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Sammanfattning (Max. 200 ord):   
Ett existerande problem idag är att personer inte använder tillräckligt säkra lösenord för att 
kunna värja sig mot olika attacker. Denna studie undersöker hur anställdas tidigare kunskap 
och utbildning inom lösenordssäkerhet påverkar deras faktiska kunskap och hur de applicerar 
denna kunskap när de väljer lösenord. Protection Motivation Theory och Social Cognitive 
Theory appliceras i denna studie. Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ metod 
och 9 personer, med varierande kunskaper inom lösenordssäkerhet, vid 3 olika företag har 
intervjuats. Studiens resultat visar på att anställdas förutsättningar påverkar deras 
medvetenhet, men att agerandet vid val av lösenord inte alltid är i enlighet med den kunskap 
de besitter. De 5 främsta faktorerna som påverkar vid val av lösenord är; policys, utbildning 
på företaget, tidigare kunskap och utbildning, självförmåga och vilka hot den anställde 
exponeras för (attacker). 
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Ordlista 
 
Coping Appraisal - “The process of considering one’s self-efficacy, response efficacy, and the 
costs of performing the adaptive behavior or the response advocated for in the fear appeal” 
(Boss et. al, 2015. s. 69). 
 
Fear - “relational construct, aroused in response to a situation that is judged as dangerous 
and toward which protective action is taken” (Rogers, 1975. s. 96).  
 
Fear Appeal - “the stimulus designed to trigger both fear and the threat appraisal and coping-
appraisal processes” (Boss et. al, 2015. s. 8). 
 
Protection Motivation - “One’s intentions to protect oneself from the danger raised in the fear 
appeal” (Boss et. al, 2015. s. 69). 
 
PMT - Protection Motivation Theory 
 
SCT - Social Cognitive Theory 
 
Självförmåga - Ens tro på ens förmåga att lyckas i specifika situationer eller utföra en särskild 
uppgift (Bandura, 1986). 
 
Threat Appraisal - “A threat appraisal consists of both vulnerability, the degree to which an 
individual believes the threat applies to his or her specific circumstances or the probability 
that the described threat will occur, and severity, the degree to which an individual believes 
the threat will cause consequential harm” (Boss et. al, 2015. s. 14). 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Enligt en undersökning genomförd av InfoSecurity Europe, där 300 personer deltog (IT-proffs 
och pendlare), var 64 procent villiga att ge ut sina lösenord mot ett leende och choklad. När 
personerna bemöttes av en leende och en attraktiv frågeställare, var även de mer IT-kunniga 
personerna villiga att ge ut sina lösenord. Över 50 procent av respondenterna svarade att de 
aldrig skulle ge ut sitt lösenord till en främling över telefon, och trots det lämnade så pass 
många ut sina lösenord till en total främling på en tågstation. Undersökningen började med att 
fråga respondenterna vilket det vanligaste lösenordet var, och följdfrågan var vad deras 
lösenord var. Vid detta stadie lämnade 40 procent av pendlarna ut sina lösenord, medan 20 
procent IT-proffsen gav ut sina. Följande fråga var om respondenterna baserat sitt lösenord på 
namn, lag etc, som är vanligt förekommande i lösenord, för att sedan gissa på olika namn. Vid 
det laget avslöjade oavsiktligen ytterligare 42 procent av IT-proffsen sina lösenord, och 22 
procent av pendlarna. Undersökningen visade att konsekvenstänket kring 
informationssäkerhet hos personer är bristande, oavsett om personen är ansvarig inom IT på 
ett stort företag eller inte arbetar inom det området. (Lagerkvist, 2007). 
 
Ett av de viktigaste problemen vid lösenordsautentisering är att få användarna att skapa säkra 
lösenord. Tidigare forskning visar på att de flesta lösenorden som väljs är svaga, och ändå är 
denna form av autentisering den vanligaste. (Khern-am-nuai & Yang, Li, 2017). Kelley 
(2006) skriver att det är vanligt att organisationer använder sig av lösenordspolicys som ett 
sätt att antingen tvinga eller uppmana de anställda till att skapa “starka” lösenord. Dessa 
policys kan bli en utmaning för de anställda vid val av lösenord, då kriterierna kan vara svåra 
att leva upp till (Kelley, 2006). Dessa kriterier kan exempelvis vara att lösenordet; inte får 
innehålla namn, ord, etc, som går att känna igen; måste bestå av minst 8 tecken; måste vara en 
kombination av bokstäver, nummer, kommatering; och måste ändras kontinuerligt (Kelley, 
2006). När användarna försöker anpassa sig efter dessa restriktioner är det vanligt att det får 
motsatt effekt, och de kan börja dela med sig av lösenord och skriva ner dem på ställen som 
inte är säkra (Kelley, 2006).  
 
Fortsättningsvis menar Kelley (2006) att i takt med den tekniska utvecklingen och att 
datorerna blir mer kraftfulla, blir även hackare skickligare och mer motiverade. Detta har lett 
till att riktlinjer kring lösenordshantering varit oplanerade, och många IT-proffs använder 
långa lösenord som används under en kortare tid och dessutom är svåra att komma ihåg, för 
att undvika säkerhetsöverträdelser. Det finns alternativ för användare att undkomma att 
behöva komma ihåg sina lösenord, såsom radiofrekvensidentifikation och biometrisk 
autentisering, men dessa kan också bli hackade, är dyra och framförallt så löser de inte 
orsaken till människors felaktiga beteende gällande användningen av lösenord. Dessa 
lösningar kanske fungerar för att underlätta för användare så att de inte behöver komma ihåg 
komplicerade lösenord, men de är ingen lösning på den del av felaktig lösenordshantering 
som gäller en användares vilja. Exempelvis, om en användare är villig att dela med sig av sina 
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lösenord, är det möjligt att samma person är villig att dela med sig av utrustning. (Kelley, 
2006).  
 
Vidare skriver Haggerty & Taylor (2005) om resultatet av en studie på studenter i en 
informationssäkerhetskurs. Denna studie visade på att många studenter var villiga att lämna ut 
information som ofta används som säkerhetsfrågor på olika internetsidor när en användare 
glömt sitt lösenord (Haggerty & Taylor, 2005). Denna information var exempelvis vad deras 
pappa arbetar med, sin mammas flicknamn etc. (Haggerty & Taylor, 2005) Detta experiment 
liknar det som beskrivs ovan med pendlare och IT-proffs. Båda dessa experiment visar på en 
vilja att lämna ut känslig information, trots goda IT-kunskaper. Om personerna som deltagit i 
dessa experiment i efterhand skulle bli upplysta om att de givit ut känslig information som 
kan användas av hackare, skulle de förmodligen tänka en extra gång innan de gör om detta.  

1.2 Problemområde 
1988 injicerade Robert Morris, en graduate-student hos Cornell University, en internetmask 
som lyckades tränga sig in i 6200 datorsystem i USA, och orsakade skador som uppskattades 
till 100 miljoner dollar. Masken utnyttjade användarens tendens att välja lättlästa lösenord då 
den använde sig av online-ordböcker, namnlistor och kombinationer av olika nummer för att 
knäcka lösenord. Eftersom lösenord alltid varit en av de vanligaste sätten att autentisera sig 
som användare, förväntades denna incident att uppmärksamma användare av konsekvenserna 
av att välja ett lätt lösenord (Zviran & Haga, 1999). 
 
I artikeln “Var femte svensk drabbad av nätbrott” (TT, 2016) intervjuades Symantecs 
säkerhetsexpert Ola Rehnberg, som sa att: “Våra lösenord är den enskilt viktigaste faktorn 
som gör oss sårbara. När vi använder dåliga lösenord eller samma lösenord på många 
ställen så blir vi utsatta”. (TT, 2016). Han trycker också på att det är en bra idé att använda 
sig av de gratis lösenordsgeneratorer som finns på internet. Trots att ämnet internetsäkerhet 
drivit till en intensiv diskussion under ett flertal år, är många fortfarande okunniga. Den mest 
utsatta gruppen är affärsresenärer, småbarnsföräldrar samt vuxna i åldrarna 18-34 år. I 
Symantecs årliga säkerhetsrapport, i vilken 21.000 konsumenter från olika delar i världen 
deltog, svarade 41 procent av respondenterna att de endast använder sig av säkra lösenord när 
de tycker att det verkligen behövs, vilket kan ses som alarmerande. (TT, 2016).  
 
På grund av den ständigt flödande informationen i vårt samhälle idag, är det viktigare än 
någonsin för företag att se till att säkra hanteringen av sin information. Företag använder sig 
idag av olika tekniker för att öka säkerheten, men det krävs mer än tekniska verktyg för att 
säkerställa informationssäkerheten. Tidigare fältstudier visar på att företag lägger stora 
resurser på att öka säkerheten, dels genom användning av teknik, men alltmer börjar fokus 
läggas på informella och formella kontroller, såsom procedurer, företagskultur, den enskilde 
individens roll inom säkerhet samt policys. Fortsättningsvis försöker företag skydda sina 
resurser genom att ta fram policys gällande informationssäkerhet. Dessa ansträngningar är 
dock förgäves om de anställda och slutanvändarna av företagets informationssystem väljer att 
inte följa de policys som tagits fram. (Herath & Rao, 2009).  
 
