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Sammanfattning
Lösenord används i många verksamheter och sammanhang som metod för användare att autentisera sig
för att komma åt de resurser de har rätt till och behöver för att kunna utföra sitt arbete. Problemet är att
användare i stor utsträckning väljer svaga lösenord, för att undvika detta krävs lösenordspolicys och andra
metoder för att användarna ska välja tillräckligt starka lösenord. Den här studien är avsedd att identifiera
risker och möjligheter i arbetet med lösenordshantering och lösenordspolicys på kommuner i Skaraborg.
Den  metod  som  används  i  studien  är  kvalitativa  intervjuer  med  tre  stycken  IT-chefer  samt  en
säkerhetsforskare  som  ger  ytterligare  ett  perspektiv  i  studien.  I  studien  har  potentiella  risker  och
möjligheter  identifierats  och  de  främsta  riskerna  handlar  om  utbildning  av  användare  samt  hur
kommunerna säkerställer att de lösenord som väljs av användarna är tillräckligt säkra. Framtida studier
skulle kunna utreda om de fynd som gjorts i denna studie är representativa för majoriteten av kommuner
genom att utföra en mer omfattande studie eller göra en kvantitativ studie som undersöker detta.

Nyckelord: Lösenordspolicy, Lösenordshantering, Lösenord, Risk.



Förord
Arbetet med denna rapport har varit  intressant, givande och utmanande. Mycket tid har lagts ned och
detta är nog ett krav för att kunna slutföra ett liknande arbete. Så här i  efterhand så är jag nöjd med
resultatet och hur arbetet har fortlöpt.

Jag skulle vilja tacka ett par personer som har varit viktiga och nödvändiga för att arbetet ska ha kunnat ta
form. Först och främst vill jag tacka min handledare Jonas Mellin för hans stöd och den hjälp han har givit
under arbetets gång. Dessutom vill  jag tacka alla de som har ställt  upp på intervjuer för studien, men
eftersom att deras anonymitet skall hållas intakt så nämner jag inga namn men ni vet vilka ni är, tack så
mycket! Dessutom vill jag tacka mina kurskamrater som jag har kunnat bolla idéer och tankar med, detta
har varit till stor hjälp i arbetet. Till sist vill jag tacka min examinator Gunnar Mathiason för all god feedback
jag har fått genom hela arbetet, det har verkligen varit till hjälp!

Skövde Juni 2015

Peter Lantz
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1 Introduktion
I dagens samhälle används datorer och och annan teknik dagligen, kommunal verksamhet är inget
undantag utan de flesta kommunalanställda kommer i kontakt med någon dator i sitt dagliga arbete.
I  dagsläget  används lösenord i  stor  utsträckning för att  autentisera sig  och kunna komma åt de
resurser som de har behörighet till och behov av för att kunna utföra sina arbeten (Pfleeger et al.,
2006).  För  att  öka säkerheten så har  de flesta  verksamheter  någon policy som talar  om hur IT-
användningen får  och  ska  se  ut,  i  denna  policy  ingår  vanligtvis  riktlinjer  för  lösenordshantering.
Dessutom finns det vanligtvis tekniska kriterier som ett lösenord måste uppfylla för att lösenordet
ska  vara  giltigt  och  tillräckligt  säkert.  Dessa  kriterier  kan  exempelvis  vara  hur  många  tecken
lösenordet måste bestå av och vilka typer av tecken som måste ingå i lösenordet. 

Den här studien avser att identifiera potentiella risker och möjligheter rörande lösenordshantering
och lösenordspolicys i kommuner. För att kunna göra detta har IT-chefer från ett antal kommuner
intervjuats och metoden som har använts i den här studien är kvalitativa intervjuer. En konceptuell
modell  konstrueras för lösenordshantering och lösenordspolicys för att identifiera aktiviteter som
utförs i arbetet. Den konceptuella modellen används sedan tillsammans med  temporal motivation
theory för att generera intervjufrågor. Vad den här studien bidrar med är att identifiera risker och
möjligheter rörande lösenordshantering och lösenordspolicys inom kommuner och detta ska sedan
systemadministratörer och IT-chefer kunna använda för att utvärdera och reflektera över deras egna
verksamheter. 
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2 Bakgrund
IT-användning  på  företag,  myndigheter  och  kommuner  är  idag  en  nödvändighet  för  att
verksamheterna skall kunna fungera. SCB (2013) skriver att 98% av Sveriges företag använder någon
slags IT-lösning, denna siffra ökar dessutom för varje år (SCB, 2013). 

För att användare på de olika verksamheterna skall kunna använda IT-systemen är det nödvändigt att
varje användare kan autentisera sig för att den skall komma åt de resurser som de har behörighet till.
Detta kan göras på flera olika sätt, antingen så använder användaren någonting som personen vet
(lösenord  eller  pinkod),  något  som  personen  har  (kort  med  magnetremsa  eller  bankdosa)  eller
någonting som rent biologiskt är kopplat till  personen som ett fingeravtryck eller en röst.  Det är
också möjligt att kombinera två av dessa tre metoder för att få en tvåfaktorsautentisering, t.ex. som
när man använder ett bankkort tillsammans med en pinkod (Pfleeger et al, 2006, s.272).

Det vanligaste sättet för användare att autentisera sig i IT-system är med ett lösenord kopplat till
användarens användarnamn. Varje användare tilldelas de resurser som de har behörighet till efter
att de är autentiserade. Problemet är att systemet ger dessa rättigheter till den som anger korrekt
lösenord  kopplat  till  ett  användarnamn  även  om  detta  inte  är  den  person  som  är  kopplad  till
användarnamnet (Pfleeger et al, 2006).

2.1 Hot och sårbarheter gällande lösenord

Matteo et al. (2010) hävdar att lösenord, trots alla svagheter, fortsättningsvis kommer att användas
för att autentisera sig i olika IT-system. Han menar att när man skapar ett lösenord väljer man om
man vill ha ett användarvänligt lösenord eller ett säkert lösenord. Starka lösenord är svåra att forcera
men samtidigt väldigt svåra för användaren att komma ihåg. Alternativet är mindre starka lösenord
som därför lättare kan forceras men de är lättare för användaren att komma ihåg och använda. Detta
leder till att användare i stor utsträckning medvetet väljer svagare lösenord för att de lättare skall
kunna utföra sitt arbete (Matteo et al, 2010). 

Mitrovic (2005) skriver att ett bra lösenord följer dessa riktlinjer :

• Är minst sju tecken långt.

• Består av små och stora bokstäver, siffror samt specialtecken.

• Innehåller minst en symbol i mitten av lösenordet.

• Skiljer sig rejält från föregående sex lösenord.

• Inte består av personnamn.

• Inte består av vardagliga fraser.

Vidare jämför han ett lösenord med en tandborste då man använder det varje dag, inte delar det
med någon annan och byter ut det med jämna mellanrum. För att skydda sitt lösenord ska man aldrig
skriva ner det på ett papper, skriva ner det på datorn, dela det med någon annan eller låta någon
titta över axeln när det skrivs in (Mitrovic, 2005, s151).
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Shay et al. (2014) har undersökt olika typer av lösenordsstrukturer, bl.a. komplicerade lösenord med
olika längd och mer triviala  lösenord med olika längd och den typen som var starkast  i  den här
undersökningen var lösenords kategorin 3class16 som innehåller minst 16 tecken och tre olika typer
av tecken som små bokstäver, stora bokstäver, siffror och specialtecken (Shay et al, 2014).

Negativa aspekter med lösenord som autentiseringsmetod kan vara (Pfleeger et al, 2006):

• Borttappat lösenord. Om lösenordet tappas så är det möjligt att det det blir svårt att ta reda
på  det  lösenordet  igen.  Istället  får  systemadministratören  tilldela  användaren  ett  nytt
lösenord.

• Om  lösenord  måste  uppges  vid  varje  tillfälle  en  fil  skall  tillhandahållas  så  blir  det  både
osmidigt och tidskrävande. 

2.1.1 Lösenordsknäckning

Contos (2006) menar att det finns många olika typer av verktyg för att knäcka lösenord att köpa och
ladda ner gratis. Dessa verktyg är som mest nyttiga när den som utför attacken har tillgång till en
skuggfil i Linux eller motsvarande för Windows, en SAM fil. Dessa filer innehåller lösenorden i en
krypterad hashtabell och verktygen försöker med hjälp av denna hashtabell att räkna ut lösenordet
genom att  jämföra  med de lösenord de testar  och när de båda hasharna ser  identiska  ut  så  är
lösenordet  knäckt.  Programmet  gissar  nya  lösenord  snabbt  i  en  så  kallad  råstyrkeattack  eller
bruteforce attack som det heter på engelska. De kan även använda en ordboksattack som innebär att
den krypterar alla ord i en lista och jämför med hashen. Det finns speciella ordböcker som är skapade
för detta ändamål som förutom alla kända ord på många olika språk också innehåller filmtitlar, kända
personer och så vidare. Båda dessa metoder är långsamma när komplexa lösenord används. Det finns
även något som kallas regnbågstabeller som är mycket snabbare än de andra metoderna eftersom
att tabeller med lösenord i klartext och krypterade lösenord redan är genererade. Därför kan hashen
jämföras med denna tabell och få fram lösenordet inom någon minut (Contos, 2006, s38).

2.1.2 Social manipulation

Social manipulation, från engelskans social engineering är en typ av bedrägeri där den som utför
attacken lurar en användare att uppge deras lösenord antingen via e-post, telefon eller ansikte till
ansikte. Den som utför attacken spelar ofta på den utsattes känslor för att få den att hjälpa till.
Denna typ av attack är lätt att utföra i motsats till tekniska attacker som utnyttjar svagheter i ett
system och ofta är mer effektiv. Dessa attacker kan utföras på många olika sätt, till exempel så kan
den som utför attacken utge sig för att vara IT-personal och behöva en användares lösenord eller att
han är en resande försäljare  som måste komma åt  någonting på datorn och därför  behöver ett
lösenord till exempel (Contos, 2006).

Två anledningar till att dessa attacker är vanliga är dels att ifall den lyckas så förstår inte den utsatta
att den har blivit utnyttjad utan tvärtom så tror de att de har utfört en god gärning. Detta innebär att
skadan som är skedd inte blir känt för verksamheten på en lång tid. Den andra anledningen är att det
är få risker för den som utför attacken. Det värsta som kan hända ur en brottslings perspektiv är att
verksamheten blir medveten att sådana attackförsök pågår (Pfleeger et al, 2006). 
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2.1.3 Nätfiske och bluffwebbplatser

Nätfiske, från engelskans phishing och bluffwebbplatser är olika typer av attacker där en användare
luras att skicka sitt lösenord frivilligt till den personen som utför attacken. En bluffwebbplats attack
går till så att den som utför attacken skapar en sida som ser ut som originalet, men när användaren
skriver i sina inloggningsuppgifter så får den som utför attacken lösenord och inloggningsnamn och
den som blir lurad har ingen aning om att den har givit bort sina inloggningsuppgifter eftersom att
det ser ut  som att  den har skrivit  fel  lösenord första gången.  Nästa gång personen skriver i  sitt
lösenord så delegerar den som attackerar den utsatta vidare till korrekt webbplats och därför anar
den  utsatta  ingen  oråd.  Detta  innebär  att  den  som  utför  attacken  kan  komma  åt  den  utsatta
personens konto i framtiden utan att den utsatta har en aning om detta (Gollman, 2011).

En nätfiskeattack är en typ av social manipulation och fungerar på ett liknande sätt, skillnaden är att
de utsatta oftast blir kontaktad med e-post där de ombeds att uppge eller ändra sitt lösenord av
någon anledning som för den utsatta kan verka trovärdig (Gollman, 2011). 

2.1.4 Nyckelloggare

Contos (2006)  skriver  att  nyckelloggare  från engelskans keyloggers  kan vara  både hårdvaru-  och
mjukvarubaserade. De kan vara direkt anslutna till det tangentbordet som ska loggas eller över nätet.
En nyckelloggare används för att hålla koll på vilka knapptryck som registreras på tangentbordet och
den här informationen används sedan för att lista ut vilka lösenord användare har (Contos, 2006).

2.2 Åtgärder för att skydda lösenord

Det  finns  många  olika  åtgärder  en  systemadministratör  kan  ta  till  för  att  skydda  användarnas
lösenord.  Gollman  (2011)  skriver  att  det  är  viktigt  att  skydda  lösenordsfilen  där  de  krypterade
lösenorden förvaras för att undvika råstyrkeattacker. Förutom att den här filen är krypterad så kan
den skyddas  ytterligare  genom att  se  till  att  rättigheterna  i  operativsystemet  inte  tillåter  någon
obehörig  att  få  tillträde  till  filen.  En  annan  metod  som  kan  användas  är  att  använda  salt  till
lösenordet för att försvåra ordboksattacker och liknande. Saltet som exempelvis kan vara symboler
som läggs till  på slutet eller i  början av ett lösenord innan lösenorden krypteras gör att likadana
lösenord inte ser likadana ut efter krypteringen (Gollman, 2011, s56).

Förutom att ett lösenord bör vara av en viss längd, innehålla olika typer av tecken och ej ska kunna
gissas så menar Gollman (2011) att det finns åtgärder en systemadministratör kan vidta för att stärka
säkerheten gällande lösenord (Gollman, 2011):

• Implementera automatisk lösenordstestare som testar användarnas lösenord och ser till att
svaga lösenord inte används för att undvika råstyrkeattacker och ordboksattacker.

• Generera lösenord automatiskt för att försäkra sig om att lösenorden som används är starka
och  säkra.  Problemet  med  den  här  metoden  är  att  användare  kan  få  svårigheter  att
memorera lösenordet och detta kan leda till att det skrivs ner istället och det innebär att
säkerheten blir ännu svagare.
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• Lösenord  har  ett  utgångsdatum,  användare  tvingas  att  byta  lösenord  efter  bestämda
intervaller. Här är risken att användarna gör små ändringar på de existerande lösenorden
och använder dem, till exempel lägger till ett nummer efter lösenordet.

• Begränsa antalet inloggningsförsök, om en användare misslyckas att logga in ett bestämt
antal gånger under en bestämd tid så blir de utelåsta från systemet en bestämd tid. Den här
metoden  förhindrar  råstyrkeattacker,  åtminstone  så  länge  den  som  attackerar  inte  har
kommit över lösenordsfilen.

Shay et al. (2009) har utvecklat ett verktyg som analyserar lösenordpolicys, detta är ett bra sätt att
skapa en lösenordspolicy och provköra den i en säker miljö innan den används i verksamheten. Detta
verktyg tillåter forskare och administratörer att analysera olika aspekter av en lösenordspolicy utan
att  behöva  använda  människor,  detta  sparar  tid  och  leder  troligtvis  till  bättre  och  säkrare
lösenordspolicys (Shay et al, 2009).

Weber et al. (2008) testar i deras undersökning huruvida användares lösenord blir starkare och om
de blir mer medvetna om säkerhetsfrågor efter att de fått träning i  detta. Resultaten från dessa
tester visar att de personer som var med i den gruppen som fått träning dramatiskt ökade deras
lösenords komplexitet och minskade andel svaga lösenord väsentligt (Weber et al, 2008).

Stallings et al.  (2012) menar att  det inte är så effektivt  att  utbilda användarna i  säker lösenords
konstruktion eftersom att många användare kommer att ignorera de riktlinjer som ges. De tycker
ändå att  det  är värt  att  utbilda användarna och det bästa rådet man kan ge användarna är att
använda lösenordsfraser där man har en fras och använder de första bokstäverna i varje ord som
lösenord. Studier har visat att användare har lättare för att komma ihåg dessa lösenord och de blir
svårare att knäcka för en som försöker att utföra en attack (Stallings et al, 2012, s103).

