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Abstract 
This study aimed primarily at investigating if the role of age was important regarding 

password management and password habits of different users. Despite extensive research in 

password management, the problem remains that users create insecure passwords, leaving 

personal information and systems vulnerable to attackers. In order to examine users’ different 

password habits in different age categories, a multi-strategy study was conducted, which 

consisted of two methods, with both a questionnaire and interviews. The areas discussed in 

the study were whether the age was important on the user's password habits and the 

knowledge different users had about attacker's different methods. The study also discusses 

how the user thought about the creation of passwords in comparison with recommendations 

from existing studies of how a secure password is created and how the user remembered their 

password. The results of the surveys show no correlation between the user's age and password 

habits. However, a possible solution to the problem is finally discussed, as both previous 

studies and this study proves users today lack knowledge of secure passwords and lack of 

password habits.   
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II 

Sammanfattning 
Den här studien syftade huvudsakligen till att undersöka om åldern hade betydelse gällande 

lösenordshantering och lösenordsvanor hos olika användare. Trots omfattande forskning inom 

lösenordshantering kvarstår problemet att användare skapar osäkra lösenord, vilket lämnar 

personliga uppgifter och system sårbara för angripare. För att undersöka användares olika 

lösenordsvanor inom olika ålderskategorier genomfördes en multi-strategi studie som bestod 

av två metoder, både en enkätundersökning och intervjuer. De områden som behandlades i 

studien var huruvida åldern hade betydelse på användarens lösenordsvanor samt de kunskaper 

användarna hade kring angriparens olika metoder, hur användaren tänkte kring skapandet av 

lösenord i jämförelse med teorins rekommendationer om hur ett säkert lösenord skapas samt 

även hur användaren kom ihåg sina lösenord. Resultaten av undersökningarna visar inget 

samband mellan användarens ålder och lösenordsvanor. Däremot diskuteras slutligen en 

möjlig lösning på problematiken som både tidigare forskning och den här studien visar på, att 

användare idag saknar kunskaper om säkra lösenord och har bristande lösenordsvanor.  
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 Inledning 1
 

En före detta hackare som idag arbetar med IT-säkerhet meddelar, tillsammans med SVT dold 

(Bezzazi 2016), att tio miljoner svenska lösenord kan befinna sig på nätet, tillgängligt för vem 

som helst att ladda ner. Läckorna kommer ifrån både små och stora hemsidor. Den före detta 

hackaren förklarar också, för SVT dold, att när ett lösenord väl har läckt ut är det vanligt att 

angriparen prövar lösenordet på flera andra hemsidor för att se om användaren nyttjat samma 

lösenord, så att angriparen på så vis kan komma åt ytterligare information. Enligt Mokhtari 

(2019) anmälde svenska myndigheter mellan 280 och 300 IT-incidenter till myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2018, där upp till en tredjedel handlar om 

allvarliga attacker. En angripare kan befinna sig i ett system oupptäckt under en längre period. 

Mediantiden för hur lång tid det tar innan en angripare upptäcks av organisationer är så 

mycket som 175 dagar (Mokhtari 2019).  

 

Säkerhetsfunktionerna i de IT-system och datorer som används på företag är ofta tekniska och 

avancerade. Men som en första och yttersta säkerhet står de lösenord som användaren själv 

blir ombedd att välja ut. Många gånger är lösenorden dåliga och en användare kan använda 

samma lösenord på flera ställen, vilket skapar en sårbarhet. Pirttisalo Sallinen (2017) påstår 

att grunden till att en person väljer att nyttja ett och samma lösenord till flera system kan bero 

på bekvämlighet.   

 

1.1 Bakgrund 

 

Istället för att, som innan digitaliseringen, förvara vår personliga information bakom låsta 

dörrar eller i ett bankfack väljer vi människor idag att förvara allt mer av den personliga 

informationen på våra datorer och digitala konton. Men precis som det alltid har förekommit 

ett visst antal inbrott årligen sker det även digitala intrång. Enligt en studie som genomförts av 

det brottsförebyggande rådet (BRÅ) på uppdrag av regeringen kan de IT-relaterade brotten ha 

ökat med så mycket som 949% mellan 2006 och 2015. Antalet anmälda datorbedrägerier 

ökade från 6 200 brott år 2006 till 67 100 år 2015. Bedrägerier med hjälp av internet ökade 

från 1 500 anmälda brott år 2006 till 24 100 år 2015 (BRÅ 2016).    

 

Att låsa dörren när vi går hemifrån är en invand självklarhet, men hur bra är vi på att skydda 

våra digitala liv (Wolf 2016)? Eftersom säkerhetsbrister kan leda till både direkta och 

indirekta konsekvenser för såväl den enskilda användaren som företag och samhället i stort 

bör företagen och användarna ta säkerheten på allvar (Tam, Glassman & Vandenwauver 

2010).  Företag lägger idag ner stora resurser på diverse tekniker för att garantera företagens 

digitala säkerhet, som till exempel brandväggar och autentiseringar. Det är vanligt 

förekommande att företag använder sig av lösenord baserade lösningar för att ge sina 

användare tillgång till företagets system. Användarens hantering av sina lösenord är dock en 

variabel som företaget inte har någon kontroll över. Om lösenordshanteringen inte sköts av 

företagets användare kan obehöriga lyckas få tillgång till systemet, trots andra avancerade och 

tekniska säkerhetslösningar (Tam, Glassman & Vandenwauver 2010). De lösenord som 

användaren skapar och använder sig av för att få tillgång till de olika systemen är de nycklar 

användaren bär med sig, som idag kan vara precis lika viktiga som nycklarna till ytterdörren. 

Eftersom systemen idag dessutom blir mer och mer komplexa och kopplingar mellan olika 

system skapas, bildas en sårbarhet på flera ställen. Det är viktigt att låsa alla dörrar eftersom 

en angripare enbart behöver hitta ett osäkert lås i systemets säkerhet för att lyckas bryta sig in 
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och komma åt skyddad information (Pirttisalo Sallinen 2017). Det har dessutom visat sig att 

äldre personer är mer utsatta för bedrägerier (Castle et al. 2012), men att det däremot är yngre 

personer som är mer mottagliga för phishing e-mails (McCormac et al. 2017). Phishing är en 

av de metoder som angripare kan utnyttja för att lura användare på personlig information 

(Nilsson 2018). Hur hänger det ihop? 

1.2 Relaterad forskning 

 

I tidigare uppsatser har en mängd områden kring lösenord behandlats. De tidigare behandlade 

områdena om lösenord i forskning, studier och uppsatser har varit en inspiration för att 

genomföra den här studien.  

 

Redan under det sena 1900-talet visade studier på att användare valde svaga lösenord. I en 

studie av Morris & Thompson (1979) som genomfördes 1979 visade det sig att över 86% av 

3289 insamlade lösenord var extremt svaga. Även om mycket har förändrats sedan 1979 är 

det fortfarande så att många användare skapar alldeles för svaga lösenord. Resultat ifrån 

studier av Bryant & Campbell (2006), som mellan 2004 och 2006 försökte sig på att utbilda 

studenter i hur de skapade ett säkert lösenord, visade att majoriteten av studenterna trots 

utbildningen fortfarande valde lösenord som innehöll personlig information, som andra lätt 

kunde gissa sig till. Studier som senare har genomförts av Shen, Yu, Xu, Yang & Guan 

(2016) visar på att säkerheten i de lösenord som användaren själv skapar ökar med tiden, även 

om en stor del av användarnas lösenord fortfarande anses svaga.   

 

År 2014 publicerades en studie där en del av titeln påstår att lösenorden är döda, att andra 

alternativa autentiseringsmetoder, som till exempel biometriska autentiseringar eller tvåfaktor 

autentiseringar, skulle dyka upp och ta överhanden eftersom de anses betydligt säkrare som 

autentiseringsmetod än lösenord (Bachmann 2014). Trots att det idag finns tillgång till andra 

typer av autentiseringsmetoder påstår Chanda (2016) att lösenord står kvar som den vanligaste 

metoden för att låta användaren få tillgång till system och applikationer. 

 

Enligt en studie av Tam, Glassman & Vandenwauver (2010) satsar företagen idag stora 

resurser för att skydda sina system ifrån intrång, men inte ens det mest sofistikerade 

säkerhetssystemet är säkert om användarna missköter sina lösenord. Tam, Glassman & 

Vandenwauver (2010) undersökte några av de vanligaste orsakerna till att användarna 

misskötte sina lösenord. I sin studie kom de fram till att användarna hade god kunskap om hur 

de skulle skapa ett säkert lösenord, samt hur ett dåligt lösenord såg ut. Deltagarna i studien 

var överens om att ett säkert lösenord skulle innehålla åtta tecken eller fler. Av deltagarna i 

studien medgav över hälften att de trots kunskaperna om hur ett säkert lösenord skapas så 

valde deltagarna mindre säkra lösenord på grund av bekvämlighet (Tam, Glassman & 

Vandenwauver 2010). 

 

Lösningar på problem som till exempel att användaren lättare ska komma ihåg ett säkrare 

lösenord har undersökts, som till exempel i en studie skriven av Juang & Greenstein (2018) 

som visar på att användningen av lösenordsfraser både är säkra och är lätt för användaren att 

komma ihåg. I sin studie undersöker dessutom Juang & Greenstein (2018) möjligheten att 

skapa lösenordsfraser som består av sex slumpmässiga ord som vid inloggningen visas för 

användaren i form av bilder och små tips, för att lösenordet ska bli lättare för användaren att 

komma ihåg, men fortfarande svårt för en angripare att knäcka.  
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En annan studie ifrån ett svenskt universitet har fokuserat på systemvetares lösenordsvanor 

(Domeij & Van den Weghe 2014). Respondenterna i studien är begränsade till studenter med 

anknytning till systemvetenskap. Studien genomfördes med en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning där det visade sig att systemvetare har bättre lösenordsvanor än tidigare 

studier visat på, när det handlade om skapandet av lösenord. Det visade sig dock förekomma 

brister även hos systemvetare vid till exempel lagring av lösenorden.  

 

I en studie som Junger, Montoya & Overink (2017) genomförde i ett shoppingdistrikt i 

Nederländerna bad de användarna att skriva ner sin mailadress, hälften av sitt kontonummer, 

besvara frågan om de hade shoppat online nyss och i så fall vad de hade handlat och var de 

hade handlat. Över hälften av användarna lämnade ifrån sig samtliga uppgifter utan att ställa 

närmare frågor, förutom vid förfrågan av kontonumret som något färre användare, ca 43%, 

skrev ner. Denna studie visar på att användare har en otillräcklig kunskap över hur sårbarheter 

och angripare identifieras, samt vilka metoder angripare använder sig av för att komma över 

användarens olika personliga uppgifter (Junger, Montoya & Overink 2017).  

 

Att åldern skulle vara ett problem för användaren när det handlar om att skapa och komma 

ihåg lösenorden är dock något som Pilar, Jaeger, Gomes & Stein (2012) dementerar i sin 

studie. Studien inkluderade 263 respondenter från åldern 18 upp till respondenter med åldern 

93, med varierande bakgrunder. I den inledande fasen antog Pilar et al. (2012) att ju äldre 

respondenten var, ju färre lösenord skulle respondenten komma ihåg på grund av tidigare 

studier som visar på att minnet blir sämre ju äldre en person blir. Denna tes blev dock 

överraskande nog dementerad. Det visade sig istället att de största skillnaderna i 

lösenordsvanor berodde på respondenternas utbildningsnivå (Pilar et al. 2012).  

 

McCormac et al. (2017) genomförde en studie som undersökte om olika demografiska 

skillnader, som bland annat ålder och kön påverkade olika individers kunskaper gällande IT-

säkerheten. Studien indikerar att ålder kan ha betydelse när det handlar om medvetenheten 

kring IT-säkerhet, men att det inte upptäcktes några signifikanta skillnader i beteenden inom 

IT-säkerhet mellan könen. Äldre individer fick i studien högre poäng för sina 

säkerhetsbeteenden än vad de yngre vuxna fick. Studien visade dock också på att yngre vuxna 

personer var mer mottagliga för phishing mails (McCormac et al. 2017). Phishing är en metod 

som angripare kan utnyttja för att lura användare på personlig information (Nilsson 2018). 

1.3 Problemdiskussion 

 

Trots att det, som det finns beskrivet ovan, finns omfattande forskning inom området som 

behandlar användaren och deras lösenordshantering, så kvarstår problemet att användare 

skapar osäkra lösenord. Därmed lämnar många användare fortfarande sina personliga 

uppgifter och även sina system sårbara för angripare. Orsaken till att problemet kvarstår kan 

bero på att olika typer av användare behöver få information och kunskap om 

lösenordshantering till sig via olika kanaler, att olika ålderskategorier har olika typer av 

säkerhetsproblem och behöver få olika typer av information om hur säkra lösenord kan skapas 

och angripare kan hållas utestängda ifrån sina personliga inloggningar.  

 

Denna studie undersöker närmare skillnaderna i olika lösenordsvanor inom fyra olika 

ålderskategorier. Studien undersöker också om en del av problemet kan vara att användare 

inom olika ålderskategorier kan behöva få till sig information om lösenordshantering på olika 

sätt, samt undersöker om problemet till en viss del kan bero på att personer inom de olika 

ålderskategorierna saknar olika typer av information, som till exempel information om olika 
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hot och angriparens olika tillvägagångssätt för att komma över användarens 

lösenordsinformation eller hur användaren skapar ett säkert lösenord, samt vad ett säkert 

lösenord är. 

 

Den här studien angriper problematiken ifrån tre olika vinklar, användarens kunskaper om 

olika typer av hot, användarens kunskaper om hur ett säkert lösenord skapas samt undersöker 

om användaren har fått någon typ av information eller utbildning inom ämnet 

lösenordshantering, för att belysa problematiken ur nya synvinklar. 

1.4 Frågeställning 

 

Frågeställningen i den här studien lyder:  

 

Hur skiljer sig lösenordsvanorna åt mellan användare inom olika ålderskategorier? 

 

Frågeställningen undersöker därmed huvudsakligen skillnader i lösenordsvanor samt 

kunskaper om olika lösenordsvanor inom olika ålderskategorier för att hitta svagheter och 

styrkor gällande lösenordshantering inom och mellan de olika ålderskategorierna som valts ut.  

 

Frågeställningen när den ser ut som den gör fångar stora delar av det huvudsakliga syftet och 

problematiken angående vilken information som saknas av användaren och när användaren 

saknar informationen. Inom kategorin lösenordsvanor ingår hur användaren skapar sina 

lösenord, hur användaren sparar och kommer ihåg sina lösenord, samt hur väl användaren 

känner till de olika tillvägagångssätten som angripare använder för att komma över 

användarens lösenord.   

 

Genom att fånga problemen hos olika typer av användare med fokus på ålderskategori kan 

också möjliga lösningar på problemet med att användare nyttjar svaga lösenord vidare 

undersökas och diskuteras.   

1.5 Syfte 

 

Den här uppsatsen syftar bland annat att undersöka huruvida det finns skillnader i 

lösenordsvanor inom olika ålderskategorier, detta då en stor del av tidigare studier fokuserat 

på smala och speciella yrkeskategorier och studenter.  

 

Det kan även vara intressant att undersöka om användarna är medvetna om riskerna med olika 

typer av brister i lösenordsvanorna, där användaren trots detta inte följer de metoder som 

enligt rådande teori skapar säkrare lösenord, samt hur detta skiljer sig mellan de olika 

ålderskategorierna. Vidare är det även intressant att undersöka hur mycket kunskaper 

användare inom olika ålderskategorier har kring vilka vanliga metoder som angripare idag 

använder sig av för att komma åt personlig information. Som en del i syftet undersöks och 

jämförs även skillnader i kunskaper och medvetenhet kring IT-säkerhet, med lösenordsvanor i 

fokus inom de olika ålderskategorierna.  

 

Det huvudsakliga syftet med den här studien är dock att ta reda på vilken information det är 

som användarna saknar och inom vilken ålderskategori de olika typerna av kunskap saknas, 

samt vad som behövs inom de olika ålderskategorierna för att nå ut till respektive 

ålderskategori för att få igenom en praktisk förändring i den bristande lösenordshanteringen.  
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1.6 Målgrupp 

 

Målgruppen för den här studien är i första hand de användare som vill undersöka hur ett 

säkert lösenord skapas och hanteras idag. Studien kan också vara intressant för samhället i 

stort, samt systemadministratörer som hanterar och administrerar användarens lösenord i olika 

system, då användares lösenordshantering är ett utbrett säkerhetsproblem. 

1.7 Avgränsning 

 

Studien kommer att fokusera på frågan om lösenordsvanor av IT-system och avgränsar sig 

därför ifrån övriga autentiseringsmetoder av IT-system, som till exempel tvåfaktor 

autentisering och användning av kort med pinkod. Studien behandlar inte heller den 

bakomliggande säkerheten, som till exempel kryptering, i de system som sparar lösenorden 

inför framtida inloggningar.  

 

Studien avgränsas till områdena inom Västra Götaland och Halland. Orsaken är att urvalet var 

begränsat till dessa områden, på grund av begränsade resurser för studien och att det således 

inte kan säkerställas att respondenterna som deltagit i studien kan representera övriga Sverige, 

eller ett än bredare geografiskt område.  
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 Teori 2
 

För att besvara problematiken och undersöka syftet med den här studien presenteras i följande 

avsnitt en samlad teori inom de olika områdena omkring lösenordshanteringen som den här 

studien behandlar. Till exempel beskrivs det i teorin hur ett säkert lösenord skapas som 

samtidigt är lätt för användaren att komma ihåg samt hur teorin beskriver hoten och 

angriparna och hur de går tillväga för att komma åt användarens personliga information.  

2.1 Kan åldern ha betydelse? 

 

Det finns en mängd olika områden där det visar sig att åldern har betydelse när det handlar om 

skillnader i användarnas beteenden. Det har till exempel visat sig att äldre personer är mer 

utsatta för bedrägerier än yngre, vilket kan bero på att äldre personer ger ett mer positivt 

gensvar i sociala sammanhang, vilket i sin tur kan leda till att äldre personer gärna dömer 

andra människors trovärdighet i en allt för positiv riktning (Castle et al. 2012). Att det 

däremot skulle vara svårare för en äldre person att komma ihåg sina lösenord dementeras av 

Pilar et al. (2012). Pilar et al. (2012) påstår istället att utbildningsnivån är det som påverkar 

användarens lösenordsvanor mest. Användare inom de olika ålderskategorierna läser av 

hemsidor och dess information på olika vis (Etcheverry, Baccino, Tarrier, Marquié & Mojahid 

2012). Äldre användare kan till exempel uppleva att det är svårare att hitta navigeringen på en 

hemsida än den eftersökta informationen, där yngre användare istället kan uppleva att det är 

svårare att hitta viktig information än att navigera på olika hemsidor (Etcheverry et al. 2012).  

2.2 Skapandet av lösenord  

 

När en applikation registrerar en användare tillåter applikationen antingen att användaren 

själv skapar ett lösenord, eller så genererar applikationen själv ett slumpmässigt lösenord åt 

användaren (Bafna & Kumar 2012). Enligt Bafna & Kumar (2012) visar ett antal studier på 

att de lösenord som användaren skapar själv är mindre säkra än de lösenord som 

applikationen eller systemet genererar åt användaren. De lösenord som applikationerna 

slumpmässigt väljer ut åt användaren är svårare för en angripare att gissa sig till med hjälp av 

till exempel social engineering, eftersom de inte har något samband till användarens 

personliga information. Nackdelen med applikationernas autogenererade lösenord är dock att 

de är svårare för användaren att komma ihåg. De vanligaste autentiseringsmetoderna för 

lösenord är textbaserade (Bafna & Kumar 2012). Att använda textbaserade lösenord är en 

balans mellan säkerheten och möjligheten för användaren att minnas lösenordet. En del 

lösenord som är lätta för användaren att komma ihåg kan också vara lätta för någon annan att 

gissa sig till. Slumpmässiga lösenord är svårare för en angripare att gissa sig till då de består 

av en godtycklig sekvens av olika tecken (Bafna & Kumar 2012).  

