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Sammanfattning 

Teknikutvecklingen har gått framåt i en rasande takt de senaste åren. En sak som 

utvecklats desto långsammare är säkerhetstänkandet kring lösenordshantering. Det 

är vida känt att organisationer skyddar sig mot externa hot som virus etc. Något 

som förbises är det mänskliga hotet, människor kan utgöra interna hot mot 

organisationer medvetet eller omedvetet.  

I detta arbete kan du läsa vilka skillnader som förekommer samt vilka lärdomar 

som kan dras mellan tre olika organisationer angreppssätt att hantera 

användningen av lösenord. 

 

Nyckelord: Lösenordshantering, säkerhetstänkande, lärdomar, skillnader, interna 

och externa hot, lösenord. 

 



 

 I 

Innehållsförteckning 

 

1 Introduktion ...................................................................................... 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................. 2 

2 Bakgrund ........................................................................................... 3 

2.1 Hot och sårbarhet ............................................................................................. 3 

2.2 Skydd ............................................................................................................... 4 

2.3 Vem bär ansvaret? ........................................................................................... 5 

3 Problem .............................................................................................. 6 

3.1 Problemfråga .................................................................................................... 6 

3.2 Delfrågor .......................................................................................................... 6 

3.3 Avgränsning ..................................................................................................... 7 

3.4 Förväntat resultat ............................................................................................. 7 

4 Metod ................................................................................................. 8 

4.1 Enkätundersökning .......................................................................................... 8 

4.2 Sammanställning och analys ............................................................................ 9 

4.3 Intervju ............................................................................................................. 9 

5 Genomförande ................................................................................ 10 

5.1 Enkäten .......................................................................................................... 10 

5.2 Val av organisationer ..................................................................................... 10 

5.3 Frågorna ......................................................................................................... 11 

5.4 Svar på frågorna ............................................................................................. 11 

5.4.1 Sammanfattning ................................................................................... 16 

5.5 Analys av enkätsvaren ................................................................................... 16 

5.5.1 Bank – kommun ................................................................................... 17 

5.5.2 Bank - Företag ...................................................................................... 17 

5.6 Intervjuer ........................................................................................................ 17 

5.6.1 Frågor för alla ....................................................................................... 18 

5.6.2 Intervjun med säkerhetsansvarig på banken ......................................... 18 

5.6.3 Intervjun med säkerhetsansvarig på kommunen .................................. 19 

5.6.4 Intervju med säkerhetsansvarig på företaget ........................................ 19 

5.7 Kort analys av intervjuerna ............................................................................ 19 

5.7.1 Bank – Kommun .................................................................................. 19 

5.7.2 Bank – Företag ..................................................................................... 20 



 

 II 

6 Analys .............................................................................................. 21 

6.1 Delfråga 1 ...................................................................................................... 21 

6.1.1 Bank ..................................................................................................... 21 

6.1.2 Kommun ............................................................................................... 21 

6.1.3 Företag .................................................................................................. 21 

6.1.4 Analys av delfråga 1 ............................................................................. 22 

6.2 Delfråga 2 ...................................................................................................... 23 

6.2.1 Bank ..................................................................................................... 23 

6.2.2 Kommun ............................................................................................... 23 

6.2.3 Företaget ............................................................................................... 23 

6.2.4 Analys av delfråga 2 ............................................................................. 24 

6.3 Delfråga 3 ...................................................................................................... 25 

6.3.1 Bank ..................................................................................................... 25 

6.3.2 Kommun ............................................................................................... 25 

6.3.3 Företaget ............................................................................................... 25 

6.3.1 Analys av delfråga 3 ............................................................................. 26 

6.4 Delfråga 4 ...................................................................................................... 26 

6.4.1 Bank ..................................................................................................... 27 

6.4.2 Kommun ............................................................................................... 27 

6.4.3 Företaget ............................................................................................... 27 

6.4.4 Analys av delfråga 4 ............................................................................. 27 

6.5 Analys av resultat .......................................................................................... 28 

6.5.1 Delfråga 1 ............................................................................................. 28 

6.5.2 Delfråga 2 ............................................................................................. 28 

6.5.3 Delfråga 3 ............................................................................................. 29 

6.5.4 Delfråga 4 ............................................................................................. 30 

7 Slutsatser och lärdomar ................................................................. 31 

7.1 Generellt ........................................................................................................ 31 

7.2 Bank ............................................................................................................... 31 

7.2.1 Förbättringsförslag för banken ............................................................. 31 

7.3 Kommunen .................................................................................................... 31 

7.3.1 Förbättringsförslag för kommunen ....................................................... 32 

7.4 Företaget ........................................................................................................ 32 

7.4.1 Förbättringsförslag för företaget .......................................................... 32 

7.5 Diskussion...................................................................................................... 33 



 

 III 

7.6 Förslag till fortsatt arbete ............................................................................... 33 

8 Källor ............................................................................................... 34 

9 Bilagor .............................................................................................. 36 

9.1 Bilaga 1 – Intervju av bank ............................................................................ 36 

9.2 Bilaga 2 – Intervju med kommunen .............................................................. 37 

9.3 Bilaga 3 – Intervju med företag ..................................................................... 39 

 

 



Säkerhetsmedvetenhet gällande lösenordshantering. 

 1 

1 Introduktion 

Teknikutvecklingen har gått framåt i en rasande takt de senaste åren. En 

individundersökning gjord av PTS visar att användandet av Internet dagligen har ökat 

från 45 % år 2002 till 77 % år 2010. Det är en ökning med 32 % på 8 år PTS (2010). 

Men även om tekniken rusar framåt inom det området så går det desto trögare inom 

ett annat område, nämligen säkerhetstänkandet kring lösenordshantering. Det är vida 

känt att företag måste skydda sig mot virus och andra externa hot (Thomson, 2002). 

Vad som ofta förbises är att företagens anställda också kan utgöra ett hot, delvis på 

grund av bristande kunskaper inom säkerhetstänkande. Det förekommer även att 

någon anställd vill skada organisationen. Detta blir ett internt hot. Kan det vara så att 

de anställda har bristande kunskaper inom lösenordshantering? Vem ska se till att de 

anställda förstår hur viktigt det är med lösenord? Enligt Potter (2008) ska 

organisationen se till att de anställda blir kunniga inom det ämnet, dessutom måste de 

anställda förstå riskerna för att kunna bli bättre på lösenordshantering.  

Vi lever idag i ett samhälle som blir mer och mer teknikorienterat. Datorer används på 

de flesta arbetsplatser och människor blir mer och mer teknikberoende. Tekniken 

innebära stora fördelar för företag men skapar också stora sårbarheter, så det gäller att 

vara uppdaterad kring säkerhetsfrågor.  

Det används lösenord eller koder dagligen utan att människor ens tänker på det. Vid 

uttag av pengar används ett kontokort samt en 4-siffrig kod. Koden och kontokortet 

utgör ett så kallat komplement. De vill säga att pengar inte kan tas ut utan att ha 

tillgång till båda delarna. Det kallas även för flerfaktorslösning. Innehavaren använder 

sig av något fysiskt som i detta fall ett kort och något som enbart innehavaren vet för 

att autentisera sig (Sabzevar & Stavrou, 2010). Med datorer fungerar det ofta på 

ungefär samma sätt fast utan något fysiskt objekt. Det går inte logga in på t.ex. 

Facebook utan användarnamn och lösenord. Detta kallas för enfaktorslösning då 

används det något som endast användaren känner till (Sabzevar & Stavrou, 2010). Det 

går att försvåra ett intrång ytterligare genom att dölja användarnamnet men det är 

svårt då användarnamn nästan alltid är publika i någon form. Därför blir det ännu mer 

viktigt med god kunskap om lösenordshantering. 

I en artikel av Wallström (2011) visas det att banker och försäkringsbolagen leder IT-

investeringarna stort. Deras IT-budget är 32,4 % i förhållande till omsättningen och 

närmaste som är media ligger på en it-budget på 4,8 % av omsättningen, därefter 

kommer offentlig sektor på 4,4 %. Kan dessa skillnader innebära att det skiljer sig i 

säkerhetsmedvetande mellan olika organisationer? Det är viktigt att ledning och 

personal inom olika organisationer är medvetna om riskerna med dålig 

lösenordshantering.  

På en bank hanteras kundernas pengar, stora belopp kan förflyttas mellan konton.  

En offentlig myndighet som en kommun hanterar en mängd olika verksamheter, 

socialtjänst, vård, skola, kommunal budget och löneutbetalningar m.m. Detta gör även 

att kommuner ska ha en hög säkerhetsnivå.  

På ett mindre, privat, företag hanteras det löner, försäljningar och inköp m.m. För det 

lilla företaget är summorna av pengar inte lika stora som exempelvis en bank men 

relativt för företaget kan det ha motsvarande värde. På grund av detta ligger det i 

företagens intresse att ha en hög säkerhetsnivå. 
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Denna undersökning om säkerhetsmedvetenhet gällande lösenord görs då det är ett 

aktuellt och viktigt ämne. Det kan antas att banker har mycket höga krav på säkerhet, 

bland annat sett utifrån den IT-satsning banken har. Därav kan det vara intressant att 

se om det skiljer sig mellan bank och övriga organisationer och därefter se vilka 

lärdomar som kan dras av undersökningen. 

1.1 Syfte 

Syftet är att dra lärdomar utifrån olikheter som kan tänkas finnas vid en kartläggning 

av tre olika organisationer (med helt olika inriktningar), när det gäller deras 

arbetssätt/förhållning till lösenordshantering. 
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2 Bakgrund 

2.1 Hot och sårbarhet 

De flesta organisationer med anställda, offentliga som privata bör använda sig av en 

Informationssäkerhetspolicy. Men vad kan en Informationssäkerhetspolicy innebära 

och vad är syftet? Statskontoret (1997, s. 21) skriver att:  

”För att skapa medvetenhet och engagemang från personalens sida i 

frågor som rör IT-säkerhet måste ledningen på ett tydligt sätt uttala sin 

syn på IT-säkerhet. Det är lämpligt att göra detta i ett dokument som 

anger övergripande policy med tillhörande riktlinjer eller strategi i IT-

säkerhetsfrågor.” de skriver även att ”Policydokumentet ska ge 

ledningens syn på behovet av IT-säkerhet.”  

Det är upp till företagen att designa sin egen säkerhet, hur de ska skydda sig mot 

externa och interna hot. Enligt Thomson (2002, s. 8) fokuserar organisationer främst 

på externa hot ”Most organizations focus on external threats to their operations, 

spending time — and extensive budgets — building firewalls, fighting viruses, etc, 

owing to widely held beliefs that the external threats are rife.” Då de fokuserar på 

externa hot missar de givetvis interna hot. 

Exempel på externa hot kan vara hackers som vill göra intrång i en verksamhets 

server för att komma åt information av olika slag. Ett enkelt sätt att skydda sig mot 

det är att hålla sina datorsystem uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna 

som finns tillgängliga. 

Dictionary attack är ett exempel på ett annat hot som går ut på att knäcka lösenord. 

Det innebär att någon eller några använder sig av ett program där det finns en ordlista 

med flera tusen ord. Oftast är listan fylld med ord som vanligtvis används till lösenord 

till exempel 123456 (Owens & Matthews, 2008). Ordlistan kan även designas efter 

individ. Hackern skriver in alla offrets nära och käras namn för att testa dem. Med 

hjälp av flera ordlistor och ett program testar de att logga in på ett system tills alla 

kombinationer är använda. 

Ett annat är brute-force. Yapp (2001, s. 15) skriver att “An attacker will simply try all 

possible passwords — one-characters, two-characters, characters with numbers etc.”. 