Farrell (2008) menar att ett lösenord som har för kort levnadslängd leder till att användarna kommer
att välja svagare lösenord eftersom att de troligtvis har mängder av olika lösenord att hålla reda på
och detta bör systemadministratörerna tänka på. Han menar att om man har 60 olika lösenord på
flera ställen och tio procent av dessa måste ändras varannan månad så innebär det att användaren
måste ändra ett lösenord i veckan, vilket knappast är önskvärt (Farrel, 2008).

2.2.1 Lösenordspolicys

Marquardson (2012) beskriver en lösenordspolicy som något som definierar ett  lösenords längd,
komplexitet och lösenordets livslängd. Han menar att de som designar lösenordspolicys har ett svårt
jobb  framför  sig  som  säkerställer  säkerheten  men  samtidigt  är  användarvänliga  för  användarna
(Marquardson, 2011).

Wakefield (2004) skriver att lösenordspolicys innefattar lösenordshantering, riktlinjer för kontroll och
procedurer för lösenordsskapande. Han menar att dessa frågor måste besvaras av en policy som
främjar informationssäkerhet (Wakefield, 2004):

• Tillgång till information

◦ Vem har tillgång till databaser, filer eller nätverk?

◦ Vem kan utföra e-handels aktiviteter på företaget?
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◦ Vem har åtkomst till kundregistret?

◦ Vem har åtkomst till företagets olika register?

◦ Hur bestäms åtkomst?

◦ Hur hanteras åtkomst (lösenord, fysisk plats osv)?

• Lösenord

◦ Vem har tillgång till lösenord?

◦ Vilka filer, databaser eller nätverk kräver lösenord?

◦ Är lösenorden skyddade?

◦ Är lösenorden tillräckligt långa och komplexa?

◦ Hur ofta byts lösenorden?

◦ Kan lösenorden återanvändas?

◦ Finns det metoder för att upptäcka om någon nekas tillträde på grund av ett felaktigt
lösenord?

• Rapportera säkerhetsincidenter

◦ Vad är en säkerhetsincident?

◦ Hur dokumenteras säkerhetsincidenter?

◦ Vem informeras när detta sker?

◦ Vilka åtgärder finns tillgängliga?

• Uppföljning och utvärdering av säkerhetspolicys

◦ Hur ofta kontrolleras policyn och vem utför kontrollen?

◦ Hur utförlig ska kontrollen vara?

◦ Vem utvärderar kontrollen och hur dokumenteras detta?

Mitrovic (2005) skriver angående IT-säkerhetspolicys att det är viktigt att policyn får en acceptans i
verksamheten för att den skall kunna implementeras . Detta är ett arbete som är väldigt omfattande
men när detta arbete är gjort så är det oerhört viktigt för verksamheten. Det är också viktigt att ha i
åtanke att arbetet inte är slutfört när policyn är implementerad, det är lika mycket arbete med att
upprätthålla och revidera en policy, dokumentet ska vara levande och ingen hyllvärmare (Mitrovic,
2005).
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2.3 Risker och möjligheter

Denna  studie  skall  utreda  om  det  finns  några  risker  och  möjligheter  rörande  arbetet  med
lösenordshantering och lösenordspolicys på tre kommuner i Skaraborg. Av denna anledning behöver
vissa termer utredas rörande riskhantering för olika organisationer enligt ISO/IEC-standard 27005.

2.3.1 Risk

En risk är möjligheten att ett givet hot utnyttjar en sårbarhet för en informationstillgång eller flera
informationstillgångar och detta leder till skada för organisationen på något sätt. Hur allvarlig en risk
är bedöms beroende på sannolikheten att en incident inträffar och den konsekvens som incidenten
kan leda till.  En risk som bedöms sannolik och ha allvarliga konsekvenser är en allvarlig  risk som
organisationen behöver hantera. Hur sannolikt det är att en incident kan ske beror på sårbarheter
hos informationstillgången och potentiella hotkällor (SS-ISO/IEC, 2014).

2.3.2 Riskanalys

Eftersom att den här rapporten avser att identifiera risker och möjligheter så är det viktigt att förstå
hur processen för riskanalys går till, i detta ingår flera aktiviteter som är nödvändiga för att göra en
heltäckande riskanalys (SS-ISO/IEC, 2014):

1. Identifiera  tillgångar  –  En  tillgång  är  allt  som har  ett  värde  för  organisationen  och  som
därmed måste skyddas. Det är viktigt att beakta att ett informationssystem inte bara består
av hårdvara och mjukvara.

2. Identifiera hot – Ett hot är något som potentiellt kan skada tillgångar så som information,
processer och system, kort sagt allt som kan skada organisationen. En hotkälla kan vara av
naturligt eller mänskligt ursprung och kan vara både avsiktliga och oavsiktliga. Somliga hot
kan beröra mer än en tillgång och konsekvensen kan variera beroende på vilken tillgång som
drabbas.

3. Identifiera  befintliga  säkerhetsåtgärder  –  För  att  undvika  onödigt  arbete  och  onödiga
kostnader  så  bör  man  identifiera  existerande  säkerhetsåtgärder  och  utreda  hur
verkningsfulla  de  åtgärder  som  finns  är.  Säkerhetsåtgärder  som  redan  är  planerade  att
införas skall beaktas som om de redan är införda.

4. Identifiera  sårbarheter  –  Alla  sårbarheter  som  har  ett  potentiellt  hot  mot  sig  måste
identifieras och sårbarheter som inte har ett hot för tillfället kräver ingen säkerhetsåtgärd
men sårbarheten bör ändå identifieras och övervakas ifall det skulle uppstå hot mot denna
sårbarhet i framtiden.

5. Identifiera  konsekvenser  –  De konsekvenser  som förlust  av konfidentialitet,  riktighet  och
tillgänglighet kan ha på tillgångarna måste identifieras. Varje potentiellt incidentscenario är
en beskrivning av ett hot som utnyttjar en sårbarhet mot en informationstillgång. 
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2.3.3 Riskbedömning

När en risk ska bedömas måste vissa kriterier ha satts upp för att kunna avgöra hur allvarlig en risk är.
Både sannolikheten att incidenten kan inträffa måste bedömas samt hur allvarliga konsekvenser det
blir för verksamheten om incidenten inträffar (SS-ISO/IEC, 2014). 

2.3.4 Riskbehandling

Det finns fyra olika sätt att hantera de risker som man har analyserat och bedömt, de behöver dock
inte vara ömsesidigt exklusiva utan det kan vara fördelaktigt att kombinera alternativen(SS-ISO/IEC,
2014):

1. Riskreducering – Innebär att säkerhetsåtgärder vidtas som antingen minskar sannolikheten
för att något ska kunna hända eller minska konsekvensen om detta händer, eller både och.
Detta görs i tillräckligt stor utsträckning så att risken kan accepteras.

2. Bibehålla risk – Innebär att man väljer att inte införa några åtgärder för den aktuella risken,
detta kan bero på att åtgärder blir för kostsamma och att man därför väljer att acceptera
risken eller också uppfyller risken kriterierna för riskacceptans.

3. Undvikande av risk – Kan innebära att en process medför en risk som är större än de fördelar
som processen medför och då väljer man istället att undvika denna process för att undvika
risken.

4. Risköverföring – Innebär att risken delas med extern part till exempel via en försäkring som
täcker  konsekvenserna.  Riskdelning  kan  dock skapa  nya risker  och  därför  kan  ytterligare
riskbehandling krävas.

2.4 Relaterad forskning

Ett antal relaterade forskningsrapporter har hittats och främst är det kartläggningar av IT-säkerhet i
en eller två olika verksamheter som har funnits. 

En undersökning utreder hur lösenord hanteras på banker och jämför detta med hur det ser ut på en
liten kommun och ett litet företag. Undersökningen visar att banken har tydliga regler och policys
gällande lösenordshantering men att dessa inte alltid följs till  punkt och pricka. På kommunen är
dessa  regler  och policys inte  tillräckligt  tydliga  och de efterlevs inte  i  någon större  utsträckning,
dessutom följs detta inte upp av säkerhetsansvarige. På det lilla företaget anser säkerhetsansvarige
att det är viktigt att personalen känner till regler och policys men dessvärre är så ofta inte fallet. De
anställda  på  företaget  tar  inte  interna  säkerhetshot  på  allvar  eftersom  att  kommunikation  och
uppföljning av regelverken inte fungerar (Isaksson, 2011).

En annan studie utreder hur ett företag kan skydda sina informationstillgångar från inre hot så som
illvilliga anställda och så vidare. En delfråga i problemformuleringen handlar om hur lösenord bör
hanteras för att det ska vara säkert. De åtgärder som föreslås för att säkerställa att lösenorden är
tillräckligt  säkra  är  att  datorer  genererar  lösenord  till  användarna  som  de  får  memorera.  Ett
alternativ som nämns är att användarna får logga in med en säkerhetsdosa för att förhindra att
användarna skriver ner sina lösenord på en lapp. Detta skall då fungera som tvåfaktorsautentisering,
det största problemet med denna metod är att det är dyrt för företaget (Dahlstein & Nilsson, 2005).
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En studie har undersökt hur åtkomstkontroll och behörighetsstyrning fungerar på två stora företag,
CSC och Saab, lösenordshantering är en viktig del av detta. På både CSC och på Saab kontrolleras
lösenordens styrka och det finns krav på att ändra lösenord efter en viss tid. Administratörer av olika
slag har ännu högre krav på lösenord av förklarliga skäl. Båda företagen använder sig av andra typer
av  autentiseringsmetoder  också,  bland  annat  SecureID  som  är  ett  engångslösenord  och
mobiltelefonen där man får lösenord som gäller kortare tidsperioder. En slutsats är att både CSC och
Saab följer  de direktiv  för  lösenordshantering  som litteraturen förespråkar  (Hansson & Lindberg,
2005). 
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3 Problemformulering
Syftet  med denna rapport  är att  identifiera potentiella  risker  och möjligheter  inom arbetet  med
lösenordshantering och lösenordspolicys i olika kommuner. Arbetet med rapporten har innefattat att
med hjälp av litteratur identifiera aktiviteter som är viktiga i arbetet med lösenordshantering och
lösenordspolicys  för  att  med  hjälp  av  ett  systematiskt  arbetssätt  kunna  identifiera  potentiella
väsentliga risker. Studien begränsas till kommuner inom Skaraborg på grund av att studien utförs
inom Skaraborg och för att det underlättar arbetet. När lösenordspolicys studeras så är det svårt att
utesluta lösenordshantering, därför kommer detta att beaktas i denna studie och relevanta aspekter
av detta kommer att ingå. 

3.1 Frågeställning

Den frågeställning som avses att besvaras i denna studie är:

Vilka risker och möjligheter kopplade till signifikanta aktiviteter rörande hantering av lösenord  inom
en kommun finns?

Denna frågeställning ställs med avsikt att utreda dels vilka risker och möjligheter som kan uppkomma
i arbetet med lösenordspolicys och lösenordshantering samt att utreda vilka metoder som används
för att säkerställa att användarna använder tillräckligt starka lösenord men även för att utreda om
systemadministratörerna  tränar  och  utbildar  sina  användare  i  lämplig  lösenordshantering  och
lösenordskonstruktion.  En annan aspekt som undersöks är huruvida lösenordspolicys används på
kommunerna och hur effektfull en sådan policy kan vara.

3.2 Motivering

Motiveringen till den här studien är att ingen liknande studie har hittats och att det finns ett behov
av att undersöka hur arbetet rörande lösenordshantering och lösenordspolicys ser ut i praktiken. Det
finns många orsaker att hitta i litteraturen kring varför dessa frågor är viktiga.

För att undvika att utsätta verksamhetens informationstillgångar för risk så bör användarna utbildas i
lösenordshantering för att undvika att lösenordspolicys tvingar användare till att använda lösenord
som de inte kan komma ihåg och därför skriver ner på en lapp (SS-ISO/IEC, 2013, s23).

Mitrovic (2005) skriver att grunden för en god IT-säkerhet är att företaget eller verksamheten har en
noga utarbetad säkerhetspolicy. Det är viktigt att säkerhetspolicyn är noga utarbetad, kommunicerad
och  accepterad  (Mitrovic,  2005,  s57).  Detta  menar  jag  även  innefattar  lösenordspolicys  i  olika
kommuner eftersom att det är viktigt att användarna accepterar de krav som ställs på dem gällande
deras lösenordshantering.

Marquardson (2012)  menar att  de som utformar lösenordspolicys istället  för att  kräva komplexa
lösenord istället bör kräva längre lösenord som de lättare kan komma ihåg. Detta skulle leda till att
systemen blev säkrare och detta leder till att informationstillgångarna skyddas bättre eftersom att
användarna  ofta  ses  som  den  svagaste  länken  i  säkerhetskedjan  på  ett  företag  eller  andra
verksamheter (Marquardson, 2012).
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I Datainspektionens (2008) allmänna råd – säkerhet för personuppgifter står det att kommuner och
myndigheter  som hanterar känsliga personuppgifter bör ha rutiner för tilldelning och kontroll  av
behörigheter till dessa uppgifter. Det är viktigt att endast de som skall ha tillgång till informationen
har det och ingen annan. De ger exempel på viktiga saker att ha i beaktande gällande detta, så som
(Datainspektionen, 2008):

• Lösenord bör inte antecknas på någon lapp.

• Lösenordet bör bytas regelbundet.

• Personlig inloggningsidentitet bör aldrig överlåtas till någon annan person.

• Lösenord krävs för att komma åt datorn när skärmsläckaren är på.

• Långa lösenord med många olika typer av tecken (gemener, versaler, siffror osv.)

De som är tilltänkta att ha nytta av den här rapporten är systemadministratörer och IT-chefer som tar
beslut om, implementerar och ser till att användare efterlever lösenordspolicys i olika kommunala
verksamheter.  Rapporten  har  till  syfte  att  identifiera  möjligheter  och  risker  rörande
lösenordshantering  och  lösenordspolicys  och  resultatet  ska  sedan  kunna  användas  av
systemadministratörer och IT-chefer för att utvärdera och reflektera över deras egna verksamheter.
Med hjälp av denna rapport skall systemadministratörerna och IT-cheferna kunna utvärdera och följa
upp deras egna lösenordspolicys. De signifikanta aktiviteter som utreds har identifierats med hjälp av
litteratur och detta har resulterat i en konceptuell modell över arbete med lösenordshantering och
lösenordspolicys (se kapitel 5.1).

För vetenskapssamfundet är denna rapport intressant för att den kommer att utreda vad det finns
för  risker  och  möjligheter  med  lösenordshantering  och  lösenordspolicys.  Om  några  intressanta
upptäckter finnes så kan man studera detta vidare.

3.3 Delmål

Delmålen i sjunkande prioritetsordning är:

1. Det första delmålet i detta arbete är att skapa en konceptuell modell över aktiviteter som
kan  härledas  till  lösenordshantering  och  lösenordspolicys  där  signifikanta  aktiviteter  för
arbetet identifieras. 

2. Det andra delmålet är att utifrån den konceptuella modellen generera frågor med hjälp av
temporal motivation theory.

3. Det tredje delmålet i studien är att skapa öppna inledande frågor som skall användas för att
jämföra med de genererade frågorna från delmål två.