 

Det finns olika varianter av slumpmässigt genererade lösenord. Den enklaste varianten enligt 

Bafna & Kumar (2012) är den “alpha-numeriska random password generatorn”. I den alpha-

numeriska random password generatorn väljs ett antal olika tecken slumpmässigt utifrån en 

fördefinierad uppsättning av olika tecken. För varje tecken som lösenordet ska innehålla väljs 

ett nytt slumpmässigt tecken ut. Den alpha-numeriska random password generatorn är den 

lösenordsgenerator som har den högsta graden av slumpmässighet, vilket indirekt också leder 

till att lösenorden som slumpmässigt skapats blir svårare för användaren att komma ihåg 

(Bafna & Kumar 2012).  
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För att höja säkerheten på de lösenord som användaren själv skapar till en applikation eller ett 

system kan organisationen eller systemets administratörer besluta om ett antal regler, så 

kallade lösenordpolicyer som användaren måste följa vid skapandet av sitt användarlösenord 

(Bafna & Kumar 2012). Dessa lösenordpolicyer kan till exempel bestå av regler för längden 

på lösenordet. En vanligt förekommande policy för lösenord är att de bör vara minst åtta 

tecken långt, bestå av minst en stor bokstav, en liten bokstav en siffra och ett specialtecken. 

Syftet med en sådan lösenordspolicy är att utöka sökutrymmet och teckenuppsättningen över 

hur lösenorden kan se ut (Bafna & Kumar 2012). När en användare skapar sitt eget lösenord 

till ett system eller en applikation föredrar användaren att skapa ett lösenord som är lätt att 

komma ihåg framför att skapa ett lösenord som är säkert (Bafna & Kumar 2012). Om en 

användare ska skapa ett nytt lösenord till en applikation eller ett system som använder sig av 

en lösenordspolicy kan användaren försöka att skapa ett lösenord som både följer kraven och 

är lätt att komma ihåg, som till exempel Hej@1234, vilket fortfarande är ett svagt lösenord 

men som ändå uppfyller lösenordspolicyn. Studier visar på att om lösenordpolicyn är striktare 

med sina krav blir det svårare för användaren att skapa ett nytt lösenord. Studiens 

undersökning pekar på att användaren oftare misslyckades med att skapa ett nytt lösenord 

några gånger innan användaren faktiskt skapade ett lösenord som uppfyllde policyns striktare 

krav (Bafna & Kumar 2012).  

2.3 Hur ett säkert lösenord kan skapas 

 

Lösenord kan antingen vara automatiskt genererade, eller skapade av användaren själv. De 

lösenord som skapas av användarna själva är sällan slumpmässigt utvalda, utan väljs ofta för 

att de är lätta för användaren att komma ihåg (Chanda 2016). Som ovan nämnt är det vanligt 

att en användare har samma lösenord till flera av sina digitala system, eller ett lösenord med 

små variationer. Det kan leda till att om lösenordet till ett konto blir äventyrat så blir även 

användarens andra konton med samma lösenord utsatta för risker (Chanda 2016). Routh, 

DeCrescenzo & Roy (2018) beskriver till exempel att mailen används till väldigt mycket idag 

så som exempelvis shopping och betalning av räkningar. Mailen används till exempel även 

för att återställa användarens lösenord till andra konton, vilket gör mailen till en måltavla för 

angripare då flera av användarens lösenord och konton enbart befinner sig ett lösenord bort 

(Routh, DeCrescenzo & Roy 2018). Att skapa ett starkt lösenord har en stor betydelse för 

säkerheten. Det ligger på användarens eget ansvar att försäkra sig om att de lösenord de 

skapar och använder sig av är starka (Chanda 2016). Många användare förstår inte värdet av 

ett lösenord, vilket innebär att användare kan skapa och använda sig av korta lösenord som är 

baserade på personlig information, som till exempel adresser, vilka också är lätta för 

användaren att komma ihåg, men samtidigt är de lösenorden utsatta och känsliga för attacker 

(Chanda 2016). Med tillräckligt mycket datorkraft och hastighet finns det inget lösenord som i 

slutändan är helt säkert mot en Brute Force attack, men med lite kunskap är det lätt för 

användaren att göra jobbet märkbart svårare för en potentiell angripare (Chanda 2016). Ju 

längre ett lösenord är ju längre tid tar det att knäcka vid en Brute Force attack, därför är det 

också logiskt att ju längre ett lösenord är desto bättre och längre kan det stå emot en attack. 

Om ett lösenord dessutom består av både små och stora bokstäver, siffror och specialtecken 

ökar den givna uppsättningen med tecken för en angripare att söka sig igenom (Chanda 2016). 

Att skapa ett lösenord utifrån en mening eller en fras kan ses som en förlängning av det 

traditionella sättet att skapa ett lösenord (Juang & Greenstein 2018). Till skillnad ifrån andra 

autentiseringsmetoder är en lösenordsfras lätt att skapa, lätt för användaren att förstå, samt lätt 

för användaren att komma ihåg. Det mest grundläggande och motiverande är att en 

lösenordsfras blir längre än det traditionella lösenordet och på så vis höjer lösenordets 

säkerhetsnivå. Ett lösenord som är 16 tecken långt är betydligt säkrare än ett lösenord som är 
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åtta tecken långt och innehåller alla de teckentyper som ofta rekommenderas i olika 

lösenordspolicys (Juang & Greenstein 2018).  Enligt en studie genomförd av Shen et al. 

(2016) består användarnas lösenord av genomsnittligen 9,46 tecken, och de påstår också att 

den ungefärliga längden på det genomsnittliga lösenordet har ökat med ca 12%.  

 

Sammanfattningsvis för att minimera risken att bli hackad eller angripen rekommenderar 

Goldsborough (2018) användaren att inte använda samma lösenord till flera inloggningssidor, 

att inte välja ett lösenord ifrån en ordbok, att inte använda personlig information i lösenordet 

och att inte snåla med antalet tecken. Goldsborough (2018) rekommenderar användaren att 

använda sig av en lösenordsfras, att använda sig av en tvåfaktor autentisering och att även 

vara försiktig med de säkerhetsfrågor och svar som användaren anger som information utöver 

lösenordet. Har användaren ett lösenord som är längre än åtta tecken och innehåller stora och 

små bokstäver, siffror och specialtecken är det inte heller nödvändigt att användaren 

regelbundet byter ut sina lösenord, utan istället byter ut lösenordet först om eller när det skulle 

uppstå ett hot ifrån en angripare (Goldsborough 2018). 

2.4 Att komma ihåg ett lösenord 

 

Enligt Fagan, Albayram, Khan & Buck (2017) har den genomsnittliga användaren 25 olika 

unika konton på nätet. Däremot visar studier på att den genomsnittliga användaren enbart 

använder sig av sju olika lösenord Acar, Belenkiy & Küpçü (2013). Med tanke på säkerheten 

är det viktigt att varje konto har ett eget unikt och starkt lösenord som skyddar kontot (Fagan 

et al. 2017). Det har blivit en utmaning för användaren att hålla alla dessa olika och unika 

lösenord i minnet. Att användaren återanvänder sina lösenord har därför blivit identifierat som 

ett vanligt problem (Fagan et al. 2017). Ett annat riskfyllt beteende och problem är att det 

finns användare som delar sitt lösenord med andra användare (Whitty, Doodson, Creese & 

Hodges 2015). För att möta problemet med att användaren återanvänder sina lösenord till 

flera olika konton, även till de konton där applikationen har autogenererat lösenord till 

användaren, finns det så kallade lösenordshanterare (Fagan et al. 2017). Om 

lösenordshanteraren är korrekt utnyttjad tillåter lösenordshanteraren användaren att skapa fler 

unika och säkra lösenord till sina konton, utan den kognitiva bördan av att behöva minnas alla 

lösenord, samtidigt som den inte kompromissar när det handlar om säkerheten (Fagan et al. 

2017). Även Goldsborough (2018) rekommenderar användaren att nyttja lösenordshanterare 

som till exempel LastPass eller KeePass.  

 

I de fem vanligaste webbläsarna, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari och Opera, finns 

det redan en inbyggd lösenordshanterare, vilken är den typen av lösenordshanterare som 

används oftast (Zhao & Yue 2014). Webbläsaren sparar användarens användarnamn och 

lösenord i en krypterad databas när användaren skrivit in dem en gång, så att webbläsaren 

enkelt vid nästa tillfälle användaren besöker inloggningssidan kan fylla i fälten automatiskt åt 

användaren. Eftersom webbläsaren enbart fyller i inloggningsuppgifter på webbsidor som 

användaren redan besökt och där användaren redan fyllt i uppgifter själv först, är användaren 

skyddad mot phishing attacker (Zhao & Yue 2014). Däremot lämnar dessa inbyggda 

lösenordshanterare istället andra svagheter öppna, som till exempel möjligheten att 

manipulera webbläsarens login formulär och även möjligheten att installera skadliga program 

som tar reda på användarens inloggningsinformation kvarstår. Zhao & Yue (2014) beskriver 

till exempel att 38% av inloggningsinformationen som en skadlig programvara, vid namn 

Torpig Bot, fått reda på kom ifrån användarens egna webbläsare.  
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2.5 Angriparens olika metoder  

 

Det finns olika typer av angripare som genom sina varierande metoder söker olika typer av 

information (Lindström 2018). Några av de vanligare angriparna är bland annat 

företagsspioner som riktar in sig på att komma över företagshemligheter som till exempel 

patent, finansiell data eller affärsplaner. En annan typ av angripare eller hackare kallas för 

hacktivist, de är politiskt intresserade angripare som till exempel vill uppmärksamma 

specifika frågor eller stjäla besvärande information av olika företag. Den mest kända 

hacktivist-gruppen kallas för Anonymous som genom hackning har avslöjat bland annat 

barnporrsidor och dess medlemmar. Trots ett emellanåt behjärtansvärt syfte är hackning 

fortfarande en kriminell handling (Lindström 2018). Lösenordsstöld är också ett problem som 

måste övervägas. Ett lösenord kan hackas med hjälp av till exempel social engineering, 

keylogging och brute force attacker (Chanda 2016).  

 

Lösenord skyddas ofta i databaser av en krypteringsfunktion (Juels & Ristenpart 2014). En 

användare som anger sitt lösenord för att logga in i ett system verifieras genom att jämföra en 

färsk kryptering av det angivna lösenordet mot det lagrade äldre krypterade lösenordet. Det 

finns dock programvaror som genererar gissningar av en mängd olika lösenord med hjälp av 

kunskaper kring de lösenord som är populära (Juels & Ristenpart 2014). Vid en så kallad 

Brute Force attack prövas varje given kombination av tecken i en fördefinierad 

teckenuppsättning och försöker att matcha det mot det ursprungliga lösenordet (Chanda 

2016). En Brute force attack kan också ses som en typ av ordliste attack (Hub & Capek 2011). 

Vid en ordliste attack prövas lösenordet istället för mot varje fördefinierat tecken gentemot en 

given ordlista (Hub & Capek 2011).  

 

Ytterligare en metod som angripare använder sig av för att komma över personlig information 

kallas för Social Engineering, vilket är en metod som går ut på att en angripare lurar till sig 

personlig information av en användare genom en social interaktion, övertalning eller begäran. 

Många användare kan omedvetet avslöja personuppgifter till denna typen av angripare, till 

exempel via phishing mail (Junger, Montoya & Overink 2017).  

 

Phishing är också en vanlig och, för angriparna, en pålitlig metod som används för att lura 

användare (Nilsson 2018). Phishing går ut på att skicka ut mail med en länk. Målet med 

mailet är att så många personer som möjligt ska klicka på länken för att ge angriparna tillgång 

till datorn så att de sedan kan komma åt personliga uppgifter, som till exempel användarens 

lösenord (Nilsson 2018). 

 

En annan metod som används för att komma åt lösenord kallas för keylogging (Sodiya, 

Folorunso, Komolafe & Ogundero 2011). Det innebär att slagen på tangenterna spåras. 

Spårningen av tangentbordsslagen kan ske om ett skadligt program, till exempel så kallade 

malware eller spywares, har blivit installerat på datorn. Dessa skadliga program kan sedan 

genom tangentbordsslagen få tag på legitimationsuppgifter som de sedan skickar vidare till 

angriparen. Ofta är användaren inte medveten om att en skadlig programvara har blivit 

installerad på datorn (Sodiya et al. 2011).  

2.6 Finns det något annat än lösenord? 

 

Istället för att använda lösenord, som konstaterats ofta brister i säkerheten, spekuleras och 

forskas det om möjligheten att istället använda sig av bland annat biometriska metoder som 

autentisering (Boriev, Nyrkov & Chernyi 2016). Den biometriska autentiseringen som är 
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vanligast idag är att istället för lösenord nyttja scanning av fingeravtryck. Andra biometriska 

autentiseringsmetoder det idag forskas kring är bland annat ögonscanners och scanning av 

blodådrorna i handen (Boriev, Nyrkov & Chernyi 2016). Wollner (2017) spekulerar även i att 

vi i framtiden kan komma att använda oss av öron-scanner eller sensorer som läser av våra 

hjärtan och hjärtslag på olika vis som biometriska autentiseringar. Fördelen med att använda 

biometriska autentiseringsmetoder är att användaren inte behöver komma ihåg sitt lösenord, 

det räcker med att ta med sig själv (Wollner 2017). 

2.7 Säkerhet, handlar bara om lösenord - eller? 

 

När det handlar om lösenordens säkerhet är det viktigt att inte glömma att det är lika 

betydande med hur lösenorden förvaras och krypteras. Ett säkert sätt att förvara lösenorden är 

avgörande och vanliga metoder kan till exempel vara enkel text, hashing och saltad hashing 

(Chanda 2016). Att en enda hemsida förvarar sina lösenord på ett osäkert sätt kan leda till att 

konfidentialiteten av lösenorden äventyras, oavsett hur starkt en användares lösenord är 

(Raponi & Pietro 2018). The General Data Protection Regulation (GDPR) leder dock till en 

viktig förändring i visionen av både datasekretessen och datasäkerheten. I och med GDPR’s 

verkställande måste alla webbplatser, byråer, företag och organisationer som hanterar 

personlig information i EU garantera informationens säkerhet, både genom design och som 

standard i alla operationer. I en studie presenterar Raponi & Pietro (2018) att en större del av 

de webbplatser som deltagit i studien förvarar användarens lösenord på ett bristfälligt vis. Om 

en webbplats förvarar användarnas lösenord på ett bristande sätt är det sedan GDPR’s 

verkställande en tydlig kränkning av datasekretessen och datasäkerheten (Raponi & Pietro 

2018). 
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 Metod 3
 

För att besvara syftet och frågeställningen i den här multi-strategi studien genomfördes, efter 

en teoretisk insamling av bakgrundsinformation, inledningsvis en kvantitativ insamling av 

empiri i form av en enkätundersökning, vidare genomfördes även en kompletterande 

kvalitativ insamling av empiri i form av intervjuer.  

3.1 Forskningsstrategi 

 

Inom det traditionella synsättet finns det två olika alternativ som en forskningsstudie bör 

förhålla sig till vid genomförandet, antingen genomförs forskningsstudien på ett kvalitativt 

eller på ett kvantitativt sätt (Robson & McCartan 2017). Det kvalitativa sättet att genomföra 

en studie har traditionellt sett använts för sociala studier, och det kvantitativa 

tillvägagångssättet har använts för naturvetenskapliga studier genom att samla in numerisk 

data (Robson & McCartan 2017). Enligt Trost (2007) finns det de som anser att kvalitativa 

studier enbart är förstudier till de kvantitativa studierna, vilket kan ifrågasättas. Trost (2007) 

beskriver istället forskningsprocessen som en process där de olika momenten alltid kommer i 

en följd, där det ibland inte går att säga vilket moment som föregår det andra. I den här 

studien har den kvantitativa insamlingen av information föregått den kvalitativa insamlingen 

av information. Då den teoretiska referensramen inledningsvis skapats och vidare följts av en 

kvantitativ och en kompletterande kvalitativ insamling av information som vidare skapat nya 

teorier, faller den här studien i linje med en abduktiv ansats (Robson & McCartan 2017). 

 

Det blir allt vanligare att kombinera de två olika traditionella strategierna i 

forskningssammanhang i så kallade multi-strategier. För att besvara frågeställningen i den här 

studien användes två olika metoder. I det första skedet av studien genomfördes en kvantitativ 

undersökning. Därefter genomfördes det en kompletterande kvalitativ undersökning. 

Tillsammans bildar denna forskningsstrategi en multi-strategi där den kvalitativa insamlingen 

av information kompletterar den inledande kvantitativa insamlingen av information. En sådan 

multi-strategi typ av forskningsstrategi följer det pragmatiska synsättet, där det enligt Robson 

& McCartan (2017) anses okej att forskare är flexibla i sina undersökningsmetoder. Denna 

forskningsstrategi valdes då frågeställningen delvis undersökte skillnaden i beteenden inom 

området lösenordsvanor mellan olika kategorier och för att få reda på detta krävdes det att 

informationen som samlades in omvandlades till jämförbara siffror (Robson & McCartan 

2017). Som Trost (2007) beskriver det har den delen av syftet med den här studien varit att 

jämföra befolkningsparametrar, eftersom studien undersöker skillnader i befolkningens 

lösenordsvanor. För att vidare besvara frågeställningen gällande hur och varför eventuella 

skillnader i lösenordsvanor visade sig hos användare inom de olika ålderskategorierna 

behövdes även djupare och mer nyanserad information samlas in, samt underliggande motiv 

undersökas inom respektive ålderskategori, vilket gjorde att intervjuer lämpade sig som en 

kompletterande metod (Robson & McCartan 2017). 

3.2 Forskningsdesign 

 

En sådan här typ av forskningsstrategi där både en kvalitativ och en kvantitativ metod har 

använts för att besvara frågeställning och syfte kallas för en sekventiell transformativ design, 

där en metod föregår den andra och resultaten av undersökningarna är integrerade under 

tolkningen och analysen (Robson & McCartan 2017). Eftersom syftet med den här studien var 

att jämföra vanor, kunskaper och medvetenhet kring lösenord mellan olika ålderskategorier 
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med hjälp av både en inledande kvantitativ och en kompletterande kvalitativ metod lämpade 

sig därför en sekventiell transformativ design (Robson & McCartan 2017) för den här studien.  

 

För att kunna besvara frågeställningen har både en inledande kvantitativ enkätundersökning 

med frågor gällande lösenordsvanor och en kompletterande kvalitativ undersökning med 

frågor som krävde djupare svar genomförts. Trost (2007) beskriver en enkätundersökning som 

ett mätinstrument som gör det möjligt att mäta människors beteende, åsikter och känslor. 

Eftersom den här studien till stor del syftade till att undersöka och mäta skillnader i 

lösenordsvanor, samt skillnader i kunskaper och medvetenhet kring IT-säkerhet med lösenord 

i fokus inom ett antal olika ålderskategorier, lämpade sig därför inledningsvis en kvantitativ 

enkätundersökning för att besvara frågeställningen. För att vidare skapa en djupare förståelse 

inom de tre huvudområdena för studien, skillnader i lösenordsvanor, skillnader i kunskaper 

samt medvetenhet mellan olika ålderskategorier, lämpade det sig även att genomföra 

kompletterande intervjuer.  

 

Fördelen med att använda både en inledande enkätundersökning och att vidare genomföra 

kompletterande intervjuer är att de båda metodernas nackdelar och fördelar kompletterar 

varandra. På så vis belyser studien genom enkätstudien många olika användares generella 

lösenordsvanor, samt genom kompletterande intervjuer besvaras forskningsfrågan även på ett 

djupare och mer nyanserat vis.  

3.2.1 En enkätstudie 

 

Nackdelarna med en enkätundersökning var den överhängande risken för att svarsfrekvensen 

skulle bli låg, samt att informationen som samlades in kunde bli svårtolkad om inte tillräckligt 

många personer svarade på undersökningen. Ytterligare en nackdel med att genomföra en 

enkätundersökning var också att svaren i enkäten var förvalda och att nyanserna i de olika 

individernas åsikter enbart skrapades på ytan och inte kunde undersökas djupare och tolkas på 

ett mer personligt vis, som det istället kunde göras vid intervjuundersökningarna (Trost 2007). 

 

Fördelarna med att använda en kvantitativ enkätundersökning för den första delen av studien 

var att enkätundersökningen på ett enkelt och okomplicerat sätt nådde ut till många olika 

personer som på ett opåverkat och anonymt vis kunde få fram sina olika åsikter och kunskaper 

genom att besvara samma frågor med olika och varierande svarsalternativ, som senare gick att 

jämföra objektivt och neutralt.  