Tidigare forskning kring hur anställda anpassar sig efter säkerhetspolicys (Siponen, 
Mahmood, Pahnila, 2014; Siponen, Mahmood, Pahnila, 2009; Marquardson, 2012; 
Aurigemma, Panko, 2012) finns både ur ett psykologiskt- och ett informationssäkerhets 
perspektiv. I studien “Employees' adherence to information security policies: An exploratory 
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field study” (2014) gjordes en kvantitativ undersökning på fyra företag i Finland. En av 
slutsatserna blev att det är viktigt att de anställda ges en ordentlig säkerhetsutbildning, som 
också inkluderar “hands on”-träning, för att få de förutsättningar som krävs för att efterfölja 
uppsatta policys (Siponen, Mahmood, Pahnila, 2014). Studier som diskuterar effekten av 
varierande medvetenhet kring informationssäkerhet vid olika inlärningsmetoder (Abawajy, 
2012; Benedikt Lebek, et al., 2013) har också gjorts, dock behandlar dessa en mer kortsiktig 
effekt. Vi anser även att det finns ett gap inom kvalitativ forskning huruvida förutsättningar, 
såsom policys och utbildning, påverkar anställdas medvetenhet och agerande inom 
lösenordssäkerhet.   

1.3 Forskningsfråga 

Hur påverkar en anställds förutsättningar dess medvetenhet och agerande vid val av lösenord? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera om den anställdes medvetenhet och agerande vid val av 
lösenord skiljer sig vid större eller mindre kunskap inom lösenordssäkerhet. Vi syftar även till 
att undersöka hur samma person ser på skillnaden mellan lösenordshantering vid användning 
av privata konton kontra företagskonton.  

1.5 Avgränsningar 
Denna studie begränsas till att undersöka autentiseringsmetoden lösenord, som består av 
symboler, siffror, tecken och bokstäver. Vi avgränsar oss från andra sätt, såsom till exempel 
biometrisk autentisering.   
 
Vad som är lösenordssäkerhet syftar vi till bakomliggande orsaker som gör ett lösenord mer 
eller mindre säkert. Vad som är ett säkert lösenord är beroende av de olika attacker som 
hackare använder för att komma åt information som kräver lösenordsautentisering. Till 
exempel ser vi inte att ett lösenord som endast består av ord som säkert, då där finns attacker 
som riktar sig specifikt mot att knäcka dessa lösenord. Med lösenordshantering menar vi 
säkerheten på människors lösenord, hur de förvarar dessa, om de använder samma lösenord på 
flera konton och om de delar med sig av sina lösenord till andra.  
 
Med anställda syftar vi till personer som har en heltidsanställning vid företag där lösenord är 
en viktig del i arbetet. Ett exempel på detta kan vara att lösenord är viktigt för att företaget 
använder system som den anställde måste logga in på, med ett lösenord, för att kunna utföra 
sitt arbete. Vi har valt att inte inkludera anställda med chefsroller, vars ansvar är att utforma 
policys och liknande gällande lösenordssäkerhet.  
 
Förutsättningar är i detta sammanhang den utbildning och kunskap respondenterna tidigare 
erhållit inom området lösenordssäkerhet, medan medvetenhet i detta fall syftar till 
personernas faktiska kunskap när det är tid att välja lösenord och den upplevda självförmågan. 
Självförmåga definieras som ens tro på ens förmåga att lyckas i specifika situationer eller att 
utföra en uppgift. 
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Tidigare kunskap och utbildning är i detta fall exempelvis internutbildning inom 
lösenordssäkerhet på företaget, “trial/error” vid val av lösenord på internet, utbildning inom 
skolan, ett intresse för området och policys på företaget gällande lösenordshantering.  
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2 Litteraturgenomgång  

I denna litteraturgenomgång går vi igenom den teoretiska grund denna uppsats bygger på, 
och förklarar olika begrepp för läsaren. Dessa faktorer följs av de två teorier vi applicerar i 
denna studie, samt vårt teoretiska ramverk, där vi förklarar hur de olika faktorerna hänger 
ihop med våra teorier. 

2.1 Lösenordssäkerhet 

2.1.1 Användning av samma lösenord på flera konton 
Det är inte ovanligt att individer använder samma lösenord på flera konton, vilket kan leda till 
stor sårbarhet och skada för de system de använder, även de som anses vara mycket säkra. 
Om hackare får tag i lösenord till individers konton på internetsidor med låg säkerhet kan de 
använda dessa lösenord för att komma åt internetsidor med högre säkerhet. När det svagaste 
systemet brister kommer fler system att råka ut för samma sak, och kommer förmodligen 
avslöja mer information om lösenord, vilket kan leda till att ännu fler system kommer brista. 
(Jenkins et al. 2013).  
 
Jenkins et al. (2013) skriver om en studie, i vilken 500,000 användare deltog, där resultatet 
visade att personerna använde i snitt 6.5 unika lösenord på 25 internetsidor vilka krävde 
lösenord. Varje lösenord delades alltså i genomsnitt på 3.9 olika sidor. Hälften av 
respondenterna sade att de använde samma lösenord på flera konton som var mycket viktiga 
och som skulle skapa stor skada om de blev hackade, vilket visar på att användarna är 
överbelastade av alla lösenord de måste minnas idag. Idag finns det många lösningar på 
problemet, såsom lösenordshanterare, regler för hur lösenorden ska vara uppbyggda och andra 
sätt att autentisera sig. I framförallt organisationer har en del av dessa lösningar fungerat bra, 
men i det stora hela är det inte många som använder sig av dessa, på grund av svårigheter att 
sprida dem, begränsningar i teknik samt att det kostar för mycket. (Jenkins et al. 2013). 

2.1.2 Säker lösenordshantering  
I Symantec’s “Internet Security Threat Report” (2016) ger de tips till privatpersoner gällande 
säker lösenordshantering. De trycker på att det är viktigt att blanda nummer och bokstäver, 
och att använda lösenord som inte finns i lexikon. De belyser även att det är viktigt att byta 
lösenord ofta, och att det är olämpligt att använda samma lösenord till olika konton. Vidare 
tipsar Microsoft (2017) om att även ha skiljetecken och specialtecken i sina lösenord, och att 
lösenordet bör vara minst åtta tecken långt. De rekommenderar även att olika lösenord bör 
användas på olika konton, och att privatpersoner bör ställa in en påminnelse till sig själva så 
att de kommer ihåg att byta lösenord kontinuerligt, exempelvis var tredje månad (Microsoft, 
2017). De menar även att det är okej att skriva ner sina lösenord, så länge de behandlas som 
värdehandlingar och förvaras säkert (Microsoft, 2017). Slutligen rekommenderar de att 
undvika personlig information i sina lösenord, såsom namn på husdjur eller släktingar, och att 
ha siffror och bokstäver i en logisk följd (Microsoft, 2017). Detta då många attacker idag för 
dechiffrering av lösenord sker med sofistikerade programvaror och metoder (Microsoft, 
2017).  
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2.2 Attacker 
Nedan beskrivs olika attacker som kan utföras för att få tag i lösenord. Martin Hell (bilaga 5, 
2017) säger dock att för att utföra exempelvis en dictionary attack: “(...) förutsätter det att 
man lyckats stjäla själva databasen med de skyddade lösenorden, och det har man ju inte 
uppenbart gjort på ett företag.” (bilaga 5, s.79). Vidare säger han:  
 
“Det vanligaste är att man använder så kallade SQL-injektioner som ni kanske hört talas om, 

att man använder sårbarheter i hur (...) Facebooks web-server pratar med databasen som 
lagrar lösenord, så där kan finnas sårbarheter hur de implementerar kommunikationen där. 
Och den sårbarheten kan man utnyttja genom att jag kan skicka in specifika kommandon till 
Facebook istället för mitt lösenord, så kan jag skicka in ett annat kommando som pratar med 

Facebooks databas, och som skickar tillbaka alla lösenorden till mig.” (bilaga 5, s. 80).   

2.2.1 Brute force attack 
Enligt en artikel i Techopedia (2017) är en brute force attack är en trial-and-error-metod som 
används för att erhålla information, såsom ett lösenord. Attacken sker genom en programvara 
som genererar ett stort antal gissningar av lösenordet som testas. Denna attacks framgång är 
beroende av datorkraft och svårighetsgrad på lösenordet som ska knäckas. Det går att skydda 
sig mot denna attack genom exempelvis komplexa lösenord och begränsade försök att logga 
in. (Techopedia, 2017).  

2.2.2 Dictionary attack  
En del angripare väljer att använda en ordlista (ex. Svenska Akademiens Ordlista eller en lista 
av vanligt förekommande lösenord) när de vill komma åt användares lösenord. Detta innebär 
att om användare väljer att använda samma lösenord på flera konton så behöver inte 
angriparen se till att få tillgång till en specifik lösenordsdatabas för en specifik internetsida. 
Om användaren återanvänder samma lösenord på flera sidor och en eller flera av deras 
lösenordsdatabaser är knäckta och finns tillgängliga online så blir det enkelt för angriparen att 
få tillgång till flera konton. Jämfört med en Brute force attack som riktar in sig på alla möjliga 
kombinationer är detta en relativt effektiv metod, eftersom att kravet på antal gissningar blir 
färre. Däremot så krävs det att lösenordet återfinns i ordlistan, annars är denna metod inte 
applicerbar. (Internetstiftelsen i Sverige, 2016).  