4. Det fjärde delmålet är att skapa en checklista med validitetshot för att kunna identifiera och
vidta åtgärder för att undvika dessa.

De tre första delmålen är nödvändiga för att studien skall kunna besvara den frågeställning som är
ställd och för att studien skall  kunna slutföras. Delmål fyra hjälper till  att säkerställa validiteten i
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studien och är också viktig för att resultatet i studien skall vara tillfredsställande. I kapitel 8 diskuteras
det kring hur måluppfyllelsen för dessa delmål ser ut.

3.4 Avgränsningar

Fokuset på detta arbetet ligger på lösenordspolicys på kommuner i Skaraborg. Lösenordspolicys är en
aspekt som är tätt förknippad med lösenordshantering och därför har lösenordshantering ingått i
detta arbete också i den utsträckning det är relevant. 

Aspekter rörande juridik har inte beaktats i denna studie om det inte är av stor vikt för helheten.
Aspekter rörande IT-säkerhetspolicys som inte berör lösenordshantering eller lösenordspolicys ingår
inte i denna studie. 

3.5 Förväntat resultat

Eftersom att detta är en kvalitativ studie så är det viktigt att redovisa författarens tankar kring det
som studeras och i detta fall förväntade resultat. Det förväntade resultatet i denna studie är att alla
verksamheter har lösenordspolicys som de har implementerat och använder,  den stora frågan är
vilka som utvärderar och följer upp sina lösenordspolicys och vilka som har lösenordspolicys som
genererar  tillräckligt  starka  lösenord  för  sin  verksamhet.  Organisationer  som  har  värdefulla
informationstillgångar kommer troligtvis ha en säkrare IT-säkerhet än en organisation som har få och
mindre värdefulla  informationstillgångar.  Somliga organisationer har troligtvis  lagar  och regelverk
som talar om hur deras informationssäkerhet skall se ut och i detta ingår då lösenordshantering och
lösenordspolicys.  Därför  förväntas  dessa  att  ha  en  tillfredsställande  lösenordshantering.  Vissa
organisationer behöver nödvändigtvis inte ha lika goda rutiner och policys gällande detta, troligtvis
finns det sådana, men hur detta efterlevs är inte självklart. En viktig aspekt som vissa organisationer
tar hänsyn till är att de har hög informationssäkerhet för att skydda sina kunder och leva upp till
kundens krav och förväntningar.
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4 Metod
Berndtsson et al. (2008) skriver att det första steget i att välja metod är att identifiera alla möjliga
metoder  som  går  att  tillämpa  för  den  specifika  frågeställningen.  När  potentiella  metoder  är
identifierade så skall man utvärdera och reflektera över vilken metod som passar problemet bäst, alla
metoder har styrkor och svagheter, det viktigaste är att välja den metod som i slutändan tros ge det
bästa resultatet (Berndtsson et al, 2008, s69).

4.1 Val av metod

De metoder som skulle kunna appliceras på den här studien är enkäter, intervjuer och fallstudier.
Berndtsson et al. (2008) skriver att fallstudier är ett bra sätt att använda när det som ska studeras är
mer eller mindre okänt, dessutom brukar fallstudier göras på ett fåtal fall (Berndtsson et al, 2008,
s62).  Den  här  studien  är  tänkt  att  studera  och  jämföra  flera  olika  verksamheter  och  därför  är
fältstudie inte den bästa metoden i det här fallet. En annan metod som inte är så lämplig för detta
ändamål är experiment. Wohlin et al. (2012) skriver att experiment är bra att använda sig av när man
vill manipulera en situation på ett precist och systematiskt sätt (Wohlin et al, 2012, s16). Detta är inte
önskvärt i den här studien.

Den metod som har valts i den här studien är kvalitativa intervjuer eftersom att det är den metoden
som är bäst lämpad för att besvara studiens frågeställning: 

Vilka risker och möjligheter är troliga i arbetet med lösenordshantering och lösenordspolicys inom en
kommun?

För att intervjuerna skall vara av värde är det viktigt att de som blir intervjuade känner tillit till den
som intervjuar dem (Berndtsson et al, 2008, s62). Därför är det viktigt att de frågor som ställts under
intervjuerna är korrekt förberedda och att frågorna ställs på ett korrekt sätt. Det är dessutom viktigt
att på förhand ha diskuterat premisser för vad som gäller under och efter intervjuerna. 

4.2 Kvalitativ undersökning

Trost (2005) skriver att om man vill undersöka hur ofta, hur många eller hur vanligt något är så skall
man använda sig av en kvantitativ studie. Om man istället vill förstå och identifiera mönster så är en
kvalitativ studie att föredra (Trost, 2005, s14). I denna studien har risker och möjligheter i arbetet
med lösenordshantering och lösenordspolicys identifierats och i detta arbetet är en kvalitativ metod
att föredra.

Trost (2005) menar att kvantitativa undersökningar tilltalar beslutsfattare i större utsträckning än
kvalitativa undersökningar eftersom att de ofta vill se siffror. Kvalitativa undersökningar anses ofta
ha för små urval och därför inte representera befolkningen (Trost, 2005, s16). 

Wohlin et al. (2012) menar att man kan använda både kvantitativa och kvalitativa metoder för att
undersöka samma ämne, men de besvarar olika frågor. En kvantitativ metod används för att utreda
hur många fel ett system stöter på medans en kvalitativ metod används för att utreda vad dessa fel
beror på (Wohlin et al, 2012, s9). 
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4.3 Intervjuteknik

Intervjuerna i den här studien har genomförts på ett semi-strukturerat sätt för att få ett bra flyt i
intervjuerna och samt för att ha en fastsatt struktur på intervjun på förhand. En del av frågorna som
har ställts under intervjun har varit öppna för att de intervjuade ska kunna uttrycka vad de tycker på
ett fritt sätt och för att få djupare svar. Andra frågor ställer aktiviteter mot varandra för att tvinga
respondenterna  att  tänka  och  ta  ställning  till  vad  de  tycker,  varje  sådan  fråga  följs  upp  med
följdfrågan  varför.  Wohlin  (2012)  skriver  att  intervjufrågorna  skall  baseras  på  frågeställningen  i
studien med andra ord. Frågorna som ställs i en intervju kan vara öppna där den intervjuade inbjuds
att diskutera runt en fråga samt stängda frågor där svarsalternativen är begränsade. Intervjun kan
genomföras på ett ostrukturerat, semi-strukturerat samt ett helstrukturerat sätt. I en ostrukturerad
intervju finns det inga förberedde frågor utan frågorna ställs utefter vad forskaren anser att den
behöver fråga. En helstrukturerad intervju har förutbestämda frågor som ställs i en bestämd ordning.
En semi-strukturerad intervju har förutbestämda frågor men dessa frågor behöver inte ställas i någon
särskild ordning (Wohlin et al, 2012, s62). 

På grund av de anledningar som anges nedan så har respondenterna intervjuats en och en i studien.
Trost (2005) skriver att det är att föredra att intervjua en person i taget om inte syftet är att göra en
gruppintervju. De tystlåtna kan få svårt att komma till tals och de som tar mycket plats tar lätt över,
om man då tystar ner de som tar mycket plats så kan stämningen bli tryckt, vilket inte är optimalt i en
intervjusituation. En annan nackdel som kan komma av gruppintervjuer är att de intervjuade blir
påverkade av varandra och inte svarar på samma sätt som de kanske skulle ha gjort om de intervjuats
var och en för sig. Ett etiskt problem som kan uppstå är att den som utför intervjun har tystnadsplikt
medans de som blir intervjuade samtidigt inte har det. Detta kan leda till att saker som tagits upp i
intervjun kommer ut och vem som sagt vad, detta kan senare leda till problem för de inblandade
(Trost, 2005, s46). 

I den här studien har IT-chefer intervjuats för att det är de som tar beslut i frågorna. Intervjuerna
utfördes  på  en  plats  som  IT-cheferna  själva  har  valt  för  att  de  skall  känna  sig  bekväma  under
intervjuerna. Berndtsson et al. (2008) menar att det är viktigt att den som blir intervjuad får lov att
använda sitt eget språk under intervjun och man skall undvika ledande frågor. Andra viktiga aspekter
är att välja rätt person att intervjua så att den personen som intervjuas kan svara på de frågor som
ställs. Man behöver även fundera över vart intervjun ska göras, det är viktigt att den som intervjuas
är bekväm. Att låta den som blivit intervjuad få kontrolläsa vad den har sagt så att den personen kan
intyga att det som den intervjuade har sagt har tolkats rätt. Intervjuer beror mycket på tillit, därför är
det viktigt att detta etableras mellan den intervjuade och den som intervjuar för att resultatet skall
bli så bra som möjligt (Berndtsson et al, 2008, s61). 

Häger (2001) menar att det är önskvärt att ställa frågor som bäddar för uppföljning, en fråga där man
kan fråga ytterligare utförligare frågor efter den första frågan. Andra tips som han ger är att man ska
undvika att ställa dubbelfrågor, alltså två frågor på en gång, risken är då att man endast får svar på
den senaste frågan. Man skall även undvika att ställa frågor som inte kräver några svar, eftersom att
den som intervjuar svarar på frågan själv när frågan ställs. Det är även viktigt att undvika ledande
frågor, en ledande fråga är en fråga som ställs på ett sådant sätt så att den som intervjuar får de svar
som de vill ha (Häger, 2001, s64-67). Därför var det viktigt att intervjufrågorna förbereddes på ett bra
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sätt innan intervjuerna och att den som utförde intervjuerna tänker på dessa saker för att undvika att
ställa denna typ av frågor.

4.4 Frågekonstruktion

Den metod som används för  att  konstruera  frågor för  studien är  att  undersöka vad litteraturen
menar är  signifikanta aktiviteter som är förknippat med lösenordshantering och lösenordspolicys. Så
som konstruktion av lösenord, administrering av lösenord och så vidare. Material som används för
att skapa en konceptuell modell som sedan används för att konstruera intervjufrågor innefattar:

• Network Security and Password Policys (Wakefield, 2004)

• SS-ISO/IEC 27002 (SS-ISO/IEC, 2014)

Genom att arbeta på det här sättet är det mer troligt att undvika att missa viktiga aspekter under
intervjuerna och detta leder till att resultatet i slutändan blir bättre.

För att de intervjuade lättare skall kunna värdera vad de tycker angående risker och problem som
finns kring lösenordshantering och lösenordspolicys så har frågorna ställt två olika aktiviteter mot
varandra. När man ställer olika aktiviteter mot varandra så är det förhoppningsvis lättare att få en
korrekt uppfattning. Den intervjuade kommer att få rangordna vart på en skala från ett till fyra hur
mycket de håller med om de olika påståendena i frågorna.

4.5 Validitet och tillförlitlighet

Berndtsson et al. (2008) menar att valet av metod är en viktig del i att säkra studiens validitet och
tillförlitlighet, om detta säkerställs när metodval görs så förbättras kvaliteten på det slutliga arbetet.
Det första hotet mot validitet är om den som utför studien är partisk när studien startar, därför är
det viktigt att redovisa detta i ett tidigt skede om så är fallet. Ett annat hot mot validiteten är den
som utför studiens inflytande över densamma. Till exempel så är det naturligt att de man intervjuar
ändrar deras bild av något av den enkla anledningen för att de har lärt sig något för att du är där och
utför studien. För att minimera detta hot måste man vara medveten om att alla studier påverkar det
man studerar i någon utsträckning (Berndtsson, 2008, s56). För att undvika att fiska efter specifika
resultat används en konceptuell modell och  temporal motivation theory för att få en heltäckande
undersökning.

Trost (2005) skriver att man särskiljer på fyra olika begrepp rörande reliabilitet, dessa är kongruens
som innebär att frågorna som ställs är desamma om de avser mäta samma sak, precision som har att
göra  med  hur  den  som  intervjuar  dokumenterar  svaren,  objektivitet  som  har  att  göra  med
intervjuarens sätt att tolka och registrera de svar den får och konstans som innebär att fenomenet
inte  ändrar  sig.  Den  sista  är  mer  aktuell  vid  kvantitativa  intervjuer  (Trost,  2005,  s111).  Svaren
dokumenterades  med  hjälp  av  inspelningsutrustning  för  att  intervjun  skulle  flyta  på  och  svaren
antecknades sedan i efterhand för att kunna analyseras i lugn och ro. 

Trost (2005) menar att trovärdighet är ett av de största problemen med kvalitativa studier eftersom
att  man  måste  kunna  visa  att  datan  är  insamlad  på  ett  relevant  sätt  för  den  aktuella
problemställningen, till exempel så måste etiska aspekter beaktas för att trovärdigheten för studien
skall kunna vara intakt. Det är även viktigt att vara objektiv när man intervjuar respondenterna, dock
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är detta svårt då man som intervjuare ofta har en egen åsikt, detta ska dock inte ha någon betydelse
när  intervjun  pågår  (Trost,  2005,  s113).  Med  anledning  av  detta  har  författaren  själv  svarat  på
intervjun  för  att  redogöra  för  dess  tankar  och  detta  har  sedan  använts  för  att  jämföra  med
respondenterna i studien. Alla steg i studien redovisas för att tydliggöra att datan är insamlad på ett
korrekt sätt för att säkerställa validitet.

Det är viktigt att beakta validitet i studien redan från planeringsstadiet. I första hand skall resultatet
vara korrekt för testgruppen och i andra hand så är det intressant att generalisera resultatet för en
bredare grupp, resultaten uppges ha tillräckligt hög validitet ifall de är korrekta utifrån den grupp
som skall generaliseras (Wohlin et al, 2012, s102). Genom att välja metod och det arbetssätt som
används i studien minimeras risken för validitetshot.

En åtgärd som vidtas för att stärka validiteten är att de olika delarna med frågor ställs i olika ordning
för att inte detta ska påverka resultatet på något sätt. I Bilaga C listas alla potentiella validitetshot
och de hot som är applicerbara för studien och de åtgärder som görs för att minimera dem.

4.6 Etik

Wohlin (2012) menar att alla empiriska undersökningar som involverar människor måste fundera
över etiska aspekter. Fyra viktiga aspekter inom etik är:

• De som skall delta i undersökningen måste få tillgång till all relevant information om studien
innan de bestämmer om de vill delta i studien eller inte.

• Studien skall  ha ett vetenskapligt värde för att de som skall  delta i undersökningen skall
riskera att vara med i den studie, även om dessa är minimala.

• Forskarna  som  utför  studien  skall  vidta  alla  möjliga  åtgärder  för  att  säkerställa
konfidentialitet av känslig information.

• Värdera risker, skador och fördelar där fördelarna måste väga tyngst.

För att de som utför studien och de som intervjuas skall kunna känna tillit till  varandra så är det
viktigt att delge resultat från studien. De som har intervjuats måste inte hålla med om analysen men
de måste ges möjlighet att få information om studien och dess resultat, om detta är möjligt med
tanke på konfidentialitets aspekter (Wohlin, 2012, s33). Därför har respondenterna tydligt fått veta
hur intervjuerna var tänkta att fortlöpa i förväg och deras identitet har säkrats genom att undvika att
avslöja information som kan avslöja deras identitet. De kommer även att få ta del av resultaten när
studien är avslutad.