3.2.2 Enkätguide 

 

Enkätfrågorna bestod av så kallade sak-frågor (Trost 2007). Sak-frågor används då faktiska 

förhållanden ska undersökas. I den här studien undersöktes det hur personer inom olika 

kategorier faktiskt tänkte kring skapandet av sina lösenord, om de är medvetna om hur 

lösenorden hackas samt om de visste hur ett säkert lösenord skapas. Dessa frågor ansågs vara 

sakförhållanden. Enkätens svarsalternativ bestod av flera fasta svarsalternativ för att de valda 

alternativen skulle kunna jämföras mellan de olika ålderskategorierna. Trost (2007) varnar för 

att använda flera öppna frågor i en enkätstudie då det försvårar analysen, förutom i den sista 

frågan då respondenterna gärna får delge en åsikt (Trost 2007). Av den anledningen lämnades 

den sista frågan i den här enkätundersökningen öppen att fritt besvara.  

 

Frågorna som ställdes i enkäten har inspirerats av tidigare studier med enkätundersökningar 

som gjorts inom ämnet lösenordshantering, men som har riktat sig till andra målgrupper i 
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andra syften. Framförallt har studien av Domeij & van den Weghe (2014) med en 

enkätundersökning som metod för att samla in empiri varit inspirerande för den här studien. 

Frågorna i den här studien hamnade slutligen i fyra olika kategorier vilka var lösenordsvanor, 

skapandet av lösenord, kännedom om hot samt erfarenhet om IT-säkerhet med fokus på 

lösenordsvanor.  

 

Frågorna inom den första kategorin, lösenordsvanor, undersökte hur ofta användaren bytte ut 

sina lösenord (Goldsborough 2018), om användaren nyttjade samma lösenord till flera 

webbplatser (Chanda 2016; Goldsborough 2018) och hur användaren kommer ihåg sina olika 

lösenord (Juang & Greenstein 2018; Pilar et al. 2012; Bafna & Kumar 2012; Chanda 2016). 

Denna del av studien användes i huvudsak för att besvara den del av frågeställningen som 

undersöker skillnader i användares lösenordsvanor mellan de olika ålderskategorierna. 

Frågorna och de utvalda svarsalternativen grundar sig huvudsakligen på den teori som i 

ovanstående avsnitt benämns som skapandet av lösenord, hur ett säkert lösenord kan skapas 

samt att komma ihåg ett lösenord.  

 

I den andra delen av enkätundersökningen ställdes frågor som till exempel hur många antal 

tecken användarens lösenord vanligtvis bestod av (Juang & Greenstein 2018; Shen et al. 

2016; Goldsborough 2018) samt hur respondenten gick till väga för att skapa sina lösenord 

(Chanda 2016; Juang & Greenstein 2018). Även den här delen av undersökningen syftade till 

att besvara den delen av studien som behandlade användarens skillnader i lösenordsvanor 

samt jämförde dem mellan de olika ålderskategorierna. Frågorna i den andra delen av 

enkätundersökningen grundade sig i huvudsak på teorin under avsnitten skapandet av 

lösenord samt hur ett säkert lösenord kan skapas. 

 

Under den tredje delen av enkätundersökningen fick respondenten ange sin kännedom kring 

hot och risker gentemot lösenorden genom att ange de begrepp som respondenten kände till 

med anknytning till hot och hackning av lösenord (Lindström 2018; Chanda 2016; Juels & 

Ristenpart 2014; Hub & Capek 2011; Junger, Montoya & Overink 2017; Nilsson 2018; 

Sodiya et al. 2011). Denna del av enkätstudien användes för att besvara den del av syftet som 

undersöker vilken kunskap som saknas hos användare idag inom de olika ålderskategorierna. 

Frågorna i denna del av enkätstudien grundar sig väsentligen på den teori som i ovanstående 

avsnitt kallas för olika tillvägagångssätt hackare använder sig av. 

 

Under den avslutande delen av enkätundersökningen fick respondenten besvara frågor om sin 

kunskap och kännedom kring IT-säkerhet. Frågor ställdes om respondenten hade genomfört 

någon typ av utbildning eller genomgång av lösenordshantering, hur längesedan det i så fall 

var och vilken nivå utbildningen eller genomgången befunnit sig på. Frågorna grundade sig på 

teorier av Chanda (2018), Tam, Glassman & Vandenwauver (2010), Junger, Montoya & 

Overink (2017) samt Juels & Ristenpart (2014). Som en avslutande öppen fråga fick 

respondenterna själva med egna ord beskriva vilken kunskap de tyckte sig sakna inom 

området lösenordshantering. Den avslutande delen i enkätundersökningen syftade till att ta 

reda på hur mycket, samt vilken tidigare kunskap som användarna inom de olika 

ålderskategorierna redan hade samt om det skiljde sig mellan de olika ålderskategorierna för 

att besvara studiens huvudsakliga syfte.   

3.2.3 En intervjustudie 

 

En del av syftet med den här studien har varit att djupare undersöka olika nyanser och motiv 

till att lösenordshanteringen är bristande och vad som skulle behövas inom respektive 
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ålderskategori för att nå ut med den information som respektive ålderskategori saknar, samt 

hur den informationen behöver levereras för att användaren ska genomföra en praktisk 

förändring i sina lösenordsvanor. Detta gjorde att intervjuer lämpade sig som metod för att 

undersöka denna del av studiens syfte.  

 

Nackdelar med en empirisk insamling i form av intervjuer är att det saknas en standardisering 

vilket skapar en viss oro över hur pålitligt resultatet av intervjun blir. Att genomföra intervjuer 

kräver dessutom en hel del tid i anspråk, både av respondent som av den som genomför 

intervjun. Även planeringen inför en intervju är tidskrävande. En intervju bör pågå under 

minst en halvtimme upp till en timme för att det ska tillföra information av värde för studien. 

Det är också viktigt att tänka på att även transkribering av intervjun är tidskrävande och kan ta 

uppemot tio gånger tiden som den faktiska intervjun tog i anspråk (Robson & McCartan 

2017). 

 

Fördelarna med att genomföra intervjuer är att intervjuer ger ett flexibelt och anpassningsbart 

sätt att undersöka saker, där det är möjligt att modifiera frågor och ställa följdfrågor samt 

undersöka intressanta underliggande motiv på ett sätt som inte är möjligt i en 

enkätundersökning. Att genomföra en intervju öppnar upp ett fönster till bakomliggande 

orsaker för olika ageranden och aktioner (Robson & McCartan 2017).  

3.2.4 Intervjuguide 

 

Alla intervjuer kräver noggranna förberedelser i form av bland annat planering över vart 

intervjun ska genomföras, att få nödvändiga tillstånd, bekräftelse av tid och plats, att se till så 

att respondenten har avsatt tillräckligt med tid för intervjun (Robson & McCartan 2017).  

 

Intervjuerna användes för att få djupare förståelse för några av de frågor som ställts i 

enkätundersökningen, men också för att undersöka om det kunde finnas bakomliggande motiv 

som skiljde de olika ålderskategorierna åt, samt för att undersöka den del av studiens syfte 

som frågade efter vad som behövdes inom de olika ålderskategorierna för att nå ut med en 

förändring i användarens lösenordsvanor. För att ta reda på detta ställdes några enklare 

inledande frågor om respondentens tidigare kunskaper inom ämnet lösenordsvanor, hur 

respondenten tror att ett säkert lösenord skapas, samt kunskaper om hoten gentemot 

lösenorden idag. Dessa inledande frågor har även företrädesvis besvarats av respondenten i 

enkätundersökningen och frågorna upprepades vidare återigen i den första delen av intervjun 

delvis i syfte att få respondenten att känna igen frågorna och känna sig bekväm, men också för 

att undersöka om respondentens svar stämmer överens med med de generella svaren ifrån 

enkätundersökningen för sin ålderskategori, samt för att få djupare och mer nyanserade svar 

till studien. Den sista öppna frågan i enkätundersökningen vad anser du att du saknar för 

information gällande lösenordshantering ställdes också som fråga i intervjuundersökningen i 

syfte att få ett djupare och mer nyanserat och beskrivande svar. Frågorna som redan tidigare 

tagits upp i enkätundersökningen ställdes åter i intervjuundersökningen för att vidare i 

intervjun kunna ställa intressanta och fördjupnade följdfrågor, som till exempel frågan om var 

de kunskaper användaren har idag faktiskt kommer ifrån, för att vidare undersöka om 

bakomliggande orsaker och användarens ålder kunde vara relaterade.  

 

Frågor som behandlades utöver de frågor som redan ställts i enkätundersökningen var också 

var information om säkra lösenord och säker lösenordshantering skulle kunna presenteras för 

att respondenten skulle ta till sig den informationen, samt även hur informationen skulle 

behöva presenteras för att respondenten skulle skapa sig en förståelse över ämnet. Frågan om 
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vad som teoretiskt sätt enligt respondenterna skulle krävas för att genomföra en praktisk 

förändring i sina lösenordsvanor ställdes också under intervjun i för att få svar på en del av 

syftet för studien. De senare frågorna grundas i tidigare teorier över användares 

lösenordsvanor av bland annat Bafna & Kumar (2012), Chanda (2016), Goldsborough (2018), 

Acar, Belenkiy & Küpçü (2013) samt Fagan et al. (2017). Frågorna ställdes huvudsakligen för 

att belysa problematiken ur nya synvinklar, samt för att upptäcke eventuella likheter eller 

skillnader mellan användarens ålder och de frågor som diskuterades.  

 

I övrigt var intervjun av en öppen karaktär där respondenten fick sväva ut kring ämnet 

lösenordshantering. Denna typ av intervju kallas av Robson & McCartan (2017) för en semi-

strukturerad intervju där frågor förberetts i god tid inför intervjun och har några olika 

följdfrågor redo som beror på hur respondenten väljer att besvara de olika frågorna, men där 

intervjun också kan ta olika vändningar beroende på respondentens respons. Denna typ av 

intervju är vanligt att använda i multi-strategi designer (Robson & McCartan 2017). Robson 

& McCartan (2017) rekommenderar att bland annat långa frågor och ledande frågor ska 

undvikas i en intervju, vilket den här studien tar hänsyn till. 

3.3 Urval 

 

Att göra ett urval är nödvändigt då det många gånger är både dyrt och komplicerat att samla in 

information ifrån hela den population som har valts ut för studien (Trost 2007). I den här 

studien ser urvalet ut på följande vis. 

3.3.1 Urvalet till enkätundersökningen 

Antalet respondenter i en enkätstudie är en vanlig fråga, där svaret inte alltid är så enkelt att ta 

reda på. Robson & McCartan (2017) beskriver ett flertal olika faktorer att ta hänsyn till, som 

till exempel resurser och tidsbegränsningar. Trost (2007) förklarar att ett större urval kan leda 

till att urvalet med större sannolikhet representerar den faktiska populationen. Men Trost 

(2007) påpekar precis som Robson & McCartan (2017) att praktiska omständigheter som 

kostnad och tid leder till att ett urval i slutändan måste göras. Emellanåt är det inte heller 

nödvändigt med mycket stora urval eftersom detta istället kan leda till andra mätproblem 

(Trost 2007).  

 

För att kunna genomföra de planerade analyserna rekommenderades antalet respondenter 

inom vardera kategori att uppstiga till trettio eller fler svaranden (Ejlertsson 1992). Eftersom 

studien endast undersöker indikationer på skillnader och jämför olika grupper har därför de 

trettio första enkäterna som lämnats in inom varje ålderskategori behandlats och vidare 

jämförts och analyserats.  

 

Inom de olika ålderskategorierna har urvalet för enkätundersökningen skett så slumpmässigt 

som möjligt då enkäten både har lämnats ut elektroniskt i bland annat sociala medier och 

insamling av enkäter har även skett fysiskt. Målet för enkäten har varit att den skulle vara 

öppen och möjlig för alla med anknytning till och inom Västra Götaland och Hallands 

områden att besvara. Den sociala media som valdes ut för enkätundersökningen var 

huvudsakligen Facebook då det är den webbplatsen som har störst antal aktiva medlemmar. 

Grupper inom de sociala medierna som behandlar säkerhet och brottsförebyggande arbete har 

tagit del av undersökningen och flitigt delat den, delvis för att undersökningen skulle 

genomföras, men också i syfte att uppmärksamma problematiken med bristande lösenord och 

skapa nyfikenhet kring hur ett säkert lösenord kan skapas. Enkäten har också funnits fysiskt 

tillgänglig att besvara i Borås, Kungsbacka samt Göteborg vid olika tidpunkter för att så 
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många som möjligt skulle få möjlighet att delta och för att ett så slumpmässigt urval som 

möjligt skulle garanteras. Eftersom enkäten enbart gavs ut på svenska begränsades urvalet till 

de som läste och förstod svenska.  

 

Då studien behandlar indikationer på skillnader inom olika ålderskategorier har ett stratifierat 

urval skett där lika många enkätundersökningar har genomförts inom samtliga kategorier. 

Eftersom tid och resurser för den här studien har varit begränsade valdes inledningsvis fem 

olika ålderskategorier att vidare undersökas och jämföras. De olika kategorierna valdes 

inledningsvis ut till 18-30, 31-40, 41-50, 51-60 och 61 och äldre. Kategorierna valdes ut för 

att jämnt fördelas mellan de som är yrkesverksamma men ingen övre gräns sattes för att 

lämna utrymme för samtliga av de som är aktiva på nätet och använder sig av lösenord. 

Däremot valdes senare ålderskategori 61+ att slås samman med 51-60 och istället bildade de 

en ålderskategori som benämns som 51+. Orsaken var att fördela ålderskategorierna jämnare 

mellan yrkesverksamma personer, men samtidigt inte helt utelämna de äldre personer som 

visade intresse för studien. Då deltagare vars ålder understiger 18 år kräver målsmans tillstånd 

för att delta i en enkätundersökning har dessa uteslutits ur den här studien då det ansågs vara 

svårt att veta om personer under 18 år faktiskt pratat med en målsman innan enkätfrågorna 

besvarats. 

3.3.2 Urvalet till intervjuundersökningen 

 

De intervjuer som har genomförts har skett av två respondenter inom vardera ålderskategori. 

Målet för intervjuerna var att få en djupare och mer nyanserad förståelse över de intressanta 

skillnader som upptäckts i enkätundersökningen. Ytterligare ett mål med intervjuerna var att 

ta reda på var information om säkrare lösenordshantering skulle behöva presenteras och även 

hur den skulle behöva presenteras för att respondenterna skulle kunna tänka sig att genomföra 

en praktisk förändring i sina vanor.  

 

Antalet respondenter inom vardera ålderskategori valdes ut till två inom vardera 

ålderskategorierna 18-30, 31-40, 41-50 samt 51+. Orsaken till att två respondenter valdes ut 

till intervjuundersökningen var för att få jämförbara svar inom vardera ålderskategori. Att 

enbart genomföra en intervju inom vardera ålderskategori hade inte skapat möjligheten att 

hitta eventuella likheter inom vardera ålderskategori, samt upptäcka eventuella skillnader 

mellan de olika ålderskategorierna. För att hålla den insamlade informationen i 

intervjuundersökningen hanterbar i proportion till enkätundersökningen samt inom ramen för 

studiens resurser ansågs två intervjuer som tillräckliga för den här studien, även om fler 

intervjuer hade skapat ett bredare underlag. Dock räckte det med två intervjuer inom vardera 

ålderskategori för att genomföra både kompletterande jämförelser inom och jämförelser 

mellan olika ålderskategorier och vidare undersöka studiens syften. 

 

Respondenterna som deltog i den inledande enkätstudien fick förfrågan om att delta i 

intervjuundersökningen vid de tillfällen enkäten delades ut fysiskt runt om i Västra Götaland 

och Halland, för att underlätta ett slumpmässigt urval även i intervjuundersökningen. Urvalet 

inom vardera ålderskategori togs därefter med hänsyn till de respondenter som hade möjlighet 

att delta i en intervju inom den utsatta ramen för studien, samt var villiga att lägga ner den 

tiden som krävdes för en intervju. Var det flera intresserade respondenter som var beredda att 

lägga ner den tid som krävdes inom perioden för studien, valdes den respondent ut som kunde 

genomföra intervjun på den första lämpliga tidpunkten för studien.  
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3.4 Genomförande 

 

I följande avsnitt presenteras ingående genomförandet av enkätundersökningen och av 

intervjuundersökningarna. 

3.4.1 Genomförande av enkätundersökningen 

 

För att säkerställa att frågorna i enkätundersökningen var relevanta och har formulerats på ett 

förståeligt sätt genomfördes djupgående intervjuer av två olika användare som fått besvara de 

inledande prototyperna av enkäten. Frågor som handlade om enkäten i sig togs upp och 

ändringar efter diskussioner genomfördes i frågor, format, formuleringar och svarsalternativ 

för att få fram en komplett och enkel enkätundersökning som samtidigt besvarade syftet och 

som samtidigt gjorde att respondentens upplevelse av undersökningen var positiv.   

 

När enkäten, efter en del förändringar, upplevdes komplett skickades den inledningsvis ut 

elektroniskt i sociala medier. Den sociala media som valdes ut för enkätundersökningen var 

huvudsakligen Facebook. Enkäten har också funnits fysiskt tillgänglig att besvara i Borås, 

Kungsbacka samt Göteborg vid olika tidpunkter för att så många som möjligt skulle få 

möjlighet att delta och för att ett så slumpmässigt urval som möjligt skulle garanteras. Se 

närmare beskrivning under avsnitt 3.3.1 Urval.  

 

Enkätundersökningen samlades både in med hjälp av ett google formulär i form av en enkät, 

samt i form av en pappersenkät. Svaren av de insamlade pappersformulären klickades 

manuellt vidare in i google formuläret för att samla samtliga svar på samma ställe inför vidare 

undersökningar. När insamlingen av empirin ansågs vara klar skapades ett excel dokument 

med ett enkelt formulär där ålderskategorierna separerades och informationen för vardera 

ålderskategori och fråga räknades separat och även jämförelsevis kunde granskas och 

analyseras samt läsas in i programmet IBM SPSS Statistics på ett lättöverskådligt vis. 

Formuläret i sin helhet är bifogat som bilaga A.  

3.4.2 Genomförande av intervjuundersökningen 

 

När frågorna inför intervjuerna inledningsvis var ungefärligt formulerade genomfördes en 

testintervju för att upptäcka eventuella problem. Testintervjuerna genomfördes också för att 

säkerställa att frågorna var tydliga, lätta att förstå samt gav de svar som krävdes för att 

besvara studiens syfte och frågeställning. Testintervjun kontrollerade också att respondenten 

inte upplevde sig styrd igenom intervjun och inte heller upplevde någon form av förvirring. 

När intervjufrågorna justerats något efter test-intervjun bokades sedan tidpunkter för studiens 

riktiga intervjuer in. Intervjuerna skedde både i hemmiljö och i kontorsmiljö beroende på vad 

som passade respondenten själv. Intervjufrågorna återfinns som Bilaga B. Inför analysen blev 

också intervjuerna inspelade för att säkerställa att all information ifrån intervjuerna fanns 

tillgängliga vid behov i sin kompletta form. 

3.5 Analysmetod 

 

Vid en mycket liten undersökning kan det räcka att dela upp det insamlade materialet i olika 

högar beroende på resultat och kategorier. Vid en omfattande undersökning är det istället 

klokt att använda sig av olika tekniker (Trost 2007). I följande avsnitt presenteras de tekniker 

som har använts för att analysera resultaten av undersökningarna för den här studien. 
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3.5.1 Analysmetod av enkätundersökningen 

 

Analysen av den genomförda enkätundersökningen har till en inledande del varit av en 

utforskande karaktär där den inledande analysen bestått av ostrukturerat utforskande samt 

dokumentering av intressanta reflektioner kring den insamlade empirin. Denna del av 

analysen genomfördes inledningsvis i Excel samt vidare i programmet IBM SPSS Statistics. 

Studien analyserades därefter till en större del på ett bekräftande vis då antaganden om att det 

finns skillnader i lösenordshanteringen inom de olika ålderskategorierna har gjorts och 

undersökningen har antingen bekräftat eller dementerat dessa antaganden (Robson & 

McCartan 2017). Att analysera och utforska empiri syftar till att undersöka relationer, trender 

samt identifiera outliers för att snabbt kunna sammanfatta och beskriva resultaten (Aczel 

2002). Vidare genomfördes mer strukturerade analyser i programmet IBM SPSS Statistics. 

