webbapplikationer. För att förbättra sin lösenordsstrategi kan en bra början vara att skaffa 

sig kunskap om de hot som finns och hur en eventuell attack kan gå till.  

3.2.1 Brute Force 

Attacken går ut på att gissa sig till rätt lösenord genom att iterera igenom samtliga 

teckenkombinationer som ett lösenord kan tänkas bestå av. På ett 8 tecken långt lösenord 

som endast innehåller små bokstäver, samt svenska tecken, så kommer attacken att starta 

på bokstäverna ”aaaaaaaa” och sluta på ”öööööööö”. Samtliga kombinationer mellan 

dessa tecken kommer att prövas tills det att rätt kombination har hittats. Teoretiskt så kan 

samtliga lösenordskombinationer knäckas med denna teknik, men i praktiken är det inte 

så enkelt som det låter. Attacken är väldigt tidskrävande på längre och komplicerade 
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lösenordskombinationer och attacken kräver mycket processorkraft. För att beräkna 

antalet olika teckenkombinationer ett lösenord kan innehålla kan följande formel 

användas: 

𝑂𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑘𝑒𝑛𝑙ö𝑠𝑒𝑛𝑜𝑟𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

Det vill säga att ett 8 tecken långt lösenord med endast gemener samt svenska tecken ger 

500 246 412 961 olika kombinationer. Ett längre lösenord innehållandes gemener, 

versaler, siffror och specialtecken ökar antalet kombinationer markant och tar därför 

betydligt längre tid att knäcka med en brute force attack. Tecken som kan användas i ett 

lösenord är följande: 

- Siffror (10 olika: 0–9) 

- Bokstäver (52 olika: A-Z och a-z, 54 olika: A-Ö och a-ö) 

- Specialtecken (32 olika, 33 inklusive blanksteg) 

Hur snabbt det sedan går att knäcka lösenordet med denna attack beror helt och hållet på 

komplexiteten av lösenordet och vilken hårdvara attackeraren använder sig av. Ett 

lösenord kortare än 8 tecken bör dock undvikas, då dessa räknas som mycket osäkra och 

går oftast mycket snabbt att knäcka med denna teknik. 

3.2.2 Ordboksattacker 

Ordbokattacker är optimerade sökningar baserade på populära och vanliga lösenord. 

Dessa sammanställs i en ordlista och används sedan för att gissa sig till rätt lösenord. Idag 

skapas och publiceras nya ordböcker regelbundet och det finns även programvara som 

kan skapa ordböcker som är skräddarsydda för attackens mål. Detta gör ordboksattacker 

väldigt effektiva men samtidigt kräver de stort lagringsutrymme och viss bearbetning av 

innehållet i dessa.  

Det går även att kombinera en ordboksattack med en brute force attack d.v.s. en så kallad 

hybrid ordboksattack. En sådan attack kombinerar brute force och ordboksattacken 

genom att lägga till en brute force sträng till varje ord i ordlistan. En sådan attack kan 

enkelt gissa sig till vanliga lösenord som börjar/slutar med slumpmässiga siffror 

(exempelvis [ord][siffror]). En hybrid ordboksattack kan även innehålla en mängd andra 

regler som modifierar ordet till olika substituerings varianter, exempelvis gemener blir 

versaler eller specifika bokstäver blir till specialtecken. Därför bör inte en enkel 

substituering i ett lösenord som p@$$W0rd (password) användas då en hybrid 

ordboksattack enkelt listar ut detta. 

3.2.3 Regnbågstabellsattacker 

En regnbågstabell innehåller förberäknade hashvärden tillsammans med lösenorden i 

klartext. Dessa ligger lagrade i en speciellt utformad uppslagstabell vilken är optimerad 

för en dator att göra snabba sökningar i. Likheterna med en ordbok är annars stor, förutom 

att hashvärden till respektive lösenord finns med i regnbågstabellen. Genom att salta 
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lösenordet så kommer denna typ av attack inte vara särskilt framgångsrik, då den bygger 

på att användarens lösenord och hashvärde finns i regnbågstabellen.   

3.3 LÖSENORDSPOLICY & STANDARDISERINGAR  

3.3.1 NIST & ENISA 

Att skapa ett säkert lösenord är inte alla gånger speciellt enkelt. Oftast vill användaren 

snabbt in på webbapplikationen och orkar inte lägga någon tid eller kraft på att anstränga 

sig för att få till ett säkert lösenord. Vissa sidor har även lösenordsbegränsningar, 

exempelvis att lösenordet inte får vara längre än 10–12 tecken, vilket innebär att det inte 

går att skapa ett säkert lösenord. Dessa webbapplikationer är som tur rätt ovanliga idag.  

NIST ansvarar för diverse standarder inom datateknik och har olika policys som bör följas 

vid just registreringsprocessen på webbapplikationer. NIST anser att lösenordet bör 

innehålla minst 8 tecken, men gärna längre om så är möjligt. Vidare anser NIST att den 

maximala längden på lösenord inte ska få begränsas till mindre än 64 tecken. Lösenordet 

ska även kunna bestå av samtliga UNICODE tecken inklusive emojis (Paul A. Grassi, 

2017).  

I NIST publicerade artikel (Paul A. Grassi, 2017) avråder de utvecklare av 

webbapplikationer att använda vissa försvårande regler för användare när lösenorden 

skapas. NIST anser även att webbapplikationer inte bör kräva att användare förnyar sina 

lösenord om det inte verkligen är nödvändigt. Istället bör användaren uppmuntras att 

redan från början skapa ett långt och mer säkert lösenord vilket innebär en lägre 

säkerhetsrisk (Paul A. Grassi, 2017).  

Även ENISA listar hur utvecklare och användare ska förhålla sig till vissa punkter när det 

kommer till lösenord. Även ENISA trycker på att längden på lösenordet är en mycket 

viktig faktor då ett längre lösenord tar betydligt längre tid för en attackerare att knäcka. 

Lösenord som innehåller påhittade ord och är längre än 14 tecken anser ENISA inte vara 

möjliga att knäcka med dagens datorer. De anser även att lösenord inte ska återanvändas 

på flera webbapplikationer utan att det är av största vikt att skapa unika lösenord till varje 

enskilt användarkonto. Användare som har problem att komma ihåg sina lösenord bör 

använda hjälpmedel för att både skapa och lagra sina lösenord, i exempelvis en 

lösenordshanterare. Lösenordshanterare är enligt ENISA ett säkert alternativ och ett 

mycket bra hjälpmedel för användaren (European Union Agency for Network and 

Internet Security, 2017). 

3.4 LÖSENORDSSTRATEGIER 

3.4.1 Kognitiva begränsningar  

Rekommendationerna och kraven är många vid skapande av lösenord; lösenorden ska 

innehålla ett visst antal tecken, lösenordet bör inte finnas med i en ordlista, lösenordet bör 

innehålla gemener/versaler/siffror/specialtecken och olika lösenord ska användas till 
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olika webbapplikationer etc. För användaren blir det en omöjlighet att följa alla dessa 

riktlinjer samtidigt som lösenorden helst ska memoreras och användaren ska dessutom 

komma ihåg till vilken av alla webbapplikationer lösenordet hör samman med. Det gör 

att användaren förmodligen inte följer alla de riktlinjer som finns utan istället skapar 

väldigt enkla lösenord som återanvänds på flera/samtliga webbapplikationer (Gehringer, 

2002). Om en webbapplikation kräver versaler, gemener, siffror och specialtecken i 

lösenordet använder sig användaren oftast av följande strategi: 

- Ett namn, en plats eller ett vanligt ord (hemligt) 

- Första bokstaven som versal (Hemligt) 

- En siffra/nummer som läggs till i slutet (Hemligt123) 

- Ett specialtecken som läggs till i slutet (Hemligt123!) 

Den här strategin är alldeles för förutsägbar vilket gör det till en enkel match att knäcka 

för en attackerare (Pinola, 2014).   

Figur 3 visar hur snabbt lösenordet ”Hemligt123” kan knäckas enligt Kaspersky Lab 

(Kaspersky Lab, 2017). Observera att detta kan gå betydligt snabbare om lösenordet finns 

med i en ordlista. 

 

Figur 3. Exempel på hur lång tid det tar att knäcka lösenordet "Hemligt123" (Kaspersky Lab, 2017) 

Det är viktigt att utvecklarna förstår problemet med för avancerade lösenordskrav där 

användaren blir tvingad att använda vissa tecken etc. Dessutom bör ett starkt (långt) 

lösenord prioriteras från första början istället för att kräva att användaren frekvent förnyar 

sina lösenord (Paul A. Grassi, 2017).  

3.4.2 Skapande av säkra lösenord 

Det finns flera olika varianter på att skapa säkra lösenord som dessutom går att memorera 

hyfsat enkelt. Attackeraren ligger förmodligen alltid steget före och därför är det viktigt 

att inte följa uppenbara mönster i sin lösenordsstrategi. Ett bra sätt är därför att komma 

på en betydelsefull mening som används som grund för lösenordet.  

Exempel på mening: 

”Idag snöar det, imorgon kommer det att vara sol förhoppningsvis.”   

Genom att slå ihop första bokstaven i varje ord och byta ut vissa tecken till siffror, versaler 

och specialtecken skapas ett tillräckligt långt lösenord som även är enkelt att memorera. 
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I detta exempel blir lösenordet 12 tecken långt och ser ut att vara helt slumpmässigt 

sammansatt. Det är helt och hållet upp till användaren att välja vilka tecken som bör 

substitueras mot versaler/gemener, siffror och specialtecken. 

Exempel på lösenord: 

”I5d,1Kd@V5f!” 

Den här metoden kallas för ”Schneier-systemet” och togs fram av Bruce Schneier1 redan 

år 2008 (Schneier, 2008). Än idag anses denna metod vara aktuell då lösenordet blir till 

synes helt slumpmässigt sammansatt. Samtidigt har användaren vetskap om betydelsen 

av kombinationen av lösenordet och kan på sätt enkelt memorera det. 

Det enklaste sättet att skapa ett nytt lösenord på är trots allt ett lösenord som slumpats 

fram av en lösenordshanterare. Här kan användaren själv välja hur många tecken 

lösenordet ska innehålla och därefter genererar lösenordshanteraren ett säkert lösenord 

bestående av den teckenlängd som valts. Dessa lösenord hanteras sedan av 

lösenordshanteraren vilket innebär att användaren slipper memorera dessa. 

3.4.3 Återanvända lösenord 

Att återanvända lösenord till flera olika webbapplikationer är en dålig idé. Även om 

användaren anser sig ha ett väldigt säkert lösenord så är det inte säkert att 

webbapplikationerna där lösenordet används är säkra och inte råkar ut för en attack vilket 

i sin tur kan leda till ett lösenordsläckage. Det medför i sin tur att en attackerare kan 

komma åt samtliga konton på de webbapplikationer där samma lösenord används. 