Trost  (2005)  skriver  att  hellre  än  att  riskera  att  tystnadsplikten  bryts  så  skall  man  undvika  att
publicera sina fynd, inga forskningsresultat i världen är viktigare än att hålla de etiska kraven. Den
som intervjuas måste samtycka till att delta i intervjun och den personen kan när den vill avbryta
intervjun och avstå  från att  besvara enskilda frågor.  Det  är viktigt  att  man inte avslöjar  mer än
nödvändigt  om  den  personen  som  intervjuats  i  studien  för  att  säkerställa  att  personen  förblir
anonym. Citat som kan avslöja identiteten på en person bör inte vara med (Trost, 2005, s103). För att
undvika överraskningar för den man vill intervjua så kan man låta den intervjuade titta på frågorna
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innan intervjun. Respondenterna har fått klart för sig i förväg att de kan avbryta intervjun när de vill
om de skulle önska detta och att de hade rätt att avstå från att besvara enskilda frågor.

4.7 Enkätformulär

Intervjun kommer att  genomföras  med hjälp  av ett  enkätformulär  där  frågorna som skall  ställas
kommer att finnas. Anledning till att ett enkätformulär har använts är för att det skulle hjälpa till att
förenkla intervjuerna eftersom att respondenterna visuellt kan se frågor och svarsalternativ på de
frågor där det är relevant. Frågorna som ställs till respondenterna finns att läsa i Bilaga A. Författaren
kommer att vara med när enkäten fylls i för att diskussion under intervjuns gång kan uppkomma
samt för att  följdfrågor skall  kunna ställas,  dessutom undviks tolkningsfel  om författaren är med
under intervjun i större utsträckning än om så inte är fallet. 

Tidigare  nämndes  det  att  intervjuerna  kommer  att  vara  semistrukturerade  vilket  innebär  att
intervjuaren kan välja i vilken ordning frågorna skall ställas. Om diskussionen leder till följdfrågor som
ger relevanta svar kommer detta att läggas till vid redovisning av resultat.

Under intervjun så är det en god idé att spela in den i  ett ljud- eller bildformat som är lämpligt
eftersom att det är svårt att få med alla detaljer skriftligt under tiden som man gör intervjun. Det
inspelade materialet skall sedan transkriberas i skrift innan det analyseras (Wohlin et al, 2012, s63).
Om den intervjuade har godkänt att intervjun spelas in så har detta tillvägagångssätt använts under
intervjuerna för att undvika att information skall förbises.

4.8 Urval

Trost (2005) menar att det vanligtvis är ointressant för kvalitativa studier att ha ett representativt
urval. I en kvalitativ studie vill man ofta ha en så stor variation som möjligt istället för att ha många
likartade. Man vill ha variation men inte så att mer än någon enstaka person är avvikande i för stor
utsträckning. När det gäller antal personer att intervjua så menar Trost (2005) att ett fåtal välgjorda
intervjuer är betydligt bättre än många sämre utförda intervjuer (Trost, 2005, s117). I den här studien
har tre IT-chefer som representerar tre olika kommuner intervjuats.

Den här studien har innefattat kommuner inom Skaraborg. Det första steget som behövde tas var att
kontakta  IT-chefer  på  lämpliga  arbetsplatser  för  att  undersöka  om  det  fanns  en  möjlighet  att
intervjua en lämplig person på IT-avdelningen. I tre kommuner ställde IT-cheferna upp på intervjuer
och då bokades en tid och en plats för intervjun in. Alla tre kommuner som är representerade i
studien  är  mindre  kommuner  med  under  50  000  invånare.  Alla  tre  kommuner  har  egna  IT-
avdelningar som de driver på egen hand.

Förutom att IT-chefer på kommuner har att intervjuats så har också en säkerhetsforskare intervjuats
för att ytterligare aspekter skulle kunna lyftas fram i studien. Säkerhetsforskaren som har intervjuats
i den här studien är disputerad och utbildar inom bland annat informationssäkerhet. 

Informationen som har framkommit under dessa intervjuer har sedan analyserats och använts för att
besvara frågeställningen i studien.
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5 Genomförande
I detta kapitel redovisas hur undersökningen har gått tillväga. Frågekonstruktioner och processer i
detta arbete kommer att redovisas för att visa hur arbetet har fortlöpt. De intervjufrågor som ställs
till  respondenterna  i  studien  är  skapade  med  hjälp  av  en  konceptuell  modell  och  temporal
motivation theory  som kan användas för att utreda motivation. Om motivation saknas för någon
aktivitet så kan detta indikera en potentiell risk.

5.1 Aktivitetsmodell

För att kunna representera situationen hos de intervjuade kommunerna gällande lösenordshantering
och  lösenordspolicys  så  skapades  en  konceptuell  modell  av  de  aktiviteter  som  identifierats.  En
modell är ofta en förenkling av verkligheten, vilket underlättar arbetet med att framställa frågor.

För  att  skapa  modellen  så  har  existerande  dokumentation  rörande  lösenordspolicys  och
lösenordshantering använts och i detta fallet har Network Security and Password Policys (Wakefield,
2004)  och  SS-ISO/IEC  27002  (SS-ISO/IEC,  2014)  använts.  Aktiviteter  som  identifierats  i  dessa
rapporter  används  som  grund  för  att  konstruera  frågor  som  sedan  används  i  enkäten.  Dessa
aktiviteter återfinns i  figur  5.1.  De aktiviteter  som återfinns  i  modellen är  utvalda för  att  det  är
aktiviteter som är centrala i  detta arbete enligt  den litteratur som har använts vid skapandet av
modellen.

Figur 5.1 Aktiviteter rörande lösenordshantering och lösenordspolicys
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De aktiviteter som är utvalda återfinns i bakgrundslitteraturen för den här studien och aktiviteterna
”skapa lösenordspolicy”,  ”testa lösenordspolicy” och ”utbilda användare” är utvalda för att dessa
aktiviteter anses vara viktiga i den litteratur som har lästs. Aktiviteterna ”administrera lösenord” och
”förvara  lösenord”  är  sådana  aktiviteter  som  är  nödvändiga  och  är  utvalda  på  grund  av  detta.
Granskning  har  använts  för  att  fastställa  face  validity vilket  innebär  att  jämlika,  bland  annat
handledare har validerat den konceptuella modellen (Pitchforth & Mangersen, 2013).

I detta fallet så har endast en aktör ansetts vara relevant eftersom att alla aktiviteter innefattar den
här personen,  IT-ansvarig kan innefatta IT-chefer,  systemadministratörer,  säkerhetsansvariga eller
liknande. Aktiviteten skapa lösenordspolicy är det arbete som måste läggas ner för att komma fram
till hur lösenordspolicyn ska se ut för att säkerställa att användarnas lösenord är tillräcklig säkra för
verksamheten, men också tillräckligt användbara för användarna så att de kan använda lösenorden i
sitt  dagliga arbete utan att  behöva skriva  upp lösenorden.  I  detta  kan även lösenordshanterings
policy ingå, så som hur ofta ett lösenord ska bytas ut och rutiner för hur detta skall  ske. Denna
aktivitet är en av de tre aktiviteterna som har valts eftersom att de är viktiga enligt litteraturen.

Aktiviteten testa lösenordspolicy innebär det arbete som läggs ned på att testa användarnas lösenord
genom  till  exempel  penetrationstester  för  att  säkerställa  att  den  lösenordspolicy  som  används
genererar tillräckligt säkra lösenord. Den här aktiviteten är en av de tre aktiviteterna som är utvalda
på grund av att litteraturen säger att de är viktiga. Aktiviteten  administrera lösenord är ett brett
begrepp och här  fick respondenterna själva motivera vilka delaktiviteter som de förknippar med
begreppet administrera lösenord. Detta är en av de två aktiviteter som har valts eftersom att det är
något som är nödvändigt i arbetet.

Vad gäller aktiviteten  utbilda användare så innefattar detta det arbete som utförs för att utbilda
användare i lösenordshantering, lösenordskonstruktion och vilka risker felaktig lösenordshantering
kan medföra. När användare utbildas i lösenordskonstruktion så kan de tränas i hur de ska skapa
säkra lösenord som de kan komma ihåg utan att behöva skriva upp dem, till exempel med hjälp av
lösenordsfraser. Detta är en aktivitet som är en av de tre som är utvalda eftersom att litteraturen
säger att den är viktig.

Aktiviteten förvara lösenord innefattar det arbete som görs för att lösenorden på den administrativa
sidan  förvaras  på  ett  tillfredsställande  sätt,  till  exempel  om  lösenordsfilen  krypteras.  SS-ISO/IEC
27002  ((SS-ISO/IEC,  2014)  rekommenderar  att  undvika  lösenord  i  klartext  på  alla  sätt.  Den  här
aktiviteten är utvald för att detta är något som är nödvändigt i arbetet med lösenordshantering.

5.2 Frågekonstruktionsmodell

Frågorna  som  ställdes  under  intervjuerna  utreder  vad  det  finns  för  risker  och  möjligheter  med
arbetet  med  lösenordshantering  och  lösenordspolicys.  Intervjuerna  inleddes  med  några
grundläggande frågor som var avsedda att introducera respondenterna till ämnet och bedöma vilken
kunskapsnivå respondenterna besatt.

Efter  dessa  frågor  ställdes  frågor  om  motivation  för  de  olika  aktiviteterna  rörande
lösenordshantering  och  lösenordspolicys.  Steel  (2007)  har  skapat  en  modell  som  utreder
motivationen för en viss aktivitet och denna modell eller formel ser ut enligt följande:
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I detta fallet så ska risker och möjligheter gällande lösenordshantering och lösenordspolicys utredas
och detta görs med hjälp av ovanstående modell för motivation. ”E” i modellen står för Expectation,
eller förväntad möjlighet att klara av uppgiften. ”V” står för Value eller det värde som aktiviteten ger
verksamheten. ”I” står för Impulsiveness eller känslighet för fördröjning och ”D” står för Delay eller
tid för aktiviteten att fungera. Det är viktigt att påpeka att ingen uträkning likt den i formeln görs i
denna studie utan det är endast de olika parametrarna i formeln som används i arbetet. De används
främst som en checklista för att få ett heltäckande intervjuunderlag. 

För  att  skapa  intervjufrågorna  användes  sedan  aktivitetsmodellen  för  lösenordshantering  och
lösenordspolicys samt motivationsmodellen för att kunna finna risker och möjligheter i arbetet med
lösenordshantering och lösenordspolicys. För varje aspekt i teorin genereras frågor med hjälp av den
konceptuella modellen, när det gäller förväntan att slutföra aktivitet och värde av aktivitet så ställs
alla aktiviteter mot varandra. När det gäller frågor om tidsåtgång ställs två frågor för varje aktivitet,
dels hur ofta en aktivitet utförs och hur mycket tid som läggs på aktiviteten när den utförs. När det
gäller belöning så ställs direkta frågor till varje aktivitet om respondenten ser någon belöning med
aktiviteten.  Skillnader  i  åsikter  mellan  respondenterna  och  vad  litteraturen  och  den
säkerhetsforskare som intervjuas säger kan vara möjliga risker och möjligheter. Även diskrepanser
mellan  respondenternas  svar  i  de  olika  aspekterna  av  frågor  relaterade  till  motivationsteorin
studeras  och  analyseras.  Exempelvis  om  en  respondent  rankar  en  aktivitet  högt  på  värde  men
samtidigt  lägger mindre tid på aktiviteten och har lägre förväntan att  kunna slutföra aktiviteten,
detta skulle då kunna innebära en risk.

Ett antal frågor som ställdes till respondenterna fokuserar på att utreda förväntan att slutföra en
aktivitet  och  i  detta  fallet  ställs  de  olika  aktiviteterna  mot  varandra  för  att  det  är  lättare  för
respondenterna att utvärdera en aktivitet i samband med en annan än att endast värdera en enskild
aktivitet. Hur en sådan fråga kan se ut visas i figur 5.2 nedan. I samband med varje enskild sådan
fråga ställs  också en fråga om varför respondenterna tycker  detta,  för  att  utreda orsaker  till  de
värderingar  som  görs.  Alla  aktiviteter  ställs  mot  varandra  och  i  aktivitetsmodellen  så  är  fem
aktiviteter  utvalda  och  detta  innebär  att  det  blir  tio  stycken  värderande  frågor  och  tio  stycken
följdfrågor om varför.

Figur 5.2 Fråga om förväntan att slutföra en uppgift

Några frågor ställs för att utreda hur högt en aktivitet är värderad av respondenten och på samma
sätt  som frågorna om förväntan att  slutföra  en uppgift  så  ställs  aktiviteterna mot  varandra  och
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följdfrågan varför ställs efter för att utreda orsaker till att respondenterna värderar aktiviteterna som
de gör. På samma sätt som med frågorna om förväntan att slutföra en uppgift så ställs alla aktiviteter
mot varandra, fem stycken olika aktiviteter leder till att det blir tio stycken värderingsfrågor och tio
stycken följdfrågor som utreder orsaken till att respondenterna värderar som de gör. Gällande frågor
om värdering och frågor om förväntan att slutföra en uppgift så kan man räkna ut antalet frågor
genom att ta antalet aktiviteter multiplicerat med antalet aktiviteter minus ett dividerat med två,
den formeln ser ut så här:

En annan del i intervjun tog upp frågor om tidsåtgång vilket också har med motivation att göra. Dessa
frågor  undersöker  hur  ofta  en  aktivitet  bör  utföras  och  hur  mycket  tid  som  bör  läggas  ned  på
aktiviteten när den utförs. Ett antal frågor ställdes för att utreda om aktiviteten är kopplad till någon
slags belöning, också detta har att göra med motivation. 

Den sista delen i intervjun tog upp frågor som har att göra med hot mot konfidentialitet, riktighet och
tillgänglighet. Dessa frågor ställs också för att utreda om det finns några risker och möjligheter i
arbetet  med lösenordshantering  och  lösenordspolicys.  För  att  se  alla  frågor  som ställdes  under
intervjuerna se Bilaga A.

5.3 Verktyg

Det onlinebaserade verktyget Google forms har använts för att skapa frågeformuläret som används
vid  intervjuerna.  De  olika  kategorierna  av  frågor  lades  tillsammans  på  enskilda  sidor  för  att
underlätta under intervjuerna eftersom att somliga av de olika kategorierna av frågor skulle ställas i
olika ordning för att förhöja validiteten av studien. Det ställs både frågor med svarsalternativ och
fritextsvar i frågeformuläret, eftersom att det är en kvalitativ studie så ställs följdfrågan ”Varför?” till
många frågor.
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6 Analys av resultat
De analyserade resultaten utifrån de intervjuer som har utförts utgår från olika delar av Steels (2007)
motivationsteori, frågor om konfidentialitet, integritet och tillgänglighet och de inledande frågorna.
Frågorna relaterade till motivationsteorin har ställts för att utreda motivation och genom att väga de
olika delarna mot varandra och hitta diskrepanser kan potentiella risker och möjligheter identifieras i
verksamheten.  Frågorna  om  konfidentialitet,  integritet  och  tillgänglighet  används  också  för  att
identifiera  potentiella  risker  och  möjligheter  och  de  inledande  frågorna  används  dels  som
kontrollfrågor för att se att respondenterna har kompetens inom området och för att  eventuellt
kunna  identifiera  risker  och  möjligheter  samt  för  att  väga  in  i  den  bild  som  frågorna  om
motivationsteorin ger. I  Bilaga B finns all kvantifierbar data att utläsa från intervjuerna och detta
analyseras och presenteras nedan.

I Bilaga B och i tabeller nedan är alla värden normaliserade, detta innebär att det högsta möjliga
värdet är ett och det lägsta möjliga är noll. I detta fallet kan en aktivitet som mest få sexton poäng
och som minst fyra poäng, om en aktivitet får fyra poäng blir  det normaliserade värdet noll  och
sexton poäng ger det normaliserade värdet ett. Om en aktivitet får åtta poäng så ser uträkningen för
att ta reda på det normaliserade värdet ut enligt följande: 8 – 4 / 12 = 0,33.  