2.2.3 Kvalificerade gissningar  
Kvalificerade gissningar går ut på att den som attackerar testar varje gissning, antingen online, 
vilket sker direkt i lösenordsfältet, alternativt offline, vilket bygger på att personen som 
attackerar har tillgång till lösenordsdatabasen utan att vara uppkopplad. Angriparen har i båda 
fallen gott om tid men kan begränsas av till exempel om du endast kan försöka att logga in 
med fel lösenord ett max antal gånger. (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 

2.2.4 Social engineering 
Social engineering är ett fenomen som blivit allt vanligare på senare tid och går ut på att att 
angripare utnyttjar sin tekniska expertis för att ta sig in i datorsystem som skyddar känslig 
data. Angriparna använder olika medier såsom telefonsamtal eller mejl för att ta sig in i 
systemen genom mänsklig psykologi. Det finns olika typer av social engineering och ett 
exempel är nätfiske (phishing), som används precis som de andra metoderna för att få 
personlig information. Ofta används länkar eller inbäddade länkar som omdirigerar användare 
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till sidor som verkar legitima. Dessa sidor kan innehålla till exempel hot och tidspress för att 
försöka manipulera användaren att agera snabbt och därav bli lurad att ge upp känslig 
information. (Bisson, 2015). 

2.2.5 Axelsurfning  
Internetstiftelsen i Sverige (2016) tar upp ytterligare en metod för att få tillgång till lösenord, 
men i mindre skala, som kallas för “axelsurfning”. Detta innebär att angriparen drar fördel av 
människors frekventa användning av surfplattor, smartphones och datorer på offentliga platser 
(Internetstiftelsen, 2016).  

2.2.6 Keylogger  
En keylogger är ett program eller en hårdvara (som placeras mellan datorn och tangentbordet) 
som registrerar en datoranvändares tangenttryckningar. Det används ofta för att få tillgång till 
lösenord och annan skadlig information. Om en person installerar exempelvis ett program, 
kan keylogger-programmet komma in i miljön om den är installerad i samma program, utan 
användarens vetskap. Informationen som keyloggern kommer åt skickas antingen via mejl till 
hackaren, eller sparas i en loggfil. (Internetstiftelsen i Sverige, 2016).  

2.3 Förutsättningar 

2.3.1 Tidigare kunskap och utbildning 
Olika studier har gjorts för att undersöka hur det på bästa sätt går att göra så att policys inom 
informationssäkerhet efterföljs, och olika metoder har tagits fram (Puhakainen & Siponen, 
2010). Dessa metoder varierar från utbildning och träning till olika kampanjer och sanktioner, 
och den metod som oftast rekommenderas är utbildning och träning (Puhakainen & Siponen, 
2010). Puhakainen & Siponen (2010) menar att de anställdas tankeprocess startas genom att 
de erhåller utbildning och träning på arbetet, och att de på detta sätt kommer underfund med 
varför det är viktigt att följa policys inom säkerhet.  
 
Vidare skriver Bryant & Campbell (2006) om det existerande behovet av utbildning inom 
lösenordshantering och skapandet av lösenord. De skriver att:  
 

“The education process should also focus on the risks of not having appropriate password 
practices and what the consequences are for failure to adhere to such practices” (Bryant & 

Campbell, 2006. s. 94). 

2.3.2 Policys 
En policy är en överenskommelse mellan exempelvis en politisk grupp, en regering, en 
organisation eller en grupp människor, och fungerar som riktlinjer i hur ett företag agerar 
allmänt eller i en viss situation (Cambridge Online Dictionary, 12 maj 2017 & Galpu, 2016). 
En IT-policy berör speciellt faktorer som integritet, tillgänglighet och avslöjande av 
information (Olson & Adams, 2006). Exempelvis kan det innehålla riktlinjer gällande olika 
grader av informationsåtkomst, vem som kan skriva och läsa information, vem som har 
åtkomst till vilken information etc (Olson & Adams, 2006). Vidare menar Sitic (2005) att det 
är en god idé att införa policys för lösenord för att säkerställa kvalitén. Policyn ser då till att 
användarna är uppdaterade om vilka riktlinjer de ska följa när de väljer lösenord (Sitic, 2005).  
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2.4 Medvetenhet 
Medvetenhet inom informationssäkerhet refererar ofta till ett tillstånd där användare i en 
organisation är medvetna om deras säkerhetsuppdrag, vilka ofta är uttryckt i 
säkerhetsriktlinjer (Siponen, 2000). På så sätt är medvetenheten inom informationssäkerhet 
avgörande för att undvika att säkerhetprocedurer missbrukas, misstolkas eller inte används. 
(Siponen, 2000).  
 
Internetstiftelsen i Sverige (2016) har gjort en rapport med statistik över drygt 1000 svenskars 
lösenordsvanor. Det skrivs att många är medvetna om att slumpartade kombinationer med 
gemener, versaler och specialtecken är det bästa sättet att skapa ett lösenord, ändå lever vi inte 
som vi lär. 

2.5 Teorier 
Teorierna som presenteras nedan är noga utvalda genom vår litteraturstudie, som återfinns i 
3.1 Litteraturstudie. Dessa teorier står sedan till grund för vårt teoretiska ramverk, som 
återfinns i 2.6 Teoretiskt Ramverk.  
 

2.5.1 Protection motivation theory  
För att få personer att agera och tänka på ett visst sätt har lärare, predikanter, doktorer, 
föräldrar, poliser och politiker använt sig av “fear appeals”, ända sedan antiken (Witte & 
Allen, 2000). Teorin grundades för att undersöka “fear appeals” påverkan på människors 
beteende inom förebyggande medicin, men ses idag som en teori inom motivation som kan 
appliceras inom vilket område som helst (Posey, Roberts & Lowry, 2015). Författarna belyser 
dock att “the objective of fear appeals is not merely to frighten people, but to inspire adaptive, 
protective behaviors” (Posey, Roberts & Lowry, 2015. s. 181). Vidare skriver Boss et. al 
(2015) att: 
 

“Over time, the protection motivation theory (PMT) has become a leading theoretical 
foundation used in ISec research to help motivate individuals to change their security-related 

behaviors to protect themselves and their organizations.” (Boss et. al, 2015. s. 2).  
 
Denna teori menar på att det är fyra faktorer som gör att personer skyddar sig själva; hur 
allvarligt ett hotande event uppfattas bli, den uppfattade sannolikheten att eventet inträffar, 
hur stor chans det är att motverka eventet samt upplevd självförmåga (Rogers, 1983). PMT 
härstammar både från “threat appraisal” samt “coping appraisal” (Rogers, 1983). Den 
förstnämnda bedömer hur pass allvarlig en situation är, och den andra bedömer hur en person 
reagerar på och hanterar situationen (Rogers, 1983). Effektivitet är en av byggstenarna i 
“coping appraisal”, och är individens förväntningar på att förverkligande av 
rekommendationer kan avlägsna ett hot (Rogers, 1983). En ytterligare byggsten är upplevd 
självförmåga, vilken är tron på om en individ kan utföra dessa rekommendationer på ett lyckat 
sätt (Rogers, 1983).  
 
Grundidén för teorin är att processen “threat appraisal” triggas av en “fear appeal”, och att för 
att en person ska ta vid åtgärder måste två processer och utfall ske (Boss et. al, 2015). I en 
PMT-kontext syftar Rogers (1975) till fear som en “relational construct, aroused in response 
to a situation that is judged as dangerous and toward which protective action is taken” 
(Rogers, 1975. s. 96). För det första måste hotet och rädslan som uppstår under “threat 
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appraisal” processen vara av större betydelse än belöningen av att inte behöva lägga energi på 
att skydda sig (Boss et. al, 2015). För det andra, i “coping appraisal” processen, måste 
individens respons på upplevd självförmåga och effektivitet väga tyngre än energin det tar att 
skydda sig (Boss et. al, 2015).  
 
För att aktivera både coping appraisal, threat appraisal och rädsla, verkar “fear appeals” som 
en stimulus (Boss et. al, 2015; Milne, Sheeran & Orbell, 2000; Rogers, 1983). För maximal 
förändring i beteende bör “fear appeals” innebära ett stort hot och en ökad effektivitet (Boss 
et. al, 2015). Ökad effektivitet skapas genom att ge individen ett sätt att gå tillväga för att ta 
itu med hotet (Boss et. al, 2015). Det är alltså viktigt att eftersträva “fear appeals” som både 
skapar ett stort hot och som samtidigt adresserar individens förmåga att hantera detta hot 
(Boss et. al, 2015). Ett stort hot och en låg effektivitet gör istället att individen blir bättre på 
att försvara sig själv, men ger inte lika stor effekt i förändring av individens beteende (Milne, 
Sheeran & Orbell, 2000; Witte & Allen 2000).  
 
Vissa menar att inte alla kognitiva variabler och miljövariabler (såsom press ur en social 
kontext, att exempelvis behöva anpassa sig efter sociala normer) som kan påverka 
förändringar i beteende och attityd inkluderas i PMT (Munro et. al, 2007; Tanner, Hunt & 
Eppright, 1991; Schoenbachler & Whittler, 1996). Kritik har även riktats mot PMT då känslor 
inte tas in i modellen, då vissa menar att dessa kan ha en stor inverkan på hur en person 
reagerar på en “fear appeal” (Tanner, Hunt & Eppright, 1991; Schoenbachler & Whittler, 
1996).  
 
Enligt Herath & Rao (2009) har PMT i första hand varit relaterad till hot mot en individ, men 
har även använts för att få en förståelse för hur en individ agerar när hotet inte endast berör 
denne, utan även dess omgivning. När det gäller informationssäkerhet så menar författarna att 
det är sannolikt att de anställda inom ett företag blir påverkade av ett hot, även om det är riktat 
mot organisationen och inte direkt mot dem. (Herath & Rao, 2009). Detta styrker att litteratur 
rörande “fear appeals” och PMT är relevanta och kan appliceras i en informationssäkerhets-
kontext.  
 