Det finns dock ett enkelt sätt för att återanvända stora delar av sitt lösenord till flera olika 

webbapplikationer, genom att skapa en egen saltning av lösenordet. Saltning (se 3.1.3 

Salt & Peppar) innebär att ett antal tecken läggs till i lösenordet för att ändra det hashvärde 

som räknas ut av lösenordet. Genom att lägga till ett antal tecken i lösenordet som speglar 

just den webbapplikation som lösenordet ska användas på så kommer hashvärdet för 

lösenorden bli unika (Schriwer, 2016). Det innebär att unika lösenord skapas för varje 

webbapplikation. I Tabell 3 finns ett exempel på detta. Här används ”fbk” för Facebook 

och ”goe” för Google lösenordet. Resultatet visar att hashvärdet blir unikt för varje 

webbapplikation. Observera att detta endast är ett exempel och ju fler tecken som används 

till sin saltning ju säkrare blir lösenordet. 

 Lösenord Hashvärde 

Facebook fbkI5d,1Kd@V5f! 2f59112086b64e235f98… 

Google goeI5d,1Kd@V5f! e9835a4ca129f50cbfa4… 
Tabell 3. Egen saltning av lösenordet 

                                                 
1 Direktör på IBM Resilient med ansvar för teknik, forskning och utveckling (https://www.schneier.com/) 
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3.5 LÖSENORDSHANTERING 

I detta avsnitt går vi igenom den tekniska bakgrunden om hur hantering och lagring av 

lösenord kan gå till, dels utifrån ett säkerhetsperspektiv, men även utifrån 

användarperspektivet, att göra det lättare att hantera och komma ihåg lösenord.  

3.5.1 Papper och penna 

Att manuellt skriva ner sina lösenord på ett papper eller en anteckningsbok kan verka vara 

både primitivt och osäkert, särskilt på en plats där det cirkulerar många människor som 

t.ex. på en arbetsplats, då större risk för att obehöriga skulle komma åt uppgifterna om 

anteckningarna möjligtvis ligger framme, kan läsas över axeln, eller inte förvaras på ett 

säkert ställe. Att lösenord skrivs ner på ett fysiskt objekt medför alltid risken att de kan 

synas, tappas bort eller bli stulna. Men det finns också en klar fördel med denna metod, 

vilket är att lösenorden inte är exponerade digitalt och på en maskin som är uppkopplad 

mot internet. Att hålla sina lösenord offline skyddar dem från att bli exponerade vid ett 

eventuellt intrång från mängden nätbaserade attacker. Den största nackdelen med denna 

metod är användarmässigt, då metoden kräver en del manuell ansträngning. Lösenorden 

måste fysiskt finnas tillgängliga för användaren på den plats där användaren ska använda 

dem, lösenorden måste kopieras manuellt när de ska användas, samt att anteckningarna 

med lösenorden måste hållas uppdaterade. 

Det medför, ur ett användarperspektiv, att metoden blir opraktisk att hantera på ett säkert 

sätt för en normal användare (Standridge, 2016). 

3.5.2 Elektroniskt dokument 

Att hantera och lagra sina lösenord i ett s.k. elektroniskt dokument eller textfil i datorn 

kan ske på lite olika sätt. Ett vanligt sätt, enligt tidigare studier, är att skriva ner lösenorden 

i en textfil som sedan förvaras på skrivbordet eller i någon mapp på datorn. Textfilen kan 

även förvaras via en molntjänst som t.ex. Dropbox, OneDrive etc. för att på så sätt komma 

åt den från flera olika platser. Denna metod kan ur ett användarperspektiv vara ganska 

smidig och lätt att hantera, men säkerhetsmässigt kan den vara mycket sårbar om 

obehöriga tar sig in i systemet. Riskerna med att hantera sina lösenord via ett elektroniskt 

dokument är väldigt lika med de risker som finns vid hantering av lösenord på papper och 

penna, d.v.s. att synas, raderas eller bli stulna. En väsentlig skillnad är att filen sannolikt 

befinner sig i en dator som är uppkopplad och där med exponerad mot internet vilket 

möjliggör att lösenorden kan komma i orätta händer från attacker utifrån. Det är en stor 

nackdel för denna metod.  

För att begränsa riskerna och göra denna metod betydligt säkrare kan användaren välja 

att använda sig av kryptering. Att kryptera information innebär att innehållet i filen blir 

oläsbart för den som inte känner till nyckeln/lösenordet. Det går att kryptera enstaka filer, 

mappar, delar av hårddiskar eller hela hårddiskar. Det går även att kryptera hela datorn 

och kräva lösenord när datorn startar. De flesta moderna operativsystem har ofta inbyggt 

stöd och programvara för kryptering. I Windows premium versioner finns BitLocker och 

i senare versioner av OSX (Mac) finns FileVault installerat. Det finns också en mängd 
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andra krypteringsprogram som kan användas. Några kan kosta en slant, men det finns 

även de som är helt gratis. Ett riktigt bra sådant är TrueCrypt som använder öppen källkod 

och är helt gratis. 

Det finns dock ett par saker som bör tänkas igenom innan valet av krypteringssätt och 

vilket program som har tänkt att användas. Om det är enstaka filer eller delar av en 

hårddisk som krypteras finns risken att informationen ändå går att plocka fram genom att 

återskapa raderade dokument eller leta bland temporära filer (Sus Andersson, Lär dig 

kryptering). Krypteras däremot hela datorn (fulldiskkryptering) finns ingen risk för detta, 

då samtlig information på datorn blir krypterad. Däremot bör viss beaktning tas över den 

information som lämnar datorn då det bara är i den krypterade miljön som informationen 

är krypterad, utanför är den inte krypterad. Det är också viktigt med ett starkt lösenord till 

den valda krypteringen och framför allt ett lösenord som användaren kommer ihåg. 

Glömmer användaren lösenordet till det som krypterats är risken stor för att all den 

information som är krypterad går helt förlorad.  

En bra guide till den som vill veta mer om hur kryptering fungerar och hur det bäst görs 

finns på Internetstiftelsen i Sveriges (IIS) hemsida (https://www.iis.se/docs/lar-dig-

kryptering.pdf).  

3.5.3 Spara lösenord i webbläsaren 

Ett annat sätt att hantera och spara sina lösenord på är att spara dem direkt i webbläsaren. 

Detta är en tjänst som är inbyggd i samtliga större webbläsare som t.ex. Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox och Opera. Tjänsten låter användare spara 

inloggningsuppgifter till webbapplikationer som har en inloggningstjänst, för att sedan 

fylla i uppgifterna automatiskt när användaren återkommer till inloggningen för 

webbapplikationen. Användarmässigt finns det både för- och nackdelar med en sådan 

lösning. En klar fördel är att handhavandet med lösenord blir väldigt enkelt och smidigt, 

då användaren fyller i uppgifterna en gång och sedan kommer webbläsaren sköta 

inmatningen av uppgifterna automatiskt. Det finns dock en nackdel och risk med att låta 

webbläsaren komma ihåg uppgifterna och automatiskt sköta inmatningen av användarens 

uppgifter. Har användaren många konton och många lösenord men aldrig behöver komma 

ihåg dessa uppgifter själv finns risken att dessa uppgifter glöms bort. Det kan innebära ett 

bekymmer vid inloggning från en annan plats än sin egna dator eller om uppgifterna på 

annat sätt går förlorade eller blir raderade, eftersom uppgifterna ligger sparade lokalt.   

Säkerhetsmässigt finns det också ett par saker som användaren bör tänka på när denna 

metod används. Samtliga webbläsare sparar alla lösenord lokalt och lite beroende på 

vilken webbläsare som används går den informationen ganska lätt att plocka fram och 

göra helt läsbar, förutsatt att inte hela disken är krypterad (Hoffman, 2015). Mozilla 

Firefox och Opera har alternativet att kryptera sparade lösenord och skydda dessa med ett 

huvudlösenord. Med detta alternativ blir det ganska likt hur lösenordshanteringsprogram 

fungerar, men med mindre funktioner och begränsade synkroniserings möjligheter 

(Standridge, 2016). Firefox och Opera finns också som portabla versioner vilket 

https://www.iis.se/docs/lar-dig-kryptering.pdf
https://www.iis.se/docs/lar-dig-kryptering.pdf
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tillsammans med ett starkt huvudlösenord eller krypterad USB-sticka kan vara ett mycket 

bra alternativ för den som behöver röra sig mellan olika datorer. 

3.5.4 Lösenordshanterare 

En lösenordshanterare är en programvara som kan vara till stor hjälp för användare vid 

hantering och sparande av lösenord. Till skillnad från att hantera och spara sina lösenord 

i webbläsaren som har relativt begränsade funktioner och möjligheter, kan en dedikerad 

lösenordshanterare tillhandahålla betydligt fler funktioner och möjligheter som hjälper 

användaren att hantera och spara sina lösenord på ett säkrare sätt. En lösenordshanterare 

kan hantera och lagra oändligt antal lösenord men även andra uppgifter. Dessa krypteras 

och skyddas av ett huvudlösenord som skapas av användaren och det lösenordet är det 

enda användaren behöver komma ihåg. Det finns idag många lösenordshanterare att välja 

mellan och vi har valt att belysa fyra av dessa, som alla är högt rankade i recensioner på 

nätet (Standridge, 2016). Dessa är LastPass, Dashlane, Roboform och KeePass. 

Några av de mer viktiga funktioner och möjligheter som samtliga av dessa fyra 

lösenordshanterare kan tillhandahålla och hjälpa användaren med är bl.a. (Standridge, 

2016): 

- Skapa unika lösenord för varje användarkonto vilket minskar risken för en 

dominoeffekt och att ju fler konton som används blir kompromissade vid en 

eventuell händelse av att någon av ens kontouppgifter läckt eller lösenord stulits.  

- Skapa starka lösenord, som klart ökar skyddet mot att få sina lösenord knäckta 

av attacker som använder brute force, ordlistor eller regnbågstabeller för att 

knäcka dem. 

- Spara lösenord säkert, samtliga lösenordshanterare använder stark kryptering 

och lösenord sparas aldrig i klartext. Nyckeln till att hålla alla uppgifter som 

applikationerna sparar säkra är huvudlösenordet. Det ska vara ett starkt och bra 

lösenord som är det ända lösenordet användaren behöver hålla reda på och komma 

ihåg.  

- Bokmärkning av webbsidor, vilket kan hjälpa användaren med att varna för 

olika nätfiskeattacker. Webbsidans URL (webbadress) sparas tillsammans med 

användaruppgifterna och måste stämma exakt för att applikationen ska delge 

några uppgifter.    

- Automatisk inloggning, något som kan vara väldigt smidigt för användaren men 

ger även ett bra skydd för eventuella tangentloggningsattacker (sk. Key-logging). 

- Lagring av annan information, så som kreditkortsuppgifter, pin-koder, adresser 

och telefonnummer etc.  

- Synkronisering av lösenord mellan olika enheter, så som andra datorer, mobila 

enheter etc. Synkroniserings möjligheten har alla utom KeePass, dock går det bra 

att synkronisera KeePass lösenordsdatabas med någon annan 

synkroniseringsservice för filer som t.ex. Dropbox, OneDrive m.fl.  
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- Säkerhetsgranskning av lösenord, ger bl.a. användaren feedback på styrkan i 

lösenorden och varnar om lösenordet återanvänds.  