6.1 Urvalsgrupp

I den här undersökningen så har tre IT-chefer på kommuner i Skaraborg intervjuats och dessa tre har
valts ut på grund av att de visat ett intresse av att deltaga i studien. De tre kommunerna  benämns
som ”kommun A”, ”kommun B” och ”kommun C” för att säkerställa anonymitet hos de deltagande
kommunerna.  Alla  kommuner  som  representeras  i  studien  är  mindre  kommuner  med  mindre
invånare än 50 000 och de har alla egna IT-avdelningar. De tre kommunerna analyseras var och en för
sig och jämförs med författarens egna tankar om frågorna samt med en säkerhetsforskare. Dessutom
kommer en sammanfattning av de tre kommunernas analyser att göras för att se om det finns några
trender eller tendenser att forska vidare inom. Förutom att dessa tre IT-chefer intervjuats så har
också en disputerad säkerhetsforskare intervjuats för att ge ytterligare ett perspektiv i studien.

6.2 Sammanfattande analys av kommuner

I detta kapitel finns en sammanfattning av analyserna av de olika kommunerna som används för att
utreda om det finns några mer eller mindre tydliga tendenser.

6.2.1 Sammanfattning av frågor rörande motivation i kommuner

I  sammanfattningen  är  det  tydligt  att  aktiviteten  testa  lösenordspolicy  inte  är  prioriterat  hos
kommunerna  (se  figur  6.1).  Weber  et  al.  (2008)  menar  att  det  finns  en  vinst  med  att  testa
användarnas lösenord för att finna svaga lösenord som behöver ändras. 

Detta  stämmer  väl  överens  med  säkerhetsforskarens  tankar  som  menar  att  det  är  viktigare  att
identifiera lösenord som är väldigt svaga än att kontrollera att lösenord är starka, alltså eliminera de
riktigt svaga lösenorden. Detta skulle kunna innebära en risk för kommunerna att detta prioriteras så
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pass lågt och det skulle kunna innebära att många användare använder lösenord som är väldigt lätta
att knäcka.

Sammanställning av svar rörande motivation för kommunerna 

Rank Förväntan att slutföra 
uppgift

Normaliserat
värde

Rank Värde av aktivitet Normaliserat
värde

1 Förvara lösenord 0,75 1 Skapa lösenordspolicy 0,75

2 Administrera lösenord 0,61 2 Administrera lösenord 0,58

- Skapa lösenordspolicy 0,61 - Förvara lösenord 0,58

4 Utbilda användare 0,28 4 Utbilda användare 0,36

5 Testa lösenordspolicy 0,25 5 Testa lösenordspolicy 0,22

Rank Tidsåtgång Värde baserat
på kriterier

Rank Belöning och 
fördröjning till belöning

Värde baserat
på kriterier

1 Administrera lösenord 4 1 Skapa lösenordspolicy 4

2 Skapa lösenordspolicy 3,67 - Administrera lösenord 4

3 Förvara lösenord 3,33 3 Förvara lösenord 3,67

4 Testa lösenordspolicy 2 4 Utbilda användare 3,33

- Utbilda användare 2 5 Testa lösenordspolicy 1,67

Figur 6.1 Sammanställning av svar rörande motivation för kommunerna

Något som genomgående för alla kommuner har ansetts vara en risk är hur kommunerna hanterar
sin utbildning av användare. I den sammanslagna tabellen är det tydligt att kommunernas IT-chefer
ser goda vinster med aktiviteten men att de anser att det är svårt att göra och att för lite tid läggs på
det.  De  övriga  aktiviteterna  ligger  högt  på  de  flesta  aspekter  och  där  finns  det  troligtvis  goda
möjligheter att arbetet med dessa aktiviteter fungerar på ett bra sätt. 

När de olika kommunerna, författarens egna uppfattningar och säkerhetsexpertens resultat jämförs
så ser man i figur 6.2 att när det gäller förväntan att slutföra en uppgift så är kommun A mest lik
författaren och kommun B och C har väldigt lika åsikter. Säkerhetsexpertens uppfattningar stämmer
bäst överens med kommun A. När det gäller värde av aktivitet så överensstämmer kommun A och
kommun  B:s  tankar  mest.  I  detta  fallet  stämmer  kommun  C  bäst  överens  med  författaren  och
säkerhetsexpertens åsikter.  Överlag så stämmer de tre kommunernas åsikter bättre överens med
varandra,  författarens  egna  tankar  och  säkerhetsexperten  än  vad  författarens  egna  tankar  och
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säkerhetsexpertens åsikter gör. Figur 6.2 visar hur mycket de olika kommunerna, författaren samt
säkerhetsforskarens åsikter stämmer överens rörande frågor om motivation där 1 innebär att de
matchar helt och håller och 0 innebär att de inte stämmer överens alls. 

Förväntan att slutföra uppgift normaliserat Värde av aktivitet normaliserat

A B C F S A B C F S

A 1 0,5 0,6 0,9 0,8 A 1 0,85 0,45 0,45 0,4

B 0,5 1 0,9 0,6 0,5 B 0,85 1 0,6 0,6 0,45

C 0,6 0,9 1 0,7 0,4 C 0,45 0,6 1 0,7 0,75

F 0,9 0,6 0,7 1 0,7 F 0,45 0,6 0,7 1 0,75

S 0,8 0,5 0,4 0,7 1 S 0,4 0,45 0,75 0,75 1

Tidsåtgång normaliserat Belöning och fördröjning till belöning
normaliserat

A B C F S A B C F S

A 1 0,9 0,65 0,6 0,6 A 1 0,75 0,75 0,55 0,8

B 0,9 1 0,75 0,6 0,6 B 0,75 1 1 0,8 0,75

C 0,65 0,75 1 0,35 0,55 C 0,75 1 1 0,8 0,75

F 0,6 0,6 0,35 1 0,8 F 0,55 0,8 0,8 1 0,65

S 0,6 0,6 0,55 0,8 1 S 0,8 0,75 0,75 0,65 1

A, B och C står för de olika kommunerna, F står för författaren och S står för säkerhetsforskaren

Figur 6.2 Sammanställning matchning av frågor rörande motivation

6.2.2 Sammanfattning av allmänna frågor i kommunerna

Alla kommuner har en lösenordspolicy men hur den ser ut är relativt olika, kommun B har satsat på
att ha längre lösenord som inte behöver bytas medans de övriga kommunerna ställer lägre krav på
lösenordens längd men istället kräver byte med jämna mellanrum. Komanduri et al. (2011) menar att
man får ta hänsyn till ett lösenords styrka, hur lätt det är att skapa ett lösenord och hur lätt det är för
användaren att komma ihåg lösenordet, helst utan att behöva skriva upp lösenordet. De har testat
olika riktlinjer för hur komplexa och långa lösenord ska vara samt även undersökt hur starka lösenord
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användarna skapar med de olika riktlinjerna och även undersökt hur bra de kommer ihåg lösenorden.
De kom fram till att det är bättre att använda långa lösenord med mindre komplexitetskrav än att ha
kortare lösenord med större krav på komplexitet (Komanduri et al., 2011).

En risk som de flesta IT-cheferna har påtalat är läsplattor och mobiltelefoner som är anslutna till allt
fler system, detta innebär att ifall telefonen blir stulen eller borttappad så kan det vara möjligt för en
obehörig att komma åt resurser som den inte har rätt till.  Endast en av  IT-cheferna pratade om
åtgärder som vidtas men att de tänker på det antyder ändå att åtgärder antingen planeras eller
faktiskt  vidtas  i  nuläget.  IT-chefen på  kommun B pratade  om att  det  är  viktigt  att  ta  hand  om
läsplattor och mobiltelefoner som inte längre används.

En  möjlighet  som  de  flesta  IT-cheferna nämner  är  införande  av  tvåfaktorsautentisering,  det  är
önskvärt att använda detta istället för lösenord i framtiden. De IT-chefer som pratar om detta menar
att det ligger relativt nära i framtiden. 

6.2.3 Sammanfattning av Konfidentialitet, integritet och 
tillgänglighet i kommunerna

Överlag  så  anser  kommunerna  att  det  finns  sårbarheter  som  kan  utnyttjas  i  attacker  mot
kommunernas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. IT-cheferna menar att en motiverad och
kunnig hacker skulle kunna utföra en lyckad attack. Det är blandade åsikter om hur troligt det är att
en person skulle finna sådan motivation dock, säkerhetsforskaren tror att den risken är större än vad
vi tror. Alla kommuner är dock överens om att konsekvenserna av dessa attacker är allvarliga och
därför bör de undvikas. 

6.3 Analys av kommun A

IT-chefen för kommun A har intervjuats och en analys av de framkomna resultaten redovisas nedan.

6.3.1 Frågor rörande motivation kommun A

Om  man  jämför  IT-chefens uppfattningar  rörande  frågor  om  motivation  i  figur  6.3  så  kan  det
konstateras att aktiviteten skapa lösenordspolicy värderas högst men förväntan att slutföra uppgiften
uppfattas som lägre. Detta skulle kunna innebära en risk för verksamheten. 

Det finns en stor spridning rörande IT-chefens tankar om utbildning av användare jämfört med dels
författarens egna uppfattningar men även om man jämför med säkerhetsforskarens tankar i frågan.
Utbilda användare rankas fyra i belöning och fördröjning till belöning och sist på övriga aspekter. Att
utbilda användare är svårt  och därför  är det inte konstigt  att  det placeras lågt  på förväntan att
slutföra uppgifter men att det värderas så pass lågt är anmärkningsvärt. Anledningen till att IT-chefen
inte anser att  utbilda användare är av stor vikt  är att  detta ansvar inte ligger på honom. Under
intervjun  berättar  IT-chefen att  den  utbildningen  som  görs  är  dels  vid  nyanställning  då  de  får
information och sedan finns det material att läsa online, detta ansvar ligger dock helt och hållet på
användarna själva att ta till sig. Detta skulle kunna innebära en risk för verksamheten att användarna
saknar kunskaper om lösenordshantering och kunskaper om hur man konstruerar ett bra och säkert
lösenord. I de allmänna frågorna pratade IT-chefen om att en risk med lösenord rent generellt är att
användarna  väljer  lösenord  som  är  för  lätta  att  lista  ut  och  att  deras  lösenordshantering  är
undermålig i många fall där lösenorden är lättillgängliga och därför kan stjälas. För att avhjälpa detta
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skulle utbildning av användare vara önskvärt. Lorenz et al. (2013) skriver att de flesta användarna
använder  lappar  eller  andra  sätt  för  att  komma  ihåg  sina  lösenord,  till  exempel  lösenords
påminnelser (så som favorit lärare eller liknande) vilket ofta kan hittas online på något sätt

Sammanställning av svar för kommun A rörande motivation

Rank Förväntan att slutföra 
uppgift

Normaliserat
värde

Rank Värde av aktivitet Normaliserat
värde

1 Administrera lösenord 0,75 1 Skapa lösenordspolicy 0,75

2 Skapa lösenordspolicy 0,58 2 Administrera lösenord 0,58

3 Testa lösenordspolicy 0,5 3 Förvara lösenord 0,5

4 Förvara lösenord 0,42 4 Testa lösenordspolicy 0,42

5 Utbilda användare 0,25 5 Utbilda användare 0,25

Rank Tidsåtgång Värde baserat
på kriterier

Rank Belöning och 
fördröjning till belöning

Värde baserat
på kriterier

1 Skapa lösenordspolicy 4 1 Skapa lösenordspolicy 4

- Administrera lösenord 4 - Administrera lösenord 4

3 Testa lösenordspolicy 3 3 Förvara lösenord 3

- Förvara lösenord 3 4 Utbilda användare 2

5 Utbilda användare 2 5 Testa lösenordspolicy 1

Figur 6.3 Sammanställning av svar för kommun A rörande motivation

Därför menar författarna att utbildning av användare rörande lösenordshantering och hur man ska
komma ihåg sina lösenord är nödvändigt (Lorenz et al, 2013). Säkerhetsforskaren menar att det bästa
sättet att utbilda, eller träna användare i lösenordskonstruktion som han föredrar är att ha dessa
träningspass ofta och korta. Han menar att effekten av utbildning inom informationssäkerhet ger
effekter i ungefär tre månader. Bishop (2000) menar att trots utbildning inom informationssäkerhet
så begås samma misstag om och om igen. Han menar också att majoriteten av utbildningar inom
ämnet siktar in sig på kortsiktiga resultat snarare än långsiktiga resultat (Bishop, 2000).

När det gäller möjligheter så har aktiviteterna skapa lösenordspolicy och administrera lösenord stora
möjligheter  eftersom  att  de  ligger  högt  på  förväntan  att  slutföra  aktivitet,  värde  av  aktivitet,
tidsåtgång för aktiviteter samt belöning och fördröjning till belöning. Om man jämför värdet med
säkerhetsforskaren så anser han att administrera lösenord är värdefullt för verksamheten men att
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skapa lösenordspolicy inte är lika värdefullt. Anledningen till att skapa lösenordspolicyn prioriteras
högt av IT-chefen på kommunen är att han anser att den existerande har brister och därför krävs det
en insats på området.

I  bilaga  B  kan  man  se  att  kommun  A  matchar  bättre  än  övriga  respondenter  rörande
motivationsteorin,  detta skulle  kunna innebära att  det finns färre risker  i  kommun A än i  övriga
kommuner.

6.3.2 Allmänna frågor kommun A

Kommun  A  använder  en  lösenordspolicy  som  kräver  sju  tecken  långa  lösenord  och  minst  ett
numeriskt tecken, en gemen och en versal. Lösenordet måste bytas minst en gång per 180 dagar,
detta kommer att förändras i framtiden då lösenordspolicyn kommer att kräva starkare lösenord och
då tas lösenordsbyten bort. I nuläget så kan ett lösenord som är sju tecken långt och har minst en
siffra, en gemen och en versal knäckas på mindre än en sekund av en vanlig dator och detta är en risk
(Passwordstrengthcalculator.org,  2015).  De  är  dock  medvetna  om  problemen  och  en  ny
lösenordspolicy är aktuell inom en snar framtid. IT-chefen på kommun A tror att inom en snar framtid
så kommer tvåfaktorsautentisering att vara en realitet, dessutom pratar han om att single sign-on
lösningar är önskvärda av användarna.

Användarnas  lösenord  testas  inte  på  något  sätt  och  IT-chefen menar  att  det  finns  brister  i
lösenordshantering så som att användare har lösenord på lappar vid datorn till exempel. Förutom
ovan nämnda risker så menar han att plattor och telefoner som är anslutna till olika system är en
risk.  En  annan  risk  som  han  ser  är  att  administratörernas  lösenord  inte  är  tillräckligt  starka.
Användarnas  lösenord  förvaras  i  Active  Directory  och  de  är  krypterade  där,  serverlösenord  och
lösenord till nätverksutrustning förvaras på ett särskilt ställe som är tillräckligt säkert anser han.

IT-chefen på kommun A bedömer att de största problemen med lösenord är att de är för svaga och i
många fall lätta att lista ut. Han menar att en lösning är tvåfaktorsautentisering om användarna ska
ha svaga lösenord som de lätt kommer ihåg. Användarna utbildas inte mer än att de har tillgång till
information som de själva får läsa, IT-chefen tror inte att det finns någon efterfrågan på utbildningar.
Kommun A anser  att  informationen på kommunen är  mycket  värdefull  på  en skala  från mycket
värdefull till inte alls värdefull.