Det är inte riktigt samma sak som dictionary attack, då brute-force mer testar alla 

kombinationer som finns. Det tar givetvis längre tid att testa allt. Dessa två exempel är 

på både externa och interna hot. Det lättaste och mest effektiva sättet att skydda sig 

mot dessa två typer av attacker är att använda sig av långa och komplicerade lösenord 

vilket Yapp (2001, s. 15) skriver ”To resist this type of attack, the password system 

(and local policies and procedures) should encourage memorable, long, mixed 

characters passwords and should have long password set-up times in order to reduce 

the speed of the brute force attack.”. Människor kan tänkas använda sitt barns namn 

och dess ålder, och det är ganska lätt att gissa sig till. Antingen lyckas 

angriparen/angriparna med att få fram en fungerande inloggning eller inte. Den 

enskilde individen kan göra det svårare och förhindra dem från att lyckas genom att 

god säkerhetsmedvetenhet gällande lösenordhantering. Enligt Matteo, m.fl. (2009, s. 

1) beror de svaga lösenorden på att människor ofta väljer att kringgå säkerheten om de 

anser att deras arbete blir komplicerat om de följer regelverket gällande lösenorden. 

Att följa regelverken kan dessutom innebära att lösenorden kan vara svåra att komma 

ihåg:  
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"As Richard Smith paradoxically notes, password best practice simply 

that "the password must be impossible to remember and never written 

down". In light of this, it is not very surprising that users often 

knowingly choose to use weak passwords or circumvent security best 

practices, since the perceive that following them would get in the way 

of doing their work."  

 

Hur hjälper verksamheterna personalen att använda och komma ihåg starka lösenord? 

Att komma ihåg ett lösenord kan vara lätt men blir det flera kan det behövas en 

strategi för att komma ihåg dem. Ett exempel på sådan strategi vore att göra som 

Gehringer (2008, s. 4) tar upp här:  

 

”E.g., take the first 2 letters of the URL (or user ID or hostname or 

whatever you are logging onto), in reverse order as the first two letters 

of the password and your own initials, again in reverse order, as the 

last two letters of the password. Insert digits 01234 ... as needed in the 

middle to satisfy any length requirements.”  

 

Det han skriver är att du exempelvis tar de första två bokstäverna i URL:en, 

användarnamnet eller det användaren använder för att logga in med. Byter ordningen 

på de två bokstäverna lägger till sina initialer vänder även på dem också, sen lägger 

du till antalet siffror som behövs för att uppnå kraven av lösenordet. Lösenordet blir 

väldigt udda och svårt att gissa samt användaren har ett enkelt sätt att komma ihåg 

lösenordet. Det går ju även att bygga på denna strategi själv t.ex. kan användaren när 

han skriver in de jämna siffrorna tänka på att hålla nere shift-knappen, för att göra de 

siffrorna till tecken istället. 

2.2 Skydd 

Vilka anställda inom organisationen behöver då en utbildning och inom vad, för att 

det ska bli en större medvetenhet bland de anställda? Statskontoret (1997, s. 110) 

skriver att ”Man kan utgå från att så gott som all personal inom en organisation som 

använder IT behöver någon form av utbildning i IT-säkerhetsfrågor. Men behovet 

varierar givetvis en hel del mellan olika personalkategorier, beroende på 

arbetsuppgifter och förkunskaper”. Enligt Statskontoret (1997) ska organisationerna 

nästan se på alla anställda med samma synsätt då det gäller säkerhet.  

I en artikel av Abreu (2000, s. 1) citeras Kevin Mitnick: "People are the weakest 

link," Mitnick said. "You can have the best technology, firewalls, intrusion-detection 

systems, biometric devices and somebody can call an unsuspecting employee. That's 

all shewrote, baby. They got everything." Enligt honom är människan alltså den 

svagaste länken. Det är inte bara Kevin Mitnick som säger detta utan även Sivanesan 

(2011, s. 15) “People will always be the weakest link in the battle to protect corporate 

information and data from attackers.”. Det spelar som helst ingen roll hur bra teknik 

verksamheten har om personalen inte har tillräcklig kunskap gällande säkerhetsfrågor. 

Men utbildning är inte allt. Verksamheten måste också se till att tillhandahålla den 

utrustning som krävs för att personalen ska kunna leva upp till det utbildningen 

kräver. Dessutom är det viktigt att verksamheterna följer upp utbildningen. 

Intrångsdetekteringssystem hjälper inte om användaren glömt logga ur ditt e-

postprogram när du går på lunch etc. Ett annat exempel är att utbildningen inte hjälper 

om en användare låter bli att stänga av datorn på natten därför det tar lång tid att starta 

datorn på morgonen. Vad skyddar den då? 
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Även Yapp (2001, s. 14) säger att dålig lösenordspolicys är ett internt hot.  

“The greatest threat to security is still from the inside, which is where 

nearly 70% of all frauds, misuses and abuses still come from. The 

perception may be that the hacker is the major threat, but poor 

password policies and controls are an internal problem.”  

Fortfarande efter tio år är det otydliga säkerhetspolicys som är ett av problemen när 

det gäller lösenordshantering, Sivanesan (2011, s. 16) säger att “Clear and concise 

security policies that are accurately aligned to an organisation’s security risks should 

underpin all efforts to effectively manage against insider threats and attacks to exploit 

an organisation’s personnel.”. Vad mer behövs göra för att hjälpa de anställda att lära 

sig att använda säkra lösenord? Enligt Potter (2008, s. 10) behöver ledningen få 

personalen att förstå riskerna med just det jobbet de utför ”Employees must also 

understand the risk involved with the work they are performing, as computerised 

attacks become more sophisticated and attackers are increasingly motivated by 

profit.” Som Potter (2008) skriver här i artikeln är de som gör en attack motiverade av 

att tjäna pengar. Det kan bli ett problem om de är mer motiverade än de som ska 

skydda systemet. Potter (2008, s. 10) skriver även att “Be sure to not only explain the 

incident to your user population, but also explain the impact that it had on the 

company”. Kortfattat gäller det att informera personalen vad problemen kan orsaka. 

Exempelvis om någon som gör en attack mot en e-post och kommer åt den. Då kan 

den personen läsa all den inkomna e-post som finns där samt skicka e-post. Den som 

gör attacken kan också läsa skickade e-postbrev då människor ofta inte tänker på att 

rensa skickade e-postbrev. 

2.3 Vem bär ansvaret? 

Vem är ansvarig för säkerheten i organisationerna? Vem ser till att personalen läser 

igenom policyn och följer den? Är det allas ansvar eller har de någon ansvarig för 

allt? Enligt Hedström (2010) ligger det yttersta ansvaret för informationssäkerheten 

hos ledningen. Enligt Potter (2008, s. 9) är det allas ansvar att organisationen är säker 

”Security is everyone’s responsibility.” och genom att dela upp ansvaret på många 

individer istället för att några få utvalda är ansvariga, kan fienden motarbetas ”By 

spreading the responsibility around, we stand a fighting chance against an enemy that 

always seems one step ahead.”. Personalen ska enbart vara ansvarig över den 

informationen de behöver för att utföra ditt dagliga arbete som Potter (2008, s. 10) 

skriver: ”They should be responsible for protecting the resources they need for their 

daily jobs”. Potter (2008) menar att genom låta användarna vara ansvariga för de 

resurser de behöver för sitt dagliga arbete ökar säkerheten inom organisationen.  
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3 Problem 

Eftersom vi lever i ett IT-beroende samhälle är det viktigt för all personal i alla 

verksamheter att vara säkerhetsmedvetna gällande lösenordshantering. Detta då 

olämplig användning av lösenord kan ge förödande följder för både personen i fråga 

och företaget i sig. Det faller alltså på företagens lott att se till att personalen är 

medvetna om detta och att de följer de policys som finns. I en föreskrift utgiven av 

Hedström (2010, s. 9) på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skrivs att 

”God informationssäkerhet förutsätter att all berörd personal känner till och 

medverkar till att gällande regelverk följs.”. 

Ser alla organisationer till att alla policys och regelverk följs? Finns det tydliga 

riktlinjer och Informationssäkerhetspolicys gällande lösenordshantering på företag? 

Har denna information gått ut till de anställda? På vilket sätt ser företagen till att 

personalen tittar igenom informationssäkerhetspolicyn? Hur många anställda kan med 

gott samvete säga att de följer den efter att de läst informationssäkerhetspolicyn? Vad 

för kunskaper har personal på olika verksamheter om säkerhet, är det så att de saknar 

kunskaper om lösenordshantering?  

Visionen kan alltså tyckas tydlig men lämnar många frågor efter sig, vi kan utgå ifrån 

att det inte är alla företag som ser till att de anställda är informerade även om det finns 

tydliga regelverk och policys. Även om det finns tydliga regelverk och policys 

informeras de om dem? Och hur många av de informerade tar tills sig informationen? 

Vad kan de anställda bidra med?  

Förtydligande: med organisationer menas här en kommun och ett privat företag. En 

bank har ofta en egen IT-avdelning och egen säkerhetspersonal, samt ett övergripande 

stöd från en rikstäckande IT-organisation. En offentlig förvaltning (kommun) med en 

begränsad IT-avdelning har ett visst stöd från exempelvis kommunförbundet och 

externa konsulter. Ett litet privat företag, som i princip köper all kunskap för att 

hantera drift m.m. av sina IT system, kanske med den ”billigaste” konsulten, alltså 

ingen kontinuitet. 

Med "hantera användningen av lösenord" avses hur organisationen har utformat 

regler för detta, hur användarna följer dessa regler och hur organisationen löpande 

följer upp hur reglerna efterlevs.  

3.1 Problemfråga 

Vilka lärdomar kan dras utifrån de skillnader mellan en bank och två andra typer av 

organisationers angreppssätt att hantera användningen av lösenord. 

Förtydligande: Med ”dra lärdom” menas i detta fall att företaget och kommunen kan 

lära sig av bankens sätt att hantera lösenord och säkerhetsfrågor. 
 

3.2 Delfrågor 
1. Vilka är regelverken (externa och interna) kring användningen av lösenord i 

de olika organisationerna och hur har de implementerats i verksamheten? 

2. På vilket sätt utbildas de anställda i lösenordshantering? 

3. Vilken är de anställdas uppfattning hur lösenordshanteringen fungerar ur ett 

användarperspektiv? 

4. Hur följer organisationerna upp hanteringen av lösenord i verksamheten?  
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3.3 Avgränsning 

Avgränsningen är tre domäner, en bank, en mindre kommun med cirka 10 000 

invånare och ett litet privat företag (med mindre privat företag avses ett 

tillverkningsföretag med egenutvecklade produkter och som har cirka 250 anställda). 

Regelverken för lösenordshantering hos de olika organisationerna kommer inte att 

redovisas i arbetet, detta efter överenskommelse med säkerhetsansvariga på respektive 

organisation. 

 

3.4 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet kommer att visa på nyttan med regelverk och uppföljning av 

densamma. Reaktioner från dem som reellt har att omsätta dessa i verkligheten, samt 

hur de från olika organisationer egentligen ser på säkerhet genom rätt hantering av 

lösenord.  

Utfallet av resultatet kommer att redovisas efter att en jämförelse skett mellan ett 

samhällsviktigt tjänsteföretag som en bank, jämfört med ett mindre privat företag 

samt en jämförelse mellan en bank och en kommun. Efter sammanställning och 

analys av svaren kommer respektive organisation att få uppmärksammat de 

säkerhetsproblem som kan finnas.  
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4 Metod 

Jämförelserna kommer att ske mellan tre olika organisationer. Det kommer vara en 

bank, ett privat litet/mellanstort företag och en kommun. Jämförelsen kommer att visa 

vad som skiljer sig mellan banken och kommunen, samt vad som skiljer sig mellan 

banken och det privata företaget och se vilka lärdomar som kan dras av detta. 

Resultatet av enkätundersökningarna kommer att presenteras i en sammanställning 

med respektive organisation var för sig. Det kommer inte att kunna dras några 

generella slutsatser av undersökningen men det är ändå intressant eftersom det kan ge 

en fingervisning om skillnaderna. Värt att notera är att organisationerna kommer att 

vara anonyma.  