Dessa strukturerade analyser bestod av chitvå-tester och korstabelltester. Då den här studien 

är av en beskrivande karaktär där resultatet presenteras i textform ansågs den inledande 

utforskande analyseringen samt chitvåtester och korstabelltester av empirin, i Excel samt IBM 

SPSS Statistics, som tillräckligt för att besvara syftet och frågeställningen i den här studien 

(Robson & McCartan 2017). De olika ålderskategorierna och svaren på vardera fråga i 

formuläret delades inledningsvis upp i tabeller och kolumner i Excel där resultatet för vardera 

fråga får en tydlig översikt och de större skillnaderna enkelt kunde noteras inom de olika 

svaren. Därefter exporterades resultaten till programmet IBM SPSS Statistics där chitvå-

testerna samt korstabelltesterna genomfördes.  

 

En chitvå-test är en statistisk metod för att mäta kvalitativa variabler. Variablerna mäts enligt 

en nominal- eller ordinalskala där utgångspunkten är att resultaten är indelade i grupper eller 

klasser, eller som i den här studien olika kategorier (Ejlertsson 1992). För att en chitvå analys 

ska visa på ett signifikant samband behöver signifikansnivån vara lägre än 0,05. För att 

upptäcka eventuella ytterligare samband eller oberoende kombinerades chitvåtesterna med 

korstabelltester. Korstabeller är tabeller där cellerna motsvarar korstabellklassificerngar av 

händelser eller attribut (Aczel 2002). 

3.5.2 Analysmetod av intervjuundersökningen 

 

Inför analysen transkriberades först de relevanta delarna av intervjuerna där den information 

som faktiskt bidrog till att besvara syftet med intervjuerna skrevs ner. Den metod som använts 

för att analysera intervjuerna kallas av Robson & McCartan (2017) för tematisk kodning. En 

tematisk kodning av den insamlade empirin är inte nödvändigtvis länkat till något specifikt 

teoretiskt perspektiv. Koder och teman som återfinns i den insamlade empirin kan i en 

tematisk kodning till exempel grupperas efter relevans för studien och studiens syfte och 

forskningsfråga, vilket är den metod som använts i den här studien. Den tematiska kodningen 

kan användas som en rent beskrivande eller utforskande metod (Robson & McCartan 2017). 

Det vanligaste tillvägagångssättet för en analys som genomförs av kvalitativ information är att 

först gruppera den relevanta informationen och märka ut den, därefter kommenteras 

informationen med till exempel reflektioner, därefter identifieras mönster, teman eller 

liknande som vidare bildar kunskap i form av teorier (Robson & McCartan 2017). Efter att 

den relevanta informationen grupperats sammanfattades resultatet i textform. 

3.6 Metod för presentation av resultat 

 

När resultatet av enkätundersökningen väl sammanställts i Excel samt undersökts i IBM SPSS 

Statistics presenterades resultatet i form av en berättande text. Detta för att tydligt och 
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objektivt beskriva skillnader och likheter inom den insamlade informationen av 

enkätundersökningen, som använts för att besvara syftet och frågeställningen. Resultatet av 

enkätundersökningen presenteras områdesvis där de samlade svaren ifrån samtliga olika 

ålderskategorierna redovisas. De olika områdena var lösenordshantering, kunskaper kring hot 

samt kunskaper inom IT-säkerhet. Resultatet av intervjuundersökningen presenteras även den 

i form av en sammanfattande text, däremot delades resultatet av intervjuerna upp i respektive 

ålderskategori. Detta för att underlätta jämförelser och liknelser mellan respondenterna inom 

samma ålderskategori samt för att vidare jämföra och undersöka skillnader mellan 

respondenter i de olika ålderskategorierna. Att vidare sammanfatta och analysera både den 

kvantitativa informationen och den kvalitativa informationen tillsammans i textform kallas 

inom en multi-strategi design för datareduktion (Robson & McCartan 2017). 

3.7 Etiska riktlinjer 

 

Enligt Robson & McCartan (2017) är etiken en process som bör granskas i varje steg genom 

hela studien. Därför har de etiska aspekterna i den här studien funnits i åtanke i varje del av 

processen, såväl som inför studien som under genomförandet samt genomförandet vid 

presentation av resultat och i följande diskussioner. 

3.7.1 Etiska riktlinjer för enkätundersökningen 

 

I enkätundersökningen har det i inledningen tydligt beskrivits vad enkäten innehåller för typ 

av frågor, vem som ställt frågorna, varför frågorna ställs och vad de används till. Detta för att 

deltagarna inte skulle uppleva känslan av att bli lurade (Robson & McCartan 2017). I 

enkätformuläret har det enbart funnits en obligatorisk fråga vilken är den första frågan 

gällande respondentens ålder, av de övriga frågorna har samtliga varit valfria för att 

respondenten inte ska uppleva känslan av tvång (Robson & McCartan 2017).  

3.7.2 Etiska riktlinjer för intervjuundersökningen 

 

Inför intervjuerna har respondenten fått ett förklarande mail med information om studien, vem 

som genomför den, vad studien ska användas för och varför den genomförs. Även information 

om anonymitet och hur respondenten kommer att beskrivas i studien förklaras innan 

respondentens deltagande i studien. Innan intervjun har respondenten också fått ta del av en 

beskrivning av studien och vad studien handlar om, samt vilka typer av frågor som ingår i 

intervjun. Respondenten blir också i god tid informerad om att intervjun kommer att spelas in 

samt informeras om att ett det går att avbryta intervjun när som helst. Respondenten fick 

också tillgång till en kopia av studiens resultat för att kunna utläsa sitt bidrag till studien. 

3.7.3 Gemensamma etiska riktlinjer genom hela studien 

 

Med tanke på att lösenord skyddar känslig och privat information har närmare information om 

lösenorden i sig inte efterfrågats, eftersom de inte heller har varit relevanta för studien. Detta 

har också förklarats för respondenterna i inledningen av enkätformuläret, samt innan intervjun 

genomfördes, så att respondenterna har haft denna information redan innan respondenten själv 

väljer att delta. Vid vidare frågor om studien har respondenterna fått tillgång till 

kontaktuppgifter i slutet av enkätformuläret, samt i god tid innan intervjuerna genomfördes.  

 

Det har inte varit relevant för uppsatsen att ta reda på eller skriva ut precisa personuppgifter i 

vare sig enkäterna eller intervjuerna, därför har enkäterna besvarats helt anonymt och de som 
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deltagit i intervjuerna presenteras i samband med sin ålder och ålderskategori. Det har inte 

heller varit relevant att ta reda på lösenorden i sig eller dess tekniska detaljer av användarna 

vilket gör att frågor rörande lösenorden i sig inte har efterfrågats varken i 

enkätundersökningen eller intervjuundersökningen. För den här studien har det utöver 

respondentens ålderskategori inte varit relevant att ta reda på övrig demografisk information 

därför har det utelämnats både i enkätundersökningen och i intervjuerna eftersom det kan 

upplevas som känslig information av respondenterna (Robson & McCartan 2017). 
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 Resultat 4
I detta avsnitt presenteras resultatet av de båda empiriska undersökningarna. Inledningsvis 

presenteras resultatet av enkätundersökningen, vidare presenteras resultatet av intervjuerna. 

Resultaten av de båda empiriska undersökningarna presenteras i sammanfattande textform. 

4.1 Resultat av enkätundersökningen 

 

Totalt svarade 151 olika respondenter, i följande avsnitt benämnda som användare, på den 

utgivna enkätundersökningen. Då urvalet stratifierades har de 30 första svaren inom vardera 

ålderskategori räknats samman och vidare hanterats och redovisats. I ålderskategori 61+ var 

intresset för studien mycket bristande. För att jämnt fördela ålderskategorierna mellan 

yrkesverksamma ålderskategorier men utan att utelämna äldre personer har därför 

ålderskategori 61+ räknats in i ålderskategori 51-60 så att studien istället behandlar fyra olika 

ålderskategorier i form av 18-30, 31-40, 41-50 samt 51+. Det totala antalet enkäter som 

räknades med i den här studien blev således 120 stycken. Dock har den sista frågan i 

enkätundersökningen varit öppen och fritt kunnat besvaras av användarna med ett valfritt och 

mer ingående svar, vilket är varför samtliga av svaren av relevans för studien har redovisats 

utan hänsyn till det stratifierade urvalet. 

4.1.1 Användarens lösenordsvanor 

 

I resultatet på den första frågan i enkätundersökningen som frågade efter när användaren 

vanligtvis byter ut sitt lösenord svarade den största delen av användarna, inom samtliga 

ålderskategorier, att de väljer att byta ut sina gamla lösenord när systemet talar om att det är 

dags. Inom ålderskategori 31-40 svarar ingen av användarna att de aldrig byter ut sitt 

lösenord. Utöver den största andelen av användare som byter ut sitt lösenord när systemet ber 

om det, svarar de flesta av användarna inom samtliga ålderskategorier att de byter ut sitt 

lösenord vartannat år eller mer sällan. Ålderskategori 51+ sticker ut med flest användare som 

svarar att de byter ut sitt lösenord antingen varje halvår eller årligen. Även på arbetsplatsen 

svarar användarna till den största delen, inom samtliga ålderskategorier, att de byter ut sina 

lösenord när systemet säger ifrån att de ska göra det. Ålderskategori 31-40 sticker här ut med 

att ha flest användare som svarar att de byter ut sitt lösenord oftare än varje halvår. Utöver det 

svarar de flesta att de byter ut sina lösenord årligen inom samtliga ålderskategorier, även om 

en handfull användare inom ålderskategori 18-30 svarar att de aldrig byter ut sina lösenord på 

sin arbetsplats.  

 

Inom samtliga ålderskategorier svarar två tredjedelar eller fler av användarna att de använder 

samma, eller liknande, lösenord till flera av sina olika konton. När det gäller lösenorden till 

användarnas mailkonton svarar två tredjedelar av användarna inom ålderskategori 18-30 att de 

använder samma lösenord till andra webbtjänster som till sitt mailkonto, i de övriga 

ålderskategorierna är det jämnare fördelat mellan samtliga av svarsalternativen, där strax över 

en tredjedel av användarna svarar att de använder sig av samma lösenord till sitt mailkonto 

som till andra webbtjänster. Något mindre än två tredjedelar svarar att de använder sig av helt 

olika eller liknande men inte samma lösenord till andra webbtjänster som till sitt mailkonto. 

En övervägande del av användarna nyttjar däremot ett unikt lösenord till sin arbetsplats, även 

om det till en viss del även förekommer att användarna väljer att använda sig av liknande, 

men inte samma, lösenord till sin arbetsplats som till andra webbtjänster. Strax under en 

tredjedel, inom samtliga ålderskategorier, svarar dock fortfarande att de använder sig av 

samma lösenord till sin arbetsplats som till andra webbtjänster. 
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På frågan om antalet olika lösenord användaren väljer att nyttja svarar hälften eller fler av 

användarna, inom samtliga ålderskategorier i undersökningen, att de väljer att använda sig av 

4-6 olika lösenord. Det är ytterst få inom samtliga ålderskategorier som väljer att använda sig 

av fler än 7 olika lösenord. I Ålderskategori 18-30 är det ingen som har svarat att de använder 

sig av fler än 7 olika lösenord, istället är det jämnt fördelat mellan de som väljer att använda 

sig av 1-3 olika lösenord samt de som väljer att använda sig av 4-6st olika lösenord. 

4.1.2 Skapandet av användarens lösenord 

 

Vid frågan om det fanns någon form av personlig information i användarnas lösenord svarar 

omkring hälften av användarna i ålderskategori 18-30 att det inte gör det alls, därefter är det 

något mindre än en tredjedel som svarar att lösenordet till viss del innehåller personlig 

information. I vardera av ålderskategorierna 31-40 samt 41-50 svarar en tredjedel att 

lösenordet till viss del innehåller någon form av personlig information. Inom ålderskategori 

31-40 är det flest som använder sig av lösenord som innehåller personlig information, även 

om de inte är fler än en femtedel som gör det. I Ålderskategori 41-50 är det flest som svarar 

att de inte använder sig lösenord som innehåller någon form av personlig information alls. 

 

Totalt sett svarar de flesta användarna i enkätundersökningen att de nyttjar mindre än tio 

tecken i sina lösenord. Användarna i ålderskategori 18-30 samt 31-40 sticker dock ut med 

flest användare, strax över en tredjedel, som nyttjar fler än 10 olika tecken i de lösenord 

användaren skapar själv. I ålderskategori 51+ är det flest som svarar att de använder det 

antalet tecken som efterfrågas av respektive webbsida, även om det inom ålderskategorin är 

jämnt fördelat mellan de användare som svarar att de använder sig av det antalet tecken som 

webbsidan efterfrågar samt de användare som svarar att de använder sig av mindre än tio 

tecken.  

 

När användarna som besvarat enkätundersökningen skapar sina lösenord väljer minst en 

tredjedel, inom samtliga ålderskategorier, att kombinera meningsfulla och personliga detaljer. 

Antalet användare som väljer att inkludera personlig information i sina lösenord ökar något ju 

högre upp i ålderskategorierna användaren befinner sig.  Den metod som därefter, totalt sett 

bland användarna inom samtliga ålderskategorier, är vanligast är att skapa meningsfulla 

personliga lösenord. Sammanlagt väljer strax över hälften av samtliga användare, inom 

samtliga ålderskategorier, att ha med personlig information i sina lösenord. Nästan ingen, 

inom samtliga ålderskategorier, svarar att de använder sig av vanliga fraser eller ord i sina 

lösenord, ett undantag är användare inom ålderskategori 18-30 där fyra användare väljer att 

använda sig utav vanliga fraser eller ord. Inom de övriga svarsalternativen är det relativt jämnt 

utspritt även inom de olika ålderskategorierna. Ålderskategori 31-40 sticker ut där åtta 

användare väljer att skapa lösenord som består av en slumpmässigt vald kombination av 

bokstäver och tecken. De användare som oftast använder sig utav lösenstrunt eller en 

lösenfras är användare i ålderskategori 31-40 där sju användare väljer detta svarsalternativet. 

Ingen av användarna inom ålderskategori 31-40 samt 51+ väljer att skapa sina lösenord med 

hjälp av ett slumpmässigt tangentbords mönster.  

4.1.3 Att komma ihåg lösenorden 

 

De allra flesta av användarna inom samtliga ålderskategorier kommer ihåg sina lösenord 

utantill. Det är några användare inom ålderskategori 31-40 samt 41-50 som väljer att använda 

sig av en programvara eller applikation i telefonen för att komma ihåg sina lösenord, utöver 
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dem är det några inom samtliga ålderskategorier som istället väljer att skriva ner sina lösenord 

på ett speciellt ställe. I takt med att användaren befinner sig i en högre ålderskategori ökar 

också antalet användare som skriver ner sina lösenord på ett speciellt ställe. Den åldersgrupp 

där allra flest varken skriver ner sina lösenord eller använder sig utav en applikation eller 

programvara utan påstår sig minnas sina lösenord utantill är de som befinner sig inom 

ålderskategori 18-30.  

 

Det är närmare hälften av användarna, inom samtliga ålderskategorier, som använder sig av 

de tjänster som webbläsaren erbjuder för att spara sina lösenord, även om de flesta bara 

använder det ibland. I åldersgrupp 41-50 är det strax över en tredjedel som aldrig använder sig 

av webbläsarens tjänster för att komma ihåg lösenorden, inom de övriga ålderskategorierna är 

det något färre än en tredjedel av användarna. 

4.1.4 Användarens kunskaper om hot gentemot lösenord 

 

Även om några av användarna inom ålderskategorierna 18-30 samt 31-40 inte minns, är över 

hälften av användarna som besvarade enkäten säkra på att ingen annan än de själva känner till 

deras lösenord. Av de användare som valt att dela sitt lösenord med någon annan är det till 

den största delen en familjemedlem, eller familjemedlemmar, som känner till lösenordet, även 

om det i ålderskategori 51+ finns någon enstaka kollega eller nära vän som känner till 

användarens lösenord. Det är fler användare inom ålderskategori 18-30 samt ålderskategori 

41-50 som har valt att dela sina lösenord med familjemedlemmar än användare inom 

ålderskategorierna 31-40 och 51+. I ålderskategori 51+ är det flest användare, två tredjedelar, 

som svarar att ingen annan känner till deras lösenord samt också minst antal användare som 

svarar att de valt att dela sina lösenord med en familjemedlem, eller fler familjemedlemmar. I 

ålderskategori 18-30 är det jämnt fördelat mellan de användare som valt att dela sina lösenord 

med en eller flera familjemedlemmar och de som inte delat dem med någon alls.  

 

I ålderskategori 18-30 är det något färre än två tredjedelar som inte känner till något av 

begreppen av de olika typerna av hot gentemot lösenordets säkerhet. Av den tredjedelen som 

kände till något av de olika begreppen och hoten kände de flesta till begreppet phishing och 

därefter kände användarna till begreppet keylogging mest. En betydligt mindre del av 

användarna kände till de två övriga begreppen, brute force samt social engineering. I 

ålderskategori 31-40 var det flest användare som kände igen de olika begreppen. Det var 

mindre än en tredjedel av användarna i samtliga ålderskategorier som inte kände till något av 

begreppen alls. Av de begreppen som användarna i ålderskategori 31-40 kände till var det 

också phishing och keylogging som den största delen av användarna hade kännedom om. I 

ålderskategorierna 41-50 samt 51+ var det hälften eller fler som inte kände till något av de 

olika begreppen, och det begrepp som flest av användarna kände till var phishing. Av 

samtliga användare ur det stratifierade urvalet som besvarade enkäten var det begrepp som 

flest av användarna kände igen phishing och därefter keylogging. Begreppen brute force och 

social engineering kände enbart något mindre än en fjärdedel av samtliga användare som 

besvarade enkäten till.  

 

Av samtliga 120 användare ur det stratifierade urvalet är det totalt sett 25 användare som 

någon gång har fått ett konto hackat. De allra flesta som har fått något av sina konton hackade 

befinner sig inom ålderskategori 31-40 där det är strax över en tredjedel av användarna som 

svarar att deras konto blivit hackat. Några användare få inom varje ålderskategori är osäkra på 

om deras konton har blivit hackade eller ej, men den största delen av användarna inom 

samtliga ålderskategorier är helt säkra på att deras konton aldrig har blivit hackade, utöver 
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ålderskategori 31-40, är det i de övriga kategorierna strax över två tredjedelar som svarar att 

deras konton aldrig har blivit hackade. 

4.1.5 Användarens kunskaper inom IT-säkerhet med fokus på lösenord 

 

Inom ålderskategorierna 18-30 samt 41-50 är det jämnt fördelat mellan de som anser sig ha 

god kännedom om IT-säkerhet med fokus på lösenordsvanor och de som anser sig ha dåliga 

kunskaper. Det är dock en större andel, något färre än en tredjedel, som är osäkra på sin 

kunskap i ålderskategori 41-50 än användarna i ålderskategori 18-30. I ålderskategori 51+ 

anser sig något fler än hälften av användarna ha dålig kännedom om IT-säkerhet med fokus på 

lösenordsvanor och ytterligare en sjättedel av användarna är osäkra på sin kunskapsnivå. Inom 

ålderskategori 31-40 anser en större del, något fler än en tredjedel, än användarna i de övriga 

ålderskategorierna att de har god kännedom kring IT-säkerhet med fokus på lösenordsvanor, 

även om den största andelen av de användare inom ålderskategorin som svarat antingen är 

osäkra på sin kunskap eller anser att de har dåliga kunskaper.  

 

Inom samtliga ålderskategorier saknar de allra flesta någon form av utbildning inom IT-

säkerhet helt. I ålderskategori 18-30 är det fler än två tredjedelar av användarna som helt 

saknar någon form av genomgång eller utbildning inom IT-säkerhet, i de övriga 

ålderskategorierna är det något färre än två tredjedelar. I de tre ålderskategorierna, 31-40, 41-

50 samt 51+, är det en tredjedel av användarna som har fått någon form av utbildning eller 

genomgång av IT-säkerhet. Det var lika många användare som var säkra på att de hade 

genomfört någon typ av genomgång eller utbildning inom IT-säkerhet med fokus på 

lösenordsvanor inom ålderskategorierna 31-40, 41-50 samt 51+. I ålderskategori 18-30 var det 

enbart en sjättedel som genomfört någon typ av genomgång eller utbildning i IT-säkerhet med 

fokus på lösenordsvanor.  