6.3.3 Konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för kommun A

När det gäller attacker mot konfidentialitet, integritet och tillgänglighet så anser kommun A att det är
relativt  liten risk för att  detta ska kunna ske, om man jämför detta med säkerhetsforskaren och
författarens egna tankar så är det lågt. Detta skulle kunna innebära att det finns en falsk säkerhet
som kan resultera i att man inte är redo för en eventuell attack i framtiden. kommun A Konsekvensen
av dessa attacker anser IT-chefen vara mycket stora så det är absolut inte önskvärt. Anledningen till
att IT-chefen anser att det är mindre sannolikt att kommunen skall utsättas för någon attack är för att
de  har  höjt  säkerheten  och  minimerat  sårbarheterna  efter  att  de  har  gått  samman  med  en
närliggande kommun rörande IT-plattform.

6.4 Analys av kommun B

IT-chefen för kommun B har intervjuats och en analys av de framkomna resultaten redovisas nedan.
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6.4.1 Frågor rörande motivation kommun B

Om man jämför IT-chefens tankar om de olika delarna i motivationsteorin (se figur 6.4) så kan man se
att aktiviteterna skapa lösenordspolicy och administrera lösenord rankas högre på värde av aktivitet
än förväntan att slutföra uppgift, detta skulle kunna innebära en risk för verksamheten. 

Utbildning  hamnar  lågt  i  alla  kategorier  förutom  belöning  och  fördröjning  till  belöning  där  den
placerades  högt,  IT-chefen anser  alltså  att  aktiviteten  utbilda  användare  medför  belöningar  för
verksamheten men påpekar att det är svårt att utbilda användare och att det är resurskrävande.
Anledningen till att han föredrar att ha en bra lösenordspolicy framför utbildade användare är att en
bra lösenordspolicy tvingar användare att skapa säkra lösenord medans en utbildad användare aktivt
måste välja ett säkert lösenord.

Sammanställning av svar för kommun B rörande motivation

Rank Förväntan att slutföra 
uppgift

Normaliserat
värde

Rank Värde av aktivitet Normaliserat
värde

1 Förvara lösenord 1 1 Skapa lösenordspolicy 1

2 Skapa lösenordspolicy 0,75 2 Administrera lösenord 0,58

3 Administrera lösenord 0,5 - Förvara lösenord 0,58

4 Utbilda användare 0,25 4 Utbilda användare 0,25

5 Testa lösenordspolicy 0 5 Testa lösenordspolicy 0

Rank Tidsåtgång Värde baserat
på kriterier

Rank Belöning och 
fördröjning till belöning

Värde baserat
på kriterier

1 Skapa lösenordspolicy 4 1 Skapa lösenordspolicy 4

- Administrera lösenord 4 - Utbilda användare 4

3 Förvara lösenord 3 - Administrera lösenord 4

4 Testa lösenord 2 - Förvara lösenord 4

- Utbilda användare 2 5 Testa lösenordspolicy 1

Figur 6.4 Sammanställning av svar för kommun B rörande motivation

I  dagsläget får alla anställda en skrift  att läsa där riktlinjer och råd rörande informationssäkerhet
ingår.  I  detta  häfte  finns  det  en  länk  till  en  pdf  fil  där  användaren  kan  läsa  sig  till  hur  god
lösenordshantering går till. 
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Utöver  detta  så  har  alla  chefer  fått  en  halvdags  utbildning  inom informationssäkerhet,  detta  är
positivt men det viktiga är vad dessa chefer gör ute på sina respektive avdelningar efter detta. Med
tanke på säkerhetsforskarens tankar om utbildning och vad litteraturen säger så skulle detta kunna
innebära en risk.

När det gäller att testa lösenordspolicy så menar IT-chefen att han inte ser något behov av att göra
detta utan att man istället använder best practice och håller koll på forskning inom området. Han
anser  att  detta  är  tillräckligt  och  att  det  skulle  innebära  onödigt  arbete  att  testa  användarnas
lösenord. Detta skulle kunna innebära en risk eftersom att det är möjligt att användarnas lösenord
skulle  kunna  vara  lösenord  som  ingår  i  till  exempel  en  ordbok  som  kan  användas  för  en
ordboksattack, trots att lösenordspolicyn kräver att lösenordet skall innehålla tio tecken, minst en
siffra, minst en versal och minst en gemen. Säkerhetsforskaren menar att det är en god idé att testa
sina användares lösenord genom att testa lösenorden i databasen för att eliminera de lösenord som
knäcks på en minut och mindre, de lösenord som inte klarar detta test behöver bytas omedelbart.
Han anser att  ett lösenord på åtta tecken som inte är knäckt på en timma håller tillräckligt hög
kvalitet. Självklart är detta beroende av vad lösenordet skyddar, ett administratörslösenord bör ju
vara betydligt säkrare än så. Weber (2008) undersökte hur stor andel valda lösenord som var svaga
och den studien visade att en stor del av lösenorden, närmare 45% kunde knäckas snabbt. Detta talar
för att det är en god idé att identifiera de svaga lösenorden på något sätt, till exempel genom att
testa användarnas lösenord.

Kommun  B  matchar  något  mindre  än  de  övriga  kommunerna  rörande  de  olika  aspekterna  av
motivationsteorin och detta skulle kunna betyda att det är troligare att kommunen är utsatta för
risker.  Värt att notera är att de olika aktiviteternas normaliserade värden är väldigt polariserade,
detta innebär att respondenten har haft lättare att värdera de olika aktiviteterna mot varandra.

6.4.2 Allmänna frågor kommun B

Kommun B använder en lösenordspolicys som kräver tio tecken långa lösenord. Dessutom kräver
policyn att två av kriterierna minst en stor bokstav, minst en siffra och minst ett specialtecken ingår i
lösenordet.  Eftersom att  de  har  kravet tio  tecken har  de valt  att  användarna inte  behöver byta
lösenord,  säkerhetsforskaren  menar  att  det  viktigaste  är  längden  på  ett  lösenord  och  antal
specialtecken är mindre viktigt. Säkerhetsforskaren säger att hans lösenord innehåller runt 25 tecken
och detta gör att lösenorden är säkra, ett lösenord på tio tecken med minst en siffra, stor bokstav
och liten bokstav kan knäckas på två dagar av en vanlig dator och på 8 sekunder av en superdator
(Passwordstrengthcalculator.org, 2015). Detta skulle kunna innebära att det är en risk att ha lösenord
som  har  denna  komplexitet,  även  om  kommun  B  kräver  starkast  lösenord  av  de  tillfrågade
kommunerna.

IT-chefen är medveten om risken att lösenorden kan knäckas om lösenordsfilen blir stulen och därför
vidtas åtgärder för att undvika detta, bland annat så tas alla gamla datorer om hand och destrueras.
En annan risk som IT-chefen påpekar är att läsplattor och mobiltelefoner i omlopp innehåller olika
lösenord till olika system. De möjligheter han påpekade var att eftersom att lösenorden inte byts ut
så är det lättare för användarna att komma ihåg sina lösenord och därför minimeras risken att de har
sina lösenord uppskrivna på lappar som kan komma på villovägar. En annan detalj han påpekade var
att eftersom att de kräver tio tecken så minskar risken att samma lösenord används på andra ställen
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eftersom att den vanligaste längden på lösenord oftast är åtta tecken. Han påpekade också att med
anledning  av  att  användarna  har  lättare  för  att  komma  ihåg  sina  lösenord  så  har  antalet
lösenordsärenden till helpdesk minskat.

Användarnas lösenord förvaras i Active Directory och IT-chefen ser inga risker med detta utan menar
att så länge inga varningssignaler kommer från forskningssamfundet som säger annorlunda så är det
tillräckligt säkert. Administratörernas lösenord till servrar och nätverksutrustning förvaras i ett låst
kassaskåp och detta minimerar risken att dessa lösenord hamnar i fel händer. Dessa åsikter stämmer
väl överens med säkerhetsforskaren som menar att arbetet med förvaring av lösenord kan vara mer
reaktivt än proaktivt, alltså så länge det inte finns något som tyder på att det finns säkerhetshål som
kan utnyttjas så finns det inget behov av att arbeta med frågan. Anledningen till detta är att detta
anses vara säkert nog och detta påstående är sant tills forskning eller andra alarmerande upptäckter
säger annorlunda. 

IT-chefen bedömer  informationen  som  skyddas  i  verksamheten  som  mycket  värdefull  men  han
påpekar att det är en svår fråga att besvara eftersom att informationen är så blandad. Majoriteten av
informationen är inte alls särskilt  värdefull  men en del  av informationen är väldigt värdefull.  Det
största problemet med lösenord rent generellt anser han är den mänskliga faktorn, till exempel att
lösenord glöms bort, tappas bort och att användarna skapar för lättknäckta lösenord. Andra typer av
realistiska  hot  skulle  kunna  vara  social  manipulation  där  en  potentiell  gärningsman lurar  till  sig
lösenord av godtrogna användare eller en tangentbordsloggare som registrerar alla knapptryck och
därför kan avslöja en användares lösenord. Därför menar han att det i framtiden troligtvis kommer
att  implementeras  någon  typ  av  tvåfaktorsautentisering  i  framtiden.  En  känd  och  ofta  dömd
databrottsling vid namn Kevin Mitnick menar att den mänskliga sidan av datasäkerhet är lätt att
utnyttja. Många företag och verksamheter spenderar massor av pengar på att stärka den tekniska
säkerheten men de förbiser den svagaste länken som är människor (McIlwraith, 2006). Med andra
ord är det viktigare att spendera tid och pengar på att stärka den svagaste länken.

6.4.3 Konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för kommun B

IT-chefen på kommun B anser att det är troligt att en tillräckligt motiverad och skicklig hacker skulle
kunna utföra lyckade attacker mot kommunen. Han menar dock att det är mer troligt med en attack
som inriktar sig mot personalen, så som en social manipulation attack eller en tangentbordsloggare
än en extern attack. Detta stämmer väl överens med säkerhetsforskarens tankar och detta tyder på
att  IT-chefen är medveten som de risker som finns och därför är det mer troligt att det finns en
beredskap för om detta skulle ske. IT-chefen menar att det skulle kunna vara allvarligt om en sådan
här attack skulle inträffa men det behöver inte vara så allvarligt, det beror helt och hållet på vilket
lösenord som hamnar i fel händer. Säkerhetsforskaren menar att det finns en viktig faktor att beakta
när man pratar om konsekvenser, viss information kan vara jättekritisk att konfidentialiteten är intakt
på under några dagar men att efter en viss tid så spelar det absolut ingen roll. På samma sätt så kan
detta stämma överens med tillgänglighet, om ett särskilt dokument skulle vara otillgängligt precis när
det är nödvändigt att ha det så kan det vara förödande men resterande tid så är det fullkomligt
oväsentligt. Något som både IT-chefen och säkerhetsforskaren är överens om är att det är viktigt att
integriteten på dokumenten är intakt eftersom att det handlar om att man ska kunna lita på att den
information som finns på alla verksamhetens dokument ska vara riktig. I vissa fall kan det till och med
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vara så att juridiska dokument kan ändras och därför väljs en lag in på fel grunder, det går att ändra
men det är omständigt och kräver mycket jobb att rätta till.

6.5 Analys av kommun C

IT-chefen för kommun C har intervjuats och en analys av de framkomna resultaten redovisas nedan.

6.5.1 Frågor rörande motivation kommun C

I kommun C så kan man se i figur 6.5 att aktiviteten förvara lösenord ligger i topp i alla kategorier i
motivationsteorin, detta innebär att det finns goda möjligheter för att denna aktivitet utförs på ett
tillfredsställande sätt. En annan aktivitet som hamnar högt i alla kategorier är administrera lösenord
så på samma sätt finns det goda möjligheter för att denna aktivitet utförs på ett tillfredsställande
sätt.

Sammanställning av svar för kommun C rörande motivation

Rank Förväntan att slutföra 
uppgift

Normaliserat
värde

Rank Värde av aktivitet Normaliserat
värde

1 Förvara lösenord 0,83 1 Förvara lösenord 0,67

2 Administrera lösenord 0,58 2 Utbilda användare 0,58

3 Skapa lösenordspolicy 0,5 - Administrera lösenord 0,58

4 Utbilda användare 0,33 4 Skapa lösenordspolicy 0,5

5 Testa lösenordspolicy 0,25 5 Testa lösenordspolicy 0,17

Rank Tidsåtgång Värde baserat
på kriterier

Rank Belöning och 
fördröjning till belöning

Värde baserat
på kriterier

1 Administrera lösenord 4 1 Skapa lösenordspolicy 4

- Förvara lösenord 4 - Utbilda användare 4

3 Skapa lösenordspolicy 3 - Administrera lösenord 4

4 Utbilda användare 2 - Förvara lösenord 4

5 Testa lösenordspolicy 1 5 Testa lösenordspolicy 3

Figur 6.5 Sammanställning av svar för kommun C rörande motivation

När det gäller risker så kan det konstateras att utbilda användare placeras högt i värde, belöning och
fördröjning  till  belöning men att  den hamnar lågt  på både tidsåtgång och förväntan att  slutföra

31



uppgift.  Detta  innebär  att  det  finns  en  risk  att  utbildningen  av  användare  inte  görs  på  ett
tillfredsställande sätt.  IT-chefen menar att utbildning är viktigt och menar att det inte spelar någon
roll vilken policy som finns om den inte efterlevs av användarna. IT-chefen är medveten om att det
finns  brister  och  påpekar  att  det  är  nödvändigt  att  arbeta  mer  med  detta  och  framförallt  öka
medvetenheten om problematiken.  IT-chefen anser att det inte är svårt att utbilda användare men
att utmaningen ligger i att få tillräckligt med resurser för att kunna göra det på ett bra sätt. 

Aktiviteten ”testa lösenordspolicys” hamnar lågt i alla kategorier och IT-chefen säger att det inte är
något som görs överhuvudtaget. Däremot så väcktes ett intresse för det och IT-chefen menar att det
är intressant för att kunna testa det som faktiskt inte går att reglera tekniskt.

I bilaga B kan man se att matchningen av motivationsteorin för kommun C är relativt hög, vilket kan
medföra att de är utsatta för mindre risk än kommun B.

6.5.2 Allmänna frågor kommun C

Kommun C använder en lösenordspolicy som kräver åtta tecken och minst  tre av fyra av siffror,
gemener, versaler och specialtecken. Riktlinjer från IT-avdelningen säger också att lösenordet inte
ska kunna kopplas till användaren (till exempel barns namn eller födelsedatum) men detta är svårt
att kontrollera tekniskt. Detta skulle kunna vara en risk eftersom att ett lösenord av den här längden
och komplexiteten kan knäckas på under en minut med en vanlig dator och under en sekund med en
superdator (Passwordstrengthcalculator.org, 2015).  IT-chefen menar också att hur man ska utbilda
sina användare är en del av lösenordspolicyn.

IT-chefen anser att de största riskerna med deras lösenordspolicy är att den inte är känd ute hos
användarna och att  det inte efterlevs.  För att  komma tillrätta med detta tror  IT-chefen att  man
behöver få en förändrad kultur på avdelningarna rörande dessa frågor och där har cheferna ett stort
ansvar.  En  annan  risk  som  påpekas  är  att  lösenorden  förvaras  på  ett  undermåligt  sätt  hos
användarna. Förvaringen av användarnas lösenord hanteras i AD och kommunens IT-avdelning letar
efter system för detta ändamål i dagsläget.