Jag fick kontakt med säkerhetsansvarig på banken genom en bekant detsamma gäller 

kommunen, det privata företaget däremot tog jag kontakt med genom att ringa växeln 

och be att få prata med säkerhetsansvarig. Alla tre organisationerna har gått med på 

att ställa upp i min undersökning.  

De ansatser som kommer att användas är kvalitativ och kvantitativ. Båda ansatserna 

är viktiga i undersökningen, den kvantitativa ansatsen inriktar sig på 

enkätundersökningen för att få fram statistik som kan användas i den kvalitativa 

ansatsen d.v.s. i intervjun (Berndtsson, Hansson, Olsson, & Lundell, 2008). Eftersom 

enkäten kommer inrikta sig mot många personer passar den kvantitativa ansatsen in 

bäst. Om bara den kvalitativa ansatsen skulle ha använts hade behovet av 

intervjuer/diskussioner av alla tagit upp alldeles för mycket tid för alla inblandade. 

Genom den kvantitativa ansatsen erhålls användbar statistik. Till intervjun/diskussion 

kommer jag använda mig av den kvalitativa ansatsen för att diskutera med 

säkerhetsansvarig om den statistik jag fått fram av den kvantitativa ansatsen. 

Två metoder kommer att användas för att få fram den information som behövs. Om 

behovet uppstår kan även andra metoder användas. För närvarande är följande 

metoder aktuella. 

4.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningar kommer vara det grundläggande för mitt arbete. Den kommer 

att ge mig svar på de frågor som krävs för att jag ska kunna fortsätta undersökningen. 

Enkätundersökningen kommer att bestå utav 14 frågor. Dessa 14 frågor relaterar till 

delfrågorna 1, 3 och 4, samt ger de svar som behövs för underlagen till intervjuerna. 

Eftersom organisationernas användare ska på ett enkelt och relativt snabbt sätt svara 

på frågorna bedömdes även här att 14 frågor var maximalt antal.  

En diskussion kommer att ske på respektive organisation med säkerhetsansvarig som 

får möjlighet att se frågorna och godkänna desamma. För att göra undersökningen 

kommer en onlinetjänst att användas. Information om hur undersökningen går till och 

vilka frågor som kommer att ställas skickas till säkerhetsansvarig på respektive 

organisation. Därefter kommer organisationen att skicka e-post till de anställda med 

enkäten och en uppmaning om att svara. I e-posten kommer ytterligare information 

om att detta är en undersökning vilket görs som ett examensarbete vid högskolan i 

Skövde. Detta för att personalen inte ska bli misstänksamma och inte svara alls.  

Enkäten kommer att använda sig av likertskalor i undersökningen, d v s de svarande 

får välja mellan hur mycket de håller med om ett påstående i en skala 1-5. Den 

erhållna statistiken kommer att bearbetas manuellt. Enkätsvaren kommer att 

presenteras dels i sifferskala (antal svar i respektive siffervärdering). Dels kommer det 
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att presenteras i tabellform där svar 4 och 5 anses som ett mycket bra resultat, 3 anses 

vara neutral, 2 och 1 anses som mindre bra. 

4.2 Sammanställning och analys 

Efter att enkätundersökningen är genomförd kommer en sammanställning av svaren 

att göras för att därmed ge underlag till intervjuerna med säkerhetsansvariga. 

Sammanställningen kommer att göras i tabellform för att på ett enkelt sätt dels kunna 

jämföra de olika organisationernas svar och svarsfrekvens. Resultatet av 

enkätundersökningen kommer att jämföras med respektive organisations regelverk. 

Utifrån dessa två parametrar kommer intervjuerna att utformas.  
Eftersom syftet är ”Syftet är att dra lärdomar utifrån olikheter som kan tänkas finnas 

vid en kartläggning av tre olika organisationer (med helt olika inriktningar), när det 

gäller deras arbetssätt/förhållning till lösenordshantering”, kvalitetssäkras 

sammanställningen genom följande punkter.  

 Enkätfrågorna är relevanta för organisationernas verksamhet. 

 Enkätfrågorna är genomgångna och accepterade av de valda organisationernas 

säkerhetsansvariga. 

 Enkätsvaren är mätbara. 

 Enkätsvaren är kommunicerbara. 

 Enkätsvaren är jämförbara mellan de olika organisationerna. 

 

En analys kommer att göras efter intervjuerna med säkerhetsansvariga på företagen. 

Analysen kommer att ligga till grund för det förväntade resultatet.  

4.3 Intervju 

Efter analysen av enkätundersökningarna kommer en diskussion/intervju att tas med 

de säkerhetsansvariga på respektive organisation. Organisationerna är sedan tidigare 

informerade om att de kommer att vara anonyma även gentemot varandra. Respektive 

säkerhetsansvarig kommer innan intervjun att få tillgång till hela resultatet av 

enkätundersökningen. 

Intervjuerna är planerade till personliga möten med den som är säkerhetsansvarig hos 

respektive organisation. Den beräknade tidsåtgången är uppskattad till en timma per 

organisation. Undersökningens frågeställningar kommer att vara semistrukturerade för 

att få respektive organisations syn på och uppfattning av resultatet. Frågeställningen i 

intervjuerna kommer att relatera till delfrågorna 1, 2 och 4. 

De säkerhetsansvariga kommer även att få möjlighet att diskutera sina resultat 

gentemot statistik för de övriga organisationerna. 

För undersökningen är det viktigt att ha de olika säkerhetsansvarigas synpunkter på 

hur de uppfattar statistiken/enkätsvaren för sin egen organisation. Diskussion ska även 

ge svar på om de ser möjligheter till förbättringar inom området.  

Intervju och diskussion ger underlag till analysen.  

Analysen innebär att en jämförelse görs mellan svaren som anställda i 

organisationerna lämnat i enkätundersökningen med de svar som intervjuerna med 

motsvarande säkerhetsansvariga gett.  

 



Säkerhetsmedvetenhet gällande lösenordshantering. 

 10 

5 Genomförande 

I detta kapitel kommer det beskrivas hur undersökningen har genomförts, hur de valda 

metoderna i kapitel 4 har tillämpats. 

5.1 Enkäten 

Ansatsen som användes för att göra frågorna var kvantitativ då det var flera personer 

som skulle svara på samma frågor. Frågorna i enkätundersökningen utformades i 

detalj efter att genomgång hade de gjorts av de olika organisationers regelverk kring 

lösenordshantering. 

Enkäten till användarna sändes ut till användarna från respektive organisations 

säkerhetsansvarige för att ge undersökningen legitimitet. I diskussionerna med 

säkerhetsansvariga inför utsändandet av enkäten ingick att det användarnas svar var 

anonyma eftersom svaren lämnades i ett formulär på Google’s tjänst för enkäter. 

Detta innebär även att någon kontroll av vilka som svarat inte är tillämpligt. 

I åtta av frågorna användes likertskalor, resterande sex frågor var mer av allmän 

karaktär där de svaren var därför anpassade efter frågan.  

Enligt Tastle, Wierman & Dumdum (2008) är likertskalor ett sätt att mäta hur en 

person förhåller sig till en specifik fråga eller påstående. Likertskalor är ett bra 

verktyg då det är vanligt förekommande sätt i enkätundersökningar. 

 

Ett exempel på fråga med likertskala. 

Fråga: Denna enkätundersökning har varit intressant. 

5 Håller helt med 

4 Håller delvis med 

3 Neutral 

2 Håller delvis inte med 

1 Håller inte alls med 

För enkätfrågorna användes Google’s system för enkätundersökningar, detta därför att 

det finns en statistikfunktion vilken ger ett omedelbart genomslag i svarsstatistiken  

 

5.2 Val av organisationer 
I början av examensarbetet tog jag kontakt med tre organisationer som var aktuella för 

undersökningen. Efter diskussioner med dem var vi överens om hur genomförande 

skulle ske. 

Utgångspunkt för val av organisationer var att hitta dessa på orter och som inte 

vanligtvis förekommer i undersökningar av denna typ. Valet styrdes även av 

önskemålet att den säkerhetsansvarige i organisationen arbetade i eller mycket nära 

organisationens ordinarie verksamhet. 

Banken väljs eftersom den har mycket stora krav på sin säkerhetshantering från en 

övergripande säkerhetspolicy samt har personal på flera arbetsplatser och orter.  

Kommunen eftersom den i stort själva formar sin säkerhetspolicy med hänsyn taget 

till lagar och övergripande regelverk och dessutom är något sån är samlad i på en 

arbetsplats. 

Det mindre privat företaget där de anställda i regel har dagliga kontakter och som ofta 

har format såväl formella och informella regelverk. 
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Avsikten är att ge en bild av hur tre så olika organisationer sköter sin 

lösenordshantering. 

Eftersom intresset att delta i enkätundersökningar torde vara större när detta inte hör 

till vanligheten, var även detta en parameter (Notera att bank i detta fall är en lokal 

sparbank). 

Inför genomförandet uppstod problem då den tänkta banken helt oväntat avsade sig 

medverkan. Efter ett intensivt arbete fanns en annan bank med lokal prägel med i 

undersökningen (Med lokal bank avses inget lokalkontor, utan en fristående bank 

inom ett begränsat geografiskt område). 

 

5.3 Frågorna 

Frågorna som ställdes relaterar till delfrågorna 1, 3 och 4. Frågorna togs fram vid en 

genomgång utav de olika organisationernas regelverk kring lösenordshantering. 

Samtliga frågor har diskuterats med och godkänts av säkerhetsansvarig hos respektive 

organisation. 

 Frågorna: 1, 2, 3, 6 och 10 relaterar till delfråga 1.  

 Frågorna: 4, 5, 9, 11 och 12 relaterar till delfråga 3.  

 Frågorna: 7, 8, 13, och 14 relaterar till delfråga 4.  

 

Bakgrundsfråga som ställdes i enkätundersökningen 

Vilket kön har du? 

Följande frågor ställdes i enkätundersökningen. 

1. Företaget har krav på hur ofta lösenorden i datasystemen ska bytas. 

2. Vi har fått information/utbildning i datasäkerhet och lösenordshantering. 

3. På mitt arbete har vi olika personliga lösenord till de olika systemen 

4. På min arbetsplats så loggar vi alltid ur när vi lämnar vår dator för att göra 

något annat 

5. På min arbetsplats så är vi väldigt noga med att var och en håller lösenorden 

för sig själv. 

6. Vi har skriftliga instruktioner om datasäkerhet och lösenordshantering. 

7. Vi får fortlöpande information/utbildning i datasäkerhet och 

lösenordshantering. 

8. Hur ofta har ni uppföljning av datasäkerhet och lösenordshantering (muntlig 

eller skriftlig)? 

9. Hur många tecken är det i ditt lösenord? 

10. Hur är ditt lösenord uppbyggt? 

11. Hur "förvarar" du dina lösenord? 

12. Vilket betyg skulle du ge dig själv när det gäller lösenordshantering? 

13. Hur ofta byter ni lösenord 

14. Har du någon form av "strategi" när du byter lösenord? 

5.4 Svar på frågorna 

Här presenteras frågorna samt svaren från de olika organisationerna, svaren anges i 

procent. Eftersom svaren på från två organisationer bedömdes bli mindre än 30 

svarande, fanns ingen anledning att använda ålder som en bakgrundsfaktor. Frågan 
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om kön vid enkäten har inte något direkt värde för studiens resultat utan att den är en 

bakgrundsfaktor för få en uppfattning vilket kön som svarat. 