- Flerfaktorsautentisering (Flerstegsverifiering) 

Det går att göra en generell uppdelning av lösenordshanterare genom att dela in dem i tre 

olika kategorier (S. Agholor, 2016):  

- Lokala lösenordshanterare (offline) 

- Molnbaserade lösenordshanterare (online) 

- Mobila lösenordshanterare 

Det som i huvudsak skiljer dessa kategorier åt är var den krypterade lösenordsdatabasen 

lagras någonstans. I en lokal lösenordshanterare sparas lösenordsdatabasen lokalt 

(offline) i användarens dator, medans i en molnbaserad lösenordshanterare sparas 

databasen dels lokalt men också i molnet (online) på utvecklarnas servrar. I mobila och 

portabla lösenordshanterare som installeras på t.ex. mobiltelefoner eller USB-minnen, 

finns båda varianterna representerade beroende på hur utvecklarna har valt att 

implementera tjänsten.  

Ett exempel på en lösenordshanterare som enbart lagrar sin lösenordsdatabas lokalt 

(offline) är KeePass som bygger på öppen källkod och är helt gratis. Den officiella 

versionen av KeePass går att installera som applikation i en dator (Windows, Mac, Linux) 

eller som portable version för USB-minnen eller annan extern lagringsplats. KeePass 

skapar en krypterad databasfil där all information ligger lagrad och skyddas med ett 

huvudlösenord. Denna databasfil ligger lokalt men kan även läggas i t.ex. Dropbox eller 

OneDrive för att öka portabiliteten. Det finns sedan en mängd inofficiella KeePass 

porteringar (applikationer) som kan läsa denna databasfil, dels för mobiltelefoner men 

även som insticksmoduler för integration med diverse webbläsare. Fördelen med att 

använda KeePass eller en lokal lösenordshanterare är, förutom de funktioner och 

möjligheter som nämndes tidigare samt delas med andra lösenordshanterare, att 

användare får betydligt större kontroll över sin egen lösenordsdatabas och informationen 

den innehåller. Det innebär en skillnad från alternativet i en molnbaserad lösning där 

lösenordsdatabasen och informationen kontrolleras på någon utvecklares server. 

Nackdelen med en lokal lösenordshanterare, KeePass i detta exempel, är att det ur ett 

användarperspektiv kan vara osmidigt att hantera. Har användaren för avsikt eller en 

önskan om att integrera lösenordshanteraren med en webbläsare och/eller att vara mer 

portabel kan detta visa sig vara svårt då en inbyggd synkronisering normalt sett inte finns. 

Det medför en ökad säkerhetsrisk då användaren måste förlita sig på inofficiella lösningar 

och implementeringar för att få tillgång till den typen av önskad funktionalitet.  

Som en motsats till en lokal lösenordshanterare finns det lösenordshanterare som kan 

anses vara helt molnbaserade och ett exempel på en sådan är LastPass. Det som gör att 

den kan anses som helt molnbaserad är att i LastPass går det inte att välja om 

lösenordsdatabasen ska synkroniseras mot deras servrar eller inte, d.v.s. om den ska vara 
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offline eller online. Dock är det så att även LastPass, i likhet med de andra 

lösenordshanterarna, både krypterar och lagrar lösenordsdatabasen lokalt på klientsidan. 

Att lösenordsdatabasen sedan synkas och lagras (då i krypterad form) på utvecklarens 

servrar är enbart för att underlätta synkroniseringen mellan användarens olika enheter.  

En tydlig trend när det gäller utvecklingen av lösenordshanterare är att utvecklarna vill 

försöka tillgodose så många användares behov som möjligt, vilket leder oss in på de två 

sista nämnda lösenordshanterarna, Dashlane och Roboform. Dessa två kan benämnas som 

hybrida lösenordshanterare då de tillhandahåller en funktionalitet som gör att de uppfyller 

alla tre kategorier. I båda applikationerna kan användaren välja vid installation om 

lösenordsdatabasen ska vara online eller offline. Båda finns som mobila och portabla 

applikationer, men för att ta del av funktionen att synka sina lösenord mellan olika enheter 

måste applikationen köras i online läge och spara databasen på utvecklarens server.  

Ska lösenordshanterare användas och är det tillräckligt säkert? 

De senaste åren har skapat en hel del oro bland både användare och IT experter då det 

visat sig att många av lösenordshanterarna har och har haft allvarliga brister och 

sårbarheter i sina applikationer och hur de är implementerade. LastPass är av de 

lösenordshanterare som hamnat i fokus en hel del den senaste tiden. I juli år 2016 skrev 

Mathias Karlsson2 om sitt ganska intressanta fynd, där han med två rader kod lyckas 

utnyttja en bug i den automatiska ifyllnadsfunktionen och på så sätt få LastPass 

insticksmodul i webbläsaren att återge lösenord i klartext. Tavis Ormandy3 som arbetar 

som sårbarhetsforskare åt Google, postade på Twitter så sent som i mars i år om en 

allvarlig bug som fick LastPass att gå ut med en varning till sina användare att använda 

programmet med viss försiktighet. Men LastPass är inte ensamma om att ha haft 

sårbarheter och brister. En grupp som har listat och påpekat många av sårbarheterna som 

några av lösenordshanterarna har haft sen år 2015 är tyska TeamSIK4.  

Men trots en del sårbarheter och brister i lösenordshanterarnas implementeringar är ändå 

större majoriteten av IT-säkerhetsexperter rörande överens om att det är tillräckligt säkert 

och bättre att använda en lösenordshanterare än att inte göra det alls (Standridge, 2016), 

då särskilt för de användare som har många användarkonton och lösenord att hålla reda 

på.  

Är användare osäkra på vilka säkerhetslösningar och åtgärder som är bra att använda sig 

av och vilka som är mindre bra, kan en bra strategi helt enkelt vara att ta efter vad experter 

inom området använder sig av. I en undersökning som gjordes av Google 2015, (Iulia Ion, 

2015), jämfördes säkerhetspraxis mellan IT-säkerhetsexperter och vanliga användare. 

Där visade det sig bl.a. att 73% av experterna använde lösenordshanterare medans enbart 

24% av vanliga användare använde det.   

                                                 
2 https://labs.detectify.com/2016/07/27/how-i-made-lastpass-give-me-all-your-passwords/ 
3 https://twitter.com/taviso/status/845718731829370880 
4 https://team-sik.org/ 
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3.6 ANVÄNDARSÄKERHET I WEBBAPPLIKATIONER 

I detta avsnitt belyser vi den säkerhet webbapplikationer kan tillhandahålla och vilka 

möjligheter användare har för att öka säkerheten och skydda sina användarkonton på 

internet. 

Det är viktigt att användare har möjlighet att hålla sina användarkonton så säkra som 

möjligt på internet idag. Även om starka lösenord används, finns ändå risken och 

möjligheten att angripare kommer åt individens inloggningsuppgifter. Många populära 

webbapplikationer som t.ex. Facebook och Google har därför med tidens gång 

implementerat en rad olika säkerhetsfunktioner för att ge användare möjligheten att hålla 

sina konton så säkra som möjligt. Dessa säkerhetsfunktioner kan t.ex. vara:  

- Val av godkända enheter, där användaren kan granska och godkänna enheter 

som får logga in utan vidare verifiering. Detta även genom att tillhandahålla 

inloggningsvarningar då okända enheter försöker logga in.  

- Möjligheten att ange betrodda kontakter som kan användas som hjälp om 

användaren t.ex. blivit utelåst eller på annat sätt inte kommer åt sitt konto. 

- Efterlevnadsskydd som möjliggör att användaren kan ange en familjemedlem 

eller närstående som kan sköta och kontrollera kontot om något oförutsett inträffar 

med användaren. 

Av alla säkerhetsfunktioner som en webbapplikation kan tillhandahålla en användare så 

är, förutom att använda ett starkt lösenord, tvåfaktorsautentisering den klart bästa 

säkerhetsfunktionen och möjligheten en användare har för att skydda sitt konto från 

obehöriga. 

3.6.1 Tvåfaktorsautentisering (2FA) 

Tvåfaktorautentisering som ofta förkortas till 2FA, eller i vissa sammanhang även 

benämnas som tvåstegsverifiering, kan låta krångligare än var det är. Grundprincipen med 

2FA innebär att en individ behöver använda två olika sätt från två olika källor som kan 

styrka individens identitet. För användarkonton på internet finns det generellt tre olika 

sätt en användare kan använda sig av för att styrka sin identitet på med hjälp av 2FA. 

(Hildenbrand, 2017) 

1. Något användaren vet, som kan vara ett lösenord, pinkod etc. 

2. Något användaren har, som kan vara en telefon, engångslösenord, bankdosa etc. 

3. Något användaren är, som kan vara användarens fingeravtryck, ansikte, röst etc. 

Vid användning av 2FA måste två av dessa tre faktorer vara närvarande och användas för 

att styrka en användares identitet.  

En väldigt vanlig situation då 2FA används men som de flesta kanske inte tänker på är 

vid användningen av betalkort, t.ex. i affären eller vid kontantuttag vid en bankomat. Då 

behöves något användaren redan vet (pinkod), och något som användaren har 

(betalkortet).  
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När 2FA används vid inloggning till en tjänst på internet, kan det typiskt ske genom att 

användaren först anger sitt (statiska) användarnamn och lösenord, för att sedan ange ett 

dynamiskt engångslösenord som antingen skickats via SMS eller genererats i 

mobiltelefonen eller bankdosan (Löwinder, 2016). 

Den stora fördelen med att använda sig av 2FA är att det drastiskt minskar möjligheterna 

för attackerare att komma åt kontot, även om ens lösenord råkat läcka ut. Nackdelen är 

att det blir lite mer jobb för användaren och har man otur så kan man även bli utelåst från 

sitt konto om någon annan försöker ta sig in. De flesta 2FA lösningarna stoppar heller 

inte s.k. ”man-in-the-middle” eller ”man-in-the-browser” attacker, men med 2FA igång 

så är endast enskilda transaktioner sårbara (Wisniewski, 2014). 

Fler och fler webbtjänster väljer att implementera möjligheten att använda 2FA, men 

fortfarande är det många sidor som inte har något stöd för det. En bra sida som listar 

många av de webbsidor som både stödjer och inte stödjer 2FA är sidan ”Two Factor Auth 

(2FA)5”.  

Till vilka tjänster bör man då aktivera 2FA till? Helst alla, men framförallt till tjänster 

som hanterar kapital, privat och känslig information så som internetbanker, e-post, sociala 

media etc. De flesta av våra större svenska banker har redan bra stöd för 2FA och tvingar 

mer eller mindre sina kunder att alltid använda det. Användarens primära e-postkonto är 

annars den i särklass viktigaste tjänsten att skydda, då den dels innehåller mycket privat 

information men framförallt p.g.a. att de flesta har detta kontot kopplat som återställning 

av övriga användarkonton. 

De olika möjligheter till verifiering som webbapplikationer kan tillhandahålla vid 

tvåfaktorsautentisering är via sms, telefonsamtal, e-post, hårdvarutoken och 

mjukvarutoken. Tabellen nedan visar vilka möjligheter fem populära webbapplikationer 

har att tillhandahålla 2FA (se Tabell 4).  