Pahnila et. al (2007) skriver i artikeln “Employees’ Behavior towards IS Security Policy 
Compliance” att för att kunna förstå och förklara anställdas inställning till företagets policys 
inom informationssäkerhet, är “coping och threat appraisal” mycket viktiga. Författarna gör 
detta antagande baserat på att anställda är mer villiga att följa policys inom 
informationssäkerhet om de förstår att om de inte följer dessa policys kommer de bidra till att 
äventyra informationssäkerheten på företaget. (Pahnila et. al, 2007).  
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2.5.2 Social cognitive theory  
Social cognitive theory (SCT) används mycket inom psykologi, utbildning samt 
kommunikation. Teorin hävdar att när människor observerar ett beteende som ter sig på ett 
visst sätt, samt ser konsekvenserna av detta, minns händelseförloppen och kan sedan dra nytta 
av informationen för att styra framtida beteende. Att observera ett beteende kan också 
motivera betraktaren att engagera sig i beteenden som redan är inlärda. (Bandura, 1986). 
Sammanfattningsvis menar alltså teorin att människor inte endast lär sig genom att testa nya 
beteenden, utan även genom att observera andras framgångsrika beteende och sedan avbilda 
dessa. Kritik mot teorin har skett då den förutsätter att förändringar i miljön automatiskt leder 
till förändringar i personen, detta är dock inte alltid sant (LaMorte, 2016). 
 
I en av artiklarna i vår litteraturtabell (bilaga 6) görs en studie där SCT appliceras, där de 
undersöker huruvida ansträngningar inom informationssäkerhet motiverar anställda till att 
stärka sina insatser och öka säkerheten (Rhee, Kim och Ryu, 2009). Vidare så skriver de om 
två aspekter, individens förmåga att anpassar sig efter den säkerhetsteknologi som finns och 
den säkerhetsmedvetenhet relaterad till internet och datoranvändning. Den senare refererar till 
beteende vid användning av internet, såsom starka lösenord och frekvensen för backup-
kopiering. De argumenterar för att övning av säkerhetsmedvetenhet för personal kommer 
minska sårbarheten för företag jämfört med att endast ha en programvara för säkerhet. (Rhee, 
Kim och Ryu, 2009) 
 
Vidare betonar SCT att människor med en stark självförmåga är mer troliga att rikta sin 
uppmärksamhet mot att analysera och formulera lösningar till problem (Bandura & Jourden, 
1991) medan de med låg självförmåga inte lägger lika mycket vikt vid lösningar (Gist, 1987). 
Ens självförmåga kan spela stor roll i hur man närmar sig sina mål, uppgifter och utmaningar 
(Luszczynska & Schwarzer, 2005). 
 
I artikeln nämnd ovan “Self-efficacy in information security: Its influence on end users' 
information security practice behavior” (Rhee, Kim och Ryu, 2009) skapades en hypotes 
gällande att en person med en hög självförmåga inom informationssäkerhet använder 

Figur 1 - Rogers (1983) reviderade modell över PMT (s.168) 
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nödvändiga säkerhetssystem och dessutom följer det rekommenderade säkerhetstänket som 
företaget föreskriver. Deras forskningsresultat gav stöd för hypoteserna och personer med hög 
självförmåga inom informationssäkerhet tenderade att använda starkare och fler lösenord för 
sina konton och dessutom kontrollerade om webbplatsen krypterade den överförda datan. 
Deras resultat tyder alltså på att självförmågan är en viktig del för att bestämma en individs 
medvetenhet inom informationssäkerhet. (Rhee, Kim & Ryu, 2009).  
 

 
 

Figur 2 - Social Cognitive Theory of Mass Communication (Bandura, 2001. s. 266) 
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2.6 Teoretiskt ramverk 
Figuren nedan (figur 3) är en illustration över studiens omfång där författarna undersöker hur 
anställdas förutsättningar (boken), såsom policies och utbildning, påverkar den anställdes 
medvetenhet (personerna med frågetecken) när denne väljer lösenord. Vi har valt att titta på 
detta ur 2 perspektiv; på jobbet och privat. Detta då det kan vara en relevant skillnad, eftersom 
det tillför olika mycket förutsättningar. Exempelvis kan ett vårdslöst beteende i hemmet 
straffa hur vi hanterar lösenord i jobbsammanhang, och vice versa kan en person bli bättre på 
att skapa säkra lösenord privat tack vare utbildning eller policys på jobbet.  

 
Figur 3 - Teoretiskt ramverk. 

En persons förutsättningar kopplas till Protection Motivation Theory, som demonstrerar en 
persons vilja att skydda sig, då förutsättningarna kan verka som en “fear appeal” och trigga 
“threat och coping appraisals”. Kunskap, utbildning och policys kan i detta fall kopplas till 
“fear appeals” som är en faktor i PMT. Personer kan ha olika kunskaper kring 
lösenordssäkerhet, till följd av exempelvis internutbildning på företaget eller en kurs i skolan. 
När personen får vetskap om olika hot som kan inträffa, exempelvis att någon hackar sig in på 
dennes konto, kan detta fungera som en upplysning, eller en “fear appeal”. Om personen 
också får reda på hur stor sannolikhet det är att detta inträffar och vad denne kan göra för att 
det inte ska hända (i detta fall kanske byta till ett säkrare lösenord), är det möjligt att denne ser 
till att ha en hög säkerhet på sina lösenord. Om personen har tillräckligt stor tro på sig själv att 
denne kommer klara av att skapa ett lösenord som är tillräckligt säkert, är det mycket möjligt 
att denne agerar.  
 
Medvetenhet har vi valt att koppla till SCT och syftar då till hur mycket personen har tagit till 
sig av informationen, som erhållits utifrån sina förutsättningar, och personens upplevda 
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självförmåga. Detta har bland annat inspirerats av studien “Self-efficacy in information 
security: Its influence on end users' information security practice behavior” där de genom 
SCT undersöker sambandet mellan den upplevda självförmågan i informationssäkerhet och 
vad som faktiskt är motivationen till att stärka säkerhetsinsatserna (Rhee, Kim och Ryu, 
2009). Förutsättningar som är nämnt ovan syftar till det mer teoretiska, vad personen har med 
sig sedan innan i form av utbildning och även vad företaget tillhandahåller för policies, medan 
medvetenhet syftar vi till vad personen faktiskt kan och tänker på i stunden det är tid att välja 
lösenord.  
 
De två teorierna har alltså baserats på litteraturtabellen (bilaga 6) som sedan har stått till grund 
för vårt teoretiska ramverk (figur 3). Ramverket har i sin tur byggt grunden till vår 
intervjuguide (tabell 2) som finns i metodkapitlet.  
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3 Metod 

I detta kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga för att komma fram till vårt resultat, vilka 
metoder vi använt etc. Vi beskriver även hur vi gått tillväga för att hitta våra valda teorier, 
genom vår litteraturstudie.  

3.1 Litteraturstudie 

Vid valet av teori utgick vi från vår litteraturtabell (bilaga 6) som skapats utifrån en insamling 
av relevanta artiklar (Webster & Watson, 2002). Litteraturtabellen är baserad på artiklar som 
gjort liknande studier alternativt behandlar delar av ämnet som vi vill undersöka. Detta 
gjordes för att få en överblick över de teorier som appliceras inom det valda ämnet. 53 studier 
har samlats i en bilaga varav 15 av dessa artiklar återfinns nedan i tabell 1, vilka vi anser är 
mest relevanta för just denna studie. 
 
Tabell 1. Tillämpad litteraturtabell 

Författare Titel Teori 

Khern-am-nuai, 
Yang & Li (2017) 

Using Context-Based Password 
Strength Meter to Nudge Users' 
Password Generating Behavior: A 
Randomized Experiment  

Communication-Human 
Information Processing (C-
HIP) Model,  
psychology, human-computer 
interaction, Backoff Markhov 
Model 

Bryant & Campbell 
(2005) 

An Empirical Study of User Practice 
in Password Security and 
Management 

N/A 

Kelley (2006) Examining the Role of 
Organizational Password Security 
Policies in Individual Password 
Security Behaviors 

Theory of Planned Behavior,  
Information Processing 
Theory, Agency Theory, 
Protection Motivation Theory 
(PMT) 

Adams & Sasse 
(1999) 

Users are not the enemy Grounded Theory, Social 
Science 

Siponen, Mahmood 
& Pahnila, (2014) 

Employees’ adherence to 
information security policies: An 
exploratory field study 

Protection Motivation Theory 
(PMT), the Theory of 
Reasoned Action,  
the Cognitive Evaluation 
Theory, the theoretical model 
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Siponen, Mahmood 
& Pahnila, (2009) 

Are employees putting your 
company at risk by not following 
information security policies? 