 

1. Företaget har krav på hur ofta lösenorden i datasystemen ska bytas. 

 Bank Kommun Företag 

5 Håller med. 93 % 70 % 11 % 

4 3.5 % 15 % 15 % 

3 3.5 % 8 % 19 % 

2 0 % 2 % 24 % 

1 Håller inte med. 0 % 5 % 31 % 

 

2. Vi har fått information/utbildning i datasäkerhet och lösenordshantering. 

 Bank Kommun Företag 

5 Håller med. 61 % 33 % 27 % 

4 27 % 17 % 8 % 

3 8 % 21 % 23 % 

2 0 % 11 % 23 % 

1 Håller inte med. 4 % 18 % 19 % 

 

3. På mitt arbete har vi olika personliga lösenord till de olika systemen. 

 Bank Kommun Företag 

5 Håller med. 80 % 63 % 50 % 

4 4 % 14 % 19 % 

3 4 % 12 % 11 % 

2 4 % 1 % 16 % 

1 Håller inte med. 8 % 10 % 4 % 

 

4. På min arbetsplats så loggar vi alltid ur när vi lämnar vår dator för att göra något 

annat. 

 Bank Kommun Företag 

5 Håller med. 73 % 30 % 12 % 

4 19 % 14 % 8 % 

3 0 % 13 % 23 % 

2 4 % 13 % 23 % 

1 Håller inte med. 4 % 30 % 34 % 
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5. På min arbetsplats så är vi väldigt noga med att var och en håller lösenorden för 

sig själv. 

 Bank Kommun Företag 

5 Håller med. 81 % 61 % 23 % 

4 15 % 19 % 30 % 

3 4 % 17 % 19 % 

2 0 % 1 % 23 % 

1 Håller inte med. 0 % 2 % 4 % 

 

6. Vi har skriftliga instruktioner om datasäkerhet och lösenordshantering. 

 Bank Kommun Företag 

5 Håller med. 76 % 27 % 12 % 

4 16 % 13 % 12 % 

3 4 % 31 % 19 % 

2 4 % 13 % 15 % 

1 Håller inte med. 0 16 % 42 % 

 

7. Vi får fortlöpande information/utbildning i datasäkerhet och lösenordshantering. 

 Bank Kommun Företag 

5 Håller med. 42 % 4 % 12 % 

4 30 % 6 % 0 % 

3 15 % 25 % 12 % 

2 13 % 29 % 30 % 

1 Håller inte med. 0 % 36 % 46 % 

 

8. Hur ofta har ni uppföljning av datasäkerhet och lösenordshantering (muntlig eller 

skriftlig)? 

 Bank Kommun Företag 

Ingen. 0 % 45 % 58 % 

En gång per år. 46 % 13 % 30 % 

En till fem gånger per år. 12 % 4 % 4 % 

Fler än fem gånger per år. 0 1 % 0 % 

Vet inte. 42 % 37 % 8 % 
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9. Hur många tecken är det i ditt lösenord? (Ett fel i enkätundersökningen gör att just 

8 tecken kan redovisas på båda mittfälten) 

 Bank Kommun Företag 

Mindre än 6 0 % 0 0 % 

6-7 61 % 17 % 54 % 

8-9 35 % 56 % 34 % 

10 eller fler 4 % 27 % 12 % 

 

10. Hur är ditt lösenord uppbyggt? 

 Bank Kommun Företag 

Slumpmässigt valda stora & 

små bokstäver, symboler och 

nummer. 

24 % 9 % 31 % 

Två st. kombinerade ord som 

inte har någon koppling alls. 
0 % 5 % 4 % 

Vanligt ord kombinerat med 

siffror och olika tecken. 
43 % 38 % 38 % 

Namn på någon 

familjemedlem, husdjur eller 

liknande. 

20 % 24 % 8 % 

Något annat. 13 % 24 % 19 % 

 

11. Hur "förvarar" du dina lösenord? 

 Bank Kommun Företag 

Jag kommer ihåg dem. 76 % 78 % 88 % 

På en "lapp" vid datorn. 4 % 3 % 4 % 

På en "lapp" i plånboken 

eller liknande. 
0 12 % 4 % 

I ett dokument på min 

dator eller sparade på min 

e-post. 
16 % 1 % 0 

Något annat. 4 % 6 % 4 % 
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12. Vilket betyg skulle du ge dig själv när det gäller lösenordshantering? 

 Bank Kommun Företag 

Dåligt 0 % 0 % 0 % 

Ganska dåligt 19 % 7 % 12 % 

Vet inte 8 % 19 % 19 % 

Ganska bra 42 % 44 % 54 % 

Bra 31 % 30 % 15 % 

 

13. Hur ofta byter ni lösenord 

 Bank Kommun Företag 

Aldrig. 0 % 2 % 65 % 

Var sjätte månad 16 % 56 % 35 % 

Varannan månad. 61 % 42 % 0 % 

En gång i månaden. 23 % 0 % 0 % 

Varannan vecka. 0 % 0 % 0 % 

 

14. Har du någon form av "strategi" när du byter lösenord? 

 Bank Kommun Företag 

Systemet väljer åt mig. 0 % 0 % 0 % 

Återanvänder mitt 

gamla lösenord med 

ändrar på några siffror 

och bokstäver. 

92 % 80 % 38 % 

Försöker komma på ett 

nytt med slumpmässigt 

blandade bokstäver, 

siffror och tecken. 

8 % 14 % 35 % 

Jag byter aldrig. 0 % 0 % 15 % 

Något annat. 0 % 6 % 12 % 
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5.4.1 Sammanfattning  

Genomgående kan sägas att enkätundersökningen har fungerat bra. Utskicken från 

organisationerna och svar redovisas i nedanstående tabell. 

 Bank Kommun Företag 

Antal utskickade 

enkäter 
60 st. 800 st. 41 st. 

Antalet svarande 26 st. 149 st. 26 st. 

Svarsprocent 43.3 % 18,6 % 63,4 % 

Svarande män 54 % 20 % 62 % 

Svarande kvinnor 46 % 80 % 38 % 

 

Beträffande bank förtjänar det att nämnas att vissa bankanställda dubbelkollade med 

säkerhetsansvarig om det verkligen var rätt av dem att svara på enkäten. Enkäten 

stängdes därför i samråd med säkerhetsansvarig efter bara en dag. Ett förslag från 

säkerhetsansvarig på banken var att formulera om vissa frågor, men eftersom de andra 

organisationerna redan börjat svara, fanns ingen möjlighet att tillgodose detta. 

Beträffande svarsfrekvensen kan det konstateras att bankanställda har haft en god 

svarsfrekvens detta kan delvis förklaras med de i princip har sin dator som 

arbetsredskap och därför har en god datorvana.  

Vad det gäller kommunen var antalet svarande god, enkäten stängdes redan efter två 

dagar. Detta eftersom dubbelt antal svar inkommit än vad säkerhetsansvarig för 

kommunen uppskattat. Kommunen svarsfrekvens på ca 19 % kan ses som mindre bra 

dock måste tas i beaktande att de utskick till 800 kommunanställda är förhållandet att 

endast en del av dessa har arbetsuppgifter som är dagligen datorrelaterade. Detta 

innebär att svarsfrekvensen måste uppfattas som acceptabel. 

Vad gäller företaget var det gick det något långsammare men efter fem arbetsdagar, 

bedömdes att tillräckligt många svar inkommit. Företags uppfattning var att 

undersökningen bör få ungefär 30 svar, detta beroende på bl.a. semestrar och 

tjänsteresor. Undersökningen stängdes då efter tidigare given förutsättning. 

Beträffande svarsfrekvensen för företaget är den mycket god och är över 60 %, en 

förklaring till den goda svarsfrekvensen kan vara närheten, alltså att personalen i 

princip finns inom fyra väggar. 

5.5 Analys av enkätsvaren 

Vid första analysen av enkätfrågorna ses det en genomgående trend av 

bankpersonalens svar att banken tycks ha tydliga krav och regelverk kring 

lösenordshantering. Värt att notera är dock att vid frågan om hur ofta det förekommer 

uppföljning av datasäkerhet och lösenordshantering, här uppger ungefär 50 % att de 

inte vet hur ofta det förekommer. Det behöver inte betyda att det är dåligt, då ingen 

har svarat att det inte förekommer alls. Trots det positiva resultatet i enkäten tycker 20 

% av bankpersonalen att de är ganska dåliga på lösenordshantering, detta kan bero på 

att de känner sig osäkra för de inte byter lösenord utan personalen förändrar 

lösenordet lite.  
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5.5.1 Bank – kommun 

Vid en analys av svaren från bankpersonalen jämfört med kommunens personal finns 

vissa skillnader i första hand då vad det gäller utbildning.  

Medan bankpersonalen uppfattar att de har erhållit utbildning i datasäkerhet 

respektive lösenordshantering, uppger de kommunanställa mycket skiftande 

uppfattningar om detta.  I enkäten visas detta genom att 44 % av de kommunanställda 

uppfattar att det inte förekommer någon uppföljning av datasäkerhet och 

lösenordshantering, varav 36 % inte vet om det förekommer.  

En majoritet av de kommunanställda använder sig av olika lösenord till de olika 

systemen de använder. Detta är ingen stor differens gentemot bankanställda.  

När det gäller att lämna datorn utan att logga ut är det drygt 45 % av de 

kommunanställda som inte loggar ur. Det är en klar stor skillnad mot bankanställda 

där drygt 7 % uppger att så är fallet.  

5.5.2 Bank - Företag 

Vid svaren från de anställda på företaget jämfört med bankanställda syns det större 

skillnader.  

Vid frågan om det finns tydliga krav på hur ofta lösenorden ska bytas är skillnaden 

ytterst stor. Enkätsvaren visar att cirka 50 % av de företagsanställda håller inte med 

om att företaget har krav på detta, jämfört med de nästan 100 % av de bankanställa 

som uppfattar att banken har motsvarande regler och krav för detta.  

Vid frågan om visar hur personalen sköter urloggning när de lämnar datorn så loggar 

endast 50 % företagspersonalen ut.  Motsvarande siffra är 7 % av de som svarat hos 

banken.  

Hos företaget uppger personalen via enkäten att det förekommer lite om ens någon 

skriftlig eller muntlig uppföljning av datasäkerhet och lösenordshantering. 46 % av 

bankpersonalen uppger att det förekommer minst en gång per år resterande av 

bankpersonalen uppger att det inte vet. Motsvarande 57 % av de anställda på företaget 

som uppger att det inte förekommer någon alls på företaget. 

På företaget uppges i 65 % av enkätsvaren att de nästan aldrig byter lösenord, trots 

detta anser de att de har en bra lösenordshantering. Detta står i bjärt kontrast till 

bankpersonal som uppger att alla byter och ändå visar tveksamhet om de har en bra 

lösenordshantering .  

 

5.6 Intervjuer 

Här visas vilka frågor som ställdes till organisationerna och dess resultat. Intervjuerna 

var semistrukturerade och dess frågor är av kvalitativ ansats.  

I intervjuerna ingick att respektive organisation fick möjlighet att lämna 

omdöme/synpunkter på enkätsvaren och även dra slutsatser av dessa. För intervjuerna 

hade en tid på en timma per organisation avsatts. 
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5.6.1 Frågor för alla 

Dessa frågor utformades genom svaren från enkätundersökningarna. 

 

Vilka är regelverken (externa och interna) kring användningen av lösenord i de 

olika organisationerna och hur har de implementerats i verksamheten?  

a. Får personalen kvittera att de har förstått regelverken? 

b. Styrs hela regelverket centralt eller kan ni ha egna tillämpningar och 

vad anser du om det? 

c. Vem ansvar för regelverket når ut till alla? 

d. Om ledningen är intresserad och bryr sig, tror du att påverkar det 

personalen? 

e. Får personalen utbildning vid anställning hur lösenord ska hanteras? 

På vilket sätt utbildas de anställda i lösenordshantering? 

a. Har ni någon form av utbildning i lösenordshantering (fortbildning)? 

b. Hur viktigt tycker du det är att personalen känner till policy och regler 

vad det gäller säkerhet med lösenord (skala 1-5)? 

c. Har ni någon policy för lösenordslängd, antal tecken/siffror? Eller 

annat (ej förnamn etc.)? 

d. Meddelar systemet när lösenorden ska bytas?  