 Sms Telefonsamtal E-post Hårdvarutoken Mjukvarutoken 

Facebook X   X X 

Google X X  X X 

PayPal X   X X 

Apple/iTunes X    X 

Microsoft X    X 
Tabell 4. Webbapplikationers verifieringsmöjligheter med 2FA 

  

                                                 
5 Listar webbsidor som både har och inte har stöd för 2FA https://twofactorauth.org/  

https://twofactorauth.org/
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4 RESULTAT 

I det här kapitlet presenteras resultatet av enkätundersökningen som genomfördes. 

Inledningsvis presenteras en demografisk fördelning av de respondenter i 

enkätundersökningen som antal, kön, utbildning och ålder. Därefter följer ett avsnitt där 

respondenternas svar i enkätundersökningen presenteras. Till varje svar på 

frågeställningarna finns tre diagram;  

- Översikt (målgrupper); procentuella fördelningen av hur respektive målgrupp 

svarat på frågeställningen 

- Översikt (samtliga); procentuella fördelningen av svaren från samtliga 

målgrupper  

- Procentuell åldersfördelning; procentuella fördelningen av hur respondenterna 

svarat på frågeställningen  

4.1 DEMOGRAFISK FÖRDELNING 
I det här avsnittet presenterar vi svaren från fråga 15–19 (se Bilaga A). Enkäten skickades 

till fyra olika målgrupper, IT/Datateknik, Språk, SPF, Sociala Media (se 2.1 Urval och 

målgrupper) och totalt svarade 229 respondenter på enkätundersökningen. Fördelningen 

mellan respondenterna i de olika målgrupperna samt hur många enkäter som skickats ut, 

enligt Diagram 1. 

 

Diagram 1. Antal utskickade enkäter och respondenter 

Könsfördelningen av respondenterna är 46% kvinnor och 54% män. Fördelningen i varje 

målgrupp ser ut enligt Diagram 2. 
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Diagram 2. Procentuell könsfördelning 

Utbildningsfördelningen av respondenterna är: 

- 79% som har universitet, högskola eller motsvarande som högsta utbildningsnivå 

- 17% som har gymnasium, folkhögskola eller motsvarande som högsta 

utbildningsnivå 

- 3% som har grundskola, folkskola, realskola eller motsvarande som högsta 

utbildningsnivå 

- 1% har mindre än grundskolenivå som sin högsta utbildningsnivå 

Fördelningen inom varje målgrupp ser ut enligt Diagram 3. 

 

Diagram 3. Procentuell utbildningsfördelning 

Av samtliga respondenter är 24% i åldersgruppen 60+, 38% mellan 40–59 år och 38% 

mellan 20–39 år. Fördelningen inom varje målgrupp ser ut enligt Diagram 4. 
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Diagram 4. Procentuell åldersgruppsfördelning 

Siffrorna i Diagram 5 syftar till hur stort intresse respondenterna har för IT/Datateknik, 

där 1 är inget intresse och 5 är stort intresse.  

 

Diagram 5. Procentuell intressefördelning 

4.2 ENKÄTSVAR 

I det här avsnittet presenterar vi svaren från fråga 1–14 (se Bilaga A). Vid presentationen 

av enkätundersökningens svar används olika färger i diagrammen för att förtydliga 

målgruppernas svar. Färgerna har ingen annan betydelse än att just förtydliga svaren till 

respektive målgrupp. 

Målgrupper: 

▪ IT/Datateknik (41 respondenter); anställda och elever inom akademin för 

industri och samhälle, data och informationshantering på Högskolan Dalarna.  

▪ Språk (20 respondenter); anställda inom akademien för humaniora och medier, 

avdelningen för språk på Högskolan Dalarna. 

▪ SPF (32 respondenter); aktiva och medlemmar i SPF Seniorerna. 

▪ Sociala Media (136 respondenter); öppen enkät som delades med vänner samt 

med en global delning av enkäten på Facebook. 
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▪ 60+; individer som är 60 år eller äldre. 

▪ 40 – 59; individer som är mellan 40 år och 59 år. 

▪ 20 – 39; individer som är mellan 20 år och 39 år. 

4.2.1 Fråga 1 

Hur många användarkonton på internet har du uppskattningsvis som 

kräver lösenord? 

 

Diagram 6. Hur många användarkonton på internet har du uppskattningsvis som kräver lösenord? 

Hur många användarkonton de olika målgrupperna uppskattar att de har på internet 

varierar en del mellan SPF och övriga målgrupper. Cirka 48% av målgruppen SPF har 

svarat att de endast har 1–5 användarkonton som kräver lösenord. I målgrupperna 

IT/Datateknik och Sociala Media har över 40% angett att de har fler än 20 

användarkonton som kräver lösenord.  

Den procentuella åldersfördelningen visar att den äldre åldersgruppen har angivit att de 

har färre användarkonton än övriga åldersgrupper. De två andra åldersgrupperna skiljer 

sig inte åt nämnvärt. 
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4.2.2 Fråga 2 

Hur många av dessa internetbaserade användarkonton använder du 

uppskattningsvis dagligen? 

 

Diagram 7. Hur många av dessa internetbaserade användarkonton använder du uppskattningsvis dagligen? 

Det dagliga användandet av användarkonton skiljer sig mellan målgrupperna. 

Målgruppen SPF respondenters dagliga användande av dessa internetbaserade 

användarkonton är inte speciellt högt. Överlag är det inte speciellt många som använder 

fler än 10 användarkonton dagligen. De flesta respondenter, förutom målgruppen SPF, 

har svarat att de använder mellan 5–10 användarkonton dagligen.  

Åldersfördelningen bekräftar att det dagliga användandet av användarkonton är mindre 

frekvent hos den äldre generationen än hos den yngre generationen.   
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4.2.3 Fråga 3 

Hur ofta återanvänder du samma lösenord till olika användarkonton? 

Siffrorna i Diagram 8 syftar till hur sällan/ofta respondenterna återanvänder lösenord till 

olika användarkonton, där 1 är väldigt sällan och 5 är väldigt ofta. 

 

Diagram 8. Hur ofta återanvänder du samma lösenord till olika användarkonton? 

Frågeställningen syftar till hur ofta respondenterna återanvänder lösenord vilket anses 

vara ett dåligt alternativ ur ett säkerhetsmässigt perspektiv (se 3.4.3 Återanvända 

lösenord). Svaren visar en jämn fördelning över målgrupperna men där målgruppen Språk 

sticker ut. Där har ca 40% av respondenterna svarat att de ofta återanvänder lösenord. 

Åldersfördelningen på svaren är också jämnt fördelad.  
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4.2.4 Fråga 4 

Vad använder du för hjälpmedel för att komma ihåg/lagra dina lösenord? 

Diagram 9 innehåller siffror istället för de svarsalternativ som fanns med i enkäten för att 

förtydliga svaren från respondenterna. Siffrorna i diagrammen representerar följande 

svarsalternativ: 

1. Papper och penna 

2. Elektronisk dokument / textfil i datorn (okrypterat) 

3. Elektronisk dokument / textfil i datorn (krypterat) 

4. Jag sparar mina lösenord i webbläsaren utan huvudlösenord 

5. Jag använder ett huvudlösenord och sparar mina lösenord i webbläsaren 

6. Lösenordshanterare (ex. Lastpass, Keepass, Dashlane, iCloud-nyckelring etc.) 

7. Inget, jag minns alla mina lösenord 

8. Inget, därför glömmer jag hela tiden bort mina lösenord 

9. Övrigt 

För fullständiga svar på alternativet ”Övrigt” (9) se Bilaga B. 

 

Diagram 9. Vad använder du för hjälpmedel för att komma ihåg/lagra dina lösenord? 

Målgrupperna SPF (ca 50%) och Språk (ca 55%) är överrepresenterade när det kommer 

till att skriva ner sina lösenord med papper och penna. Ca 50% av åldersgruppen med 

äldre respondenter (65+) har svarat att de använder papper och penna. Målgrupperna 

IT/Datateknik (ca 38%), SPF (ca 29%) och Sociala Media (ca 39%) har angett att de inte 

använder något hjälpmedel utan minns alla sina lösenord.   
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4.2.5 Fråga 5 

Ungefär hur många unika lösenord använder du dig av? 

 

Diagram 10. Ungefär hur många unika lösenord använder du dig av? 

I samtliga målgrupper har majoriteten av respondenterna svarat att de använder sig av 1–

6 unika lösenord (62%). Åldersfördelningen på svarsalternativen är förhållandevis jämn. 

I målgruppen Sociala Media har ca 31% svarat att de har fler än 10st unika lösenord. 
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4.2.6 Fråga 6 

Glömmer du ofta vilken webbapplikation som dina lösenord tillhör? 

Siffrorna i Diagram 11 syftar till hur sällan/ofta respondenterna glömmer vilken 

webbapplikation som lösenordet tillhör, där 1 är väldigt sällan och 5 är väldigt ofta. 

 

Diagram 11. Glömmer du ofta vilken webbapplikation som dina lösenord tillhör? 

Svaren visar en jämn fördelning över målgrupperna förutom att målgruppen Språk ser ut 

att ha en tendens att oftare glömma till vilken webbapplikation lösenordet tillhör. 

Åldersmässigt verkar det vara den yngre generationen (20–39 år) som är 

överrepresenterad (ca 50% har svarat väldigt ofta) när det kommer till att glömma vilken 

webbapplikation som lösenordet tillhör.  
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4.2.7 Fråga 7 

När du skapar ett nytt lösenord, består det vanligtvis av: 

Diagram 12 innehåller siffror istället för de svarsalternativ som fanns med i enkäten för 

att förtydliga svaren från respondenterna. Siffrorna i diagrammen representerar följande 

svarsalternativ: 

1. Familjerelaterade ord (namn på familjemedlemmar) 

2. Husdjursrelaterade ord (namn på husdjur etc.) 

3. Övriga egennamn (kändisar, sagofigurer, bilmärken etc.) 

4. Viktiga datum (födelse, bröllop etc.) 

5. Intresserelaterade ord (ord som relaterar till hobby, fritid etc.) 

6. Meningsfulla fraser eller ord (ex. tackochgodnatt, snöboll, I_love_you etc.) 

7. Första bokstaven från varje ord i en mening (ex. ”Jag går ner till sjön och fiskar” 

blir Jgntsof) 

8. Slumpmässig kombination av tecken (ex. GDrz1#lwR!) 

9. Tangentbordsmönster (ex. qwerty, 098765, qawsedrf etc.) 

10. Övrigt 

För fullständiga svar på alternativet ”Övrigt” (10) se Bilaga C. 

 

Diagram 12. Vad består lösenordet av när man skapar ett nytt? 

Generellt kan man se att de flesta väljer att komponera sitt lösenord med familjerelaterade 

ord, viktiga datum och slumpmässig kombination av tecken. Målgruppen SPF väljer i 

större utsträckning familjerelaterade ord och viktiga datum. Målgruppen Språk väljer 
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också gärna familjerelaterade ord och viktiga datum, men tillskillnad från andra 

målgrupper har Språk i betydligt större utsträckning valt alternativet ”Övrigt”. 

IT/Datateknik och Social Media väljer slumpmässig kombination av tecken i betydligt 

större utsträckning än övriga målgruppper. 