En annan risk som IT-chefen kan se är att administratörerna kan vara slarviga med sina lösenord som
i  sin  tur  skyddar  andra  lösenord.  De  största  problemen  med  lösenord  anser  IT-chefen vara  att
användare saknar kunskaper om hur viktiga lösenorden är och därför saknar de respekt för det. En
annan  risk  som  identifierats  av  IT-chefen är  att  på  vissa  avdelningar  inom  kommunen  så  delar
användare datorer och att detta kan leda till  att de inte är lika måna om logga ut och så vidare.
Informationen som skyddas i verksamheten anser  IT-chefen vara mycket värdefull, självfallet så är
värdet olika på olika verksamheter.

6.5.3 Konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för kommun C

IT-chefen på  kommun  C  anser  att  det  är  mindre  troligt  att  användarnas  lösenord  skulle  kunna
avslöjas till följd av en hackerattack men attacker mot integritet på dokument och tillgänglighet för
domänkontrollanten är mer troligt.  IT-chefen menar att den största anledningen till att kommunen
inte skulle utsättas för attacker är att det troligtvis inte finns någon tillräckligt motiverad hacker som
kan  utföra  attacken.  Säkerhetsforskaren  menade  ju  att  det  troligtvis  visst  finns  de  som  är
intresserade av att utföra dessa attacker, detta innebär att kommunen skulle kunna vara sårbar för
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hackerattacker.  IT-chefen menar också att konsekvenserna av sådana attacker är väldigt allvarliga,
domänkontrollanten är den högst klassade komponenten i kommunens system, dessutom så skulle
det vara väldigt skadligt för kommunens image om det blir känt att användarnas lösenord har läckt
eller någon annan attack.

6.6 Jämförelser av viktiga aktiviteter

Nedan  kommer  jämförelser  av  de  olika  kommunerna,  författarens  egna  tankar  och
säkerhetsforskaren att presenteras rörande svaren på frågor om motivationsteori för de aktiviteter
som enligt litteraturen är viktiga.

6.6.1 Jämförelse av aktiviteten skapa lösenordspolicy

I figur 6.6 visas de olika aspekterna av motivationsteorin och hur de olika kommunerna, författaren
och säkerhetsforskaren rankar den specifika aktiviteten skapa lösenordspolicy.

Skapa lösenordspolicy

Förväntan att slutföra uppgift Värde av aktivitet

Svarande Rank Svarande Rank

Kommun A 2 Kommun A 1

Kommun B 2 Kommun B 1

Kommun C 3 Kommun C 4

Författaren 2 Författaren 2

Säkerhetsforskaren 4 Säkerhetsforskaren 4

Tidsåtgång Belöning och fördröjning till belöning

Kommun A 1 Kommun A 1

Kommun B 1 Kommun B 1

Kommun C 3 Kommun C 1

Författaren 1 Författaren 1

Säkerhetsforskaren - Säkerhetsforskaren 1

Figur 6.6 sammanställning för aktivitet skapa lösenordspolicy
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När det gäller förväntan att slutföra uppgift så är de olika kommunerna överens i stor utsträckning,
säkerhetsforskaren är den som sticker ut här och menar att det är svårare än de övriga att skapa
lösenordspolicys.  Värdet av att  skapa lösenordspolicys anser både kommun A och kommun B är
väldigt viktigt,  kommun C sticker ut här och anser att den här aktiviteten rankas på fjärde plats.
Säkerhetsforskarens åsikter  stämmer överens med kommun C och rankar  skapa lösenordspolicys
som fyra. Den här skillnaden är väsentlig och vad den beror på kan man fundera över. När det gäller
tidsåtgång så rankar kommun A, kommun B och författaren aktiviteten först, kommun C rankar den
först på tredje plats och dessa två aspekter och hur kommun C rankar aktiviteten skulle kunna tyda
på  en  risk  rörande  arbetet  med  skapa  lösenordspolicys  jämfört  med  de  övriga  kommunerna.
Aktiviteten belöning och fördröjning till  belöning rankas högst av alla kommuner, författaren och
säkerhetsforskaren så här finns det inga skillnader alls.

6.6.2 Jämförelse av aktiviteten testa lösenordspolicy

Testa lösenordspolicys

Förväntan att slutföra uppgift Värde av aktivitet

Svarande Rank Svarande Rank

Kommun A 3 Kommun A 4

Kommun B 5 Kommun B 5

Kommun C 5 Kommun C 5

Författaren 4 Författaren 5

Säkerhetsforskaren 2 Säkerhetsforskaren 5

Tidsåtgång Belöning och fördröjning till belöning

Svarande Rank Svarande Rank

Kommun A 3 Kommun A 5

Kommun B 4 Kommun B 5

Kommun C 5 Kommun C 5

Författaren 1 Författaren 1

Säkerhetsforskaren X Säkerhetsforskaren 4

Figur 6.7 sammanställning för aktivitet testa lösenordspolicy
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I figur 6.7 visas de olika aspekterna av motivationsteorin och hur de olika kommunerna, författaren
och säkerhetsforskaren rankar den specifika aktiviteten testa lösenordspolicy. 

När det gäller förväntan att slutföra uppgift så rankar kommun A aktiviteten  testa lösenordspolicy
som trea till  skillnad från kommun B och kommun C som rankar  den på plats fem. Ingen av de
tillfrågade  kommunerna  testar  sina  användares  lösenord  och  därav  rankas  aktiviteten  lågt  på
förväntan att slutföra uppgift. När det gäller värde av aktivitet så resonerar de olika kommunerna,
författaren och säkerhetsforskaren på liknande sätt och aktiviteten värderas lägst av alla förutom
kommun A som rankar den på fjärde plats. Rörande tidsåtgång så rankar kommun A aktiviteten högst
som trea, kommun A var den enda kommunen som nämnde att det görs i liten utsträckning. Somliga
system som hanterar känsliga uppgifter krävde att detta gjordes en gång om året, i övriga system
gjordes det inte alls och ingen av de övriga kommunerna testade sina användares lösenord heller.
När det gäller belöning och fördröjning till belöning så överensstämmer de tre kommunernas syn
med varandra, alla rankar aktiviteten lägst och de ser inga belöningar med att testa lösenorden,
förutom IT-chefen för kommun C som blev nyfiken på det och kunde se en vinst med det även om
det inte återspeglas i tabellen ovan.

6.6.3 Jämförelse av aktiviteten utbilda användare

I figur 6.8 visas de olika aspekterna av motivationsteorin och hur de olika kommunerna, författaren
och säkerhetsforskaren rankar den specifika aktiviteten utbilda användare. 

När det gäller förväntan att slutföra uppgift så är kommunerna, författaren och säkerhetsforskaren
överens om att är det svårt att utbilda användare. Kommun A rankar aktiviteten femma och de andra
kommunerna rankar aktiviteten fyra. När det gäller värdering av aktiviteten så skiljer det sig en del,
kommun A  rankar  aktiviteten  femma,  kommun B  rankar  aktiviteten  fyra  och  kommun C  rankar
aktiviteten tvåa. Detta är anmärkningsvärt att det skiljer sig så här mycket och de kommuner som
värderar utbilda användare kan ha potentiella risker i sin verksamhet rörande detta. Både författaren
och säkerhetsforskaren rankar aktiviteten utbilda användare högst och anser att detta är en viktig
aktivitet. Alla kommuner lägger ned lite tid på aktiviteten och detta kan också indikera att det finns
en tydlig potentiell risk för verksamheten rörande utbildning av användare. När det gäller belöning
och  fördröjning  till  belöning  rankar  kommun B,  kommun C och  författaren  aktiviteten  högst  till
skillnad  från  kommun  A  och  säkerhetsforskaren  som  rankar  aktiviteten  fyra  och  femma.
Säkerhetsforskaren menar att det inte finns några belägg för att utbildning av användare ger några
långsiktiga resultat men att det höjer säkerhetsmedvetenheten på kort sikt. Kommun A som inte ser
några större belöningar med arbetet utbildning av användare skulle kunna vara utsatt för potentiella
risker rörande utbildning av användare.
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Utbilda användare

Förväntan att slutföra uppgift Värde av aktivitet

Svarande Rank Svarande Rank

Kommun A 5 Kommun A 5

Kommun B 4 Kommun B 4

Kommun C 4 Kommun C 2

Författaren 5 Författaren 1

Säkerhetsforskaren 5 Säkerhetsforskaren 1

Tidsåtgång Belöning och fördröjning till belöning

Svarande Rank Svarande Rank

Kommun A 5 Kommun A 4

Kommun B 4 Kommun B 1

Kommun C 4 Kommun C 1

Författaren 1 Författaren 1

Säkerhetsforskaren X Säkerhetsforskaren 5

Figur 6.8 sammanställning för aktivitet utbilda användare
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7 Jämförelse med relaterade arbeten
I detta kapitel kommer denna studie att jämföras med studier som utreder liknande samband. En
studie  av  Hansson  &  Lindberg,  (2005)  utreder  hur  arbetet  med  behörighetsadministration  och
åtkomstkontroll fungerar på två stora företag i Sverige. Författarna till detta arbete har valt att göra
kvalitativa intervjuer precis som de som har utförts i denna studie. Till skillnad från den här studien
som har inriktat sig på kommuner så har Hansson & Lindberg intervjuat anställda på CSC AB och Saab
AB i Linköping. 

Hansson  &  Lindberg  har  till  skillnad  från  den  här  studien  ett  bredare  perspektiv  och
lösenordshantering är en liten del av det dom har undersökt. En detalj som lyfts fram som också har
kommit  fram i  den här  studien är att  administrationslösenord bör vara starkare än användarnas
lösenord.  På  dessa  företag  så  ställs  krav  på  lösenordets  längd  och komplexitet  och lösenordens
kvalitet testas, detta är en skillnad som upptäckts att lösenorden testas på ett av de företag som var
med i studien. I den här studien har det framkommit att inga av de tillfrågade kommunerna testar
sina  användares  lösenord  och  säkerhetsforskaren  nämnde  att  det  kan  vara  önskvärt  att  testa
användarnas lösenord för att eliminera de lösenord som är väldigt svaga.

Carlsson & Enell (2009) har i en annan studie undersökt hur datasäkerheten ser ut vid kriminalvården
i Norrköping. I likhet med denna studie så har Carlsson & Enell valt att göra kvalitativa intervjuer med
IT-säkerhetschefen och ytterligare två anställda på anstalten.

Även  Carlsson  &  Enell  har  ett  bredare  perspektiv  i  sin  studie  än  den  här  studien  och
lösenordshantering är en del av det som undersöks. På kriminalvården finns det regler för hur långa
lösenorden ska vara, hur komplexa dom ska vara samt att de inte får återanvändas, det finns även
krav på att de ska bytas ut regelbundet. För att underlätta för användarna och hitta en god balans
mellan säkerhet och användbarhet strävar administratörerna på kriminalvården efter att använda en
single sign-on lösning som innebär att användarna endast behöver logga in på ett ställe en gång.
Detta tog en respondent i den här studien upp också att det är önskvärt att införa i framtiden. En
slutsats som Carlsson & Enell kommer fram till rörande lösenordshantering är att användarna har för
många lösenord att hålla reda på och att lösningen för detta är en single sign-on lösning.
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8 Diskussion
Den  här  studien  är  en  kvalitativ  undersökning  som har  haft  för  avsikt  att  identifiera  risker  och
möjligheter med arbetet rörande lösenordshantering och lösenordspolicys. Eftersom att det är en
kvalitativ studie så finns det inga krav på att populationen skall vara representerad i studien, men om
mer tid hade funnits så hade validiteten kunnat höjas genom att intervjua ytterligare några IT-chefer.
Anledningen till att säkerhetsforskaren har intervjuats är för att få med ytterligare ett perspektiv i
studien som man kan jämföra med de olika IT-cheferna för att få en bild av hur verkligheten stämmer
överens med forskningen samt för att eventuellt kunna identifiera fler risker och möjligheter. Syftet
med studien är att rapporten är tänkt att vara ett underlag som IT-chefer och IT-ansvariga ska kunna
använda sig av när de utvärderar och reflekterar över deras arbete rörande lösenordshantering och
lösenordspolicys.

Den metod och det arbetssätt som har valts i studien har gjort det möjligt att öka validiteten i studien
eftersom att den konceptuella modellen och  temporal motivation theory ger en heltäckande bild.
Alla  potentiella  validitetshot har beaktats i  bilaga C för att  studiens kvalitet  skall  bli  så hög som
möjligt. I bilagor finns all information som har använts i studien för att tydligt visa alla steg och val
som har gjorts i arbetet.

Frågeställningen som rapporten skulle besvara var: 

Vilka risker och möjligheter kopplade till signifikanta aktiviteter rörande hantering av lösenord  inom
en kommun finns?

Både risker  och möjligheter  har  identifierats  i  studien och dessa  har  redovisats  under  analys  av
resultat delen i rapporten. Vilka slutsatser som kan dras utifrån dessa fynd diskuteras vidare i nästa
kapitel. Resultaten från studien är på sätt och vis väntade men att utbilda användare skulle värderas
så pass lågt av IT-cheferna som de faktiskt gör var en överraskning. En annan överraskande upptäckt
är att inga av kommunerna testar sina användares lösenord på något sätt. Detta skulle i praktiken
kunna innebära att användarna har svaga lösenord som lätt kan gissas eller listas ut av en illasinnad
hacker.

Om det finns något som kunde ha gjorts annorlunda under studien så är det att intervjufrågorna
skulle ha granskats mer kritiskt innan intervjuerna genomfördes. En del frågor kunde misstolkas men
författaren satt med under intervjuerna och kunde förtydliga det som behövde förtydligas så det var
inte så allvarligt i slutändan, men det är något att tänka på till nästa gång.

Eftersom att studien är relativt liten i sin omfattning så finns det frågetecken kring studiens validitet,
det hade varit önskvärt att intervjua fler IT-chefer från andra kommuner för att höja validiteten men
detta prioriterades bort i arbetet på grund av den satta tidsramen. Med tanke på detta så föreslås
det under rubrik 9.2 att utöka denna studie för att undersöka om den studien kommer fram till
liknande resultat som den här rapporten.
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9 Slutsats
Den här studien avser att identifiera risker och möjligheter med arbetet rörande lösenordshantering
och  lösenordspolicys  hos  kommuner  i  Skaraborg.  Den  valda  metoden  för  att  utreda  detta  är
kvalitativa intervjuer med dels tre olika IT-chefer på kommuner och en disputerad säkerhetsexpert
för  att  få  ytterligare  ett  perspektiv  i  studien  som  kan  jämföras  med  IT-chefernas  synpunkter.
Frågorna som har ställts har framställts med hjälp av en konceptuell modell och temporal motivation
theory för att få en heltäckande bild.