 

Hur följer organisationerna upp hanteringen av lösenord i verksamheten?  

a. Har ni regelbunden uppföljning/genomgång av att regler följs? 

b. Vad händer om någon bryter mot reglerna? 

c. Tillåter system respektive hårdvara att personal kan logga in och ut på 

ett snabbt och smidigt sätt. 

 

5.6.2 Intervjun med säkerhetsansvarig på banken 

Intervjun genomfördes på den intervjuades kontor på banken. Tillsammans gick vi 

igenom de svaren från enkätundersökningen som berörde banken.  

Säkerhetsansvarig var i stort nöjd med resultatet av enkätundersökningen. En 

kommentar från dem var att de borde undersöka om de behövs mer uppföljningar. 

Intrycket vid intervjun var att säkerhetsansvarig har en god kännedom och bra 

kontroll över hur hanteringen av lösenord samt därmed hur säkerhetshanteringen 

fungerar hos bankpersonalen. 

Frågor och svar ses i bilaga 1. 
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5.6.3 Intervjun med säkerhetsansvarig på kommunen 

Intervjun genomfördes i ett konferensrum på kommunhuset. Tillsammans gick vi 

igenom de svaren från enkätundersökningen hos kommunen. 

Säkerhetsansvarig tyckte resultatet var ungefär som han väntat sig. En spontan 

kommentar om svaret på frågan om vilken typ av lösenord de har, och där många 

svarat att de har namn på familjemedlem etc. var att det är många äldre (50+) som är 

anställda hos kommunen och underförstått så såg han ålder som en parameter i vad 

resultatet visar. 

Intrycket av säkerhetsansvarig var att han var väl medveten om vilka svagheter som 

finns vad det gäller lösenords och säkerhetshantering  

Frågor och svar ses på bilaga 2. 

 

5.6.4 Intervju med säkerhetsansvarig på företaget 

Intervjun genomfördes på telefon eftersom säkerhetsansvarig hos företaget meddelat 

att hans arbetssituation inte medgav tid för personligt möte, möteslängd blev cirka 25 

minuter. 

Även här var resultatet ungefär som säkerhetsansvarig väntat sig, detta eftersom de 

egentligen visste att de inte fokuserat tillräckligt på säkerhet och lösenordshantering. 

Från företagets sida var de mycket nöjda med och intresserade av den framtagna 

statistiken, och som framgick på mötet så kommer företaget att använda statistiken till 

att göra snabba förbättringar i sin verksamhet.  

Frågor och svar ses på bilaga 3. 

5.7 Kort analys av intervjuerna 

Här presenteras en kort analys av de intervjuer som gjorts med säkerhetsansvariga på 

respektive organisation. Analyserna visar översiktligt differenser som snabbt kan 

uppfattas vid jämförelse av bank mot kommun respektive företag.  

Det förtjänar att nämnas att samtliga intervjuade var mycket positiva till 

enkätundersökningen och såg den som ett verktyg att gå vidare i sina egna 

organisationer. Samtliga uttryckte önskemål om att ta del utav hela arbetet när det 

färdigställts. 

5.7.1 Bank – Kommun 

Vid en analys av intervjusvaren mellan säkerhetsansvarig på bank respektive kommun 

är det inga extrema skillnader. På frågorna kring delfrågan ”Vilka är regelverken 

(externa och interna) kring användningen av lösenord i de olika organisationerna och 

hur har de implementerats i verksamheten?” är banken och kommunen väldigt lika. 

Personalen på båda arbetsplatserna får de kvittera att de har förstått regelverken kring 

lösenordshantering. Regelverket på båda arbetsplatserna styrs centralt, dock har 

banken just de reglerna som en lägsta nivå och kan själva ställa högre krav på sitt 

lokala kontor.  

Något som skiljer banken från kommunen är att på banken förekommer det utbildning 

i lösenordshantering. Det förekommer nästan inte alls på kommunen, på kommunen 

är det ”vid behov” som säkerhetsansvarig säger. På båda arbetsplatserna använder de 

sig av automatiskt system som säger till när det är dags att byta lösenord. 
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En annan sak som skiljer sig är uppföljningen av regler, på banken förekommer det 

både interna och externa men på kommunen förekommer det inte alls någon form 

utav uppföljning av regler. Både kommunen och banken tycks ha god hårdvara som 

hjälper personalen indirekt att följa regelverken då det inte tar allt för lång tid att 

logga in och ut etc. 

 

5.7.2 Bank – Företag 

Vid analysen av intervjusvaren mellan säkerhetsansvarig på bank respektive företaget 

märks det ganska stora skillnader. Som det skrev i förgående rubrik har får personalen 

på banken kvittera att de förstått regelverken. Detta förekommer inte alls på företaget. 

På banken styrs regelverken centralt medan på företaget har företagsledningen högsta 

ansvaret för styrningen för regelverket. 

Företaget tillämpar ingen utbildning i lösenords eller säkerhetshantering vid 

anställning. Detta skiljer sig diametralt från hur man på banken arbetar. 

På banken meddelar systemet när det är dags att byta lösenord vilket är 90 dagar, på 

företaget förekommer det inte alls. De anställda byter lösenord när de vill och då inte 

allt för ofta. 

På företaget förekommer ingen som helst uppföljning/genomgångar om uppsatta 

regler följs, även detta visar på stora skillnader gentemot bank. 
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6 Analys 

I analysen vägs resultatet av både enkätundersökningar och intervjuerna in för alla 

delfrågor utom delfråga 3. Analysen kommer visa hur det ser ut på banken och vilka 

skillnader det finns hos respektive organisation jämfört med banken. 

6.1 Delfråga 1 
Vilka är regelverken (externa och interna) kring användningen av lösenord i de olika 

organisationerna och hur har de implementerats i verksamheten? 

 

Nedan visas en sammanställning kring de regelverk som förekommer om 

användningen i lösenordshantering och hur de implementerats i verksamheten. 

 

6.1.1 Bank 

 Banken har såväl centrala som lokala regelverk.  

 Vid anställning får personalen kvittera att de läst igenom och förstått 

regelverken.  

 Regelverken finns tillgängliga för användarna i digital eller i pappersform. 

 Den ansvarige för att regelverken når ut till alla är säkerhetsansvarig.  

 Banken har en övergripande säkerhetsansvarig. 

 På banken finns det tydliga krav på att lösenorden ska bytas inom 90 dagar.  

 

6.1.2 Kommun 

 Kommunen har ett centralt regelverk (policy). 

 Personalen får kvittera i pappersfrom att de förstått och läst regelverken, 

kvittens hänvisar dock till en äldre version av regelverken. 

 En ny version av regelverken finns endast tillgänglig i digital form och det 

förutsetts att personalen följer den samma. 

 Istället för en övergripande ansvarig har kommunen flera delansvariga. 

 Kommunen har en övergripande ansvarig regelverken. 

 Respektive systemansvarig för kommunens olika applikationer är i princip 

ansvariga för sina applikationer, dock har de ett rapporteringsansvar till den 

övergripande ansvarige. 

 Kommun har tydliga krav på att lösenorden ska bytas inom 100 dagar. 

 

6.1.3 Företag 

 Företaget har regelverk kring lösenordshantering. 

 Enligt personalen förekommer det inga skriftliga instruktioner om 

datasäkerhet och lösenordshantering.  

 Senast regelverken distribuerades till personalen var på hösten 2009 och då via 

e-post. 

 Någon kvittens på att personalen läst och förstått något regelverk förekommer 

inte. 

 Företaget har en övergripande ansvarig för att regelverken når ut till alla. 
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 På företaget förekommer det inga tydliga krav på att hur ofta lösenorden ska 

bytas. 

6.1.4 Analys av delfråga 1 

Här presenteras de likheter och skillnader som förekommer mellan en bank och 

kommun i frågan ”Vilka är regelverken (externa och interna) kring användningen av 

lösenord i de olika organisationerna och hur har de implementerats i 

verksamheten?”. 

Vad gäller lokalt regelverk finns det hos båda organisationerna. 

Personalen hos båda organisationerna får kvittera att de läst och förstått regelverken, 

dock finns det stora oklarheter i kommunens hantering. Eftersom de använder sig utav 

två olika regelverk, ett äldre som kvitteras och ett nyare som förutsetts gälla. I 

enkätundersökningen går det att se att den osäkerhet som detta orsakar. Vad gäller 

bankanställda uppfattar 92 % att de har skriftliga instruktioner inom datasäkerhet och 

lösenordshantering. För kommunen är motsvarande siffra 40 %.  

På banken finns det en samlad funktion för det övergripande säkerhetsansvaret. För 

kommunen är situationen lite annorlunda, här används en typ av delat ansvar. 

Applikationsansvariga har ett säkerhetsansvar för sin applikation, dessutom finns det 

en övergripande säkerhetsansvarig som applikationsansvariga ska rapportera till. 

Detta betyder att exempelvis förvaltningschefen för ekonomiavdelningen är ansvarig 

för sina applikationer. När ansvaret sprids på en mängd personen kan det förutsättas 

att det uppstår egna tolkningar och egna regler för hur respektive applikation hanteras 

säkerhetsmässigt. Detta innebär även att respektive applikationsansvarig är den som 

ansvarar för att regelverken/policys för lösenordshantering når ut till alla anställda.  

Båda organisationerna har tydliga krav på att lösenorden ska bytas inom 90 dagar 

(bank) eller 100 dagar (kommun). Detta stämmer väl med enkätsvaren från personalen 

på respektive organisation (bank 96 %, kommun 85 %). 

 

Här presenteras de likheter och skillnader som förekommer mellan en bank och 

företag i frågan ”Vilka är regelverken (externa och interna) kring användningen av 

lösenord i de olika organisationerna och hur har de implementerats i 

verksamheten?”. 

Vad gäller lokalt regelverk finns det hos båda organisationerna. Detta kan dock inte 

verifieras när det gäller företaget, eftersom endast 24 % av enkätsvaren från företaget 

håller med. Motsvarande siffra för banken är 92 %. Enligt säkerhetsansvarig på 

företaget distribuerades regelverken via e-post till alla anställda under hösten 2009. 

Här kan det ses att företaget genom att enbart distribuera ut regelverk utan att därefter 

följa upp att personalen läst och uppfattat eller kvitterat reglerna, fått en situation där 

personalen uppenbarligen känner en stor osäkerhet över vilka krav företaget 

egentligen har. 

Såväl företaget som banken har en övergripande säkerhetsansvarig som ansvarar för 

att regelverken når ut till alla. Den säkerhetsansvarige på företaget har förutom 

säkerhetsansvaret ytterligare arbetsuppgifter och detta kan medföra problem när 

prioriteringar av arbetsuppgifter ska göras. 

Byte av lösenord, här har banken tydliga krav. Bankpersonalen ska byta lösenord 

inom 90 dagar. Personalen på företaget uppger i enkätundersökningen att 65 % aldrig 



Säkerhetsmedvetenhet gällande lösenordshantering. 

 23 

byter lösenord och samt 35 % byter var sjätte månad. Detta stämmer överens med 

uppgifter från säkerhetsansvarig som säger att de inte har några krav på att byta 

lösenord efter en viss tid.  

 

6.2 Delfråga 2 
På vilket sätt utbildas de anställda i lösenordshantering? 

Nedanstående punktlistor beskriver på vilket sätt de olika organisationerna utbildar de 

anställda i lösenordshantering. 

6.2.1 Bank 

 Banken har utbildning i informationssäkerhet där lösenordshantering ingår. 

Detta sker minst en gång om året. Banken använder sig utav ”webbfilm” för 

att nå ut till alla.  

 Personalen på banken får utbildning i omgångar vid anställning så kallad 

introduktion i säkerhet, denna introduktion innehåller lösenordshantering. 

Personalen får kvittera att de förstått och godkänt reglerna.  

 Banken anser att det är mycket viktigt att all personal känner till regler och 

policys beträffande lösenord. 

 Banken har regler för hur många och olika tecken lösenorden ska innehålla. 