4.2.8 Fråga 8 

Om jag själv får välja längden på mitt lösenord väljer jag oftast: 

 

Diagram 13. Om användaren själv får välja lösenordets längd 

Tidigare kapitel i undersökningen går igenom olika standarder för längden på lösenord 

och vilka rekommendationer som finns (se 3.3.1 NIST & ENISA). Svaren från 

respondenterna visar att de hellre vill använda sig av ett kortare lösenord. Majoriteten av 

SPF respondenterna har svarat mindre än 8 tecken (ca 61%). Åldersfördelningen visar att 

äldre personer i högre grad har svarat att de väljer ett kortare lösenord medan yngre 

personer har svarat att de väljer ett längre lösenord. I målgruppen för Språk (ej verksamma 

inom IT/datateknik) svarar ingen att de använder fler än 10 tecken, medans nästan 40% 

av respondenterna i målgruppen för IT/datateknik svarar att de använder fler än 10 tecken.   
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4.2.9 Fråga 9 

Glömmer du ofta hur ditt lösenord är uppbyggt? 

Siffrorna i Diagram 14 syftar till hur sällan/ofta respondenterna glömmer hur deras 

lösenord är uppbyggt, där 1 är väldigt sällan och 5 är väldigt ofta. 

 

 

Diagram 14. Glömmer du ofta hur ditt lösenord är uppbyggt? 

Trenden på svaren pekar på att respondenterna sällan glömmer hur deras lösenord är 

uppbyggt. Det gäller samtliga målgrupper och åldersgrupper. Den enda målgruppen som 

sticker ut från övriga är Språk där ca 20% har en tendens att ofta glömma hur lösenordet 

är uppbyggt. 
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4.2.10 Fråga 10a 

Scenario: Du skapar två användarkonton, ett till Facebook och ett till 

tidsbokningssystemet hos din frisör. Tänker du annorlunda när du skapar 

lösenord för respektive användarkonto? 

 

Diagram 15. Scenario med två användarkonton, ett till Facebook och ett till tidsbokningssystemet hos frisören 

Ungefär hälften (~50%) av respondenterna i målgrupperna IT/datateknik, språk och 

sociala medier har svarat att de tänker annorlunda vid skapandet av dessa två 

användarkonton, förutom målgruppen SPF där endast ca 10% har svarat att de tänker 

annorlunda.  

4.2.11 Fråga 10b 

Beskriv kortfattat vilken skillnad du gör mellan de två lösenorden 

Se Bilaga D. 
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4.2.12 Fråga 11 

Har du användarkonton på någon av följande webbapplikationer? 

I samtliga webbapplikationer som finns med i frågeställningen finns valmöjligheten att 

använda tvåfaktorsautentisering. Frågan kan anses en aning omotiverad, men då Fråga 12 

efterfrågar just användningen av tvåfaktorsautentisering bör först underlag finnas för att 

användaren ska ha någon webbapplikation som kan använda sig av den typen av 

säkerhetslösning. 

 

Diagram 16. Har du användarkonton på någon av följande webbapplikationer? 

Samtliga målgrupper har användarkonton på någon av de webbapplikationer som finns 

med i frågeställningen. Facebook (90%) och Google (88%) ligger i topp medan Microsoft 

(60%) och Apple/iTunes (63%) kommer aningen efter. Det finns inte några större 

skillnader mellan målgrupperna eller åldersgrupperna. 
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4.2.13 Fråga 12 

Om webbapplikationen erbjuder tvåfaktorsautentisering 

(tvåstegsverifiering), använder du det i sådana fall? 

 

Diagram 17. Använder respondenterna tvåfaktorsautentisering om det erbjuds? 

Här är IT/Datateknik överrepresenterade när det kommer till att använda 

tvåfaktorsautentisering (ca 55%). Målgruppen SPF (ca 69%) är överrepresenterad, 

tillsammans med målgruppen Språk (ca 50%), på svarsalternativet att de inte vet vad 

tvåfaktorsautentisering innebär. 
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4.2.14 Fråga 13 

Om jag själv får välja vilka tecken ett nytt lösenord ska innehålla föredrar 

jag helst att använda: 

Diagram 18 innehåller siffror istället för de svarsalternativ som fanns med i enkäten för 

att förtydliga svaren från respondenterna. Siffrorna i diagrammen representerar följande 

svarsalternativ: 

1. Bokstäver 

2. Bokstäver, Siffror 

3. Bokstäver, Siffror, Specialtecken eller symboler 

4. Siffror 

5. Specialtecken eller symboler 

6. Jag föredrar inget speciellt 

 

 

Diagram 18. Vilka tecken ett nytt lösenord ska innehålla enligt användaren 

Den största delen av respondenterna använder sig av bokstäver och siffror när de själva 

får välja vilka tecken ett lösenord ska innehålla. Målgruppen Språk använder sig till större 

del av bara bokstäver medan målgruppen IT/Datateknik även använder specialtecken eller 

symboler.  En mindre del av respondenterna (14%) har angivit att de inte föredrar något 

speciellt. 
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4.2.15 Fråga 14a 

Brukar du använda dig av substituering, dvs. byter ut specifika tecken i 

lösenord? 

 

Diagram 19. Brukar användaren använda sig av substituering? 

Substituering, vilket även nämnts i ett tidigare kapitel i undersökningen (se 3.2.2 

Ordboksattacker), innebär att vissa tecken byts ut i lösenordet. Enligt respondenternas 

svar används inte substituering i någon större utsträckning. I målgrupperna IT/Datateknik 

(ca 32%), Språk (ca 23%) och Sociala Media (22%) används substituering men inte i 

någon större utsträckning. 
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4.2.16 Fråga 14b 

Vilken typ av substituering skulle du använda för ordet ”password”? 

Den här frågeställningen var endast ämnad att besvaras om respondenten svarat ”Ja” på  

 

Fråga 14a, vilket det även fanns information om i frågeställningen. Svarsdata från de 

respondenter som svarat ”Nej” på har därför negligerats. 

Diagram 20 innehåller siffror istället för de svarsalternativ som fanns med i enkäten för 

att förtydliga svaren från respondenterna. Siffrorna i diagrammen representerar följande 

svarsalternativ: 

1. p@$$w0rd (byter ut bokstäver mot likartade tecken) 

2. pAsSwOrD (stora och små bokstäver) 

3. pazzvörd (som det låter) 

4. Jag föredrar någon annan typ av substituering 

 

Diagram 20. Vilken typ av substituering använder sig användaren av till ordet "password"? 

De flesta respondenterna i målgrupperna IT/Datateknik och Språk har svarat att de 

använder substituering genom att byta ut bokstäver mot likartade tecken. I målgruppen 

SPF har däremot hälften (50%) svarat att de skiftar mellan stora/små bokstäver och 

resterande svarat att de använder sig av fonetisk stavning. 
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5 ANALYS 

I det här kapitlet analyseras resultatet av enkätundersökning genom jämförelser av teorier 

och tidigare studier. Även reflektioner kommer att redovisas över vad som kan ligga till 

grund för resultatet.  

5.1 LÖSENORDSANVÄNDNING 
I det här avsnittet behandlar vi fyra av frågorna (1, 2, 3 och 5) från enkäten som associeras 

med lösenordsanvändning. Användarkontons kvantitet och användarfrekvens, samt 

antalet lösenord som användaren har och hur ofta dessa återanvänds. 

Dagligen utvecklas nya webbapplikationer där användare kan skapa nya användarkonton 

för att komma åt dess tjänster. Detta borde leda till att vi får fler användarkonton och 

lösenord att hålla reda på. I Dinei och Cormac studie från år 2007 (Dinei Florencio, 2007) 

visar resultatet att den genomsnittliga internetanvändaren har ca 25st användarkonton och 

använder ca 8st av dessa dagligen. Även den norska studien från år 2014 (Kirsi Helkala, 

2014) kommer fram till att den genomsnittliga användaren har ca 25st konton. I den här 

studien uppskattar ungefär ca 60% av respondenterna att de har upp till 20st 

användarkonton varav de resterande uppskattar att de har fler än 20st användarkonton på 

internet som kräver lösenord. Hälften av respondenterna uppskattar att de använder ca 5–

10 av dessa användarkonton dagligen. Det kan tyda på att det inte har skett några större 

förändringar när det gäller användarkontons kvantitet och användarfrekvens sedan år 

2007.  

Det går däremot se en tydlig trend i våra resultat att äldre respondenter både uppskattar 

att de har och använder betydligt färre användarkonton än de yngre respondenterna. Detta 

syns i målgruppen SPF där nästan hälften uppskattar att de har 1–5 användarkonton där 

den större majoriteten (70%) även uppskattar att de använder 1–3 av dessa konton 

dagligen. 

Respondenter som verkar inom IT/Datateknik uppskattar att de både innehar och 

använder något fler användarkonton än respondenter i målgruppen (Språk) som inte 

verkar i detta område, vilket i en intressekontext känns som en normal skillnad. 

På frågan om hur många unika lösenord användare har och hur ofta de återanvänder dessa, 

ser vi i denna studie att majoriteten av respondenterna (62%) uppger att de använder sig 

av 1–6 unika lösenord och hälften av respondenterna uppger att de återanvänder lösenord 

ofta till väldigt ofta. Dessa resultat stämmer bra överens med vad tidigare studier kommit 

fram till. I Dinei och Cormacs studie från år 2007 (Dinei Florencio, 2007) kom de fram 

till att användare i snitt har 6,5 unika lösenord, där varje lösenord används i snitt på ca. 4 

webbsidor, vilket borde klassas som ”ofta” återanvändande av lösenord. I CSID studie 

från år 2012 (CSID, 2012) svarade 61% att de återvände lösenord på multipla sidor och 

54% alternerade mellan fem lösenord eller mindre. I IIS rapport från år 2016 kom de 

också fram till att över hälften av användarna ofta eller ibland återanvänder lösenord på 
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flera webbsidor och de flesta enligt den undersökningen uppgav att de har upp till 10 

lösenord som de alternerar mellan.  

Vi kan i våran studie också se att ålder inte verkar vara en faktor som påverkar huruvida 

användaren återanvänder lösenord eller i vilken utsträckning de har unika lösenord att 

alternera mellan. Det är heller inte nån markant skillnad mellan de som verkar inom 

IT/Datateknik och de som inte gör det (Språk). Målgruppen för IT/Datateknik svarar i 

genomsnitt lite lägre (3.0 mot 3.6) på frågan om återanvändning av lösenord och tenderar 

att använda något fler unika lösenord än målgruppen ”Språk”.    

5.2 LÖSENORDSLAGRING OCH KOGNITION 

I det här avsnittet analyseras resultatet av de frågorna 4, 6 och 9 från enkäten som 

associeras med lagring av lösenord och användares uppskattade förmåga att komma ihåg 

hur lösenorden är uppbyggda och vilken webbsida de använts på. 

Att komma ihåg alla lösenord som man använder till sina användarkonton på internet är 

inte alltid så lätt. Ju fler användarkonton en användare har desto fler lösenord blir det att 

hålla reda på. Tidigare i denna studie visade resultatet att ca 40% av respondenterna har 

fler än 20st användarkonton vilket i en perfekt värld innebär lika många unika lösenord.  