 

Av de som genomfört någon form av utbildning inom IT-säkerhet har de flesta av användarna 

genomfört den för mindre än två år sedan. I ålderskategori 51+ är det däremot jämnt fördelat 

mellan de användare som genomfört sin utbildning eller genomgång för mindre än två år 

sedan eller för mellan tre till fem år sedan. I ålderskategori 41-50 är det en större del 

användare som har genomfört sin utbildning eller genomgång för 6 eller fler år sedan, än 

användarna i de övriga ålderskategorierna.  

 

Sammanlagt har de allra flesta av användarna genomfört sin utbildning eller genomgång i IT-

säkerhet på sin arbetsplats. Inom ålderskategori 41-50 har de flesta, samt samtliga inom 

ålderskategori 51+ fått sin utbildning inom IT-säkerhet i form av genomgångar på sina 

respektive arbetsplatser. Inom ålderskategorierna 18-30 samt 31-40 är det mer utspritt inom 

de olika typerna av utbildning som användarna har genomfört. Några av användarna inom 

ålderskategori 18-30, samt 31-40 genomförde sin utbildning på grundskolenivå, på högskola 

eller universitet eller på sin arbetsplats. I ålderskategori 31-40 är det någon enstaka som har 

genomfört flertalet utbildningar på sin arbetsplats.  

4.1.6 Vad saknar användaren för kunskaper om lösenord? 

 

På den sista öppna frågan i enkätundersökningen är det många som anser sig sakna mycket 

kunskaper inom området lösenordshantering och IT-säkerhet. Någon undrar över hur stora 

riskerna är med ett dåligt lösenord. En användare saknar en ren kurs i IT-säkerhet på sitt 

nuvarande program, samt saknar även lättillgänglig samhällsinformation då det är en så pass 

viktig fråga. En annan användare tycker att det saknas allmänna kunskaper så som att inte 
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återanvända lösenord, att inte blanda lösenord på arbetet med privata lösenord samt kunskaper 

om lösenordsfraser eller program som genererar lösenord. Ytterligare en användare anser att 

det borde erbjudas lättare och mer tillgänglig information. Någon besvarar frågan med att det 

saknar tips på hur användaren kan skapa säkra lösenord, en annan efterlyser mer ingående 

information. En användare som anser sig vara gammal tycker att det även borde finnas 

information som är lätt för äldre personer att förstå. 

4.2 Resultat av intervjuundersökningarna 

 

Respondenterna som har blivit intervjuade för den här studien benämns som respondent A1, 

A2, B1 och så vidare enligt tabellen nedan. Detta då respondenterna som genomfört 

intervjuerna var garanterade anonymitet i studien. Två respondenter inom varje ålderskategori 

har intervjuats och totalt sett är det åtta respondenter som har genomfört intervjuerna. 

Ålderskategorierna för intervjuerna består av samma ålderskategori indelning som i 

enkätundersökningen för att underlätta analysen och den vidare diskussionen.  

 

För att underlätta den vidare analysen presenteras intervjuerna under respektive ålderskategori 

istället för ämnesområde. 

 

Ålderskategori 18-30 31-40 41-50 51+ 

Respondent 1 A1 B1 C1 D1 

Respondent 2 A2 B2 C2 D2 

 

4.2.1 Sammanfattning av intervju med respondenter i ålderskategori 18-30 

 

Respondent A1 tror att en angripare anpassar sin metod efter vad angriparen är ute efter. Som 

exempel på olika metoder tar respondent A1 upp falska mail och spam med länkar, samt om 

angriparen är ute efter en speciell individ söker angriparen säkert reda på personlig 

information, till exempel ifrån Facebook. Respondent A1 tror också att en angripare testar 

några olika vanliga kombinationer av lösenord. Respondent A1 påpekar också vikten av att 

kontrollera att hemsidan är den rätta hemsidan när man som användare surfar in på dem. 

Respondent A1 är noggrann med lösenorden till sin mail då respondent A1 tror att angripare 

gärna riktar in sig på den då mailen innehåller information som kan ge åtkomst till fler 

konton. Respondent A2 anser sig inte ha tillräckligt med kunskap för att uttala sig om olika 

angripare och deras metoder.  

 

Respondent A1 kommenterar att ett lösenord bör vara oknäckbart, men att det är svårt att göra 

det oknäckbart om det är en maskin som söker igenom olika kombinationer av tecken. För att 

lösenordet ska vara oknäckbart för en angripare som sitter personligen och försöker ta sig in i 

ett system tror respondent A1 att det inte ska innehålla någon personlig information, att det 

ska vara helt oberoende, samt innehålla stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. 

Respondent A2 lägger till att lösenordet inte ska hänga ihop i form av olika ord som är lätta 

att gissa sig till för en angripare, respondent A2 lägger också till att ett lösenord bör vara 

minst åtta tecken långt.  

 

Eftersom ingen angripare hittills har knäckt respondent A1’s olika lösenord har respondenten 

hittills aldrig behövt byta ut lösenorden heller. Vilket respondent A1 tycker är bra eftersom 

det är lätt att komma ihåg de lösenord som respondent A1 använder sig utav och har lärt sig. 
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Däremot är lösenordet på arbetsplatsen unikt eftersom det var en administratör som delade ut 

lösenordet när respondent A1 började. Eftersom respondent A1 lyckades lära sig det trots att 

det bestod av en osammanhängande kombination av bokstäver, specialtecken och siffror har 

respondenten inte bytt ut det. Annars så använder sig respondent A1 utav olika lösenord som 

rullar mellan kontona. Respondent A1 har också olika svårighetsgrader på lösenordet 

beroende på vilken typ av hemsida eller konto det är och vilken information de innehåller. Till 

exempel anser respondent A1 att ett spelkonto inte är lika viktigt som bankkontot så därför 

har respondent A1 ett svårare lösenord till bankkontot än till spelkontot. Respondent A2 byter 

enbart ut sina lösenord när respondenten har glömt av dem och behöver skapa ett nytt 

lösenord. Om respondent A2 skulle ha olika lösenord till alla olika konton tror respondenten 

att de hade varit svåra att komma ihåg. Respondent A2 tror även att om lösenorden skulle 

bytas ut med jämna mellanrum att det hade blivit svårt att komma ihåg var lösenorden redan 

har bytts ut och var det gamla lösenordet är kvar. Respondent A2 har också samma lösenord 

till flera olika konton, även till arbetsplatsen för att respondenten tycker att det är lätt att 

glömma bort lösenorden annars.  

 

Respondent A1 kan tänka sig att använda en lösenordshanterare, men bara om det är 

tvåfaktorsautentisering, till exempel med både lösenord och bank ID autentisering. Annars 

anser respondent A1 att det är dumt att samla alla sina lösenord på ett ställe. Respondent A1 

använder webbläsarens inbyggda lösenordshanterare mycket sällan, eftersom respondenten 

inte gillar att saker sparas automatiskt. Trots respondentens ovilja sparas dock lösenorden och 

annan information emellanåt på automatik i webbläsaren. Däremot väljer respondent A1 att 

använda webbläsarens lösenordshantering till konton dit även sambon ska ha åtkomst, som till 

exempel Netflix. Respondent A2 använder sig, av bekvämlighetsskäl, av webbläsarens 

lösenordshanterare på den egna datorn, men absolut inte på andra datorer. Utöver det har 

respondent A2 inte hört talas om andra lösenordshanterare.  

 

Respondent A1 har inte fått någon utbildning inom ämnet lösenordshantering, däremot säger 

sig respondent A1 använda sig av sunt förnuft, genom att fundera på vem som skulle vilja 

komma åt kontot och vilken information en eventuell angripare i så fall skulle vara intresserad 

utav. Sedan skyddar respondent A1 det som respondenten tror är åtråvärt lite extra. 

Respondent A2 har däremot snappat upp det respondenten kan om lösenord och 

lösenordshantering ifrån de policys och krav som finns där respondenten skapat olika konton. 

Respondent A1 nämner även att då respondenten aldrig har råkat ut för en angripare är det 

svårt att föreställa sig vad som händer om det skulle ske. Respondent A1 tror att det måste 

hända något innan respondenten faktiskt genomför en förändring i sin lösenordshantering. 

 

Respondent A1 tycker att det hade varit bra med en kurs i lösenordshantering och IT-säkerhet 

tidigt i livet, till exempel i gymnasiet då användarna kanske tar till sig informationen på ett 

annat sätt. Förr när respondent A1 gick i skolan gick hela klassen en kurs i “Datakunskap”, 

där funderar respondent A1 på att det kanske skulle ha funnits med information om 

lösenordshantering och IT-säkerhet med ett prov som följd. Respondent A1 påpekar också att 

det förr inte sparades lika mycket personlig information på internet som det gör idag. 

Respondent A2 anser sig för obrydd och naiv för att själv ta reda på information om IT-

säkerhet och lösenordshantering, för att respondenten skulle ha genomfört en förändring 

erkänner respondent A2 att respondenten först hade behövt bli utsatt för en angripare. 
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4.2.2 Sammanfattning av intervjuer med respondenter i ålderskategori 31-40 

 

När en angripare försöker att ta reda på en användares lösenord tror respondent B1 att 

angriparen söker reda på användarnas personliga information som finns tillgänglig på internet, 

till exempel intressen, speciella årtal, husdjur, födelsedagar och så vidare. Antingen det eller 

så tror respondent B1 att angriparen med hjälp av ett system “skimmar” användarens dator för 

information. Respondent B1 har sett på nyheterna att de varnar för ligor och liknande som 

sysslar med bedrägerier i form av skimning, phishing, falska fakturor och så vidare. 

Respondent B2 håller med B1 om det är en person som ska försöka att hacka sig in på någons 

dator så söker angriparen reda på användarens personliga information. Däremot tror 

respondent B2 att det är vanligare att en hackare idag använder sig av ett system som 

systematiskt söker igenom olika varianter av lösenord och kombinationer.  

 

För att ett lösenord ska vara säkert tror både respondent B1 och respondent B2 att det behöver 

innehålla blandade tecken, som exempelvis bokstäver och siffror. En generator som genererar 

ett slumpmässigt lösenord utan någon form av logiskt samband tror både respondent B1 och 

respondent B2 skapar ett riktigt säkert lösenord, men respondent B1 påpekar att det blir 

istället svårt att komma ihåg. Respondent B2 tillägger också att ett lösenord bör vara minst 

åtta tecken långt för att det ska bli svårare för en angripare att knäcka. På frågan om 

respondent B1 vet vad en lösenordsfras, eller lösenordsfras är för något svarar respondent B1 

att det kanske är någon form av säkerhetsfråga, eller svaret på den.  

 

Respondent B1 byter ut sina lösenord först när systemen tvingar respondenten att göra det. 

Till exempel använder respondent B1 många olika plattformar på sin arbetsplats där policyn 

på flera av plattformarna gör att användarna inte kan skapa liknande lösenord som det tidigare 

lösenordet samt måste innehålla ett visst antal av olika typer av tecken. Respondent B1 tycker 

att den kognitiva bördan av att behöva göra så blir tuff. Respondent B1 använder sig oftast av 

tre olika lösenord på grund av att olika konton oftast spärrar sig efter tre olika försök, framför 

allt på arbetsplatsen. Respondent B2 byter istället aldrig ut sina lösenord, för att respondenten 

anser sig glömma av lösenorden för mycket i så fall. Respondent B2 använder sig dessutom 

av samma eller liknande lösenord till flera olika konton, även på arbetsplatsen för att 

lösenorden ska vara lätta att komma ihåg.  

 

Respondent B1 väljer inte att använda sig av webbläsarens hjälp för att komma ihåg lösenord, 

orsaken till det är att respondent B1 tycker att det är bra att skriva in lösenorden själv varje 

gång för att öva på att komma ihåg dem. Används inte lösenorden regelbundet tycker 

respondent B1 att de glöms av. Däremot har respondent B1 laddat hem en lösenordshanterare 

för att nyttja som minnesbank då det är många lösenord att komma ihåg, framförallt eftersom 

respondent B1 har en nära släkting som ofta ber om hjälp med olika system och att komma 

ihåg lösenorden till dem. Lösenordshanteraren som respondenten har laddat ner kallas för 

“Dashlane”.  Respondent B2 gillar inte riktigt att samla alla lösenorden på samma ställe så 

respondent B2 använder inte någon separat applikation, utan enbart webbläsarens och 

Iphonens inbyggda lösenordshanterare till konton där det inte finns någon viktig information 

för en angripare att hämta, även om respondent B2 är mycket vaksam på vad som sparas på 

internet.  

 

Varken respondent B1 eller B2 har inte fått någon utbildning inom lösenord eller IT-säkerhet. 

Istället har båda respondenterna snappat upp kunskaperna om lösenord och IT-säkerhet lite 

här och där. Till exempel har respondent B1 snappat upp information om lösenordshantering 

på tv, nyheter, arbetsplatsens intranät, erfarenheter och tidningar genom att vara medveten. 
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Respondent B1 påpekar också att “man har lärt sig att vara skeptisk mot allting”. Respondent 

B2 tillägger, utöver att kunskapen snappats upp i framförallt media, att det svåra är att faktiskt 

praktisera de kunskaper som snappats upp.  

 

Respondent B1 tycker att det vore bra med information om hur användaren skapar ett säkert 

lösenord i samband vid varje registrering och där ett nytt lösenord ska skapas, annars hittas 

det bara på en massa lösenord utan en tanke på säkerheten. Respondent B1 tycker det vore bra 

att bli påmind om information om hur ett säkert lösenord skapas eftersom det inte är någon 

information som respondent B1 skulle söka upp själv. Respondent B2 föreslår att det istället 

skulle finnas en myndighet eller en plattform med huvudansvar över IT-säkerhet dit 

användaren kan bli hänvisad och där informationen finns samlad på ett ställe. 

4.2.3 Sammanfattning av intervjuer med respondenter i ålderskategori 41-50 

 

Både respondent C1 och C2 tror att en angripare använder sig av olika metoder för att söka 

reda på information beroende av vad angriparen är ute efter. Om angriparen är ute efter 

tillgång till en specifik användares konton tror respondent C1 att angriparen hade sökt reda på 

användarens personliga information som till exempel information om användarens barn och 

djur. Respondent C1 tror att många användare tyvärr använder sig av sådan information i sina 

lösenord. Om angriparen istället är ute efter åtkomst på en arbetsplats tror respondent C1 att 

angriparen använder mer professionella metoder som till exempel koder som går igenom 

arbetsplatsens lösenord och lösenordshantering. Respondent C2 diskuterar både att en 

angripare skulle kunna leta reda på en användares personliga information och att det finns 

system som på olika sätt försöker ta reda på användarens lösenord. Respondent C2 hade fått 

en kurs genom arbetsplatsen där huvuddelen av kursens fokus låg på att ge medarbetarna 

information om olika typer av hot gentemot lösenord.  

 

För att ett lösenord ska vara säkert gentemot en angripare tror respondent C1 att lösenordet 

ska vara långt och innehålla en kombination av många olika tecken som är opersonligt och 

svårt att lista ut. Respondent C2 tillägger att det är vanligt att system där användaren ska 

skapa konton har som policy att lösenordet ska innehålla 6-8 tecken, stora och små bokstäver, 

siffror och specialtecken. Trots denna policy anser respondent C2 att ett säkert lösenord 

kanske skulle behöva innehålla ett större antal tecken, snarare 8-14 tecken.  

 

Respondent C1 byter i genomsnitt ut sina lösenord en gång om året för att de som kan 

lösenordet inte ska kunna det längre. Respondent C1 förklarar att vissa konton med 

information som inte är viktig och personlig har ett generellt lösenord, det generella 

lösenordet används även till konton som till exempel familjemedlemmar också ska ha tillgång 

till. Som exempel på konton där ett generellt lösenord används ger Respondent C1 Netflix och 

telefonens lösenord. Däremot använder respondent C1 ett helt annat och betydligt svårare och 

säkrare lösenord till viktigare system som till exempel Bank ID. Även respondent C2 

använder sig av ett enklare lösenord till de konton som inte skyddar eller innehåller viktig 

information. Däremot byter respondent C2 helst aldrig ut sina lösenord, men påpekar att 

användaren ibland är tvungen att byta ut sina lösenord när systemet kräver det. Respondent 

C2 nämner också att systemet på arbetsplatsen kräver att lösenordet ska bytas ut väldigt ofta, 

samt nämner att lösenordet på arbetsplatsen har bytts ut ett trettiotal gånger hitt ills. 

Anledningen till att respondent C2 generellt sett inte byter ut sina lösenord är för att de 

lösenord som nyttjas idag inte har blivit äventyrade, vilket leder till att respondent C2 anser 

att lösenordet som nyttjas är säkert gentemot en angripare och att det då är dumt att byta bort 

ett så säkert lösenord.  
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Till mindre viktiga konton använder sig respondent C1 som ovan nämnt ett generellt lösenord, 

främst för att det är lätt att komma ihåg. På arbetsplatsen nyttjas ett eller flera lösenord till 

flera anställda. Respondent påpekar att det är en risk att göra på arbetsplatsen då lösenorden 

inte byts ut när någon till exempel slutar. Även respondent C2 använder sig av ett enklare 

lösenord till konton som inte skyddar viktig information och mer komplicerade lösenord till 

konton som skyddar viktig och personlig information.  

 

När det kommer till lösenordshanterare använder både respondent C1 och respondent C2 det 

till konton där respondenterna loggar in ofta samt där det inte finns någon värdefull 

information. Respondent C1 använder lösenordshanteraren eftersom det är smidigt, 

respondent C1 påpekar dock att lösenordshanteraren inte används till alla konton och absolut 

inte till arbetsplatsen. Respondent C2 använder inte heller lösenordshanteraren, varken 

webbläsarens inbyggda lösenordshanterare eller någon annan variant, till konton som skyddar 

viktig information.  

 

Det som respondent C1 kan om lösenord har respondenten snappat upp i media och på 

google. Respondent C1 anser att arbetsplatsen borde stå för utbildningar inom IT-säkerhet och 

lösenordshantering eftersom de hanterar känslig information. Annars tycker respondent C1 att 

det borde skickas information om IT-säkerhet och lösenordshantering i till exempel 

mailreklam och datortidningar. Respondent C2 har däremot sökt upp information om hur ett 

säkert lösenord skapas själv, efter att ett av respondentens konton blev angripet av en hackare. 

Respondent C2 har också gått en kurs i IT-säkerhet och lösenordshantering genom 

arbetsplatsen, men erkänner att fokus i kursen låg på att få information om olika metoder som 

angripare kan använda sig utav för att hacka konton. I den kurs som respondent C2 genomfört 

ingick det dock ingen information om hur ett säkert lösenord kunde skapas. Respondent C2 är 

trots detta nöjd med kursen då den kompletterade den information som respondenten själv 

sökt reda på tidigare med ny information om angriparens olika metoder. Däremot erkänner 

respondent C2 att respondenten själv aldrig skulle sökt upp en hel kurs i ämnet, utan gick 

kursen då det var ett erbjudande ifrån arbetsgivaren. 

4.2.4 Sammanfattning av intervjuer med respondenter i ålderskategori 51+ 

 

Respondent D1 ansåg sig inte någon koll på hur en angripare går till väga för att ta reda på 

lösenord. Respondenten hade dock hört talas om begreppet phishing ifrån arbetsplatsen, men 

visste inte vad det innebar. Respondent D2 tror att en angripare idag bygger program som 

försöker att lista ut lösenorden och har hört talas om så kallade spionprogram.  

 

För att ett lösenord ska vara säkert tror respondent D1 att det ska innehålla stora och små 

bokstäver, specialtecken och siffror, respondent D2 tillägger att kombinationen av tecken 

även ska vara slumpmässig. Respondent D2 gissar att ett lösenord bör vara omkring 7-8 

tecken långt för att vara säkert.  