 Med automatik meddelare systemen när lösenorden senast ska bytas, detta 

gäller inte mindre interna servicesystem exempelvis bokning av konferensrum. 

 Banken anser att det är viktigt att ledningen visar att de är intresserade av att 

säkerhetshantering gällande lösenord fungerar. 

6.2.2 Kommun 

 Kommunen har ingen obligatorisk utbildning i säkerhet och 

lösenordshantering. Personalen kan själva begära detta när de så önskar.   

 Kommunen har ingen fortbildning i lösenordshantering, däremot får 

personalen kvittera vid anställning att de förstått och godkänt reglerna (Se 

delfråga 1). 

 Kommunen anser att det är mycket viktigt att all personal känner till regler 

och policys beträffande lösenord. 

 Kommunen har regler för hur många olika tecken lösenorden ska innehålla. 

 Samtliga system hos kommunen meddelar när det är dags att byta lösenord. 

 Kommunen anser att det är viktigt att ledningen visar att de är intresserade av 

att säkerhetshantering gällande lösenord fungerar. 

 

6.2.3 Företaget 

 Företaget har ingen form utav utbildning i säkerhetshantering gällande 

lösenord. 

 Företaget har ingen vidareutbildning i säkerhetshantering gällande lösenord. 

 Företaget anser att det är mycket viktigt att all personal känner till regler och 

policys beträffande lösenord. 

 Företaget har regler för hur många olika tecken lösenorden ska innehålla. 

 Företaget har inga krav på hur ofta lösenorden ska bytas. 
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 Företaget anser att det är viktigt att ledningen visar att de är intresserade av att 

säkerhetshantering gällande lösenord fungerar. 

 

6.2.4 Analys av delfråga 2 

Här visas det vilka skillnader det finns vid en jämförelse mellan bank och 

kommun på hur de anställda utbildas i lösenordshantering. 

Banken är mycket noggrann vad det gäller utbildning i lösenordshantering. 

Kommunen har inte samma inställning vad det gäller utbildning. Där förutsetts det att 

personalen själva intresserar sig för att i första skedet på egen hand läsa sig till vad 

som gäller, i andra hand själva begära utbildning vilket enligt säkerhetsansvarig inte 

hänt. Däremot har it-ansvariga på kommunen fungerat som en typ av helpdesk för att 

hjälpa personalen.  

Medan banken har introduktion och fortlöpande utbildningar/informationstillfällen 

angående lösenordshantering saknas detta helt hos kommunen. Hos båda ska 

nyanställda kvittera att de har tagit del och godkänt regelverken. 

Både bank och kommun anser att det är mycket viktigt att personalen känner till 

regler och policys beträffande lösenordshantering. Kommunens inställning till denna 

fråga står i kontrast till hur de i praktiken hanterar detta.  

Både bank och kommun har krav på hur många tecken ett lösenord ska innehålla, 

detta stämmer överens med svaren från enkätundersökningen. 

Såväl bank som kommun har tydliga krav på hur ofta lösenorden ska bytas. 

Organisationernas system meddelar när sluttiden för lösenorden närmar sig. 

Både bank och kommun anser att det är viktigt med att ledningen visar intresse av 

säkerhetshanteringen gällande lösenord. Dock står detta även i kontrast till 

verkligheten när det gäller kommunen. 

 

Här visas det vilka skillnader det finns vid en jämförelse mellan bank och 

företag på hur de anställda utbildas i lösenordshantering. 

Banken är mycket noggrann vad det gäller utbildning i lösenordshantering. För 

företaget förekommer ingen utbildning. För banken visas detta i enkätundersökningen 

där 88 % svarar att de får information/utbildning i datasäkerhet och 

lösenordshantering. För företaget är bilden mera spridd, 35 % svarar att de får 

utbildning medan 42 % svarar att de inte fått någon information/utbildning i 

datasäkerhet och lösenordshantering. Denna diskrepans i enkätsvaret från företaget 

kan bero på var personalen arbetar inom företaget (Enkäten sändes enbart till 

kontorspersonal). 

Medan banken har introduktion och fortlöpande utbildningar/informationstillfällen 

angående lösenordshantering saknas detta helt hos företaget. Detta visas även i 

enkätundersökningen där 76 % av de svarande från företaget uppger att det inte 

förekommer någon uppföljning av datasäkerhet och lösenordshantering, varken 

muntlig eller skriftlig. För banken är motsvarande siffra 13 %. 

Både bank och företag anser att det är mycket viktigt att personalen känner till regler 

och policys beträffande lösenordshantering. Företagets inställning till denna fråga står 

i kontrast till hur de i praktiken hanterar detta.  
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Både bank och företag har krav på hur många tecken ett lösenord ska innehålla, detta 

stämmer överens med svaren från enkätundersökningen. 

Banken har tydliga krav på hur ofta lösenorden ska bytas, det har däremot inte 

företaget. Personalen har inga krav på sig att de byta lösenord, medan banken har 

inbyggt i systemen när det är dags att byta lösenord saknas detta helt hos företaget. 

Detta visas i enkätundersökningen där 65 % av företagspersonalen aldrig byter 

lösenord och 35 % uppger att de byter var sjätte månad.  

Både bank och företag anser att det är viktigt med att ledningen visar intresse av 

säkerhetshanteringen gällande lösenord. Dock står detta även i kontrast till 

verkligheten när det gäller företaget. 

6.3 Delfråga 3 

Vilken är de anställdas uppfattning hur lösenordshanteringen fungerar ur ett 

användarperspektiv? 

Nedan visas en sammanfattning hur de anställda uppfattar hur lösenordshanteringen 

fungerar på respektive organisation ur ett användarperspektiv. 

6.3.1 Bank 

 92 % av enkätsvarande från banken anser att det är mycket viktigt att logga ur 

sin dator när de lämnar din arbetsplats. 

 96 % av enkätsvarande från banken anser att det är viktigt med att hålla 

lösenorden för sig själva. 

 76 % av enkätsvarande från banken kommer ihåg sina lösenord, dock har 16 

% lösenorden sparade i ett dokument på datorn eller i e-posten. 

 73 % av enkätsvarande från banken ger sig själva betyget ganska bra eller bra 

när det gäller lösenordshantering. Medans 19 % ger sig själva betyget ganska 

dåligt. 

6.3.2 Kommun 

 44 % av enkätsvarande från kommunen anser att det är viktigt att logga ur sin 

dator när de lämnar sin arbetsplats. 

 80 % av enkätsvarande från kommunen anser att det är viktigt att hålla 

lösenorden för sig själva. 

 78 % av enkätsvarande från kommunen kommer ihåg sina lösenord, dock är 

det 12 % som har dem sparade i en lapp i plånbok eller liknande. 

 74 % av enkätsvarande från kommunen ger sig själva betyget ganska bra eller 

bra när det gäller lösenordshantering.  

6.3.3 Företaget 

 20 % av enkätsvarande från företaget anser att det är viktigt att logga ur sin 

dator när de lämnar sin arbetsplats. 

 53 % av enkätsvarande från företaget anser att det är viktigt att hålla 

lösenorden för sig själva. 

 88 % av enkätsvarande från företaget kommer ihåg sina lösenord. 

 69 % av enkätsvarande från företaget ger sig själva betyget ganska bra eller 

bra när det gäller lösenordshantering. 12 % ger sig själva ganska dåligt. 
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6.3.1 Analys av delfråga 3 

Här visas det vilka skillnader det finns vid en jämförelse mellan bank och 

kommun på hur de anställda tycker att lösenordshanteringen fungerar ur ett 

användarperspektiv. 

På banken anser 92 % utav enkätsvarande att det är mycket viktigt att logga ur sin 

dator när de lämnar arbetsplatsen, motsvarande siffra för kommunen är 44 %. Detta 

visar på att bankpersonalen lägger mycket stor vikt vid att undvika att andra får 

tillgång till deras dator och därigenom deras applikationer. För kommunens personal 

är det inte lika viktigt. 

På banken och kommunen anser 96 % respektive 86 % av enkätsvarande att det är 

viktigt att hålla lösenorden för sig själva. Detta konstaterar för kommunens del 

gentemot förgående punkt, där kommunpersonalen anser att det går att lämna 

arbetsplatsen utan att logga ur sin dator. 

På banken och kommunen är de noggranna med att komma ihåg lösenorden, 76 % på 

banken respektive 78 % på kommunen gör detta. I båda organisationerna finns en 

liten tendens att lösenorden sparas på olika ställen, lappar, e-post etc. 

Personalen på banken respektive kommunen har gett sig själva betyget ganska bra 

eller bra, 73 % respektive 74 %. Vid en granskning av egenbetygen hos 

bankpersonalen verkar personalen ge sig ett lägre betyg än de borde. För 

kommunpersonalen är situation motsatt. 

 

Här visas det vilka skillnader det finns vid en jämförelse mellan bank och 

företag på hur de anställda tycker att lösenordshanteringen fungerar ur ett 

användarperspektiv. 

På banken anser 92 % utav enkätsvarande att det är mycket viktigt att logga ur sin 

dator när de lämnar arbetsplatsen, motsvarande siffra för företaget är 20 %. Detta 

visar på att bankpersonalen lägger mycket stor vikt vid att undvika att andra får 

tillgång till deras dator och därigenom deras applikationer. För företagets personal 

verkar detta oviktigt. 

På banken och företaget anser 96 % respektive 53 % av enkätsvarande att det är 

viktigt att hålla lösenorden för sig själva. För företagets del stämmer det ganska bra 

överens med förgående punkt. 

På banken och kommunen är de noggranna med att komma ihåg lösenorden, 76 % på 

banken respektive 88 % på företaget gör detta. En anledning till att företagspersonalen 

är duktiga på att komma ihåg lösenorden är att de sällan byts. 

Personalen på banken respektive företaget har gett sig själva betyget ganska bra eller 

bra, 73 % respektive 69 %. Vid en granskning av egenbetygen hos bankpersonalen 

verkar personalen ge sig ett lägre betyg än de borde. För företagspersonalen är 

situation motsatt. 

6.4 Delfråga 4  
Hur följer organisationerna upp hanteringen av lösenord i verksamheten?  

Nedan visas en sammanfattning hur organisationerna följer upp hanteringen av 

lösenord i verksamheten. 
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6.4.1 Bank 

 Från bankens sida uppger säkerhetsansvarig att det finns en mer eller mindre 

regelbunden uppföljning av hanteringen med lösenord i verksamheten. Detta 

stämmer väl överens med svaren från enkätundersökningen där 72 % 

instämmer. Värt att notera är att mer än 42 % inte vet hur ofta uppföljningen 

förekommer, medans 58 % uppger att det förekommer minst en gång per år.  

 Enkätundersökningen visar att hela 92 % av enkätsvarande från banken inte 

väljer helt nya lösenord, utan återanvänder ett tidigare använt lösenord med 

viss justering.  

6.4.2 Kommun 

 Från kommunens sida uppger säkerhetsansvarig att det inte förekommer någon 

regelbunden uppföljning/genomgång av hanteringen med lösenord. Detta 

stämmer väl överens med svaren från enkätundersökningen där enbart 10 % 

uppger att det förekommer uppföljning. 

 Enkätundersökningen visar att hela 80 % av enkätsvarande från kommunen 

inte väljer helt nya lösenord, utan återanvänder ett tidigare använt lösenord 

med viss justering.  

6.4.3 Företaget 

 Från företagets sida uppger säkerhetsansvarig att det inte förekommer någon 

regelbunden uppföljning/genomgång av hanteringen med lösenord. Detta 

stämmer väl överens med svaren från enkätundersökningen där enbart 12 % 

uppger att det förekommer uppföljning. Värt att notera är att 34 % av 

enkätsvarande från företaget uppger att det förekommer uppföljning av 

datasäkerhet och lösenordshantering minst en gång per år. 