Istället för att memorera alla lösenord så kan olika hjälpmedel användas för att inte 

glömma bort vilka lösenord som används på olika webbapplikationer. I IIS studie från år 

2016 (Löwinder, 2016) svarar 62% av respondenterna att de kan sina lösenord utantill 

och 21% skriver ner dem på något sätt. Vanligaste sättet (63%) att skriva ner sina lösenord 

är på ett papper som förvaras i hemmet eller på jobbet, endast 13% svarar att de skriver 

ner lösenorden i en textfil på datorn/telefonen.  

Ser vi på skillnader mellan IIS undersökningen och den här undersökningen så syns ett 

tydligt samband. Majoriteten i den här undersökningen (34%) har svarat att de inte 

använder något hjälpmedel utan att de minns alla lösenord. Målgrupperna som anser sig 

minnas alla sina lösenord representeras av IT/Datateknik (ca 38%) och Sociala Media (ca 

39%). Även målgruppen SPF finns med här, där ca 28% minns alla sina lösenord.  

Vi ser dock en tydlig trend bland både målgruppen SPF och Språk på vad de använder 

för hjälpmedel för att komma ihåg/lagra sina lösenord. Drygt hälften av både målgruppen 

SPF (50%) och Språk (55%) har angett att de använder sig av papper och penna som 

hjälpmedel. Ungefär hälften av dessa tillhör ålderskategorin 60+ vilket kan tyda på att 

äldre människor gärna vill spara sina lösenord fysisk (papper och penna) istället för att 

lagra dessa digitalt. 

Målgrupperna IT/Datateknik (ca 19%) och Sociala Media (ca 29%) använder sig av 

lösenordshanterare till viss del för att lagra sina lösenord. IIS undersökning (Löwinder, 

2016) visar att det endast ca 6% (5% privat och 1% på jobbet) använder sig av 

lösenordshanterare. I vår undersökning förekommer det betydligt fler respondenter (21%) 

som har angett att de använder sig av lösenordshanterare vilket kan bero på att 
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målgrupperna innehåller respondenter med större intresse för IT/Datateknik. Det ser ut 

som att lösenordshanterare inte används av individer med mindre datorvana då 

målgruppen Språk (ca 5%) och SPF (0%) knappt använder sig av denna lagringsmetod. 

På frågan om användaren ofta glömmer till vilken webbapplikation som deras lösenord 

tillhör blir resultatet väldigt jämnt fördelat mellan samtliga målgrupper. I målgruppen 

Språk anser ca 35% att de ofta glömmer till vilken webbapplikation lösenordet tillhör till 

skillnad från övriga målgrupper. Det finns en trend att äldre individer mer sällan glömmer 

till vilken webbapplikation som deras lösenord tillhör, vilket kan ha sin förklaring i att 

den äldre ålderskategorin använder sig av betydligt färre användarkonton. Även när det 

kommer till frågan om hur ofta respondenterna glömmer hur deras lösenord är uppbyggt 

är det målgruppen Språk som oftare har en tendens att glömma detta. Majoriteten i 

samtliga målgrupper har dock svarat att de inte glömmer hur lösenordet är uppbyggt vilket 

tyder på att de flesta respondenter har bra kontroll över lösenordets struktur. 

5.3 LÖSENORDETS STRUKTUR 

I det här avsnittet analyseras resultatet av de frågorna 7, 8, 13, 14a och 14b från enkäten 

som associeras med lösenordets strukturella utformning, d.v.s. hur användaren tänker 

kring lösenordets struktur. 

Ett lösenord kan se ut på en mängd olika sätt men en generell regel för att skapa ett säkert 

lösenord är att skapa ett så långt lösenord som möjligt som är slumpmässigt genererat. 

Människans kognitiva kapacitet klarar dessvärre inte av att memorera dessa lösenord utan 

istället används andra metoder för att skapa lösenord och memorera dessa. I studien 

“Survey on Awareness and Security Issues in Password Management Strategies” från år 

2010 (D.Santhi Jeslet, 2010) visade det sig att ca 66% av användarna använde sig av 

någon form av meningsfulla data (namn, datum etc.) eller en kombination av 

meningsfulla data (namn + datum etc.) vid uppbyggnaden av lösenordet. I den här 

undersökningen svarar den största delen av respondenterna att lösenordet består av 

familjerelaterade namn (26%) och av viktiga datum (27%). Då den här enkäten innehåller 

fler svarsalternativ som kan gå in under just meningsfulla data är det svårt att göra en 

exakt jämförelse. Vi kan dock slå fast majoriteten av respondenterna använder sig av 

någon form av data i lösenordet som är lätt att memorera. I målgrupperna Språk och SPF 

är det just intresserelaterade ord och viktiga datum som är överrepresenterat i 

respondenternas svar. Däremot är målgrupperna IT/Datateknik och Sociala Media något 

avvikande från de övriga målgrupperna där ca 30% av respondenterna har svarat att de 

använder sig av någon form av slumpmässig kombination av tecken vilket är betydligt 

svårare att memorera.  

Längden har betydelse när det gäller lösenord. Ett längre lösenord tar betydligt längre tid 

att knäcka än ett kort lösenord. Enligt IIS tidigare studie från år 2016 (Löwinder, 2016) 

svarade 82% av respondenterna att de använde sig av ett lösenord innehållandes 8 tecken 

eller fler. Det är en aningen högre siffra än vad den här undersökningen har visat, där 68% 
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av respondenterna har svarat att de använder 8 tecken eller fler i sina lösenord. Det kan 

ha sin förklaring i vår målgrupp SPF, där äldre personer ingår, då de är överrepresenterade 

när det kommer till att välja korta lösenord. Ca 62% av målgruppen SPF har svarat att de 

väljer ett lösenord är mindre än 8 tecken långt, om de själva får välja lösenordets längd. 

De respondenter som svarat att de väljer ett lösenord som innehåller fler än 10 tecken 

finner vi i målgrupperna IT/Datateknik (ca 38%) och Sociala Media (ca 25%). Här finns 

ingen respondent från målgruppen Språk och endast fyra respondenter från målgruppen 

SPF. Det kan bero på att kunskapen om vad lösenordets längd har för betydelse 

säkerhetsmässigt hos målgrupperna IT/Datateknik och Sociala Media är större än hos 

övriga målgrupper. 

Vilka tecken som användare väljer att använda i sina lösenord är också en väsentlig del. 

I studien från år 2010 (D.Santhi Jeslet, 2010) visade det sig att 39% av respondenterna 

endast använder sig av bokstäver i lösenordet och 42% av både bokstäver och siffror. 

Enligt studien ”Extended results of Norwegian password security survey” (Kirsi Helkala, 

2014) svarade majoriteten av respondenterna att ett bra lösenord är en mix av både 

bokstäver och siffror. Det stämmer även bra överens på samtliga respondenters svar i 

denna enkät där 21% har svarat bokstäver och 35% både bokstäver och siffror. Ser vi till 

de individuella målgrupperna så sticker IT/Datateknik från mängden och där majoriteten 

(ca 41%) av dessa respondenter svarat att de använder sig av bokstäver, siffror, 

specialtecken eller symboler.  

Det finns också ett samband i målgruppen SPF där de flesta av respondenterna (ca 42%) 

har svarat bokstäver och siffror med frågan om vad deras lösenord består av. Denna 

målgrupp är dessutom överrepresenterad i svarsalternativen som innehåller 

familjerelaterade ord och viktiga datum på frågan om vad ett nytt lösenord vanligtvis 

består av, vilket stämmer bra överens med just bokstäver och siffror. 

Substituering kan vara ett bra sätt att förvandla ett lösenord till ett lösenord som är svårare 

för en attackerare att gissa sig till eller som finns med i ordlistor, men ändå går att 

memorera för användaren. Av respondenternas svar att döma så är det inte speciellt 

vanligt förekommande då endast 22% av respondenterna svarat att de använder sig av 

substituering. Ca 30% av målgruppen IT/Datateknik och ca 25% av målgrupperna Språk 

och Sociala Media använder sig av substituering. I målgruppen SPF är det endast ca 5% 

som svarat att de gör detsamma. Detta tyder på att substituering inte är speciellt vanligt 

förekommande hos den äldre generationen. Troligtvis beror det på okunskap gällande 

innebörden av substituering och vilken funktion det har.  

Av de respondenter som använder sig av substituering så svarar 47% att de byter ut 

bokstäver mot likartade tecken, men ingen av dessa tillhör målgruppen SPF. De fåtal 

respondenter som tillhör målgruppen SPF väljer istället att skifta mellan versaler och 

gemener eller fonetisk stavning (stava ordet som det låter/uttalas).  
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Trenden visar att de yngre respondenterna i större utsträckning väljer ett längre lösenord 

som innehåller mer slumpmässigt utvalda tecken än de äldre respondenterna. De äldre 

respondenterna använder sig i större utsträckning av familjerelaterade ord och viktiga 

datum i uppbyggnaden av lösenorden. Det kan tyda på att äldre generationens kognitiva 

kapacitet och kunskap om lösenordets struktur är något begränsad till skillnad från den 

yngre generationen. Substituering används inte i någon större utsträckning i någon av 

målgrupperna, vilket kan tyda på att man anser sig redan ha ett tillräckligt säkert lösenord. 

5.4 INFORMATION OCH SÄKERHET 

I det här avsnittet analyseras resultaten av frågorna 10a, 10b, 11 och 12 ur undersökningen 

som berör användarens syn och kunskap kring informationssäkerhet och användning av 

webbapplikationers möjlighet att ge utökad säkerhet för användarkonton.  

Första frågan i detta avsnitt är utformad som ett scenario där respondenter får uppge om 

de tänker annorlunda vid skapandet av användarkontot och lösenordet till Facebook 

respektive till ett tidsbokningssystem hos frisören. Anledningen till att vi valt att belysa 

skillnaden mellan Facebook och ett tidbokningssystem hos frisören är dels att enligt våran 

uppfattning så innehåller Facebook betydligt mer privat och känslig information som 

behöver bättre skydd till skillnad från den information som finns lagrad hos frisören. Det 

finns även anledning att tro att Facebooks generella användarsäkerhet och ansvar kring 

sin webbapplikation är högre än den hos frisören. Vi vill försöka klargöra hur 

respondenternas uppfattning är i fråga. Gör de någon skillnad på dessa webbapplikationer 

vid skapandet av lösenordet och i så fall hur? 

Enligt våra resultat kan man se att 41% av respondenterna svarat att dom gör skillnad, 

men att dom flesta (53%) har svarat att de inte gör någon skillnad på lösenordet utifrån 

scenariot på fråga 10. 5% har svarat att dom inte vet. De respondenter som valde att svara 

”Ja” på denna fråga, som gör skillnad på lösenorden, kunde sedan i fråga 10b välja att 

berätta vad det är för skillnad som de gör. Om vi tittar närmre på dessa svar, kan man se 

att de flesta gör skillnaden utifrån att man anser att kontot till frisören är mindre viktigt 

och behöver således inte ett så starkt lösenord, samt att Facebook är av större vikt som 

innehåller mer privat och känslig information och behöver således starkare och bättre 

lösenord.  

Nedan följer några citat från användare som uppgett att de tänker annorlunda vid 

skapandet av användarkontot och lösenordet till Facebook respektive till ett 

tidsbokningssystem hos frisören.  

”Då Facebook innehåller känslig information om mig som person så 

anser jag att det är mycket viktigare med stark säkerhet där, till 

tidsbokningen blir det nog ett enkelt generiskt lösenord.” 