 

Respondent D1 byter ut oftast ut sina lösenord omkring en gång om året, då respondenten 

glömmer av sina lösenord med jämna mellanrum. Hade respondent D1 inte glömt av sina 

lösenord hade respondenten aldrig bytt ut sina lösenord. Respondenten använder oftast inte 

samma lösenord till olika konton, då systemen oftast inte låter respondenten återanvända de 

lösenord respondenten har glömt av, samt för att olika system har olika krav som det gamla 

lösenordet inte uppfyller. Respondent D2 byter aldrig ut sina lösenord om inte systemen 

kräver att lösenordet ska bytas ut. Respondenten väljer att inte regelbundet byta ut sina 
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lösenord då det skulle bli för jobbigt att både komma på nya lösenord och sedan att komma 

ihåg dem. Respondent D2 använder sig också utav samma lösenord till flera olika konton 

eftersom det är lätt att komma ihåg då.  Respondent D2 tillägger också att både respondenten 

själv samt andra kollegor och bekanta luftar sin irritation om systemen kräver att de ska byta 

ut sina lösenord för ofta.  

 

Respondent D1 använder sig av webbläsarens lösenordshanterare ibland, då respondenten 

tycker att alla de olika lösenorden som respondenten använder börjar att bli för många för att 

hålla reda på. Däremot använder sig inte respondent D2 utav webbläsarens lösenordshanterare 

då respondenten anser att det skulle vara för lätt för någon annan obehörig person att komma 

åt dem då. Ibland har webbläsaren ändå lyckats spara information mot respondentens vilja 

vilket har gjort respondenten irriterad på webbläsaren.  

 

Varken respondent D1 eller respondent D2 har fått någon utbildning i IT-säkerhet och 

lösenordshantering. Men respondent D1 har börjat att snappa upp mer och mer i media. Det 

finns också information om IT-säkerhet och hur användaren kan skapa säkra lösenord om 

respondent D1 aktivt går in på arbetsplatsens intranät och söker sig fram. Respondent D1 

tycker att det borde komma ut information om IT-säkerhet och lösenordshantering i form av 

broschyrer ifrån en myndighet, till exempel ifrån polisen eller via grannsamverkan. 

Respondent D2 tycker att det är bra när systemet har koll på om lösenordet som skapas är 

svagt eller starkt och talar om utifall att det nya lösenordet är för likt det gamla lösenordet. 

Respondent D2 nämner dock att det kanske hade varit bra att få mer kunskaper i vilka olika 

typer av hot och angripare som finns gentemot lösenorden för att på så vis förstå varför och 

vad respondenten ska skydda sig emot. 
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 Diskussion med analys 5
 

I följande avsnitt diskuteras resultaten av de båda empiriska undersökningarna tillsammans 

med den statistiska analysen av enkätundersökningen och sätts i samband till den rådande 

teorin. Vidare i avsnitt 5.7 Sammanfattning av diskussion ställs diskussionen av resultaten 

mot den frågeställning samt de problem och syften som studien behandlar i en 

sammanfattande textform.  

 

Hypoteserna som korstabell-analysen samt chitvå-analysen huvudsakligen undersöker, 

bekräftar eller dementerar, är att det finns samband mellan ålder och användarnas olika 

lösenordsvanor. Teori och resultatet av intervjuerna vävs däremellan in för att få en djupare 

förståelse inom vardera område. I de fall där ett signifikant samband mellan användarens 

ålderskategori och det aktuella området påvisats skrivs signifikansnivån ut, påvisas det istället 

inget signifikant samband mellan användarens ålderskategori och det aktuella området vid 

chitvå-analysen skrivs det inte ut några specifika siffror då det inte är relevant för studiens 

frågeställning, syfte och problem. 

5.1 Användarens lösenordsvanor 

 

Vid en inledande korstabell-undersökning av de första frågorna i enkätundersökningen, som 

behandlar hur ofta användaren byter ut sina lösenord till privata webbtjänster och på sina 

arbetsplatser, visar det sig vid att fler användare väljer att byta ut sina lösenord årligen eller 

oftare högre upp i ålderskategprierna. Däremot är det enligt chitvå-analysen inte en tillräcklig 

ökning för att det ska finnas ett signifikant samband mellan de olika ålderskategorierna och att 

användaren skulle byta ut sitt lösenord oftare högre upp i ålderskategorin. Den största delen 

av användarna inom samtliga ålderskategorier väljer, både privat och på sin arbetsplats, att 

låta systemet tala om för dem när det är dags att förnya lösenordet. I teorin, enligt 

Goldsborough (2018), är det inte fel att användaren behåller ett starkt lösenord fram till dess 

att ett eventuellt hot skulle uppstå. Ett starkt lösenord innehåller enligt Goldsborough (2018) 

ett större antal tecken än åtta samt innehåller stora och små bokstäver, siffror och 

specialtecken.  

 

Inte heller vid intervjuerna kan ett samband upptäckas mellan vilken ålderskategori 

användaren befinner sig inom och orsaken till varför användaren väljer att byta ut sina 

lösenord regelbundet, eller varför användaren väljer att behålla de gamla lösenorden. I 

ålderskategori 18-30 påstår en användare i intervjuundersökningen att en av anledningarna till 

att användaren väljer att inte byta ut sina lösenord är för att ingen hittills har knäckt 

användarens lösenord, vilket stämmer överens med Goldsboroughs (2018) teori om att ett 

lösenord inte behöver bytas ut före det faktiskt har blivit kompromissat. Ytterligare en 

användare inom ålderskategori 41-50, som deltog i intervjuundersökningen, påstod sig känna 

sig säker med sitt lösenord eftersom det hittills inte har blivit hackat, därför bytte inte heller 

användaren ut sitt lösenord regelbundet. I de olika ålderskategorierna har användarna hittat 

olika metoder för att komma runt att systemet kräver att användaren ska byta ut sitt lösenord 

med jämna mellanrum. I ålderskategori 31-40 nyttjar en av användarna tre olika lösenord som 

rullar mellan olika konton och system, anledningen till detta är för att användarens olika 

konton ofta spärrar sig efter specifikt tre försök till att skriva in rätt lösenord. Inom både 

ålderskategori 18-30 samt 31-40 påstår sig användare att de helst inte byter ut de lösenord 

som de vanligtvis använder eftersom det skulle vara lätt att glömma av de nya lösenorden. I 

ålderskategori 41-50 väljer en användare att byta ut sina lösenord årligen för att de bekanta 
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och släktingar som användaren har delat lösenordet med till olika konton inte ska kunna det 

längre. Inom ålderskategori 51+ påstår också en användare att lösenorden byts ut ungefär en 

gång om året, men orsaken till det är istället för att användaren regelbundet glömmer av sina 

lösenord.  

 

Den genomsnittliga användaren använder 25 olika unika konton på nätet, enligt Fagan et al. 

(2017). Acar, T., Belenkiy, M. & Küpçü, A. (2013) påstår dock att den genomsnittliga 

användaren, trots ett genomsnitt på 25 olika unika konton, enbart nyttjar sju olika unika 

lösenord. Vid enkätundersökningens fråga som behandlar användarens olika antal lösenord 

som användaren väljer att praktiskt utnyttja svarar hälften eller fler av användarna att de i 

genomsnitt använder 4-6 olika lösenord. Det är ytterst få som väljer att använda sig av sju 

eller fler olika unika lösenord till konton på nätet, i ålderskategori 18-30 är det till och med 

ingen som använder fler än sju olika lösenord. Istället väljer samtliga användare att nyttja 

färre än sex unika lösenord. Mellan de olika ålderskategorierna finns det inget signifikant 

samband enligt chitvå-analysen, även om det kan utläsas att fler i den yngre ålderskategorin 

väljer att nyttja färre lösenord än i de övriga ålderskategorierna vid en korstabell-analys.  

Fagan et al. (2017) påstår att det för användaren är en utmaning att hålla reda på alla dessa 

olika och unika lösenord i minnet, vilket har lett till att fler användare återanvänder sina 

lösenord. 

 

I teorin beskriver bland annat Chanda (2016) att det finns en risk i att använda samma eller 

liknande lösenord till flera konton och digitala system. Detta utifall en angripare äventyrar 

lösenordet till ett konto, kan angriparen också få tillgång till övriga konton med samma, eller 

liknande, lösenord (Chanda 2016). Trots riskerna med att använda samma, eller liknande, 

lösenord svarar två tredjedelar av användarna inom samtliga ålderskategorier att de väljer att 

nyttja samma, eller liknande, lösenord till flera av sina konton. Av användarna inom den 

yngsta ålderskategorin, 18-30, väljer två tredjedelar också att använda samma lösenord till 

andra konton som till sin mailadress. Mailadressen som, enligt Routh, DeCrescenzo & Roy 

(2018), är att av angriparens måltavlor då angriparen med hjälp av ett lösenord kan komma åt 

flera av användarens ytterligare lösenord och konton. Inom de tre övriga ålderskategorierna 

väljer färre av användarna att utnyttja samma lösenord till övriga konton som till sitt 

mailkonto, även om en del av användarna väljer att använda sig av liknande lösenord. På 

arbetsplatsen nyttjar användarna i samtliga ålderskategorier i en större grad ett unikt lösenord. 

Vid en inledande korstabell-analys av samtliga tre frågor i enkäten som behandlade 

användarens val av att använda samma lösenord till flera olika typer av konton, kan det svagt 

skönjas att yngre användare har en större benägenhet att nyttja samma eller liknande lösenord 

till sina konton än äldre användare. Dock finns det inget starkt signifikant samband mellan de 

olika ålderskategorierna enligt chitvå-analysen.  

 

Även vid intervjuundersökningen var det flera användare som nyttjade samma eller liknande 

lösenord till flera av sina konton. Däremot kunde inget samband mellan de olika 

ålderskategorierna och de bakomliggande orsakerna upptäckas. I ålderskategori 18-30 

använder en av de som blivit intervjuade för studien några olika lösenord som rullar mellan 

sina olika konton där lösenorden har olika svårighetsgrader beroende på vikten av den 

information som lösenordet skyddar. I ålderskategori 31-40 använder den ena användaren 

som blivit intervjuad av samma eller liknande lösenord till sina konton, även på arbetsplatsen, 

för att lösenorden ska vara lätta att komma ihåg. Den andra användaren som blivit intervjuad i 

ålderskategori 31-40 har ett system på arbetsplatsen som kräver att lösenordet ska bytas ut 

regelbundet, vilket enligt användaren skapar en stor kognitiv börda eftersom det blir svårt att 

komma på nya lösenord hela tiden, samt att därefter även komma ihåg dem. I ålderskategori 
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41-50 använder de båda användarna som har blivit intervjuade också samma eller liknande 

lösenord till flera olika konton, där generella lösenord används till konton som inte skyddar 

viktig information eller dit även familjemedlemmar ska ha tillgång. I ålderskategori 51+ 

använder de båda användarna som blivit intervjuade för studien också de samma eller 

liknande lösenord till flera konton, men orsaken till det skiljer sig ifrån de användare som 

befunnit sig i yngre ålderskategorier då orsaken är att lösenorden ska vara lätta att komma 

ihåg. 

5.2 Skapandet av användarens lösenord 

 

När användaren skapar egna lösenord påstår Chanda (2016) att användaren inte förstår värdet 

av ett lösenord, vilket gör att användaren kan skapa lösenord som till exempel är baserade på 

personlig information (Chanda 2016). Vid intervjuundersökningen erkänner en användare i 

ålderskategori 18-30 att då användaren inte har blivit utsatt för någon angripare är användaren 

kanske för obrydd och naiv för att ta reda på hur ett säkert lösenord skapas. I 

enkätundersökningen visar resultatet att hälften av användarna inom ålderskategori 18-30 inte 

använder någon form av personlig information i sina lösenord alls, men däremot i de övriga 

ålderskategorierna är de användare som inte har någon form av personlig information i sina 

lösenord betydligt färre. Även om sambandet inte är signifikant enligt chitvå-analysen finns 

det en indikation vid en korstabell-analys att ju högre upp i ålderskategorierna användaren 

befinner sig har de en större benägenhet att till en viss del använda personlig information i 

sina lösenord. Dock är det flest användare som befinner sig inom ålderskategori 41-50 som 

inte använder sig av någon personlig information alls i sina lösenord, vilket bekräftar att ett 

eventuellt samband mellan ålderskategorier och personlig information i lösenorden är mycket 

svagt. Lösenord som innehåller någon form av personlig information är utsatta och känsliga 

för eventuella attacker (Chanda 2016).  

 

Vid enkätundersökningens fråga om antalet olika och unika tecken i användarens lösenord 

svarar de flesta inom samtliga ålderskategorier att de nyttjar mindre än tio tecken i sina 

lösenord. Däremot visar resultatet på att användare i ålderskategorierna 18-30, samt 31-40 att 

det är fler användare som väljer att använda tio eller fler tecken i sina lösenord än i de övriga 

ålderskategorierna. Det är så pass stor skillnad mellan de olika ålderskategorierna att det 

enligt chitvå-analysen finns ett starkt signifikant samband på 0,021 mellan antalet tecken i 

användarens lösenord och inom vilken ålderskategori användaren befinner sig. I 

ålderskategorierna kan det också utläsas att användare som befinner sig inom ålderskategori 

31-40 och yngre i mindre grad använder sig av eventuella begränsningar som webbsidan 

efterfrågar. I de äldre ålderskategorierna är det fler som följer eventuella begränsningar eller 

policyer som webbsidorna kräver. Att ett lösenord ska vara minst åtta tecken långt och följa 

andra så kallade regler är en policy som en administratör för ett system eller en organisation 

kan bestämma för att höja säkerheten på de lösenord som användaren skapar själv (Bafna & 

Kumar 2012). Det är också den policy som de flesta av användarna i intervjuundersökningen 

diskuterar vid frågan om hur de tror att ett säkert lösenord skapas. Utöver antalet tecken 

nämner användare inom samtliga ålderskategorierna att de tror att ett säkert lösenord bör 

innehålla stora och små bokstäver, specialtecken och siffror. I ålderskategori 18-30 tillägger 

en användare att det är svårt att göra ett lösenord helt oknäckbart gentemot system och 

maskiner som söker igenom lösenorden. En annan användare i ålderskategori 18-30 lägger 

också till att lösenordet inte bör bestå av sammanhängande ord samt vara helt oberoende av 

personlig information. I ålderskategori 31-40 tror de båda användarna som har blivit 

intervjuade att ett lösenord som skapats av en slumpgenerator, utan någon form av logiskt 

samband skapar ett riktigt säkert lösenord. I ålderskategori 41-50 tror en användare att ett 
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säkert lösenord borde innehålla omkring 14 tecken. Även den andra användaren inom 

ålderskategori 41-50 som blivit intervjuad för studien nämner att ett säkert lösenord bör vara 

långt och opersonligt samt innehålla olika typer av tecken. Enligt Shen et al. (2016) består 

användarnas lösenord i genomsnitt 9,46 tecken. Då det totalt sett är relativt jämnt fördelat, 

med en lite fördel gentemot de användare som nyttjar mindre än tio tecken i sina lösenord än 

de som nyttjar fler tecken i enkätundersökningen kan det som Shen et al. (2016) påstår 

stämma väl överens med de resultat som framgått i den här studiens enkätundersökning. 

Enligt Shen et al. (2016) har också den genomsnittliga längden på lösenorden ökat med ca 

12%, vilket är positivt då ett lösenord som är 16 tecken långt är betydligt säkrare än ett 

lösenord som är åtta tecken långt (Juang & Greenstein 2018). Om lösenordet dessutom 

innehåller både stora och små tecken, siffror och specialtecken ökar den givna uppsättningen 

tecken för en angripare att söka sig igenom (Chanda 2016).  

 

För att minimera risken att bli hackad rekommenderar Goldsborough (2018) användaren att 

bland annat att inte använda samma lösenord till flera inloggningssidor, att inte välja ett 

lösenord ifrån en ordbok och att inte använda personlig information i lösenordet. När 

användarna som besvarade enkätundersökningen svarade på frågan om hur de vanligtvis gick 

tillväga för att skapa nya lösenord svarar en övervägande del att de helst kombinerar 

personliga detaljer eller väljer att skapa meningsfulla personliga lösenord. Totalt sett enligt 

korstabell-analysen väljer över hälften av användarna att låta personlig information vara en 

del av sitt personliga lösenord. Vid intervjuerna av användare inom de olika 

ålderskategorierna var samtliga användare överens om att personlig information inte borde 

ingå i ett säkert lösenord. Efter den övervägande delen av användare i enkätundersökningen 

som väljer att nyttja personlig information i sina lösenord, kan det också utläsas i korstabell-

analysen att det är en mindre del användare som totalt sett väljer att använda sig av en så 

kallas lösenordsfras. Att skapa ett lösenord utifrån en lösenordsfras är något som bland annat 

Goldsborough (2018) rekommenderar. En lösenordsfras kan till exempel bestå av sex 

slumpmässiga ord (Juang & Greenstein 2018). Vilket kan ses som en förlängning av det 

traditionella sättet att skapa ett lösenord. En lösenordsfras är enligt Juang & Greenstein (2018) 

lätt att skapa, lätt för användaren att förstå samt lätt för användaren att komma ihåg. En 

lösenordsfras blir också längre än ett traditionellt lösenord, vilket leder till en ökad 

säkerhetsnivå (Juang & Greenstein 2018). Av de användare som blivit intervjuade för studien 

nämnde ingen något som påminde om begreppet lösenordsfras. En användare inom 

ålderskategori 31-40 funderade till och med om en lösenordsfras kunde vara någon form av 

säkerhetsfråga eller svaret på en sådan. Vid en chitvå-analys av enkätundersökningens resultat 

på frågan om användarens tillvägagångssätt vid skapandet av lösenord, visar det sig inte 

finnas något samband mellan vilken ålderskategori användaren befinner sig i och vilken 

metod användaren föredrar att utnyttja vid skapandet av nya lösenord. 

5.3 Att komma ihåg lösenorden 

 

När en användare skapar ett lösenord föredrar användaren enligt Bafna & Kumar (2012) att 

skapa ett lösenord som är lätt att komma ihåg framför att skapa ett lösenord som är säkert. Av 

de användare som besvarat enkätundersökningen kommer de allra flesta av samtliga 

användare som besvarat enkätundersökningen ihåg sina lösenord utantill. I ålderskategori 31-

40 samt 41-50 finns det några som väljer att använda sig av en programvara eller applikation i 

telefonen för att komma ihåg sina lösenord. För att komma åt problematiken kring att 

användare gärna väljer att återanvända sina lösenord finns det så kallade lösenordshanterare 

som användare kan utnyttja (Fagan et al. 2017). Om lösenordshanteraren är korrekt utnyttjad 

tillåter den att användaren skapar flera unika lösenord utan att behöva komma ihåg dem 
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själva, utan att kompromissa säkerheten (Fagan et al. 2017). Utöver de användare i 

ålderskategorierna 31-40 samt 41-50, som väljer att använda sig av lösenordshanterare, 

föredrar en del användare i enkätundersökningen att istället skriva ner sina lösenord på ett 

speciellt ställe. De användare som väljer att skriva ner sina lösenord på ett speciellt ställe ökar 

i takt med den ålderskategori användaren befinner sig i, från lägre till högre. Antalet 

användare som kommer ihåg sina lösenord utantill minskar också i takt med att 

ålderskategorin ökar, vilket inte är tillräckligt för att vid en chitvå-analys kunna påvisa att 

ålderskategorin har ett starkt samband vid hur användaren väljer att komma ihåg sitt lösenord. 

Även detta bekräftar resultatet av den studie som Pilar et al. (2012) genomfört där det inte 

visade sig finnas något samband mellan användarens ålder och användarens förmåga att 

komma ihåg sitt lösenord.  

 

Enligt Fagan et al. (2017) har den genomsnittliga användaren 25 olika unika konton på nätet 

och med tanke på säkerheten är det viktigt att varje konto har ett unikt och starkt lösenord, 

vilket leder till att det blir en utmaning för användaren att hålla alla dessa olika lösenord i 

minnet. Utöver Fagan et al. (2017) rekommenderar även Goldsborough (2018) användaren att 

nyttja lösenordshanterare. I de fem vanligaste webbläsarna, Internet Explorer, Firefox, 

Chrome, Safari och Opera finns det en inbyggd lösenordshanterare (Zhao & Yue 2014). 

Denna lösenordshanterare hjälper användaren, utöver att komma ihåg lösenord, även med att 

fylla annan information som användaren redan har fyllt i en gång. Enligt Zhao & Yue (2014) 

skyddar detta användaren gentemot phishing attacker, men lämnar andra sårbarheter öppna. 