 Enkätundersökningen visar att 35 % av de som svara på enkätundersökningen 

från företaget uppger att när de väl byter lösenord försöker de komma på något 

nytt. Medan 38 % återanvänder något gammalt. 

6.4.4 Analys av delfråga 4 

Här visas det vilka skillnader det finns vid en jämförelse mellan bank och 

kommun på hur organisationerna följer upp hanteringen av lösenord i 

verksamheten. 

Banken följer regelbundet upp hanteringen av lösenord, detta sker en till fler gånger 

årligen. Hos kommunen sker det ingen uppföljning alls. Kommunen förlitar sig helt 

på applikationerna ser till att lösenorden inte blir för gamla.  

Enkätundersökningen visar att såväl bank och kommunanställda väljer att återanvända 

sina gamla lösenord med viss justering. Troligtvis görs detta för de enkelt ska komma 

ihåg sitt ”nya” lösenord. Tyvärr innebär detta rent praktiskt att möjligheten ”knäcka” 

ett lösenord ökar. 

Här visas det vilka skillnader det finns vid en jämförelse mellan bank och 

företag på hur organisationerna följer upp hanteringen av lösenord i 

verksamheten. 

Banken följer regelbundet upp hanteringen av lösenord, detta sker en till fler gånger 

årligen. Hos företaget sker det ingen uppföljning alls. Företaget har inga krav alls på 
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när lösenorden ska bytas. Just att vare sig företaget eller applikationerna ställer några 

krav på att lösenord ska bytas innebär en klar säkerhetsrisk. 

Enkätundersökningen visar att de flesta svarande från banken väljer att återanvända 

sina lösenord med viss justering. Medan på företaget är det bara 38 % som gör det 

(när de väl byter lösenord). Rent statistiskt ser nyskapandet av lösenord bättre ut än på 

banken. Dock kan inte det läggas särskilt stor vikt på detta eftersom frekvensen på 

lösenordsbyte är extremt låg. 

 

6.5 Analys av resultat 

6.5.1 Delfråga 1 

Vilka är regelverken (externa och interna) kring användningen av lösenord i de olika 

organisationerna och hur har de implementerats i verksamheten? 

Samtliga tre organisationer har interna regelverk som styr användningen av lösenord. 

Detta stämmer överens med Statskontoret (1997) där beskrivs ledningens syn och 

behov på it-säkerhet.  

När svaren från kommunen analyseras (enkäter och intervjuer) syns det att ledningens 

syn inte helt stämmer överens med de svarande från enkäten. Problemet verkar bestå i 

att en stor del av personalen inte uppfattar att det finns något styrande regelverk. Detta 

i sin tur kan bero på det tudelade säkerhetsansvaret (säkerhetsansvarig respektive 

applikationsansvarig). En annan svaghet är att ett uppdaterat regelverk inte verkar till 

fullo infört. För företagets del kan det spåras samma problem, alltså att regelverken 

inte verkar vara fullt utkommunicerat till personalen. Detta torde innebära att personal 

inte uppfattar de krav på säkerhet som företaget egentligen ställer. Innebörden av 

detta leder till anställda inte fokuserar på interna hot vilket Thomson (2002) påstår. 

Vid otydlig säkerhetspolicy uppstår det problem med lösenordshanteringen och som 

följd av det uppstår ett internt hot Sivanesan (2011).  

För bankens del finns ett mycket tydligt regelverk, det finns en kraftfull 

säkerhetsorganisation med en klar övergripande kontroll av verksamheten. En hypotes 

som gör att bankens resultat i säkerhetsarbete överstiger de övrigas kan vara den 

markant procentuellt högre it-budgeten Wallström (2011). 

 

6.5.2 Delfråga 2 

På vilket sätt utbildas de anställda i lösenordshantering? 

 

Endast banken har en obligatorisk utbildning i lösenordshantering. Banken har även 

fortlöpande information och utbildning i lösenordshantering. Statskontoret (1997, s. 

110) säger att ”anvisningar om att så gott som all personal ska ha någon form utav 

utbildning i IT-säkerhetsfrågor”, detta uppfylls väl utav banken. Bankens 

applikationer har funktioner som gör att lösenord måste bytas inom 90 dagar, det finns 

även en funktion som med automatik startar om datorer nattetid vid inaktivitet och 

som följd av detta måste ny inloggning ske.  
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Kommunen har ingen obligatorisk utbildning i lösenordshantering, vilket måste anses 

som en svaghet. Enligt Sivanesan (2011) är människor alltid den svagaste länken. 

Detta accentueras när den anställde inte har de instruktioner och utbildningar som 

krävs. Även här kan det splittrade ansvaret ha betydelse eftersom vissa förvaltningar 

fokuserar på säkerhet medan vissa inte gör det. I kommunens fall torde det yttersta 

ansvaret för informationssäkerhet och därigenom lösenordshantering ligga hos 

kommunchefen, vilket Hedström (2010) menar. Kommunen anser att det är mycket 

viktigt att all personal känner till regler och policys beträffande lösenord. 

Bedömningen är att organisationen inte fullt ut lever upp till detta. Även kommunen 

använder sig av funktioner som per automatik varnar när lösenord ska bytas. 

 

Företaget har ingen form utav utbildning i säkerhetshantering gällande lösenord, detta 

måste även hos företaget anses som en svaghet.  Företaget har en något liberal syn 

säkerhetshanteringen internt och är mer fokuserad på externa hot, vilket stämmer 

överens med Thomson (2002) som skriver att organisationer fokuserar mest på 

externa hot. Att inte ställa några krav på hur ofta lösenorden ska bytas skapar just ett 

möjligt internt hot, med andra ord dålig lösenordspolicy är ett internet hot Sivanesan 

(2011). Ett snabbt sätt att delvis motverka är att införa obligatoriskt lösenordsbyte 

efter XX antal dagar.  

 

6.5.3 Delfråga 3 

Vilken är de anställdas uppfattning hur lösenordshanteringen fungerar ur ett 

användarperspektiv? 

 

Enligt enkätundersökningen från de tre organisationerna ger mellan 69 % och 74 % av 

de svarande sig själva ett ganska bra eller bra betyg på frågan ”Vilket betyg skulle du 

ge dig själv när det gäller lösenordshantering”. Detta svar kan anses vara helt ok när 

det gäller banken. Eftersom de i övriga delfrågor uppger ett mycket högt 

säkerhetstänkande Att 19 % från banken ger sig själva betyget ganska dåligt ska inte 

tolkas som något negativt, utan det kan innebära att de ställer mycket höga krav på sig 

själva.  

 

Vid analys av kommunen kan det konstateras att de på en punkt avviker från ett högt 

säkerhetstänkande nämligen att de inte loggar ur sin dator när de lämnar arbetsplatsen. 

 

När företaget analyseras kan det uppmärksammas att endast 20 % anser att det är 

viktigt att logga ur sin dator när de lämnar den. Endast 53 % av de svarande på 

enkäten hos företaget anser att det är viktigt med att hålla lösenorden för sig själva. 

När dessa två frågor analyseras tillsammans ger det bilden av att det är accepterat med 

att andra medarbetare kan och får arbeta på annans användarkonto, vilket i så fall är 

helt oacceptabelt ur säkerhetssynpunkt. Enligt Potter (2008) ska ledningen få 

personalen att förstå riskerna med just det arbetet de utför. Här finns uppenbarligen en 

brist hos företaget. 
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Ett plus för enkätsvarande från företaget skulle kunna vara att de kommer ihåg sina 

lösenord dock sjunker betyget eftersom de sällan byter lösenord. 

 

 

 

6.5.4 Delfråga 4 

Hur följer organisationerna upp hanteringen av lösenord i verksamheten? 

 

När det gäller hur organisationer följer upp hanteringen av lösenord kan det 

konstateras att endast banken har en uppföljning. Enligt säkerhetsansvarig på banken 

sker uppföljningen minst en gång per år. Banken använder olika sätt för att nå ut till 

bankanställda, det kan handla om webbfilmer, personliga möten etc. Detta 

kontrasterar totalt gentemot de övriga två organisationerna som inte har någon eller 

har planerat för någon uppföljning beträffande hanteringen av lösenord. Anledningen 

att det inte finns någon uppföljning är enkel. Det finns ingen utbildning att följa upp 

hos kommunen eller företaget. Detta förfarande att inte ha någon utbildning eller 

uppföljning kan innebära att ett förutsägbart och slentrianmässigt sätt att hantera sina 

lösenord.  

Enkätundersökningen visar att både bankpersonalen och kommunpersonalen i 

allmänhet väljer att återanvända sin gamla lösenord med viss justering. Detta gäller 

även anställda på företaget som i stor utsträckning återanvänder tidigare lösenord med 

justering. Värt att nämna är att företagspersonalen inte allt för ofta byter lösenord. 

Eftersom de inte har några tvingade regler för byte som bank och kommunanställda 

har. 
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7 Slutsatser och lärdomar 

Här presenteras de slutsatser som går att dra ifrån analysen av resultatet. Resultaten 

redovisas för kommun respektive företag. Bankens resultat har använts som 

referensobjekt. 

  

Problemfrågan: Vilka lärdomar kan dras utifrån de skillnaderna mellan en bank och 

två andra typer av organisationers angreppssätt att hantera användningen av 

lösenord.  

7.1 Generellt 

När det dras slutsatser från undersökningen av resultatet kan det generellt sägas att det 

är bra att ha ett regelverk. Det är bättre när det följs och slutligen är det än bättre när 

organisationerna följer upp hur användarna använder och hanterar sina lösenord.  

Det går även att se hos samtliga organisationer att återanvändning av lösenord är 

frekvent förekommande. För att undvika detta finns det olika applikationer som kan 

användas för att förhindra detta.  

Uppfattningen är att trots litet material går det att dra nedanstående slutsatser och 

lärdomar. Dock gäller dessa slutsatser och lärdomar enbart för de tre organisationer 

undersökningen omfattar.  

För att dra mer generella slutsatser erfordras betydligt bredare underlag. 

 

7.2 Bank 

Vad som kan ses av intervjun och enkätundersökningen på banken är de anställda väl 

medvetna om regelverk och policys. Dock kan vissa mindre brister hos enskilda 

personer ses när enkätundersökningen analyseras. Exempelvis att lösenord 

återanvänds med en viss justering. Detta kan delvis förklaras att lösenorden byts i 

regelbunden intervall. Dessutom synes en del av personalen ”förvara” sina lösenord i 

e-post, dokument på datorn. Enkäten visar även att något enstaka svar med att 

lösenorden ”förvaras” på en lapp intill datorn. 

7.2.1 Förbättringsförslag för banken 

 Uppföljning om personalen följer regelverk eller policy hur lösenord får 

förvaras eller återanvändas. 

7.3 Kommunen 

Regelverk och policys hos kommunen uppfattas av de anställda som vag. De anställda 

tolkar denna vaghet som att de inte har några större krav på sig från 

säkerhetsansvariga. Detta gör att personalen inte till fullo följer regelverken och 

policys. En anledning till detta är att kommunen inte har någon generell utbildning i 

lösenordshantering, problemet accentueras ytterligare av att det inte förekommer 

någon uppföljning eller kontroll av hur de anställda hanterar och skyddar sina 

lösenord.  
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Även omständigheten att det finns ett tudelat ansvar innebär att hanteringen från 

säkerhetsansvarig(a) blir mer diffus. Alltså otydliga ansvarsroller. 

7.3.1 Förbättringsförslag för kommunen 

 En allmän information om aktuellt regelverk samt en ny kvittens om att alla 

anställda läst, förstått och accepterat regelverken om lösenordshantering. Detta 

kan med fördel göras via ett obligatoriskt webbformulär. 

 En återkommande utbildning/uppföljning om hur personalen hanterar 

lösenord. Exempelvis via en enkätundersökning. Ett annat förslag är att som 

banken använda ”webbfilm” för att informera anställda om förändringar och 

nyheter (Bör innehålla en kvittens att informationen mottagits. 