”Lösenordet till Facebook känns viktigare och därför gör det svårare.” 



 

47 

 

 

”Skulle valt ett simplare lösenord till frisörsidan för att: 1. Jag vet inte 

hur de hanterar information såsom lösenord, så vill inte att någon ska 

kunna se vad jag valt för lösen. 2. Vet inte hur säker deras databas med 

lösenord är, och skulle lösenordet läcka ut så är det i alla fall inte samma 

som jag har på mina "viktigare" konton (t.ex. Gmail).” 

”Facebook = viktigt och stor potential för "katastrof" om det blir kapat. 

Alltså ett unikt och starkt lösenord. Frisörens tidsbokning = oviktigt, alltså 

använder jag förmodligen mitt "skräplösenord" för sidor som jag inte ser 

någon poäng att skydda mig för intrång på.” 

”Till tidsbokningssystemet väljer jag sannolikt ett mindre säkert lösenord 

som är enklare att minnas.” 

I IIS rapporten ”Lösenord för alla” (Löwinder, 2016), visade resultaten av studien att 

endast 25% av respondenterna ansåg att sociala media var viktigt att skydda med extra 

starkt lösenord och i den norska studien från år 2014 (Kirsi Helkala, 2014), kom man 

fram till att användare verkar förstå vilka konton som innehåller mer känslig och privat 

information, men använder överlag inte bättre lösenord för att skydda dessa. Att 

användare verkar förstå vilka konton som innehåller mer känslig och privat information 

är något som framgår även av våra resultat från de som svarat att dom gör skillnad i det 

tidigare nämnda scenariot. Däremot verkar det vara betydligt fler användare i vår studie 

(ca. 41%) som anser att sociala medier (Facebook) är mer viktiga att skydda med starka 

lösenord. 

Vad däremot orsaken är som ligger bakom varför respondenter väljer att svara att man 

inte gör nån skillnad är dock lite svårare att analysera och går i huvudsak bara spekulera 

kring. Men för att få en lite bättre bild av vad rimliga orsaker kan vara, har vi tittat lite 

närmre på hur respondenterna även svarat på fråga 3 (Hur ofta återanvänder du samma 

lösenord till olika användarkonton?) och fråga 5 (Ungefär hur många unika lösenord 

använder du dig av?), se Diagram 21.  

I diagrammet syns det tydligt att de respondenterna som svarat att de använder 1 till 3 

unika lösenord och återanvänder sina lösenord ofta till väldigt ofta, har nästan uteslutande 

även svarat att de inte gör nån skillnad på lösenorden i ovannämnda scenario. Orsaken till 

denna grupp kan bero på flera faktorer. Rimliga orsaker kan dock vara att kunskapen 

kring lösenordshantering och risker är överlag låg bland dessa respondenter, samt att 

dessa inte använder Facebook i nån större utsträckning eller inte alls.     

En annan intressant grupp i diagrammet är de respondenter som svarat att de har fler än 

10 unika lösenord och väldigt sällan återanvänder sina lösenord, samt även svarat att de 

inte gör någon skillnad på lösenorden i scenariot. Orsaken är förmodligen att dessa 

respondenter använder sig i större utsträckning av lösenordshanterare.  
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Diagram 21: Jämförelse i hur respondenter som svarat Ja/Nej (fråga 10), hur de även svarat på fråga 3  

(x-axel, siffrorna 1 till 5) och fråga 5 (förklaringsposten till höger som är färggrupperad). 

För att utöka skyddet och öka kontrollen på användarkonton är tvåfaktorsautentisering 

(2FA) en viktig funktion och möjlighet användare kan utnyttja. Enligt en studie som 

Google gjorde 2015 (Iulia Ion, 2015) som belyste skillnaderna i säkerhetspraxis mellan 

experter och icke-experter inom IT-säkerhet, visade det sig att 89% av experterna som 

svarade använde 2FA. Medans endast 62% av icke-experter svarade att man använde 

2FA. 

Våran studie visar att 39% av respondenterna använder 2FA, vilket är ett betydligt lägre 

resultat än det som Googles studie visade. Resterande respondenter i vår studie angav att 

de inte använde 2FA (22%) eller att de inte vet vad 2FA innebär (38%), vilket kan tyda 

på att det finns en generell brist på kunskap om 2FA bland våra respondenter. Det finns 

också en tydlig trend att äldre individer i våran studie har sämre kunskap om 2FA än 

övriga, då de flesta (ca. 70%) svarat att de inte vet vad 2FA innebär. Även de som inte är 

verksamma inom IT/Datateknik (Språk), visar på sämre kunskap om 2FA och då särskilt 

i jämförelse mot de som är verksamma inom IT/Datateknik. 

I den här studien finns det även med en fråga som klargör vilka användarkonton 

användare har (fråga 11), där respondenterna har fått uppge om de har konton på något 

eller några av följande fem webbapplikationer. Facebook, Google, Apple/iTunes, PayPal 

och Microsoft. Anledningen till varför vi har valt att ha med den här frågan är att få en 

bättre bild över huruvida olika målgrupper har eller inte har användarkonton hos 

respektive tjänst, då även samtliga av dessa även tillhandahåller tvåfaktorsverifiering. I 

resultatet av frågan syns det att fördelningen generellt mellan målgrupperna och vilka 

tjänster de använder är någorlunda jämt fördelade, med viss favorisering av Facebook och 

Google. Det visar också att äldre individer överlag har färre användarkonton på samtliga 

tjänster, något som även framgick tidigare i studien under fråga 1. 
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6 SLUTSATS 

Idag är det viktigt att vi har en bra lösenordsstrategi som skyddar vår information på 

internet. I och med framfarten av IoT (Internet of Things) blir fler elektroniska enheter i 

våra hem uppkopplade mot internet och samlar in information om våra dagliga vanor och 

beteenden. Det innebär att mängden personlig information, om oss användare, kommer 

att öka markant på internet. För att säkra denna information och slå vakt om vår integritet 

är det av yttersta vikt att vi alla använder oss av bra lösenordsstrategier för att skydda våra 

användarkonton och privatliv på internet. 

I vår studie ser vi att användandet av lösenordshanterare har ökat i förhållande till IIS 

studie från år 2016 (Löwinder, 2016). Det gäller i huvudsak för individer i vår studie som 

är verksamma inom IT/Datateknik eller har ett stort teknikintresse. Dessa faktorer 

påverkar även svarsbilden när det kommer till lösenordets uppbyggnad, där målgruppen 

som är verksamma IT/Datateknik i högre utsträckning använder slumpmässiga 

teckenkombinationer till skillnad från de som inte är verksamma inom detta område. 

Studien visar att respondenterna ser ut att ha en bra förståelse för vilka användarkonton 

som anses vara mer angelägna att skydda. Dock syns vissa brister i metoderna som 

används för att försöka skydda dessa användarkonton, vilket kan bero på bristande 

intresse och okunskap. Mer än hälften av respondenterna uppger att de t.ex. inte använder 

eller vet vad tvåfaktorsautentisering (2FA) är och de som använder sig av detta är 

överrepresenterade av IT/Datateknik eller respondenter med stort intresse för 

IT/Datateknik. 

Hos de äldre respondenterna i den här studien syns en trend på ett bristande intresse och 

okunskap vilket även visar sig i resultatet i denna studie. Denna målgrupp ligger på 

gränsen till vad som kan anses vara mindre bra lösenordsstrategier då de generellt 

använder korta lösenord som är uppbyggda efter namn på familjemedlemmar och/eller 

viktiga datum.  

Generellt visar resultatet i den här studien att det inte har skett några större förändringar 

av lösenordsstrategier på internet under de senaste 10 åren. 

6.1 VIDARE STUDIER 

För att bättre förstå äldre individers lösenordsstrategier och vad som får dem att använda 

de strategier de idag använder sig av hade varit av intresse för en framtida studie. Genom 

att närmare undersöka äldre individers intresse och inställning till internetanvändning, 

samt undersöka deras förmåga och möjligheter till att inhämta information och kunskap 

om bra lösenordsstrategier.   
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Bilaga A:  ENKÄT OM LÖSENORDSSTRATEGIER FÖR 

ANVÄNDARKONTON PÅ INTERNET 
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Bilaga B:  FRÅGA 4 – ÖVRIGT 

Fråga 4. Vad använder du för hjälpmedel för att komma ihåg/lagra dina 

lösenord?  

(Svarsalternativ ”Övrigt”) 

 

Spar de i min mobiltelefon 

min lösen bygger på ett grundtänk/uppbyggnad som gör det enklare att komma ihåg 

i min mobil 

Datorn kommer ihåg lösenorden själv ssk macen 

jag har minnesregler för lösenord, olika typer av lösenord för olika typer av 

sidor/appar/dokument. Sen sitter de mycket i fingrarna. JAg har svårt att skriva ner ett 

lösenord om jag inte får skriva det på tangenter först. Oftast gör jag uttalbara 

bokstavs/siffer-kombinationer, som baWh00t eller nåt sånt.  

jag väljer något jag vet jag aldrig glömmer tex ett telefonnummer från min barndom 

skriver upp t ex siffror med bokstäver på ett annat språk 

telefonen 

Olika säkerhetsgrader på lösenorden - ett seriöst och några olika slasklösen 

Memorerar alternativt gör reset av lösenordet 

Minnesregel för att generara lösenord för viss webbplats tex abc + tre första 

bokstäverna i webbadressen (så för google blir det abcgoo) 

Jag har två olika stammar. Till dessa lägger jsg till den specifika sidan. Exempelvis 

xxxxxxxxsj på sj-sidan. 

Sparar dom i mobilen under anteckningar.... ops.. 

Anteckningar i telefonen 

i ett utkast i mailen 

Krypterad fil på disk i specifika fall. 

anteckning i mobilen 

Papper tills jag lärt mig det nya komplicerade lösenordet. När jag kan det utantill 

kostar jag det 
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Bilaga C:  FRÅGA 7 – ÖVRIGT 

Fråga 7. När du skapar ett nytt lösenord, består det vanligtvis av:  

(Svarsalternativ ”Övrigt”) 

 

kombination av egennamn och PINkoder 

8bokstäver och byter ut bokstav mot liknade siffra ordet lort blir bostaven  l  blir 

1,bokstaven  o  blir siffran lort blir då 10rt 

Sammansatta ord orelaterade till varandra. T.ex bil!hund?ost/hus123 

förkortningar och olika tecken blanda stora och små bokstäver t.ex. nummer 

Förslag från Apple eller kombinationer av ovanstående 

pass 

tangentbordsmönster i kombination med intresserelaterade ord (ord som jag skriver 

t.ex. ett rad högre på tangentbordet) 

Icke-slumpmässiga kombinationer av tecken 

Macen hittar på egna lösenord med bokstäver och siffror, jag kan inte dem själv 

kombinationer av allt detta t ex datum+namn, platser+svärord (!) m.m. 