Theory of Reasoned Action 
and the Protection Motivation 
Theory (PMT) 

Siponen, Pahnila & 
Mahmood (2007) 

Employees’ Adherence to 
Information Security Policies: An 
Empirical Study 

Protection Motivation Theory 
(PMT), General Deterrence 
Theory,  
Theory of Reasoned Action 
 

Tam, Glassman & 
Vandenwauver 
(2008) 

The psychology of password 
management: a tradeoff between 
security and convenience 

Construal Level Theory 

Albrechtsen (2007) A qualitative study of users' view on 
information security 

Wilde's risk homeostasis 

Riley (2006) Password Security: What Users 
Know and What They Actually Do 

N/A 

Albrechtsen (2009) The information security digital 
divide between information security 
managers and users 

Wilde's risk homeostasis 

Vancea, Siponen & 
Pahnila (2012) 

Motivating IS security compliance: 
Insights from Habit and Protection 
Motivation Theory 

Protection Motivation Theory 
(PMT) & Social Cognitive 
theory (SCT) 

Anderson & 
Agarwal (2010) 

Practicing safe computing: a 
multimedia empirical examination 
of home computer user security 
behavioral intentions 

Protection Motivation Theory 
(PMT) 

Compeau & 
Higgins (1995) 

Computer Self-Efficacy: 
Development of a Measure and 
Initial Test 

Social Cognitive Theory 
(SCT) 

Rhee, Kim & Ryu 
(2009) 
 

Self-efficacy in information 
security: Its influence on end users' 
information security practice 
behavior 

Social Cognitive Theory 
(SCT) 

 
De artiklar som är rödmarkerade i bilaga 6 berör ej de teorier författarna har valt ut. Dessa var 
med i första urvalet av artiklar med bedömdes sen inte vara relevanta för uppsatsen. Exempel 
på detta är två artiklar som skriver om internetbrott (Pendergraft & Rounds, 2009; Jäger & 
Leitner, 2015). De gulmarkerade har inte heller gjort en studie på något som liknar det vi 
undersökt, däremot innehåller de värdefull information för val av teori. Vissa använder PMT 
eller SCT som teori men gör undersökningar som skiljer sig från denna. Som exempel “So 
Much Promise, So Little Use: What is Stopping Home End-Users from Using Password 
Manager Applications?” (Aurigemma, Mattson & Leonard, 2017) använder både SCT och 
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PMT, men skriver om användandet av Password Manager Applications, vilket är avvikande 
från det denna uppsats berör.  
 
Med de grönmarkerade artiklarna i litteraturguiden, de som nu finns ovan i den tillämpade 
litteraturtabellen (tabell 1), har vi försökt att ringa in vår frågeställning genom att ta med 
artiklar som skriver om lösenordshantering. Ett exempel på detta är artikeln “Examining the 
Role of Organizational Password Security - Policies in Individual Password Security 
Behaviors” (Kelley, 2006) undersöks utmaningarna som uppstår för de anställda när de 
försöker anpassa sig till motstridiga kriterier, där organisationer har konstruerat olika 
lösenordspolicys och åtkomstbegränsningar. Litteraturstudien har också hjälpt till för att 
utesluta att identiska studier redan genomförts. Riley (2006) skriver om lösenordssäkerhet och 
undersöker vilka säkerhetsåtgärder användare känner till men ej genomför, dock används inte 
någon av de teorier vi har valt och det är en kvantitativ studie, till skillnad från vår som 
använder en kvaliativ metod.  
 
Många av de artiklar som finns i tabellen använder samma teori; Protection Motivation 
Theory (Kelley, 2006; Siponen, Mahmood & Pahnila, 2007; Siponen, Mahmood & Pahnila, 
2009; Siponen, Mahmood & Pahnila, 2014; Vancea, Siponen & Pahnila, 2012; Anderson & 
Agarwal 2010). I en av artiklarna som ansågs som mycket relevant för studien, “Motivating 
IS security compliance: Insights from Habit and Protection Motivation Theory”, pratar de om 
förhållandet mellan delar av PMT och anställdas förmåga att följa säkerhetspolicys angående 
IT. Detta är lite av ett genomgående tema att de artiklar som berör policys använder PMT som 
teori, vilket är anledningen till varför vi har valt att koppla denna teori till förutsättningar. 
 
Tre av artiklarna i den reviderade litteraturtabellen använder SCT (Vancea, Siponen & 
Pahnila 2012; Compeau & Higgins, 1995; Rhee, Kim & Ryu, 2009) vilket har varit den 
största faktorn till att vi valt att använda denna teori till vår uppsats också. I en av artiklarna 
“Computer Self-Efficacy: Development of a Measure and Initial Test” bekräftas SCT där 
deras slutsats är att självförmåga spelar en viktigt roll när det gäller att forma individers 
känslor och beteende. Baserat på dessa studier har vi valt att koppla SCT till medvetenhet.  

3.2 Val av metod 

Vi har valt att applicera en kvalitativ metod under denna studie. Jacobsen (2002) skriver att en 
kvalitativ studie innebär att den som intervjuar inte försöker styra informationen som 
insamlas. Detta har vi utgått från i utformningen av vår intervjuguide, i och med att vi skapat 
öppna frågor, som vi ställt till respondenterna. När informationen är insamlad struktureras den 
och delas in i kategorier, för att sedan knytas an via variabler som den blivit uppdelad i 
(Jacobsen, 2002). Hur vi gjort detta beskrivs i avsnitt 3.5.2, kodning av transkribering. 
Centralt i den kvalitativa metoden blir alltså relevans, då detta tillvägagångssätt ger mycket 
relevant information (Jacobsen, 2002). Mycket vikt läggs på detaljer och det som är unikt hos 
varje respondent (Jacobsen, 2002). Detta styrker ytterligare valet av just denna metod, då 
denna studie ämnar att finna skillnader och likheter mellan de olika intervjuobjekten, för att 
kunna dra slutsatser kring hur deras förutsättningar påverkar deras medvetenhet och agerande.  
 
En kvantitativ metod är däremot mer sluten, vilket betyder att forskaren bestämt i förväg 
vilken data som ska samlas in (Jacobsen, 2002). I en kvantitativ metod måste kategoriseringen 
av data ske innan intervjun, och respondenterna tvingas välja bland förutbestämda svar, såsom 



Hantering av lösenord  Siri Aall Flood, Anna Wengle 

 

- 17 - 
 

“instämmer inte alls”, “instämmer”, “ja” och “nej” (Jacobsen, 2002). Eftersom vi undersöker 
förutsättningar och medvetenhet, som är svårt att grunda på exempelvis “ja” och “nej” frågor, 
anser vi att denna typ av metod inte skulle passa vår studie. Vi tror att vi skulle gå miste om 
information om respondenterna och deras förutsättningar, medvetenhet och agerande om vi 
standardiserade svaren. Exempelvis kan personer ha vitt skilda förutsättningar; en person kan 
exempelvis ha lärt sig allt om lösenordssäkerhet hemifrån, genom att läsa artiklar eller 
liknande, medan en annan kanske erhållit samma kunskap från en kurs. Vi anser att det skulle 
vara svårt att “fånga” alla alternativ i en kvalitativ undersökning. 
 
Ett ytterligare centralt ord i denna metod är öppenhet, då intervjuaren endast har en tanke på 
vilken typ av svar denne ska leta efter, men inget helt förutbestämt. Då intervjuaren inte 
“tvingar” fram förutbestämda svar ger kvalitativa studier ofta en “riktig” bild av situationen. 
Öppenheten i denna metod skapar nyanserad data, eftersom intervjuobjekten har olika 
tolkningar, vilket möjliggör för författarna att finna det unika hos respondenten och dennes 
kontext. (Jacobsen, 2002). Det som precis beskrivits är i enlighet med vårt mål med 
intervjuerna, då intervjuobjekten troligtvis kommer ha olika upplevelser och kunskaper inom 
ämnet, och ska då inte “riktas” mot ett specifikt svar. Om de skulle göra det så skulle det inte 
bara skapa en drastisk minskning av validiteten, utan även resultera i otillräcklig information. 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Val av intervjuobjekt 

Datainsamlingen för denna studie har baserats på intervjuer med en grupp människor som är 
anställda vid tre företag inom olika branscher. Dessa personer är mellan 25 och 64 år och har 
olika förutsättningar (tidigare kunskap eller utbildning) inom området lösenordssäkerhet, 
vilket vi dock inte visste med säkerhet vid selektionen. Intervjuobjekten arbetar även med vitt 
skilda områden. Målet med urvalet av intervjuobjekt var att få en bredd i kunskap inom 
området lösenordssäkerhet, och därför valdes intervjuobjekt med olika ålder och 
arbetsområden, då författarna tror att detta kan ha en inverkan på deras förutsättningar och 
medvetenhet inom området lösenordssäkerhet.  
 
Enligt Jacobsen (2002) går det inte att undersöka för många personer i en studie, och han 
menar att ha max tjugo personer i undersökningen är mer än vad som behövs. Vidare menar 
han att om mängden data som samlas in är för detaljrik och innehåller för mycket 
upplysningar kan det resultera i att det inte går att analysera datan på ett bra sätt, om 
respondenterna är för många. En ytterligare anledning till att ha ett rimligt antal intervjuobjekt 
är att datainsamlingen kan ta lång tid. (Jacobsen, 2002). Vi har tagit hänsyn till dessa riktlinjer 
och valt att intervjua nio personer i denna studie. Anledningen till denna avgränsning är dels 
tidsaspekten, men även för att vi inte tror att det skulle tillföra mycket nytt resultat till studien 
om fler intervjuobjekt inkluderas. Vi har dock tagit fram potentiella intervjuobjekt som 
“reserver” om datainsamlingen inte skulle ge ett tillräckligt brett resultat, som önskat. Dessa 
behövdes dock inte nyttjas då intervjuerna gav nyanserade resultat. 
 