Zhao & Yue (2014) beskriver att 38% av inloggningsinformationen som en skadlig 

programvara tagit reda på kom ifrån användarens egna webbläsare. Vid en korstabell-analys 

av enkätundersökningen visar det sig att, inom samtliga ålderskategorier, använder närmare 

två tredjedelar av användarna de tjänster som webbläsaren erbjuder, även om de flesta av 

användarna bara nyttjar det ibland. Chitvå-analysen visar inte på att det finns något samband 

mellan de olika ålderskategorierna vid undersökningen om användaren väljer att nyttja 

webbläsarens tjänster, vilket styrks av studien som Pilar et al. (2012) har genomfört där det 

inte påvisas något samband mellan användarens ålder och förmågan att komma ihåg lösenord. 

I de fall där användarna i intervjuundersökningen valde att använda sig av webbläsarens 

inbyggda lösenordshanterare var det enbart till lösenord som inte skyddade konton med viktig 

information. Till exempel i ålderskategori 18-30 är det en användare som inte vill samla alla 

sina lösenord på samma ställe, såvida det inte skyddas av till exempel av 

tvåfaktorsautentisering.  I övrigt svarade en användare inom ålderskategori 18-30 i 

intervjuundersökningen att användaren nyttjade webbläsarens lösenordshanterare i de fall där 

användaren delade konto med familjemedlemmar. Inom ålderskategori 51+ var en användare 

som blivit intervjuad för studien skeptisk till webbläsarens inbyggda lösenordshanterare och 

upplevde till och med irritation då webbläsaren emellanåt sparade användarens information 

automatiskt. I ålderskategori 31-40 valde en användare att inte nyttja webbläsarens inbyggda 

lösenordshanterare för att användaren tyckte att det var bra att skriva in lösenorden själv, för 

att på så vis träna på lösenorden regelbundet för att inte glömma av dem.  

 

Även om det vid en korstabell-analys verkar som att fler användare, i takt med stigande 

ålderskategori, väljer att skriva ner sina lösenord på ett speciellt ställe finns det inget starkt 

samband vid en chitvå-analys. Det är enligt Whitty et al. (2015) ett riskfyllt beteende att 

användaren delar sina lösenord med andra användare, i linje med deras påstående är det 

positivt att de flesta av användarna som besvarat enkätundersökningen väljer att komma ihåg 

lösenorden utantill, oavsett vilken ålderskategori användaren befinner sig i. Även om 

användarens konto skyddas av ett unikt och starkt lösenord kan det leda till problem om 

användaren väljer att dela sitt lösenord med andra användare (Whitty et al. 2015). Även i 
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intervjuerna framkom det inom flera ålderskategorier att användare delade sina lösenord 

framförallt med familjemedlemmar i samma hushåll, men då främst till konton som de delade 

på inom hushållet som till exempel Netflix. 

5.4 Användarens kunskaper om hot gentemot lösenord 

 

Som Lindström (2018) påstår finns det olika typer av angripare som söker reda på olika typer 

av information. Av de olika metoderna som en angripare kan välja att använda sig utav valdes 

brute force, keylogging och social engineering ut i enkätundersökningen då Chanda (2016) 

beskriver dessa som vanliga tillvägagångssätt för en angripare att komma åt användarens 

lösenord. Även phishing valdes ut att finnas med i enkätundersökningen då det är en, för 

angriparen, vanlig metod för att lura användare (Nilsson 2018). Totalt sett kände de allra 

flesta av användarna, som besvarade enkätundersökningen, inte till något av de ovanstående 

begreppen över angriparens metoder för att komma åt användarens lösenord och personliga 

information. Det begrepp som flest användare trots allt kände till var phishing, som enligt 

Nilsson (2018) går ut på att skicka ut mail med länkar som vidare om användaren klickar på 

länken kan skicka personliga uppgifter tillbaks till angriparen. Näst efter phishing kände 

användarna mest till metoden keylogging, som enligt Sodiya et al. (2011) går ut på att slagen 

på tangenterna kan spåras av en användare. De två övriga begreppen social engineering, som 

går ut på att angriparen lurar till sig användarens personliga information genom en social 

interaktion (Junger, Montoya & Overink 2017), samt brute force, var det dock inte många av 

användarna som kände till. Med tillräckligt mycket datorkraft och hastighet finns det inget 

lösenord som som i slutändan är helt säkert gentemot en Brute Force attack enligt Chanda 

(2016), men med lite kunskap är det lätt för användaren att göra det svårare för angriparen. 

Med tanke på att användaren kunde markera fler än ett svarsalternativ i enkätundersökningen 

gick det inte att genomföra en chitvå-analys av enkätundersökningens svar. Även om 

ålderskategori 31-40 sticker ut med flest användare som känner till ett eller flera av de olika 

begreppen, går det inte heller vid en korstabell-analys att utläsa att det finns ett samband 

mellan de olika ålderskategorierna och kunskaperna om de hot som finns gentemot 

användarens konton och lösenord. På frågan om användaren någon gång har fått sitt konto 

hackat svarar fler i ålderskategori 31-40 att något av deras konton någon gång har blivit 

hackat, även om de allra flesta aldrig har blivit utsatta. Även en av de användare i 

ålderskategorin 41-50 som blivit intervjuade för studien hade fått ett konto hackat.  I de övriga 

ålderskategorierna har den största delen av användarna aldrig blivit utsatta för en angripare. 

Varken korstabell-analysen eller chitvå-analysen visar att det finns ett samband mellan de 

olika ålderskategorierna och om användarens konto har blivit hackat av en angripare. Det 

skiljer sig ifrån den teori som Castle et al. (2012) presenterar där det är vanligare att äldre 

personer blir mer utsatta för bedrägerier än yngre personer.  

 

Vid intervjuerna kom det fram att användarna i ålderskategori 18-30 samt 41-50 tror att en 

angripare anpassar sin metod efter vad angriparen är ute efter, vilket stämmer med Lindströms 

(2018) påstående om att olika angripare använder sig av varierande metoder för att söka reda 

på olika typer av information. Till exempel tror användarna i ålderskategori 18-30 samt 41-50 

att en angripare kan använda sig av en maskin eller ett system som testar olika kombinationer 

av tecken, alternativt om angriparen är ute efter att komma åt en specifik användares konton 

så söker de istället reda på just den användarens personliga information, till exempel via 

Facebook. Även användarna inom ålderskategori 31-40 tror att en angripare använder sig av 

den information som finns tillgänglig på internet för att komma åt olika konton alternativt av 

olika system. I ålderskategori 41-50 lägger en användare till att angriparens metod troligtvis 

skiljer sig beroende på om kontot eller systemet som angriparen vill komma åt är 
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professionellt eller personligt. I ålderskategori 51+ ansåg sig den ena användaren ha dålig koll 

på angriparens olika tillvägagångssätt, även om begreppet phishing var bekant ifrån 

arbetsplatsen. Inom ålderskategori 41-50 hade en användare genomfört en kurs på 

arbetsplatsen där fokus var att få information om de olika hoten och angriparens metoder för 

att komma åt olika konton. Däremot nämner ingen av de som blivit intervjuade för studien att 

angripare som kan använda sig av system eller programvaror också kan söka igenom de olika 

lösenorden gentemot en given ordlista som Hub & Capek (2011) benämner som en 

ordlisteattack. 

5.5 Användarnas kunskaper inom IT-säkerhet med fokus på 
lösenord 

 

Pilar et al. (2012) påstår att det är utbildningsnivån som är den faktor som påverkar 

användarens lösenordsvanor mest. Av de som besvarat enkätundersökningen är det en 

betydande del inom samtliga ålderskategorier som antingen är osäkra på sin kunskap eller 

anser sig ha dålig kännedom om IT-säkerhet med fokus på lösenordsvanor. Det skiljer sig 

något mellan de olika ålderskategorierna, men det finns inga signifikanta skillnader eller 

samband vid en chitvå-analys. Vid korstabell-analysen ses inte heller några större samband 

mellan ålderskategorierna och användarnas svar på enkätundersökningens fråga om 

användarnas kunskaper, även om de användare som anser sig ha god kännedom kring IT-

säkerhet med fokus på lösenordsvanor sjunker något i takt med an användarna befinner sig i 

en högre ålderskategori. De användare som har besvarat enkätundersökningen och befinner 

sig inom den lägsta ålderskategorin, 18-30, har däremot genomfört färre utbildningar eller 

genomgångar inom ämnet IT-säkerhet än användare som befinner sig inom de övriga 

ålderskategorierna, trots att de anser sig ha en bättre kunskap än de användare som befinner 

sig i en högre ålderskategori. De flesta av användarna som besvarat enkätundersökningen 

hade generellt sett aldrig genomfört någon form av utbildning eller genomgång inom ämnet 

IT-säkerhet med fokus på lösenordsvanor. Varken vid korstabell-analysen eller chitvå-

analysen kunde signifikanta samband upptäckas mellan användarens ålderskategori och de 

användare som genomfört någon form av utbildning eller genomgång av IT-säkerhet, med 

fokus på lösenordsvanor. Av de användare som blivit intervjuade för studien var det enbart en 

användare i ålderskategori 41-50 som hade fått en kurs i ämnet IT-säkerhet och 

lösenordshantering på sin arbetsplats.  

 

Av de två frågorna i enkätundersökningen, där de som svarade “ja” på frågan om de 

genomfört någon typ av genomgång eller utbildning i ämnet IT-säkerhet med fokus på 

lösenord, vidare svarade på gick det inte att genomföra någon chitvå-analys. Detta då en 

chitvå-analys kräver 30 eller fler svar inom vardera kategori för att kunna genomföras. Det 

totala antalet som svarade ”ja” på frågan om de genomfört någon form av utbildning eller 

genomgång i IT-säkerhet var 51. På frågan om hur längesedan det var de användare som 

genomfört någon form av utbildning faktiskt genomfört den svarade de flesta användarna att 

de genomfört sin utbildning, eller genomgång, för mindre än två år sedan. Vid en korstabell-

analys kunde inget samband mellan användarens ålderskategori och när användaren 

genomfört sin utbildning hittas. De flesta av användarna som genomfört någon form av 

utbildning eller genomgång, i IT-säkerhet med fokus på lösenordsvanor, har fått den på sin 

arbetsplats. Det alternativ som användarna främst väljer därefter är att de har genomfört 

utbildningen eller genomgång på en högskola eller ett universitet. Vid en korstabell-analys av 

frågan på var användarna har fått sin utbildning eller genomgång kan inget samband mellan 

ålderskategori och vart användarna har genomfört sina utbildningar upptäckas, även om det 

skiljer sig något mellan de olika svarsalternativen och ålderskategorierna. Istället för att 
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utbilda användaren i IT-säkerhet och lösenordshantering kan organisationens eller systemets 

administratörer besluta om ett antal regler, som användaren måste följa vid skapandet av 

lösenorden (Bafna & Kumar 2012). Dessa regler kallas för lösenordspolicys och kan till 

exempel bestå av regler för längden på lösenordet. Dessa lösenordspolicys är till för att höja 

säkerheten på de lösenord som organisationens eller systemets användare skapar själva (Bafna 

& Kumar 2012). En vanligt förekommande lösenordspolicy är att lösenordet bör bestå av 

minst åtta tecken, varav minst en stor bokstav, en liten bokstav, en siffra och ett specialtecken. 

Risken med att använda en lösenordspolicy är att användaren försöker att skapa ett lösenord 

som uppfyller lösenordspolicyn, men fortfarande är lätt att komma ihåg, vilket kan leda till att 

användaren trots kraven skapar ett svagt lösenord (Bafna & Kumar 2012). Vid en striktare 

lösenordspolicy påstår Bafna & Kumar (2012) däremot att det blir svårare för användaren att 

skapa ett lösenord och att de ofta misslyckas innan de lyckas skapa ett lösenord som uppfyller 

alla krav. I ålderskategori 51+ delger en användare i en av intervjuerna att det är lätt att 

misslyckas med att skapa ett lösenord som uppfyller eventuella policyers, vilket bekräftar 

Bafna & Kumar’s (2012) teori om att det blir svårare för användaren att skapa lösenord ju 

svårare lösenordspolicy ett system eller en organisation väljer att använda sig utav.  

 

Kunskapen om lösenord som de användare i intervjuundersökningen hade vid intervjutillfället 

hade de fått ifrån några olika källor, enbart en av användarna hade genomfört en kurs på 

arbetsplatsen som berörde området. I ålderskategori 18-30 säger sig en av användarna vid 

intervjun ha fått information om lösenordshantering ifrån de policys och krav som ställs vid 

skapandet av ett konto med lösenord, ifrån olika system och organisationer. Vid den andra 

intervjun av en användare i ålderskategori 18-30 påstår användaren att den kunskap 

användaren har idag kommer ifrån sunt förnuft. Båda de användare i ålderskategori 31-40 

säger vid sina respektive intervjuer har fått den kunskap de idag har om lösenordshantering 

ifrån en rad olika källor som till exempel media. En av användarna i intervjuundersökningen i 

ålderskategori 31-40 påstår dock att det som är svårt är att faktiskt praktisera de kunskaper 

som användaren har. Även användarna i ålderskategori 41-50 påstår sig ha fått kunskaper om 

lösenordshantering via media, även om en av användarna vid intervjutillfället säger sig ha 

använt en sökmotor för att själv söka upp information om hur ett säkert lösenord skapas då ett 

av användarens konton blivit hackat. Vid intervjuerna av användare i ålderskategori 51+ 

påstås det också att de kunskaper som användarna besitter kommer ifrån media. 

5.6 Vad saknar användaren för kunskaper om lösenord? 

 

På den sista öppna frågan i enkätundersökningen, där åsikter om vilken information 

användarna ansåg saknades eller information som användarna efterfrågade, svarade 

användarna både att de saknade information om riskerna med ett dåligt lösenord, att de saknar 

utbildning och information inom ämnet lösenordshantering som till exempel information om 

lösenordshanterare, samt att det fattas information om hur ett säkert lösenord skapas. Ett par 

användare tycker också att det borde erbjudas mer lättillgänglig information om ämnet 

lösenordshantering och IT-säkerhet, ytterligare en användare lägger till att det borde finnas 

information som även är lätt för äldre personer att förstå.  

 

I intervjuerna framgick det att den kunskap som de flesta av användarna hade om IT-säkerhet 

och lösenordshantering hade de fått reda på självmant via olika kanaler, exempelvis nyheter 

och de policys och krav som ibland ställs vid skapandet av lösenord. Enbart en av de som 

blivit intervjuade hade genomfört en kurs på arbetsplatsen. I ålderskategori 18-30 tror den ena 

användaren att det hade varit bra med en kurs på gymnasienivå som alla elever fick 

genomföra i en kurs inom datavetenskap. Användaren i ålderskategori 18-30 funderar även på 
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om IT-säkerhet och lösenordshantering hade varit kunskaper som skulle tentas av då 

informationen är så pass viktig. Den andra användaren som blivit intervjuad inom 

ålderskategori 18-30 erkänner sig för obrydd för att själv ta reda på information om IT-

säkerhet och lösenordshantering. I ålderskategori 31-40 föreslås det att det borde finnas mer 

information om hur ett säkert lösenord ser ut, samt hur det kan skapas, exempelvis vid varje 

registrering där ett nytt lösenord ska skapas. Detta tycker användaren i ålderskategori 31-40 

eftersom det annars är lätt att hitta på lösenord utan en tanke på säkerheten. Användaren i 

ålderskategori 31-40 tror också att lösenordshantering inte är information som användare över 

lag skulle söka upp själva, vilket stämmer överens med kommentaren ovan ifrån den ena 

användaren som blivit intervjuad i ålderskategori 18-30. Det föreslås också, av en av de 

användare som blivit intervjuade för studien inom ålderskategori 31-40, att det borde finnas 

en myndighet eller en plattform där information om IT-säkerhet och lösenordshantering kan 

samlas på ett ställe dit användaren vidare kan bli hänvisad. I ålderskategori 41-50 anser en av 

användarna i intervjuundersökningen att arbetsplatsen borde stå för utbildningar inom IT-

säkerhet och lösenordshantering, den andra användaren i ålderskategori 41-50 hade genomfört 

en utbildning i IT-säkerhet och lösenordshantering på sin arbetsplats. Den användare som 

genomfört en utbildning i IT-säkerhet och lösenordshantering på sin arbetsplats medgav att 

kursen till största del handlade om att få information om olika hot gentemot IT-säkerheten och 

lösenorden och att det saknats information om hur ett säkert lösenord skulle kunna skapas för 

att skydda sig mot dessa hot. Däremot erkänner användaren som genomfört kursen på sin 

arbetsplats att informationen om de olika hoten kompletterat den information användaren 

själv sökt reda på, då ett av användarens konton en gång blivit hackat. Vidare föreslår en av 

användarna i ålderskategori 41-50 att det, utöver utbildningar på arbetsplatsen där känslig 

information skyddas, borde skickas ut information om IT-säkerhet och lösenordshantering via 

mail och datortidningar. I ålderskategori 51+ har en av de användare som blivit intervjuad för 

studien tillgång till information om IT-säkerhet, lösenordshantering och hur säkra lösenord 

kan skapas på arbetsplatsens intranät. Utöver det har användaren börjat att uppmärksamma 

mer och mer information om IT-säkerhet och lösenordshantering i media. Den andra 

användaren i intervjuundersökningen inom ålderskategori 51+ saknar däremot information om 

olika typer av hot gentemot lösenorden och IT-säkerheten och tror att den kunskapen hade 

skapat en förståelse över vad användaren ska skydda sig och sina konton gentemot. Vidare 

föreslår en av de användare i ålderskategori 51+ som blivit intervjuade för studien att det 

skulle skickas ut broschyrer ifrån en myndighet, till exempel polisen, med information om hur 

ett säkert lösenord kan skapas samt information om IT-säkerhet. 

5.7 Sammanfattning av diskussion 

 

En del av syftet i den här studien var att undersöka om det fanns skillnader i lösenordsvanor 

inom olika ålderskategorier. Till grund för påståendet fanns bland annat hypotesen om att 

åldern spelar roll i till exempel hur användaren läser av och tolkar olika hemsidor (Etcheverry 

et al. 2012). Främst syftade studien till att lyfta problematiken ifrån olika mindre kategorier, 

som exempelvis specifika studentgrupper och yrkesgrupper. I avsnitten ovan kan det 

konstateras att det enbart är inom ett område, antalet tecken användaren väljer att utnyttja i 

lösenorden, som det finns ett signifikant samband mellan vilken ålderskategori användaren 

befinner sig inom och användarens lösenordsvanor. Utöver den specifika frågan i 

enkätundersökningen kunde inget signifikant samband upptäckas mellan användarens 

lösenordsvanor och ålderskategorin. Däremot kan det konstateras att, generellt sett, följer 

användarna i den här studien till stor del de teoretiska antaganden som tidigare gjorts inom 

området lösenordshantering. Som till exempel i det första avsnittet där användarna generellt 

sett väljer att byta ut lösenorden först när systemet kräver det, vilket går i linje med den teori 
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som Goldsborough (2018) tidigare presenterat, där det inte är nödvändigt för användaren att 

byta ut lösenorden före ett eventuellt hot skulle uppstå, beteendet bekräftas också av två 

användare vid intervjuundersökningen. Även det som Fagan et al. (2017) påstår om att den 

genomsnittliga användaren betydligt färre lösenord än det genomsnittliga antalet olika konton 

på nätet som uppgår till så mycket som 25 olika konton, styrks till viss del av resultatet ifrån 

den här studiens enkätundersökning, även om det visar sig att användarna som deltagit i den 

här undersökningen föredrar att nyttja 4-6 olika lösenord, där Acar, Belenkiy & Küpçü (2013) 

istället påstår att användaren nyttjar sju olika lösenord. Det forskas och utvecklas ständigt ny 

teknik som skulle kunna ersätta lösenorden för att skydda användarens information, till 

exempel forskas det kring biometriska metoder (Boriev, Nyrkov & Chernyi 2016). I 

intervjuundersökningen framgick det att användare upplever en kognitiv börda av att komma 

ihåg alla sina olika lösenord samt även gärna hittar olika personliga metoder för att komma 

runt dessa. Som Wollner (2017) beskriver är fördelen med biometriska autentiseringsmetoder 

att användaren enbart behöver ha med sig själv för att få åtkomst till sina konton. 