Tillvägagångssättet att använda webbfilm etc. ger tidsbesparingar för 

säkerhetsansvarig samt ger en mycket bra redovisning av resultatet. Här kan 

det även finnas andra alternativ).  

 Ett tydliggörande av ansvarsfördelningen där ett samlat ansvar för 

säkerhetshantering(behörighetsfrågor) för applikationer införs. 

 Teknisk förbättring som automatiskt loggar ut användare efter viss tids 

inaktivitet. 

 

7.4 Företaget 

Ett tydligt problem som framstår är att personalen på företaget inte riktigt vet vilka 

regelverk det finns. Detta är motsägelsefullt i och med säkerhetsansvarig uttrycker att 

det är viktigt att personalen vet vilka regler och policys det finns gällande 

lösenordshantering. Senast företagspersonalen delgavs regelverken kring 

lösenordshantering var hösten 2009. 

Det går att se tendenser till att personalen i vissa fall använder varandras lösenord då 

enbart 53 % tycker det är viktigt att hålla lösenorden för sig själva. Att personalen 

sällan eller aldrig byter lösenord förstärker ovanstående slutsats. 

En slutsats som kan dras är att de anställda inte tar interna säkerhetshot på fullt allvar. 

En anledning till detta är att kommunikationen av och uppföljningen av regelverken 

inte fungerar.  

Med ledning av analysen kan företaget anses som sårbart för av externa och interna 

hot/angrepp. 

 

7.4.1 Förbättringsförslag för företaget 

 Regelverken och policys gällande lösenordshantering ska kommuniceras ut 

samt kvitteras.  

 En återkommande utbildning/uppföljning om hur personalen hanterar 

lösenord. Exempelvis via en enkätundersökning, ett annat förslag är att som 

banken använda ”webbfilm” för att informera anställda om förändringar och 

nyheter (Bör innehålla en kvittens att informationen mottagits. 

Tillvägagångssättet att använda webbfilm etc. ger tidsbesparingar för 

säkerhetsansvarig samt ger en mycket bra redovisning av resultatet Här kan 

det även finnas andra alternativ). 

 Se över applikationernas funktion att begära lösenordsbyte, eftersom detta inte 

tycks fungera fullt ut. 
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 Teknisk förbättring som automatiskt loggar ut användare efter viss tids 

inaktivitet. 

 

7.5 Diskussion 

Studiens ambition är att se vilka lärdomar som kan dras utifrån de skillnader som 

finns mellan en bank jämfört med två andra typer organisationer gällande 

lösenordshantering. Det finns även en ambition, att öka säkerhetstänkandet när det 

gäller lösenordshantering. 

Samtliga organisationerna har vid intervjuerna uttryckt de har sätt mycket positivt i att 

få ta del av enkätundersökningarna. Det har även framkommit att de tycker att just 

enkätundersökningar kan vara ett mycket bra sätt att få överblick över hur regelverk 

och policys följs. 

En svaghet i arbetet är att det endast omfattar tre specifika organisationer med lokal 

förankring. Dock är detta ingen egentlig svaghet, eftersom detta var en förutsättning 

för arbetet. En annan svaghet är att det finns flera olika typer och storlek på företag, 

ett mindre industriföretag, en lokal bank och en mindre kommun har använts i denna 

undersökning. Detta gäller även såväl kommun som bank.  

Studien kan vara ett underlag till en större studie där bransch för bransch studeras.   

Enkätfrågorna är gjorda efter en analys av regelverk från de tre olika 

organisationerna. Dessa frågor kan även nyttjas av andra organisationer som vill 

använda enkätfrågorna som en egenkontroll för sin egen verksamhet. Enkätfrågorna 

kan även vara ett underlag för andra som ska göra liknande undersökningar. 

 

7.6 Förslag till fortsatt arbete 

Här presenteras förslag till fortsatta studier inom detta område. 

 

Det vore intressant att forska om ökat säkerhetstänkande hos personalen i olika 

organisationer genom enkätundersökningar, detta eftersom resultatet av denna 

undersökning visar att det finns skillnader mellan ledningens syn på hur 

säkerhetshanteringen gällande lösenord skiljer sig från hur det tillämpas i praktiken. 

Jämförelsen kan med fördel utökas till andra typer och storlek på organisationer inom 

samma bransch. Är det skillnader mellan exempelvis olika banker i säkerhetstänkande 

gällande lösnordshantering?  

En jämförelse kan även ske för att se om det är någon skillnad gällande 

säkerhetstänkande om lösenordshantering beroende på hur stor kommunen eller 

företaget är?  

Påverkar storleken hos de olika organisationernas it-budget hur de arbetar med 

säkerhetstänkande gällande lösenordshantering?  
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 – Intervju av bank 

 

Vilka är regelverken (externa och interna) kring användningen av lösenord i 

de olika organisationerna och hur har de implementerats i verksamheten?  

a. Får personalen kvittera att de har förstått regelverken? 

Ja. 

 

b. Styrs hela regelverket centralt eller kan ni ha egna tillämpningar 

och vad anser du om det? 

Det styrs centralt som en lägsta nivå, banken måste hålla lägst den 

nivån som beskrivs i de centrala anvisningarna. Det är inte tillåtet att 

gå under den men tillåtet att ha strängare krav. T.ex. I de centrala 

anvisningarna står det att det ska vara minst 6 tecken i lösenordet men 

på detta lokala kontor man valt att ha minst 8 tecken. 

 

c. Vem ansvar för regelverket når ut till alla? 

Säkerhetsansvarig (= den intervjuade) 

 

d. Om ledningen är intresserad och bryr sig, tror du att påverkar det 

personalen? 

Ja, jättemycket.  ”Leva som man lär” 

 

e. Får personalen utbildning vid anställning hur lösenord ska 

hanteras? 

Ja, i flera omgångar. Introduktion i säkerhet som även innehåller 

lösenordshantering. Efter genomgång får personalen kvittera att de 

förstått och godkänt reglerna. 

 

På vilket sätt utbildas de anställda i lösenordshantering? 

a. Har ni någon form av utbildning i lösenordshantering (fortbildning)? 

Ja i informationssäkerhet, 1 gång om året. Banken använder 

”webbfilm” för att nå ut till alla i personalen. Banken har 

återkommande utbildning och möten. 

 

b. Hur viktigt tycker du det är att personalen känner till policy och regler 

vad det gäller säkerhet med lösenord (skala 1-5)? 

5 

 

c. Har ni någon policy för lösenordslängd, antal tecken/siffror? Eller 

annat (ej förnamn etc.)? 

Ja. Inga regler om namn på närstående etc. Lösenordslängd minst 6 

tecken, 1 stor bokstav och minst 1 siffra eller övrigt tecken. 
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d. Meddelar systemet när lösenorden ska bytas?  

Alla kundrelaterade system meddelar när det ska ske, banken har en 

längsta giltighetstid för lösenord på 90 dagar. Dock har banken vissa 

mindre interna servicesystem där de inte med automatik tvingas byta 

lösenord. 

 

 

Hur följer organisationerna upp hanteringen av lösenord i verksamheten?  

a. Har ni regelbunden uppföljning/genomgång av att regler följs? 

Ja, både interna och externa. 

 

b. Vad händer om någon bryter mot reglerna? 

Muntlig tillsägelse vid första gången. Vid misstänkt beteende meddelas 

högre chef och kontot stängs då av. 

 

c. Tillåter system respektive hårdvara att personal kan logga in och ut på 

ett snabbt och smidigt sätt. 

Ja, Banken har även funktioner som gör att datorerna startas om 

nattetid ifall. Detta är en även säkerhetsåtgärd i det fall någon glömt 

logga ur. 

 

9.2 Bilaga 2 – Intervju med kommunen 

 

Vilka är regelverken (externa och interna) kring användningen av 

lösenord i de olika organisationerna och hur har de implementerats i 

verksamheten?  

a. Får personalen kvittera att de har förstått regelverken? 

Ja, kommunen har en äldre policy, som personalen får ta del av, en ny 

är under utarbetande, personalen kvitterar att de läst och förstått 

(vanlig underskrift). 

  

b. Styrs hela regelverket centralt eller kan ni ha egna tillämpningar 

och vad anser du om det? 

Det styrs centralt av katalogtjänsten, vi har inga egna tillämpningar. 

 

c. Vem ansvar för regelverket når ut till alla? 

Respektive delsystemansvariga ansvarar för att de anställda för den 

information som krävs når ut. IT-Avdelningen ansvarar för att 

regelverken finns samlade. 

 

d. Om ledningen är intresserad och bryr sig, tror du att påverkar det 

personalen? 

Ja absolut. 
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e. Får personalen utbildning vid anställning hur lösenord ska 

hanteras? 

Ja 

 

2. På vilket sätt utbildas de anställda i lösenordshantering? 

a. Har ni någon form av utbildning i lösenordshantering (fortbildning)? 

Vid behov, upp till den anställde att begära information. Alltså ingen 

regelbunden utbildning 

 

b. Hur viktigt tycker du det är att personalen känner till policy och regler 

vad det gäller säkerhet med lösenord (skala 1-5)? 

5 

 

c. Har ni någon policy för lösenordslängd, antal tecken/siffror? Eller 

annat (ej förnamn etc.)? 

Enbart 8 tecken. 

 

d. Meddelar systemet när lösenorden ska bytas?  

Samtliga system har en längsta giltighetstid för lösenord på 100 dagar. 

 

3. Hur följer organisationerna upp hanteringen av lösenord i 

verksamheten?  

a. Har ni regelbunden uppföljning/genomgång av att regler följs? 

Nej 

 

b. Vad händer om någon bryter mot reglerna? 

De få gånger detta har hänt, har det varit på skolor och då har 

användarkontot för (eleven) användaren spärrats.  

 

c. Tillåter system respektive hårdvara att personal kan logga in och ut på 

ett snabbt och smidigt sätt. 

Ja till stor del. Dock finns det datorer som inte är helt nya och då tar 

det tid att logga in respektive starta. 
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9.3 Bilaga 3 – Intervju med företag 
1. Vilka är regelverken (externa och interna) kring användningen av 

lösenord i de olika organisationerna och hur har de implementerats i 

verksamheten?  

a. Får personalen kvittera att de har förstått regelverken? 

Nej det får de inte. 

 

b. Styrs hela regelverket centralt eller kan ni ha egna tillämpningar och 

vad anser du om det? 

Det är tvingande centralt med undantag. 

 

c. Vem ansvar för regelverket når ut till alla? 

Säkerhetsansvarig (den intervjuade) 

 

d. Om ledningen är intresserad och bryr sig, tror du att påverkar det 

personalen? 

Ja det tror jag. 

 

e. Får personalen utbildning vid anställning hur lösenord ska hanteras? 

Nej det förekommer inte. 

 

2. På vilket sätt utbildas de anställda i lösenordshantering? 

a. Har ni någon form av utbildning i lösenordshantering (fortbildning)? 

Nej 

 

b. Hur viktigt tycker du det är att personalen känner till policy och regler 

vad det gäller säkerhet med lösenord (skala 1-5)? 

5 det är viktigt. 

 

c. Har ni någon policy för lösenordslängd, antal tecken/siffror? Eller 

annat (ej förnamn etc.)? 

Ja 7 tecken. 

 

d. Meddelar systemet när lösenorden ska bytas?  

Nej, de anställda byter när de vill. 

 

3. Hur följer organisationerna upp hanteringen av lösenord i 

verksamheten?  

a. Har ni regelbunden uppföljning/genomgång av att regler följs? 

Nej det förekommer inte. 

 

b. Vad händer om någon bryter mot reglerna? 

(Säkerhetsansvarig har valt att inte svara.) 
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c. Tillåter system respektive hårdvara att personal kan logga in och ut på 

ett snabbt och smidigt sätt. 

Ja, men inte alltid. Exempelvis: När någon ska logga in på datorn i 

konferensrummet kan det ta tid. Det beror mest på att de har mycket 

som ska laddas in från servern. 

 

 