När vi valde ut intervjuobjekt såg frågeställningen lite annorlunda ut, och tanken var då att en 
jämförelse mellan IT-avdelningen och en avdelning som inte arbetar med IT skulle ske. Efter 
att ha genomfört en intervju med docent Martin Hell, vid Lunds Universitet, för att få 
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information inom lösenordssäkerhet, beslöt vi oss dock för att denna jämförelse inte var 
legitim. Detta då personer inom IT inte nödvändigtvis har bättre förutsättningar eller 
medvetenhet inom lösenordssäkerhet, vilket Martin Hell belyste. Vi bestämde oss dock för att 
gå vidare med de tänkta intervjuobjekten, då det var en bra bredd av anställda, i olika åldrar 
och med olika arbetsuppgifter.   
 
Som nämnt ovan har vi träffat och intervjuat Martin Hell (bilaga 5, 2017), universitetslektor 
vid institutionen för elektro- och informationsteknik. Vi fann artikeln “Häng en svans på ditt 
lösenord” (2015) i Sydsvenskan där Martin bland annat pratade om lösenordssäkerhet, och 
bestämde oss för att kontakta honom. Intervjun varade i 41 minuter och transkriberingen går 
att återfinna i bilaga 5. På grund av tekniska problem transkriberades dock endast halva 
intervjun. Anledningen till att vi intervjuade honom var för att få ytterligare information om 
olika attacker, hur lång tid det tar att knäcka ett lösenord etc, vilket Martin hjälpte till med. 
Tanken var att Martin skulle hjälpa oss att få en större förståelse för olika attacker och risker 
med lösenord, samt eventuellt fylla vissa kunskapsluckor i teorikapitlet.  

3.3.2 Design av intervjuguide  

Intervjuns innehåll bestäms av intervjuaren, och grundas i den tidigare teoretiska kunskapen 
(Lantz, 2007). De faktorer som listas i intervjuguiden härstammar från de centrala begrepp i 
det teoretiska ramverket som vi skapat i kapitel 2. Det är utifrån dessa faktorer 
intervjufrågorna tagits fram. Intervjuguiden är uppdelad i tre delar, där huvudområdena är; 
Lösenord, Förutsättningar och Medvetenhet, vilka är nyckelord i det teoretiska ramverket. 
Intervjufrågorna har tagits fram för att visa på intervjuobjektets kunskap om 
lösenordssäkerhet, vilka förutsättningarna denne har inom området (ex. Utbildning i skolan 
eller på jobbet) samt hur medvetna de är kring lösenordssäkerhet, och hur kombinationen av 
dessa faktorer påverkar deras agerande i hanteringen av lösenord. Frågorna om förutsättningar 
kopplas till PMT och de om medvetenhet kopplas till SCT. Vi genomförde en “för-intervju” 
innan de “riktiga” intervjuerna, dels för att testa intervjuguiden, men också för att försäkra oss 
om att nervositet eller liknande skulle påverka intervjuerna.  

3.4 Intervjuguide 

Tabell 2. Intervjuguide 

Forskningsfråga Faktorer Intervjufrågor Följdfråga 

Hur påverkar en 
anställds 
förutsättningar 
dess medvetenhet 
och agerande vid 
val av lösenord? 
 

Lösenord 
 
Lösenordssäkerhet 
 
Microsoft, 2017; 
Jenkins et. al, 
2013; Symantec, 
2016) 
 
Attacker 

1. Använder du samma 
lösenord på flera 
konton? 
 
2. Hur skiljer sig dina 
lösenord på jobb-konton 
kontra dina privata 
lösenord? (ex. mejl) 

1.1 Varför/Varför inte? 
1.2 Vilka konsekvenser 
tror du det kan få? 
 
2.1 Varför? 
2.2 På vilket sätt? 
Säkerhet? 
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(Internetstiftelsen i 
Sverige, 2016; 
Bisson, 2015) 

 
 

3. Vad tänker du när jag 
säger lösenordssäkerhet? 

4. Vad är din erfarenhet 
av hacking? 
Personligen/omgivning 
 
5. Hur tror du att du 
kommer bli påverkad av 
hacking, när det kommer 
till lösenord, i 
framtiden? 
 
6. Hur är din kunskap 
om olika attacker? 
 
7. Vad tror du det skulle 
få för konsekvenser för 
företaget där du är 
anställd om en hackare 
kom åt något/några av 
dina lösenord? 
 
8. Vad tror du det skulle 
få för konsekvenser för 
dig om en hackare kom 
åt något/några av dina 
privata lösenord? 

 
3.1 Varför? 
 

4.1 Påverkar detta dig 
och ditt beteende vid 
val av lösenord? 

5.1 Hur ska du 
motverka detta? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
8.1 Viktigare med 
jobbkonton/personliga 
konton? 

 

Förutsättningar 
 
(Rogers, 1983) 
 
Policys 
 
(Sitic, 2005; 
Galpu, 2016; 
Olson & Adams, 
2006)  
 
Tidigare kunskap 
och utbildning 
 
(Bryant & 
Campbell, 2006; 

9. På vilket sätt har du 
fått utbildning inom 
lösenordssäkerhet på 
jobbet? 
 
10. Har du erhållit 
kunskap inom området 
på annat sätt, och isåfall, 
varifrån? 
 
11. Hur anser du din 
förmåga att skapa säkra 
lösenord är utifrån den 
kunskap du besitter? 
 
 
 

9.1 Påverkade detta ditt 
val av lösenord? 
Hem/jobb 
 
 
10.1 Påverkade detta 
ditt val av lösenord? 
Hem/jobb 

 
11.1 Vad baserar du 
detta på? 
 
11.2 Vad tror du är 
gränsen för antal 
tecken för ett säkert 
lösenord? 
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Puhakainen & 
Siponen, 2010) 
 

 
12. Har ni några 
restriktioner när ni väljer 
lösenord på jobbet? (tex 
minst antal tecken, minst 
en symbol, etc) 

 
12.1 Skiljer det sig 
mellan olika konton 
och system? 
 
12.2 Påverkar detta ditt 
val av lösenord på dina 
privata konton också? 
 

Medvetenhet 
(Siponen, 2000; 
Bandura, 1986; 
Luszczynska & 
Schwarzer 2005) 

13. Vad är ett säkert 
lösenord för dig? 
 
 
 
 
 

 
 
14. Hur mycket vikt 
lägger du vid säkerheten 
på dina lösenord? 
 

 
15. Hur ser du på att 
dela med dig av dina 
lösenord till andra? 

13.1 Varför anser att 
du detta är säkert? 
 
13.2 Om du skulle ge 
någon tips om ett 
säkert lösenord, vad 
skulle du säga och 
varför? 
 
14.1 Skiljer sig ditt 
tankesätt i denna fråga 
mellan dina privata 
konton och jobb-
konton? 
 
15.1 Till vem/vilka 
delar du i så fall med 
dig av dina lösenord? 

 

3.4.1 Intervjuer  

Målet med intervjuerna var att samla information gällande huruvida intervjuobjektens 
förutsättningar inom lösenordssäkerhet påverkar deras medvetenhet och agerande inom 
samma område. Intervjufrågorna hölls på en semi-strukturerad nivå, där ledande frågor 
undveks, för att skapa öppenhet och få fram nyanserade svar på frågorna. En semi-
strukturerad intervju läggs upp på så sätt att frågorna är bestämda i förväg och ställs i en viss 
följd, med tillhörande följdfrågor (Lantz, 2007). Frågorna är en kombination för att få fram 
fasta och öppna svar. Det som berörs under intervjun är det som intervjuaren anser vara 
betydelsefullt (Lantz, 2007). Intervjufrågorna var öppna och kunde exempelvis vara “Vad är 
ett säkert lösenord för dig?”, vilket undersöker en persons medvetenhet kring 
lösenordssäkerhet. Denna fråga kan besvaras på många olika sätt, då personer kan ha vitt 
skilda åsikter kring vad ett säkert lösenord är.  
 
Innan intervjuerna hade vi endast direktkontakt med en person på vardera företag, som 
bokade in intervjuerna. Detta underlättade speciellt vid mötet med företag 1, som var i 
Stockholm, där fem intervjuer hölls samma dag. Att en kontaktperson då samordnade dessa 
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intervjuer och förmedlade detaljer kring intervjuerna minskade utrymme för misstolkningar. 
Däremot skedde ett bortfall av information kring vad intervjuerna skulle beröra och på vilket 
djup, då vi kan ha gett otillräcklig information, eller förklarat dåligt, till en av 
“koordinatörerna”. Detta ställdes dock till rätta vid mötet med intervjuobjekten, då vi inledde 
intervjun med en presentation av oss samt forskningsämnet.  
 
Intervjuerna fortsatte sedan med en fråga om intervjuobjektets bakgrund (utbildning och 
arbete) samt dennes roll på företaget idag. Intervjuerna fortskred sedan enligt intervjuguiden 
(se tabell 2). När respondentens svar på en fråga ansågs vara otillräckligt ställdes en följdfråga 
för att få ut mer information. Vi försökte hålla samma ordning på frågorna under intervjun 
som den ordning de förekommer i intervjuguiden. Det hände dock att frågorna inte ställdes i 
kronologisk ordning, och detta kunde exempelvis bero på att intervjuobjektet delvis eller helt 
besvarade en fråga som skulle komma senare. För att undvika upprepning valde vi att ställa 
frågan tidigare eller få fram informationen genom att ställa en följdfråga, som inte 
nödvändigtvis var den förutbestämda följdfrågan för just den frågan i intervjuguiden. Vi båda 
deltog vid alla intervjuer förutom en, för att minska utrymme för feltolkning, men även för att 
få fram mer och valid information genom relevanta följdfrågor.  
 