Inte en helt slumpmässig kombination av tecken utan något som går att uttala. Ofta 

med siffror och tecken men ibland får man inte ha det så då har jag andra alternativ. 

favoritord i svenska språket 

rim 

Geografiska platsnamn. Lyckoord och lyckonummer jsom jag byggt upp en egen kult 

kring. 

registreringsnummer 

Alltid bokstäver och siffror 

egen fantasi 

stora evenemang tex OS staden + året 

Platser + siffra 

hemmagjort med tal och bogstäver 

Kombinationer av ord och siffror/specialtecken 

Tex hemstad med en tilläggssiffra 

Adresser 

Kombination av ord och siffror utan koppling till mig 

Första bokstäverna hos familjemedlemmar och djur 

husnummer och adress 

Kombinerar de ovan med postnummer 

Något personligt  ord/namn med några bokstäver utbytta mot siffror kombinerat med 

någon gammal bankomatkod eller liknande och något/några specialtecken  

Vissa bokstäver omgjorda till siffror i husdjursnamn samt sifferkod 

Kombinationer av ovan 

Se fråga 4 

Siffror och nonsensord samt lite specialtecken 

Kombinationer av nonsens. Typ, kattenÄterenhattochNattenblirrosa med specifika 

mönster i stora och små samt siffror om det behövs (oftast substitutioner A=4 etc). 

Nonsens mönstren kommer ofta från association till vad jag läst, jobbat med och 

varför jag behöver webbtjänsten. För att komma ihåg använder jag små ramsor (som 
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barnramsor). För mindre viktiga sidor använder jag 16bits lösenord från lastpass 

autogenererade. 

Bygger lösenord på samma syntax som gör dem hyfsat unika för varje app/site 

En kombination av första bokstäverna i ett ord eller namn och en sifferkombination så 

som årtal eller husnummer 

kombinasjon av mobilnr 

Dice phrase 

Kombinerar de ovan med postnummer, husnummer och adress. 

tecken, siffror, bokstäver fast med en viss logik 

Random ord 

Sammansättningar av orelaterade ord och andra tecken 

Slumpmässiga sifferkombinationer som känns bra i mitt huvud 

correcthorsebatterystaple 

Ett system byggt på webbapplikationen kombinerat med en sifferkombination 

Slumpmässiga riktiga ord 

Egen algoritm 

Förkortningar på namn med sifferkombination som på mitt sätt passar ihop med 

förkortningen.  

Del av personnummer på anhörig 

Enl ett mönster som jag behåller för mig själv 
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Bilaga D:  FRÅGA 10B 

Fråga 10b. Beskriv kortfattat vilken skillnad du gör mellan de två lösenorden 

 

För frisören använder jag ett "slasklösen", ingen känslig info lagras 

frisören är lite osäker och jag vill inte använda skarpa PW där. 

Då Facebook innehåller känslig information om mig som person så anser jag att det är 

mycket viktigare med stark säkerhet där, till tidsbokningen blir det nog ett enkelt 

generiskt lösenord. 

Väljer ett svårare till facebook 

Lösen till oviktiga sidor (t ex klubbsidor) använder jag 6-8 tecken 

Jag har ett svagare lösenord på den icke kritiska tjänsten som jag kan komma ihåg i 

huvudet.  

Skulle valt ett simplare lösenord till frisörsidan för att: 1. Jag vet inte hur de hanterar 

information såsom lösenord, så vill inte att någon ska kunna se vad jag valt för lösen. 

2. Vet inte hur säker deras databas med lösenord är, och skulle lösenordet läcka ut så 

är det i alla fall inte samma som jag har på mina "viktigare" konton (t.ex. Gmail). 

det till frisör är kortare 

Ju privatare desto svårare att lista ut 

Ju mer personligt och viktigt kontot  är dessto mer kompliserat lösenord 

Lösenord för "känsliga" konton blir mer komplicerade 

beroende på personlig information inom den sidan jag registrerar mig på 

Ett svårare lösenord om för den site för vilket ett intrång kan vålla större skada. 

frösöker värdesätta vilket som är mer känsligt och då behöver ett bättre lösenord 

Frisören känns inte så viktig så där kan ett enklare lösenord funka 

Olika konton, då använder jag olika lösenord. 

facebook är mer globalt och mer skada skulle kunna ske om någon kommer över 

kontot, än hos den lokala frisören som nog inte har så många användare  

Lösenordet till Facebook känns viktigare och därför gör det svårare. 

Inga viktiga lösenord till frissan 

More difficult password created for the first as it is more important. 

tidsbokningssystemet känns oviktigt och kan ha ett enkelt lösenord som man lätt 

kommer ihåg 

samma struktur men kanske olika siffror eller bokstäver 

Jag skulle nog tänka att man inte behöver något sofistikerat lösenord för 

tidsbokningssystemet. 

Lösenord är kopplat till "ämnet" 

För frisören kan jag återanvända ett lösenord som jag har till sådana oviktiga konton 

kontot hos frisören använder jag mer sällan, lösenordet ska vara enklare att minnas, 

jag använder det enkla lösenordet som jag har för alla mina "icke viktiga, kanske 

använder jag det här bara ett par gånger" konto. Dumt av mig, det vet jag.   

Frisören kan säkert se mitt lösenord, och vet mitt namn, och kan därför logga in på 

Facebook om hen vill. Jag är mer noga med att aldrig använda mitt jobb-mail-

lösenord för att signa upp på sajter, men slarvar med mitt privata och kan registrera 

mig på en sajt med mailadress+samma lösenord som jag har till den mailen. 

Det spelar inte så stor roll om någon kommer in i min bokning hos frisören 

frisörkontot är inte lika genomtänkt, tar då ofta något enkelt som mitt namn eller 

liknande 
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ett mera genomtänkt lösenord till Facebook 

Enklare lösenord till det som inte är så viktigt 

Det är viktigt lösenordet t ex bank bankkort etc 

Tänker på familj och viktiga årtal som är lätta att komma ihåg.  

Svårare till Facebook  

Facebook får ett längre/svårare lösenord 

Lösenord till frisören är ett baslösen som används på den typen av sidor. Fb är ett 

lösenord som bara används där. 

"lösenordet till frisören blir mitt baslösenord för slaskapplikationerlösenordet till 

facebook som kommer innehålla en det privat information, blir ett unikt lösenort 9-11 

tecken stora, små bokstäver, specialtecken och siffror, används inte i några andra 

sammanhang" 

Olika typer av lösenord, enklare om det inte kan skada mig privat eller ekonomiskt 

Enklare hos frisören  

Facebook vill man ha ett "svårare" till 

Ett helt annat lösenord till sociala medier än tex banken.  

Ser till att dem är olika. Det jag använder ofta får gärna vara lättare att skriva och 

sparas kanske inte nödvändigtvis i Last Pass 

Jag gör mer komplicerade kombinationer för konton som jag anser vara viktigare  

Inte så noga med starkt lösen för frisören, mer noga med fb 

Svårare lösenord för fb än till frisören. 

Facebook försöker jag göra krångligare än "bara" tidsbokningen.  

Facebook = viktigt och stor potential för "katastrof" om det blir kapat. Alltså ett unikt 

och starkt lösenord. Frisörens tidsbokning = oviktigt, alltså använder jag förmodligen 

mitt "skräplösenord" för sidor som jag inte ser någon poäng att skydda mig för intrång 

på. 

Det ena (fb) är viktigare eftersom jag kommer att dela personlig information som jag 

vill ha kontroll över (att ingen annan lägger ut falsk information på mitt konto)  

Fb används för att autentisera andra tjänster och är därför känsligare. Frisören kan få 

ett lösenord som bara används en gång och sedan glöms, så gör jag pw reset nästa 

gång jag ska klippa mig  

På en mindre site, och på en site som handskas med "mindre viktiga" uppgifter väljer 

jag enklare lösenord (kan vara samma som en annan, också mindre viktig site) 

Jag låter datorn välja lösenord till oviktiga system som jag inte använder på flera 

plattformar. 

Enkelt lösen till frisör ex frisören annat till andra konton som ej har med sidan/ämnet 

att göra  

Frisören kommer garanterat inte störa mig om jag inte kommer ihåg, därmed blir det 

troligen ett lastpass auto-lösen medans FB är bra att alltid komma ihåg, blir ett längre 

och mer energikrävande lösen men som är svårt att knäcka och glömma.  

Mindre komplicerat lösen vid siter som kräver mindre info om mig  

Ju större skada ett intrång ett kan göra desto svårare lösenord.  

Svårare lösen på fb än hos frisören 

Frisören får mitt "vanligaste" lösenord för mindre viktiga saker, Facebook ett utökat.  

bryr mig ite om tidsbokningssystemet så använder något enkelt/dåligt lösenord 

Frisören är inte viktig och inte sannolikt att bli 'hacked'. 

Enklare hos frisören 

Viktigare med svårare lösenord för FB än till frisören 
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Ide/Tänket jag använder mig av: Att välja en sämre bilmodell av bil-lösenordet jag 

har. För att lösenordet är då sämre som i att sidan är sämre bevakad. Eller fras. Att 

fiska upp ett ruttet äpple än en mäktig gädda (på latin) på 204kg. 

Integritetsfaktor och riskfaktor 

Skillnad om jag behöver ange kortinfo 

Egen integritet o säkerhet contra mer allmängiltigt 

Väljer ett svårare ("säkrare") lösenord för Facebook kontot.  

jag har ett som jag kan använda på allt spamliknande där det behövs. Till FB försöker 

jag alternera mellan några olika basord som sedan kombineras med olika siffror för 

varje gång jag ändrar (sällan). 

Jag har högre krav på mitt lösenord till FB än till frisören 

Vill ha ett något krångligare lösenord på Facebook som är svårare för någon annan att 

komma på.  

kortast möjliga hos frisör, fb och google håller jag unikt 

Konton som inte utgör någon risk/låg risk har jag enklare/samma loggin på (gör ju 

inte så mycket om någon bokar klippning åt mig) 

Vilken skada obehörig åtkomst kan innebära 

ett enkelt till "allt möjligt", unika till "viktiga" 

Till tidsbokningssystemet väljer jag sannolikt ett mindre säkert lösenord som är 

enklare att minnas. 

Facebook vill jag kunna komma ihåg, det andra återställer jag när jag behöver logga 

in och gör det därför helt slumpmässigt och utan att memorera det 

De ska båda vara enkla att komma ihåg men jag tror att det på Facebook behöver vara 

"klurigare" eftersom jag tror att Facebook är mer utsatt för hackförsök än frisören. 

Samt känsligare info på Facebook  

Har ett gammalt standardlösen för ickekritiska sidor 

Frisören har jag mindre säkerhetstänkande för... 

Känsliga sajter som Facebook får ett komplicerat lösenord, harmlösa som 

tidbokningen ett enkelt. Går i allt högre grad över till att låta LastPass generera ett 

starkt lösenord oavsett sajtens karaktär. 

Jag har ett lösenord till swisch/bank, ett annat till mail, FB, insta....och ett tredje typ 

mindre seriösa. Så beroende på hemlighetsgrad typ. 

Jag skulle använda ett mycket starkare lösenord till FB.  

Säkerhetsnivå 

Svårare lösenord till Facebook. 

Enklare i det senare fallet  

lägre krav på frisörkontot än facebook 

Ett komplicerat, ett icke komplicerat 

Till "obetydliga" användarkonton tar jag oftast ett skräplösenord som jag struntar i om 

jag glömmer.  

Vilken skada det kan bli om en obehörig person kommer in 

 