De resultat som har funnits är att det finns några risker med arbetet kring lösenordshantering och
lösenordspolicys på kommuner. De största riskerna som har hittats är:

• Att utbilda användare dels görs i en väldigt begränsad utsträckning och åtminstone två av tre
kommuner  anser  att  värdet  av  att  utbilda  användare  är  förvånansvärt  lågt.
Säkerhetsforskaren  pratade  om  att  det  enligt  forskningen  tyder  på  att  utbildning  ger
kortsiktiga  resultat  och  han  menar  att  man  istället  bör  träna  användarna  i  god
lösenordskonstruktion.  Säkerhetsforskaren  menar  att  det  är  bättre  att  ha  små
utbildningspass på runt en minut ofta snarare än att ha en timma en gång om året. Hur detta
ska kunna lösas är en fråga som kommunerna behöver fundera över men en idé är att utbilda
en person på en arbetsplats i informationssäkerhet, som sedan kan ha ansvar för dessa korta
utbildningspass ute på de olika kommunala avdelningarna till exempel på veckomöten eller
liknande. Lorenz et al. (2013) skriver i sin slutsats att de enda rätta sätten att få användarna
att skapa tillräckligt starka lösenord är genom policys och utbildning. Utbildning är svårt och
vissa barriärer måste övervinnas, säkerhetsmedvetenhet är viktigt och för att kunna ta till sig
detta krävs det att utbildningen är anpassad efter de som utbildas, ibland kan det krävas att
verkligen visa på hur sårbart det kan vara genom att chocka användarna. I deras studie pekar
de på att ett starkt lösenord idag behöver vara 15 tecken långt och innehålla åtminstone två
siffror och ett specialtecken, det var endast 2% av användarna i studien som följde dessa
regler. Detta kräver att tid och resurser läggs på kontinuerliga påminnelser och insatser för
att höja medvetenheten (Lorentz et al, 2013).

• En annan slutsats som kan dras är att inga av kommunerna som deltagit i undersökningen
testar  sina  användares  lösenord på något  sätt.  Inga av  kommunerna lägger  något  större
värde vid att testa användarnas lösenord och vad detta beror på kan man spekulera i. En av
IT-cheferna blev nyfiken på detta och detta kanske leder till att den kommunen i framtiden
börjar att testa användarnas lösenord. De övriga två såg ingen vinst med det utan de tyckte
att det räcker gott att följa best practice när man skapar sin lösenordspolicy och samtidigt
hålla koll på forskningssamfundet. Säkerhetsforskaren menar att det finns en vinst med att
testa  användarnas  lösenord  genom  att  ta  lösenordsdatabasen  och  använda  någon
programvara för att testa lösenorden för att hitta de lösenord som är svaga, med svaga i
detta fallet menar säkerhetsforskaren de lösenord som kan knäckas på några minuter.  Så
länge ett lösenord inte kan knäckas på en timma så är det tillräckligt starkt för användare
inom en kommun anser säkerhetsforskaren. Weber et al. (2008) skriver att en alarmerande
stor andel av de lösenord som de testat i deras studie anses vara svaga och lätt kan knäckas
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av utrustning som en vanlig hacker förfogar över. Förutom att dessa svaga lösenord måste
identifieras  så  menar  de  att  träning  och  utbildning  är  vägen  till  starkare  lösenord.  De
upptäckte att individer med större datorvana i större utsträckning skapade mer komplexa
lösenord och detta handlar troligtvis om att deras säkerhetsmedvetenhet är större än andras
(Weber et al, 2008). 

• Vad gäller de andra aktiviteterna så kan inga direkta slutsatser dras men resultatet skulle
kunna tolkas som att aktiviteten skapa lösenordspolicys är riskfylld eftersom att två av tre
kommuner  menar  att  det  finns  stort  värde  i  aktiviteten  och  samtidigt  är  förväntan  att
slutföra uppgiften rankad lägre. Aktiviteterna administrera lösenord och förvara lösenord har
dock  goda  möjligheter  att  kunna  genomföras  på  ett  tillfredsställande  sätt  eftersom att  i
aspekterna förväntan att slutföra uppgift och tidsåtgång rankas de högt. Alla IT-chefer menar
att förvaringen av lösenord är en uppgift som inte kräver så mycket arbete eftersom att de
lagras automatiskt i AD. En av IT-cheferna påpekade att så länge inga alarmerande rapporter
angående lagring av lösenord i AD framkommer så finns det ingen anledning att anse att den
förvaringen är otillräcklig. Dessa tankar stämmer väl överens med säkerhetsforskarens tankar
om saken.

• Slutligen kan man fundera över kommunernas respektive lösenordspolicys, i detta fallet så
har alla tre kommuner olika policys. Om detta är en ren tillfällighet eller om det är vanligt att
kommunernas lösenordspolicys skiljer sig åt så här mycket är svårt att svara på utan att göra
en större undersökning för att utreda detta. En av kommunerna har valt att ha något längre
lösenord och inte tvinga användare till att byta lösenord. Författarens egna tankar följer den
här linjen mer än modellen där mindre komplexa lösenord används som måste bytas med
jämna mellanrum. Så länge lösenordsfilen är säker och användarna inte använder för svaga
lösenord som kan gissas så är det troligtvis säkert nog för detta ändamål. Om lösenordsfilen
skulle  hamna  i  fel  händer  så  kan  alla  lösenord  som  använder  minimum  längden  enligt
kommunernas  lösenordspolicys  knäckas  på  mycket  kort  tid.  Därför  är  det  viktigt  att
lösenordsfilerna hanteras på ett tillfredsställande sätt och alla IT-chefer i studien har visat att
de  anser  denna  aktivitet  värdefull  och  att  de  gör  tillräckligt  för  att  säkerställa  dem.  I
dagsläget  förvaras  lösenordsfilerna på kommunernas Active  Directory  servrar  krypterade.
Både säkerhetsforskaren och en av de tillfrågade IT-cheferna menar att detta är säkert nog
just nu men att det är viktigt att hålla utkik efter alarmerande rapporter rörande detta. Om
det skulle visa sig i framtiden att det inte är så säkert som man tror så måste åtgärder vidtas
men detta är en mer reaktiv än proaktiv åtgärd.

9.1 Måluppfyllelse

Det första delmålet i studien var att skapa en konceptuell modell över aktiviteter som kan härledas
till lösenordshantering och lösenordspolicys. Detta delmål har uppfyllts då en modell har skapats och
sedan använts i studien, litteraturen har använts i detta arbete och den konceptuella modellen är
validerad med hjälp av en kollegial granskning efter engelskans peer-rewiev.
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Det  andra  delmålet  var  att  utifrån  den  konceptuella  modellen  och  temporal  motivation  theory
generera  intervjufrågor  som  kunde  användas  under  intervjuerna  för  att  hjälpa  till  att  besvara
studiens frågeställning. Detta delmål har uppfyllts (se Bilaga A).

Det tredje delmålet var att skapa öppna inledande frågor som skulle användas för att jämföras med
de genererade frågorna från delmål två. Detta delmål har uppfyllts (se Bilaga A).

Det  fjärde delmålet  var  att  skapa en lista  med validitetshot  för  att  kunna identifiera  potentiella
validitetshot och sedan vidta åtgärder för att undvika dessa. Detta delmål har uppfyllts (Bilaga C).

Frågeställningen i studien var:

Vilka risker och möjligheter kopplade till signifikanta aktiviteter rörande hantering av lösenord  inom
en kommun finns?

Den här frågeställningen är besvarad i delen med analys av resultat och ovan i slutsatser. Ett antal
risker och möjligheter har identifierats kopplade till  signifikanta aktiviteter rörande hantering och
lösenord inom en kommun och de viktigaste fynden är de som beskrivs under slutsatser.

9.2 Bidrag

Det bidrag som denna studie avser att ge är en analys av de risker och möjligheter som kommuner i
Skaraborg kan stöta på i deras arbete med lösenordshantering och lösenordspolicys. IT-chefer och IT-
ansvariga på andra kommuner, statliga verk och företag kan använda detta material för att utvärdera
och reflektera över deras egna lösenordshantering och lösenordspolicys. Eftersom att detta är en
kvalitativ  studie  där  endast  tre  IT-chefer  har  intervjuats  så  behöver  de  beslutsfattare  som läser
rapporten  ha  ett  kritiskt  förhållningssätt.  Trots  att  studien  har  ett  begränsat  urval  så  har  vissa
tendenser varit relativt tydliga, bland annat hur IT-cheferna förhåller sig till utbildning av användare
och hur mycket detta görs samt det faktum att inga kommuner i  studien testar sina användares
lösenord på något sätt.

9.3 Framtida studier

Den här studien har givit några fingervisningar som man skulle kunna utreda ytterligare i en framtida
studie. Just hur kommunerna utbildar sina användare är något som skulle kunna studeras närmare,
en kvantitativ studie skulle kunna göras för att se om fynden i denna studie är representativa för
majoriteten av kommuner i Sverige. Ett alternativ kan vara att utföra en liknande studie men i större
omfattning för att forska i om fynden i den här studien är representativa.

En annan tanke är  att  man skulle  kunna studera  om de fynd som funnits  i  den här  studien för
kommuner även gäller andra organisationer så som statliga verk samt små och stora företag.

Det vore intressant att utföra en studie där användarnas lösenord på olika kommuner med olika
lösenordspolicys testas för att se hur stor andel av lösenorden som kan knäckas inom en viss tidsram.
Här kan även kommuner jämföras med andra verksamheter för att se om det finns några skillnader
här och vad det i sådana fall skulle bero på.

En aspekt som inte har varit i fokus i den här studien men skulle kunna vara intressant att studera är
hur kommuner arbetar för att  undvika social  manipulation och hur sårbara kommunerna är mot
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dessa attacker.  IT-chefen på kommun B påpekade att  det är större risk att  användares lösenord
hamnar  i  fel  händer  på  detta  sätt  än  genom  en  hacker  attack  där  lösenordsfilen  stjäls  och
dekrypteras.
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Bilaga A – Intervjufrågor

I den här bilagan presenteras de frågor som har ställts till kommunernas IT-ansvariga angående risker
och möjligheter rörande arbete med lösenordshantering och lösenordspolicys.

Inledande frågor:

1. Vilka delaktiviteter anser du ingår i aktiviteten administrera lösenord?

2. Hur skulle du beskriva en lösenordspolicy?

3. Använder ni någon lösenordspolicy och hur ser den ut?

4. Testar ni era användares lösenord på något sätt? Om ja hur?

5. Kan du nämna några risker och/eller möjligheter med er lösenordspolicy?

6. Hur förvaras användarnas lösenord?

7. Kan du nämna några risker och/eller möjligheter med er förvaring av lösenord?

8. Vad bedömer du som de största problemen med lösenord?

9.  Hur  värdefull  är  informationen  som  skyddas  i  verksamheten  anser  du?  (Mycket  värdefull  –
Värdefull – Mindre värdefull – Inte alls värdefull)

Frågor om förväntan att slutföra en uppgift:

10. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att testa en lösenordspolicy? (Ja,
absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)

11. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

12. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att utbilda användare? (Ja, absolut –
Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)

13. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

14. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att administrera lösenord? (Ja, absolut
– Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)

15. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

16.  Tycker  du  att  det  är  lättare  att  skapa  en  lösenordspolicy  än  att  förvara  lösenord  på  ett
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)

17. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

18. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att utbilda användare? (Ja, absolut –
Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
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19. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

20. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att administrera lösenord? (Ja, absolut
– Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)

21. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

22.  Tycker  du  att  det  är  lättare  att  testa  en  lösenordspolicy  än  att  förvara  lösenord  på  ett
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut, - Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)

23. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

24. Tycker du att det är lättare att utbilda användare än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja,
lite lättare, - Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)

25. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

26. Tycker du att det är lättare att utbilda användare än att förvara lösenord på ett tillfredsställande
sätt? (Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)

27. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

28.  Tycker  du  att  det  är  lättare  att  administrera  lösenord  än  att  förvara  lösenord  på  ett
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)

29. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

Frågor om värde av aktiviteter:

30.  tycker  du  att  det  är  mer  värdefullt  att  skapa  en  lösenordspolicy  jämfört  med  att  testa  en
lösenordspolicy? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)

31. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

32.  Tycker  du  att  det  är  mer  värdefullt  att  skapa  en  lösenordspolicy  jämfört  med  att  utbilda
användare? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)

33. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

34. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att administrera
lösenord? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)

35. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

36. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att förvara lösenord
på ett tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej,
verkligen inte)

37. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

38.  Tycker  du  att  det  är  mer  värdefullt  att  testa  en  lösenordspolicy  jämfört  med  att  utbilda
användare? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
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39. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

40. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att administrera
lösenord? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)

41. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

42.  Tycker  du  att  det  är  mer  värdefullt  att  testa  en  lösenordspolicy  jämfört  med  att  förvara
lösenorden  på ett  tillfredsställande sätt?  (Ja,  absolut  –  Ja,  lite  mer värdefullt  –  Nej,  lite  mindre
värdefullt – Nej, verkligen inte)

43. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

44. Tycker du att det är mer värdefullt att utbilda personal jämfört med att administrera lösenord?
(Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)

45. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

46. Tycker du att det är mer värdefullt att utbilda personal jämfört med att förvara lösenorden på ett
tillfredsställande  sätt?  (Ja,  absolut  –  Ja,  lite  mer  värdefullt  –  Nej,  lite  mindre  värdefullt  –  Nej,
verkligen inte)

47. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

48. Tycker du att det är mer värdefullt att administrera lösenord jämfört med att förvara lösenorden
på ett tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej,
verkligen inte)

49. Varför tycker du som du gör på förra frågan?

Frågor om tidsåtgång:

50. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att testa en lösenordspolicy?

51. När man testar en lösenordspolicy, hur mycket tid bör man då lägga ned?

52. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att skapa en ny lösenordspolicy?

53. När man skapar lösenordspolicys, hur mycket tid bör man då lägga ned?

54. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att utbilda användare?

55. När man utbildar användare, hur mycket tid bör man då lägga ned per användare?

56. Hur mycket tid är det rimligt att lägga på att administrera lösenord?

57. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt?

58. När man arbetar med att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt, hur mycket tid bör man
då lägga ned?
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59. Hur ofta arbetar du med dessa frågor?

60. Hur nyligen arbetade du med dessa frågor?

Frågor om belöning:

61. Anser du att det finns någon vinst med att skapa en lösenordspolicy och vad?

62. Anser du att det finns någon vinst med att testa en lösenordspolicy och vad?

63. Anser du att det finns någon vinst med att administrera lösenord och vad?

64. Anser du att det finns någon vinst med att utbilda användare och vad?

65. Anser du att det finns någon vinst med att förvara användarnas lösenord på ett tillfredsställande
sätt och vad?

Frågor om hot mot konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet:

66. Vilket av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet anser du är mest kritisk att skydda när det
gäller lösenord?

67. Är det troligt att en attack som leder till att ett eller flera lösenord avslöjas kan inträffa? (Ja,
absolut – Ja, ganska troligt – Nej, mindre troligt- Nej, verkligen inte)

68. Varför?

69. Är det allvarligt om ett eller flera lösenord avslöjas? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt – Nej,
mindre allvarligt – Nej, verkligen inte)

70. Varför?

71. Är det troligt att en attack som leda till att integriteten på ett eller flera dokument äventyras kan
inträffa? (Ja, absolut – Ja, ganska troligt – Nej, mindre troligt – Nej, verkligen inte)

72. Varför?

73. Är det allvarligt om integriteten på ett eller flera dokument äventyras? (Ja, absolut – Ja, ganska
allvarligt – Nej, mindre allvarligt – Nej, verkligen inte)

74. Varför?

75.  Är det troligt  att  en attack som kan leda till  att  tillgängligheten för domänkontrollanten där
användarna autentiserar sig med sina lösenord äventyras kan inträffa? (Ja, absolut – Ja, ganska troligt
– Nej, mindre troligt - Nej, verkligen inte)

76. Varför?

77. Är det allvarligt om tillgängligheten för domänkontrollanten där användarna autentiserar sig med
sina lösenord äventyras? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt – Nej, mindre allvarligt – Nej, verkligen
inte)
78. Varför?
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