Tabell 3. Överblick av intervjuer 

 
Företag 

 
Ålder 

 
Roll 

Intervju 

Tidsåtgång Datum Typ 

1 < 35 år Systemspecialist 19 min 18 april 
2017 

Personligen 

> 35 år Affärsutvecklare inom web och 
app 

24 min 18 april 
2017 

Personligen 

> 35 år Chef för marknad och 
kommunikation 

17 min 18 april 
2017 

Personligen 

< 35 år Stöttning i olika former mot 
försäljningsledet 

17 min 18 april 
2017 

Personligen 

> 35 år Stöttning av säljkåren 14 min 18 april 
2017 

Personligen 

2 > 35 år Head of Innovation & Insights 
inom livsmedelsbranschen 

19 min 17 april 
2017 

Personligen 

3 < 35 år IT-säkerhet 15 min 20 april 
2017 

Skype 

< 35 år Systemintegration 18 min 21 april 
2017 

Personligen 

< 35 år IT-säkerhet 22 min 27 april 
2017 

Skype 
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3.5 Dataanalys 

3.5.1 Transkribering 

Enligt Jacobsen (2002) inleds analysen av en kvalitativ datainsamling genom beskrivning av 
datan. Detta steg skedde i transkriberingen av datan som insamlats vid intervjuerna. 
Intervjuerna har transkriberats i sin helhet, för att ge en så “riktig” bild av datan som möjligt. 
Jacobsen (2002) beskriver vikten av att beskriva datan så detaljerat som möjligt, utan att färga 
informationen. Detta är anledningen till varför datan transkriberats på detta vis, vilket 
Jacobsen (2002) kallar för “tjocka beskrivningar”. Det innebär att datan till stor det innehåller 
analyser, detaljer och variationer (Jacobsen, 2002).  
 
Intervjuerna genomfördes både via Skype for Business (utan videokamera) och genom 
personligt möte med respondenten. Lantz (2007) menar att det är en dålig idé att endast föra 
anteckningar, då det leder till en osystematisk datareducering, eftersom det blir svårt för 
intervjuaren att anteckna allt som sägs. Vi valde således att spela in intervjuerna, och detta 
gjordes med hjälp av Röstmemon på en iPhone 6. Syftet med inspelningarna var att underlätta 
bearbetningen av data samt minska risken för att gå miste om information.  
 
Vi fruktade att intervjuerna via Skype skulle leda till ett mindre djup, men upplevdes inte alls 
på detta sätt. Intervjuerna utfördes av oss båda, och transkriberades också av båda. Den 
intervju som endast genomfördes av en av oss transkriberades av denne, detta för att minska 
risken för feltolkningar, språkliga skillnader i skrift samt utlämnande av information. 
Transkriberingen av intervjuerna genomfördes samma dag eller dagen efter intervjun 
genomförts, när den låg färskt i minnet. Intervjuer skrivs oftast ut ordagrant inklusive pauser 
och andra ljud (Olsson & Sörensen, 2007). Intervjuerna har således transkriberats i sin helhet, 
inklusive talspråkliga uttryck som “eh”, “aa” etc. Detta för att ge ett så “riktigt” resultat av 
intervjuerna som möjligt.  

3.5.2 Kodning av transkribering 

Det andra steget i analysen av data blir enligt Jacobsen (2002) systematisering och 
kategorisering, för att sålla bort överflödig information, och för att förenkla informationen. 
Detta för att lättare få en överblick av datan, men också för att utomstående läsare ska ska 
kunna förstå informationen. Lantz (2007) kallar detta för datareduktion, och beskriver det som 
en bortsållning av överflödig information samt en förenkling och abstraktion av den 
insamlade datan, för att underlätta den kommande analysen. Motsvarigheten till denna 
systematisering, eller datareduktion, är vår kodning av transkriberingarna, som går att finna i 
bilaga 2, 3 och 4. Utan denna kodning skulle det vara svårt att förmedla resultatet av 
intervjuerna och presentera datan.  
 
Kodningen är markerad grön i transkriberingarna, och det som kodats är det författarna anser 
är svar på de frågor som finns i intervjuguiden. Kodningen avser ge information kring 
intervjuobjektens förutsättningar, medvetenhet och agerande inom lösenordssäkerhet, både på 
jobbet och privat. Eftersom det är kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer, återfinns några av 
svaren på en fråga, annan än den som avsett beröra ämnet. Detta är en konsekvens av “öppna” 
intervjuer, och dessa svar har då kodats och förts in som svar på den eller de frågor de avser.  
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Vidare har hela intervjuerna transkriberats, förutom i ett fall där vi glömde stänga av 
inspelningen när intervjun var över. I det fallet gav konversationen som efterföljde intervjun 
inget värde till studien, och valdes därför att inte transkriberas. Då resterande intervjuer 
förhöll sig relativt korta och frågorna var väl utformade, och således ledde till 
informationsrika svar, valde vi att transkribera hela intervjuerna. 

3.6 Etik 

Då studiens ämne kan ses som känsligt och således resultatet av intervjuerna, har vi valt att 
anonymisera intervjuobjekten samt företagen, för att personer med dålig uppsåt inte ska kunna 
nyttja denna information. Denna anonymitet verkar även som ett skydd för respondentens 
privata liv (Jacobsen, 2002). Anonymitet innebär att det inte ska vara möjligt att koppla 
personlig information till ett intervjuobjekt (Jacobsen, 2002). Vidare har vi valt att inte 
inkludera personer i en chefsposition där de ansvarar för utformning av policys, eller att deras 
anställda efterföljer dessa. Anledningen är att vi anser att det skulle kunna vara känsligt om 
denna chef får reda på hur dess anställda hanterar sina lösenord. 
 
Eftersom företagen och intervjuobjekten är anonyma i denna studie är det av yttersta vikt att 
vi säkerställer att det förblir så. Detta är anledningen till att företag exempelvis kallas för 
“företag Gul”, och vi har tillsatt ett fiktivt namn till varje respondent. En del avdelningar och 
bolag har även anonymiserats med ett “X” för att garantera anonymitet. Jacobsen (2002) 
beskriver informerat samtycke som en viktig etisk aspekt vid intervjuer. Han menar att 
respondenten ska delta i undersökningen frivilligt, och att personen ska erhålla tillräcklig 
information från forskarna för att kunna ta det beslutet (Jacobsen, 2002). Intervjuobjektens 
och företagets anonymitet förklarades för dem på olika vis, både via mejl och personligen, 
innan intervjuerna. Alla intervjuobjekt tillfrågades även om det var okej att de blev inspelade 
under intervjuerna för att underlätta transkribering, och samtliga svarade ja.  
 
Jacobsen (2002) menar att det aldrig får förekomma manipulering vid transkriberingen av den 
insamlade datan, även om det skulle gynna studien. Vi har därför bifogat transkriberingarna 
av intervjuerna i bilagan, och intervjuobjekten tillfrågas även om de vill läsa transkriberingen, 
och godkänna denna, för att säkerställa att den är sanningsenlig.  

3.7 Validitet och reliabilitet 

För att beskriva värdet av en intervju används orden validitet och reliabilitet. Datan som 
samlas in under en intervju används senare för analys, för att sedan kunna komma fram till en 
slutsats. Detta visar på vikten av att datan som insamlas måste ha hög användbarhet. (Lantz, 
2007). Vidare skriver Lantz (2007) att: 

“En väl genomförd intervju skall möjliggöra resultat som är tillräckligt tillförlitliga och 
giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra och kunna komma andra till del” (Lantz, 

2007. s. 10). 
 
För att garantera intervjufrågornas relevans har dessa tagits fram uteslutande utifrån det 
teoretiska ramverket.  
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Jacobsen (2002) beskriver fenomenet intervjuareffekt, som han menar är när ett samtal formas 
på ett visst sätt, för att respondenten påverkas av intervjuaren. Detta kan leda till att 
respondenten svarar annorlunda på frågorna än den hade gjort i vanliga fall (Jacobsen, 2002). 
Detta fenomen skulle kunna leda till tveksamheter gällande respondenters sanningsenlighet. 
Om respondenten väljer att inte svara ärligt på frågorna kommer resultatet inte bli riktigt. I 
detta fall kan det vara så att intervjuobjekten inte vill erkänna, antingen för sig själva eller för 
oss, att de inte hanterar sina lösenord på ett säkert sätt. Respondenten kan även vara orolig för 
att dennes chef ska få reda på att denne prioriterar säkerheten på sina privata konton mycket 
högre än företagets. Detta styrker ytterligare vikten av anonymiteten på intervjuobjekten. 
Enligt Jacobsen (2002) är det möjligt att ett intervjuobjekt kan ändra sina svar för att framstå 
på ett visst sätt, trots att intervjuaren är en helt okänd person för denne.  
 
Intervjuerna krävde ingen förberedelse från intervjuobjektens sida, men personerna från 
“företag blå” efterfrågade intervjufrågorna i förväg, vilka de tilldelades. Anledningen till att vi 
inte skickade ut frågor till alla i förväg var dels för att det inte krävdes förberedelse, men även 
för att vi vill ha genuina och sanningsenliga svar. De tror att det är möjligt att ett 
intervjuobjekt exempelvis skulle googla olika attacker för att kunna ge ett “bättre” svar på 
frågan “Hur är din kunskap om attacker?”, vilket försökte undvikas till största mån.  
 