 

I intervjuundersökningen visar det sig dessutom att användaren, av olika orsaker, använder sig 

av olika metoder och knep i sin lösenordshantering, som exempelvis att rulla mellan några 

olika lösenord. Bland annat för att den kognitiva bördan annars skulle upplevas bli för stor. 

Det visar sig också i intervjuundersökningen att en del av användarna klassar sina konton där 

de konton som skyddar viktigare information får ett starkare lösenord. Vad användarna 

däremot anser vara ett starkt lösenord skiljer sig ifrån teorin. För att ett lösenord ska vara 

säkert påstår de flesta vid intervjuundersökningen att lösenordet bör vara åtta tecken långt, 

innehålla både stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. I teorin beskriver Juang & 

Greenstein (2018) att ett lösenord som innehåller 16 tecken är betydligt säkrare än ett 

lösenord som innehåller åtta tecken. Däremot bekräftar Chanda (2016) att om lösenordet 

innehåller stora och små bokstäver, specialtecken och siffror så ökar den givna uppsättningen 

tecken för angriparen att söka sig igenom. Anledningen till att användarna i 

intervjuundersökningen påstod att ett säkert lösenord skulle bestå av specifikt åtta tecken, 

stora och små bokstäver, siffror och specialtecken var för att de ofta dök upp i vad som Bafna 

& Kumar (2012) beskriver som en lösenordspolicy, där regler bestäms av en organisation 

eller administratör. Tillsammans med enkätundersökningens resultat där flest användare valde 

att byta ut lösenordet när systemet talade om det för dem kan det konstateras att användarna 

följer det beteende som systemen kräver av användaren, även om det framgick i 

intervjuundersökningen att det ibland sker motvilligt. Emellanåt anser dock användaren även 

att systemets krav och styrning är positivt, vilket dessutom styrks av en kommentar i 

intervjuundersökningen, där en användare är positiv till att systemet talar om när ett lösenord 

är starkt eller svagt.  

 

Ytterligare ett syfte med studien var att undersöka om användarna var medvetna om riskerna 

med olika typer av brister i lösenordsvanorna. I teorin beskriver Chanda (2016) att 

användarna inte förstår vikten av ett lösenord, vilket leder till att användaren skapar svaga 

lösenord. Vid enkätundersökningen visade det sig att de flesta av användarna inte kände till 

några av de begrepp och hot gentemot lösenorden som studien tog upp, vilket vidare 

besvarade detta ytterligare syfte med studien. I intervjuundersökningen spånade användarna 

kring angriparens olika metoder, men utöver den användare som fått sitt konto hackat och 

dessutom fått en kurs på arbetsplatsen, var kunskaperna mycket bristande. Däremot 

diskuterade sig användarna fram till att angriparna förmodligen använder olika metoder 

beroende på vilken information angriparen är ute efter, vilket går i linje med Lindströms 

(2018) påstående om att angriparen nyttjar varierande metoder för att ta reda på olika typer av 

information. I intervjuundersökningen kommenterar en användare att det är svårt att göra ett 
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lösenord helt oknäckbart gentemot system och maskiner som söker igenom lösenorden. 

Chanda (2016) beskriver i teorin att det med tillräckligt mycket datorkraft och hastighet inte 

finns något lösenord som i slutändan är säkert gentemot en Brute Force attack, men att det är 

lätt för användaren att göra det svårare för angriparen, med lite kunskaper.  

 

Det huvudsakliga syftet med studien, bortsett ifrån forskningsfrågan, var dock att undersöka 

vilken information användarna saknade och inom vilka ålderskategorier olika kunskaper 

saknades, samt vad som behövs för att olika kunskaper ska nå ut till användarna inom de olika 

ålderskategorierna, för att få igenom en praktisk förändring. Genom hela diskussionen och 

analysen i jämförelse till teorin väljer användarna till stor del ett riskfyllt beteende. Som till 

exempel finns det en risk i att användaren nyttjar samma eller liknande lösenord till flera av 

sina konton (Chanda 2016), vilket en stor del av användarna i den här studien påstår att de 

gör. Efter att ha diskuterat de olika delarna i studien, användarens lösenordsvanor, skapandet 

av lösenord, att komma ihåg lösenorden, samt medvetenhet och kunskaper om hot gentemot 

lösenord ovan, uppdagas även i den här studien stora brister i användarnas beteenden och 

kunskaper om lösenordsvanor. I en av intervjuerna anser en användare att det kanske hade 

varit bra att få mer kunskaper i vilka olika typer av hot och angripare som finns gentemot 

lösenorden, för att på så vis förstå varför och vad respondenten ska skydda sig emot. Vidare 

diskuterar användarna i intervjuundersökningen några olika lösningar för att åtgärda 

problemen med de bristande kunskaperna. Av användarna som deltog i 

intervjuundersökningen är det flera som tar upp att de kunskaper de har om lösenord idag har 

de fått ifrån de lösenordspolicys, som system och organisationer ibland kräver vid 

registreringar och skapandet av lösenord. De lösningar på problemen som föreslås är bland 

annat att en myndighet borde ta ansvar och samla informationen på ett ställe, dit användare 

kan söka sig för att skapa kunskap inom lösenordshantering. En annan användare funderar på 

om en sådan myndighet skulle kunna skicka ut broschyrer till samtliga hushåll för att sprida 

information om hur användaren skyddar sig gentemot olika hot och skapar sig ett säkert 

lösenord. I en intervju diskuterades det om möjligheten att information om hur ett säkert 

lösenord skapas skulle finnas vid varje registrering där ett nytt lösenord ska skapas. Kanske är 

det något utav dessa förslag som skulle fungera, trots att en av användarna beskriver sig själv 

som allt för obrydd och naiv för att själv söka reda på information om lösenordshantering. I 

studien som Juang & Greenstein (2018) genomfört undersöker de möjligheten att visa bilder 

och små tips vid inloggningen för att användaren ska komma ihåg ett lösenord som består av 

en fras på sen slumpmässiga ord. En del av syftet för den här studien var att undersöka vad 

som saknades för att nå ut till respektive ålderskategori för att få igenom en praktisk 

förändring i lösenordshantering. Kanske skulle en praktisk förändring kunna ske om det idag 

fanns en myndighet som samlade all information på ett ställe, i kombination med förslaget 

ifrån Juang & Greenstein (2018) om att visa bilder och tips på hur ett säkert lösenord kan 

skapas vid registreringen av konton och nya lösenord, samt att den policy som idag finns vid 

registreringar av lösenord uppdateras med jämna mellanrum. 
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 Slutsats 6
 

För att inledningsvis besvara forskningsfrågan för studien som lyder Hur skiljer sig 

lösenordsvanorna åt mellan olika ålderskategorier? kan det konstateras att inget samband 

mellan användarens ålderskategori och lösenordsvanor har upptäckts. Även om det upptäcktes 

ett signifikant samband mellan en fråga i enkätundersökningen och användarens 

lösenordsvanor är det inte tillräckligt för att ett samband ska finnas mellan användarens 

ålderskategori och användarens generella lösenordsvanor. Däremot diskuterades det flitigt om 

möjliga lösningar på problemet vid intervjuundersökningen. Generellt sett är användarna i den 

här studien överens om att lösenord och IT-säkerhet inte är kunskaper som självmant skulle 

sökas upp, såvida ett intrång inte först har skett. Det kan tyckas att det är lite väl sent att läsa 

på om hur ett säkert lösenord ska se ut först efter ett eventuellt intrång. Även om användarna 

uttrycker en viss irritation över att systemet talar om för dem hur de ska bete sig på vissa 

punkter, upplevs det också positivt. En möjlig lösning på problemet med användarens 

bristande lösenordsvanor och kunskaper skulle kunna vara att de policys och krav som de 

systemen generellt sett ställer idag uppdateras med mer information om orsaker till varför 

policyn ser ut som den gör, vilka hot ett starkt lösenord skyddar gentemot och kanske 

presenterar en vidare hänvisning till en webbsida med mer samlad och översatt information 

om rekommenderad lösenordshantering. Denna webbsida skulle kunna finnas och 

administreras i Sverige, likväl som i något av de övriga medlemsländerna i EU då GDPRs 

förordningar gäller i hela EU. Information om lösenordshantering är något som användare 

idag, trots omfattande forskning inom området, tycks sakna och den kunskap som användarna 

har kring skapandet av säkra lösenord visar sig i den här studien till stor del grunda sig i de 

rådande lösenordspolicyerna som krävs av systemen. Problemet tycks vara att de policyer som 

systemen använder idag är föråldrade och inte går i linje med den aktuella forskningen, där till 

exempel Juang & Greenstein (2018) påstår att ett lösenord som innehåller 16 tecken är 

betydligt säkrare än ett lösenord som innehåller åtta tecken, när Bafna & Kumar (2012) påstår 

att vanliga lösenordspolicyer endast kräver åtta tecken.  

 

Enligt Juels & Ristenpart (2014) skyddas lösenord ofta i databaser av till exempel en 

krypteringsfunktion. Nytt sedan 2018 och GDPRs intågande i EU är att alla webbplatser, 

byråer, företag och organisationer som hanterar personlig information garantera 

informationens säkerhet, både genom design och som standard i alla operationer (Raponi & 

Pietro 2018). Att ett lösenord förvaras på ett osäkert sätt kan leda till att konfidentialiteten av 

lösenorden äventyras, oavsett hur starkt en användares lösenord är. Säkerheten i ett system om 

en användare nyttjar ett svagt lösenord, kan leda till att krypteringen av flera användares 

lösenord äventyras (Chanda 2016). Problematiken ligger således inte enbart på användaren 

och användarens enskilda lösenordsvanor, istället är det ett gemensamt problem för samtliga 

system i EU som faller under GDPR, som både kräver att den enskilde användaren får mer 

kunskaper, samt att de system och de som administrerar systemen, där lösenord krävs 

uppdaterar sina policyer i linje med rådande forskning, samt att information och tips om 

lösenordshantering och aktuell forskning samlas på ett gemensamt ställe. 
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6.1 Metodreflektion 

 

Vad gäller strategin för den här studien fungerade det mycket väl att använda en multi-

strategi, där en metod föregick den andra. Även om det krävdes omfattande arbete både i form 

av förberedelser, men också under genomförandet, var det i slutändan värt det. Detta då de 

olika typerna av insamling av information fångade området lösenordsvanor ifrån olika 

vinklar. Studiens design kallas i teorin för en sekventiell transformativ design där en 

insamling av empiri föregår den andra, men där resultatets analyser och tolkningar vidare 

integreras i varandra. För den här studien fungerade den designen mycket väl då resultatet 

ifrån de två olika empiriska insamlingarna kompletterade varandra. Att först genomföra en 

mer neutral och opersonlig enkätundersökning resulterade i jämförbara siffror som gick att 

analysera på ett opartiskt vis. Att sedan efter enkätundersökningens resultat fånga upp 

intressanta kompletterade områden och vidare genomföra intervjuer skapade en djupare 

nyans, med mer förståelse för bakomliggande orsaker till vissa av studiens områden. Utan att 

kombinera de två olika typerna av undersökningar hade det varit svårt att undersöka de olika 

underliggande syftena, även om en enkätundersökning hade räckt för att besvara 

frågeställningen. Att kombinera två empiriska insamlingar är tidskrävande och resultatet som 

ska analyseras blir i slutändan mycket omfattande.  

 

Hade urvalet till enkätundersökningen varit större hade det varit enklare att genomföra chitvå-

analyserna och det hade resulterat i ett betydligt mer representativt urval för populationen. Det 

hade också varit bättre om respondenten själv hade fått ange antingen sitt födelsedatum eller 

sin aktuella ålder eftersom chitvå-analyserna då hade kunnat genomföras mer varierande för 

att upptäcka fler eventuella samband mellan användarens ålder och lösenordsvanorna. 

Nackdelen med intervjuerna är att det saknades en standardisering för analyserna vilket gör att 

resultatet kan bli svårt att replikera. Det kan också vara svårt att få fram samma resultat med 

andra respondenter. Däremot i kombination med enkätundersökningen skapade intervjuerna 

ett djup i studien som inte hade varit möjlig att få fram vid endast en enkätstudie. 

Enkätstudiens resultat stämde mycket väl överens med tidigare studier vilket gör att ett 

liknande resultat borde överensstämma även vid liknande undersökningar i framtiden.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

 

Vid vidare forskning hade det varit intressant att undersöka organisationer som driver system 

som ställer olika krav på användaren vid skapandet av lösenord, för att ta reda på vad deras 

beslut om policy grundar sig i, samt varför deras policy ser ut som den gör. Det hade också 

varit intressant att undersöka vilken myndighet som i slutändan har ansvaret över att sprida 

information och kunskap om lösenordshantering. Ytterligare studier hade kunnat genomföras 

inom andra geografiska områden för att undersöka om lösenordsvanorna skiljer sig 

däremellan. Det hade också varit intressant att vända på undersökningen och undersöka 

huruvida användaren förstår värdet av informationen som lösenorden beskyddar, till exempel 

i den här studien nyttjar några användare olika svårighetsgrader av lösenord till olika typer av 

konton, men hur ska användaren då gradera sina olika typer av konton? 
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Bilaga A - Enkätformulär 
 

Lösenordsvanor – en enkätundersökning 

Den här enkäten undersöker om det finns skillnader eller likheter i lösenordsvanor mellan 

olika ålderskategorier, samt undersöker kunskaper gällande säkerheten kring lösenord och 

lösenordsvanor samt kunskaper om hur ett säkert lösenord skapas och kännedom kring hoten 

gentemot lösenord.  

 

Undersökningen genomförs av en student i syfte att införskaffa underlag till en studie för en 

kandidatuppsats inom ämnet informatik på Högskolan i Borås.  

 

*Denna enkät är helt anonym* 

 

Enkäten innehåller frågor som besvaras genom att kryssa i det svarsalternativ som bäst passar 

in på dig 

 

Om du har olika lösenordsvanor till olika webbtjänster, besvara gärna frågorna med de 

tjänster du använder oftast i åtanke i så fall, till exempel din mail, sociala medier eller 

lösenorden på din arbetsplats 

 

Ange din ålder: 

 

  18-30 

 31-40 

 41-50 

 51-60 

 61+ 

  

 

Följande frågor behandlar dina lösenordsvanor: 

 

1. Hur ofta byter du i genomsnitt ut lösenorden till dina privata webbtjänster? 

o 0-5 månader 

o 6-12 månader 

o Vartannat år 

o Mer sällan 

o När systemet kräver att jag gör det 

o Aldrig 

 

 

2. Hur ofta byter du i genomsnitt ut lösenordet på din arbetsplats? 

o 0-5 månader 

o 6-12 månader 

o Vartannat år 

o Mer sällan 

o När systemet kräver att jag gör det 

o Vi använder oss inte utav lösenord 

o Aldrig 
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3. Använder du samma lösenord till flera av dina konton? 

o Ja 

o Ja, men bara till några konton 

o Nej, men jag har liknande lösenord till flera konton 

o Nej 

 

 

4. Använder du samma lösenord till andra webbtjänster som till ditt mailkonto? 

o Ja 

o Nej, men liknande 

o Nej 

 

 

5. Använder du samma lösenord till privata webbtjänster som till sin arbetsplats? 

o Ja 

o Nej, men liknande 

o Nej 

 

 

6. Hur många olika unika lösenord använder du dit utav? 

o 1 – 3 

o 4 – 6 

o Fler än 7 

 

 

7. Innehåller ditt lösenord någon form av personlig information? 

o Ja 

o Nej 

o Till viss del 

o Kanske 

 

 

8. Hur många antal tecken har du vanligtvis i de lösenord du själv skapar?  

(inklusive boktäver, siffror och specialtecken) 

o Det antal som webbsidan kräver  

o Mindre än 10 tecken 

o Fler än 10 tecken 
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9. Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt tillvägagångssätt när du skapar nya 

lösenord? 

 

o Jag väljer meningsfulla personliga lösenord 

(t ex. namn på familjemedlemmar, gatuadress) 

o Jag kombinerar meningsfulla personliga detaljer 

(t ex. namn1990) 

o Jag väljer namn på saker som är fysiskt tillgängliga 

(t ex. märket på mobiltelefonen) 

o Jag väljer ett slumpmässigt tangentbordsmönster 

(t ex. qwerty, 123456) 

o Jag väljer en slumpmässigt vald kombination av bokstäver och tecken 

(t ex. G&kl75mNj3) 

o Jag väljer ut en lösenstruntfras  

(t ex. MuminFräschaFiskarFotar) 

 

 

10. Hur kommer du vanligtvis ihåg dina lösenord? 

o Jag skriver ner dem på ett speciellt ställe 

o Jag använder mig av en programvara/applikation  

o Jag kan mina lösenord utantill 

 

 

11. Använder du dig av de tjänster webbläsaren erbjuder för att spara dina lösenord till 

nästa gång du besöker webbsidan? 

o Ja 

o Nej 

o Ibland 

o Vet ej 

 

 

12. Känner någon annan till dina lösenord? 

o Ja, familjemedlem/-mar 

o Ja, kollegor och/eller nära vänner 

o Kanske / Jag minns inte 

o Nej, det är bara jag som känner till dem 
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Följande frågor behandlar din kännedom om eventuella hot mot IT-säkerheten 

 

Följande fråga, 13, går att besvara med flera av alternativen 

13. Känner du till något at följande begrepp? 

*Markera samtliga av de alternativ du känner till* 

o Phishing 

o Brute Force 

o Keylogging 

o Social Engineering 

o Nej, jag känner inte till något av ovanstående begrepp 

 

14. Har något av dina konton blivit hackat? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej / Kanske 

 

Följande frågor behandlar din erfarenhet och kunskap kring IT-säkerhet: 

 

15. Upplever du att du har god kännedom om IT-säkerhet med fokus på lösenordsvanor? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej / Kanske 

 

16. Har du fått någon form av genomgång eller utbildning i IT-säkerhet? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej / Kanske 
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Om du svarade ja på föregående fråga (16), vänligen besvara följande två frågor:  

 

17. Hur längesedan var det du genomförde genomgången/utbildningen i IT-säkerhet och 

lösenordsvanor? 

o Mindre än 2 år sedan 

o För ca 3 – 5 år sedan 

o För mer än 6 år sedan 

o Vet ej / Minns inte 

 

 

18. På vilken nivå var den genomförda genomgången/utbildningen i Itsäkerhet och 

lösenordsvanor? 

o På grundskolenivå 

o På högskola/universitetsnivå 

o Genomgång på arbetsplatsen 

o Övrigt: _____________________________________ 

  

Svara gärna fritt på följande fråga:  

 

19. Vilken information eller typ av utbildning saknar du inom ämnet IT-säkerhet och 

lösenordsvanor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att besvara min undersökning! 

 

Vänliga Hälsningar 

  Sandra Andersson 

  S130581@student.hb.se 
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Bilaga B - intervjufrågor 
Frågorna i sig härstammar delvis ifrån enkätundersökningen, men är också en 

vidareutveckling av dem. Vissa frågor är helt nya, men en del är direkt tagna, men kanske 

något omformulerade, utifrån enkäten för att få djupare och längre svar samt vidare 

förklaringar och bakomliggande tankar. Nedanstående frågeordning var inte bindande under 

intervjutillfällena utan anpassades efter respondenten.  

 

 

o Hur tror du en angripare går till väga för att knäcka lösenord? 

 

o Hur tror du ett säkert lösenord ser ut? 

 

o Hur ofta byter du ut dina lösenord? 

o Varför?  

 

o Använder du samma lösenord till flera av dina konton?  

o Är arbetsplatsen unik, varför? 

 

o Använder du webbläsarens hjälp för att komma ihåg lösenord och annan information? 

o Varför/Varför inte 

o Vad har du för tankar kring andra lösenordshanterare? 

 

o Har du fått någon utbildning inom lösenordshantering eller IT-säkerhet? 

 

o Var/hur har du lärt dig det du kan om lösenord?     

 

o Var eller hur skulle du vilja få information om lösenordshantering? 

 

o Vilka kunskaper saknar du när det handlar om lösenordshantering/vanor? 

 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har vi 
skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är 
andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 
systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 
programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 
och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 
Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 
systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   
Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 
forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning 
manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är 
en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället 
med utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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