En av våra intervjufrågor lyder “Vad är din erfarenhet av hacking?”, och vi anser att det kan 
ha varit lite otydligt för intervjuobjektet vad vi menar med “hacking”. Detta kan leda till 
utebliven information i respondenternas svar i vår studie, vilket kan påverka resultatet. Vidare 
har vi ställt en fråga på ett lite ledande sätt (“Hur tror du att du kommer bli påverkad av 
hacking, när det kommer till lösenord, i framtiden?), då den börjar med ordet “hur”. I och med 
att vi frågar på det viset antar vi på ett sätt att personen tror att den kommer bli påverkad, 
vilket kan leda till att denne svarar något annat än den tänkt svara från början. 
 
Slutligen så valde vi att utföra intervjuerna på företagets kontor, i den mån det gick. Tanken 
med detta var att underlätta valet av mötesplats, men även att “lugna” intervjuobjektet då 
dennes arbetsplats troligtvis känns mer naturlig än exempelvis en sal på skolan. Jacobsen 
(2002) menar en plats som för en person är välkänd, är en naturlig plats.  
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning de 9 personernas intervjusvar kring 
lösenordssäkerhet och hur deras användning av lösenord ser ut. Vi har använt färger som 
namn för företagen (gul, grön, blå) och fiktiva namn för respondenterna för att öka 
läsbarheten.   

4.1 Empirisk sammanställning 

4.1.1 Företag Gul 
Jessica blev förra sommaren klar med sin kandidat i Systemvetenskap och har sedan dess 
jobbat på företag Gul som systemspecialist. Jessica har goda förutsättningar men verkar ha 
lärt sig det mesta på egen hand. Hon verkar även vara medveten om de vanligaste sätten som 
hackare använder sig av för att kapa konton, då hon nämner bland annat dictionary attack 
under intervjun. Trots goda förutsättningar, medvetenhet och bra exempel på hur ett väldigt 
säkert lösenord skulle kunna se ut, verkar Jessica inte lägga någon större vikt vid säkerheten 
på sina lösenord. Dock har hon aldrig blivit utsatt för någon attack utan endast haft kompisar 
som berättat att de blivit utsatta. Samma lösenord används stora delar på jobbet som också 
används privat. Detta lösenord uppfyller någon typ av grundläggande säkerhet då de på jobbet 
har en del restriktioner, såsom minst en stor bokstav och en siffra. Jessica menar att 
lösenordet på jobbet är viktigare att ha hög säkerhet på än hemma, men har trots detta samma 
lösenord på vissa jobb- och privatkonton. Under intervjun nämner Jessica ett flertal gånger att 
inställningen till lösenord är att det känns lite daterat. Hon menar att en flerstegsautentisering 
som BankID skulle vara en bättre lösning i framtiden för i princip alla sidor som behandlar 
någon form av känslig data. Det nämndes också vid ett tillfälle att Jessica ville gå in och byta 
lösenord på sin mejl nu när det diskuterats vad som faktiskt kan hända.  
 
Göran har arbetsuppgifter inom digitaliseringen av företag Gul och har erhållit lite utbildning 
inom säkerhet på jobbet, men har ingen tidigare utbildning eller arbetserfarenhet inom IT. 
Göran är noggrann när det gäller sina lösenord och det verkar som att utbildningar som 
företag Gul gått har gett honom ganska bra förutsättningar och visar på en medelbra 
medvetenhet. Göran hyser dock väldigt stor tilltro till säkerheten som finns på företag Gul 
och känner sig därav skyddad. Göran har inte personligen blivit utsatt för någon attack, men 
hans vänner har fått kort skimmade. Göran verkar inte besitta någon kunskap om vilka 
attacker det går att bli utsatt för och använder därför lösenord innehållande ord utan att veta 
att detta försämrar säkerheten på lösenordet. Göran tycker det känns mer otäckt att bli utsatt 
för någon attack privat än på jobbet och tar med sig den kunskap som erhållits på jobbets 
utbildningar när han väljer lösenord privat. Det nämns också vid minst ett tillfälle att Göran 
nu vill ändra lösenord på sina konton när vi satt och pratade om det.  
 
Kajsa har ingen utbildning inom IT och jobbar med affärsutveckling på företag Gul. Hon 
håller sig uppdaterad via nätet och tidningar angående säkerhet och besitter därav goda 
förutsättningar för att skydda sig mot vissa olika attacker. Kajsa har dessutom genom sin 
arbetserfarenhet inom kommunikation kommit i kontakt med några attacker och nämner bland 
annat phisingattack. Företag Gul har inte tillhandahållit någon utbildning utan den mesta 
kunskap Kajsa besitter har samlats in på eget initiativ, och därav ökat medvetenheten för hur 
det går att skydda sig på ett effektivt sätt. Kajsa värderar säkerheten på jobbet högre än de 
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privata. Hon nämner brott över nätet som “nya tidens inbrottsförsök” och verkar ha en hög tro 
till sin självförmåga och lägger därför en hel del vikt vid säkerheten på sina lösenord. 
 
Olof har läst datainriktning på gymnasiet där de bland annat gick in på ämnen som nätverk 
och programmering. Han har sedan dess studerat och jobbat med blandade uppgifter som inte 
är relaterade direkt till IT. Olof använder sitt mest komplexa lösenord till Facebook, verkar 
bero på något rykte om att sidan vad väldigt utsatt för länge sedan. När det var möjligt att 
kolla upp om ens mejl var hackad så gick Olof in och testade, det visade sig att så var fallet, 
han försökte därefter byta sitt lösenord men lät bli när detta inte gick att göra på ett smidigt 
sätt. Han har samma lösenord än idag. Olof har en bekant som hållit på lite med hacking vilket 
verkar ha påverkat till en låg tilltro till sin självförmåga och beskriver det som att “vill de ta 
sig in så gör de väl det” (bilaga 2, s57). Han verkar dock ändå ha goda förutsättningar 
(kunskap) från gymnasiet och från olika sajter och visar på stor medvetenhet för att skapa ett 
säkert lösenord men applicerar inte detta i praktiken.   
 
Kristina har ingen tidigare erfarenhet inom IT. Hon använder samma lösenord på många 
sajter och lägger mycket vikt vid att de ska vara enkla att komma ihåg. Det som gör att hennes 
lösenordet på jobbet är lite säkrare än de privata är för att de tvingas att använda ett visst antal 
tecken och dessutom byta lösenordet med jämna mellanrum. Hon har inte själv blivit berörd 
av hacking på något sätt och känner sig väldigt trygg. Hon har låga förutsättningar och är inte 
så medveten om hur attacker kan ske och baserar det mesta endast sina val på de regler som 
företaget och vissa sajter har när man ska välja lösenord. Kristina visar förhållandevis låg tro 
på sin självförmåga då hon nämner sin kunskap om attacker som minimal.  

4.1.2 Företag Grön 
Robert har ingen bakgrund inom IT, varken gällande arbetserfarenhet eller studier. Han 
prioriterar säkerheten på sina privata konton framför sina jobbkonto. Han har inte någon 
personlig erfarenhet av hacking heller men reflekterar över att desto snabbare datorerna blir 
desto enklare kommer det bli för de som attackerar att testa många kombinationer av 
lösenord. Han har fått mestadels av sin kunskap genom trial and error på sajter där man kan se 
hur säkert ens lösenord är. Robert har alltså inte så bra förutsättningar genom till exempel 
utbildning men håller ändå en ok nivå på sina lösenord tack vare en nyfikenhet över hur man 
kan skydda sig själv. Under intervjun nämner Robert också att han vill gå in och byta sina 
lösenord nu när vi suttit och pratat om det. 

4.1.3 Företag Blå 
Ronja har studerat nätverksteknik med IT säkerhet och med ett säkerhetsteknisk 
påbyggnadsår. Hon jobbar nu även med IT säkerhet på heltid. Hon har genom sin utbildning 
fått väldigt goda kunskaper hur attacker kan ske och hur man bör skydda sig mot dessa 
attacker. Ingen utbildning har skett via företaget. Ronja besitter god medvetenhet om vad som 
kan hända och verkar dessutom väldigt noggrann med sina säkerhetsåtgärder. Inte bara då vid 
val av lösenord utan också ett konsekvenstänk vid vad som händer om någon fortfarande tar 
sig in och ser då till att detta inte kan få förödande konsekvenser. 
 
Hampus har studerat systemvetenskap, sedan jobbat inom IT-säkerhet och nuvarande jobbet 
är inom systemintegration. Han använder samma lösenord till både jobb och privat, skiljer sig 
något då jobbet då där finns några krav på lösenordet som inte finns på de privata konton. Han 
har haft konto som blivit hackade och har efter detta bytt lösenordet, dock ej ändrat något på 
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säkerhetsgraden. Hampus har fått förutsättningar genom sin allmänna datorvana och studier 
och är medveten om del av de attacker som finns för att hacka sig in på konton. Trots detta 
erkände Hampus att hans lösenord inte lever upp till några av de säkerhetskraven som skulle 
kunna skydda mot en attack.  
 
Sam har studerat systemvetenskap och skrev sin kandidatuppsats gällande lösenord. Han 
jobbar nu på en security avdelning. Han besitter goda förutsättningar inom lösenordssäkerhet 
och fick under studietiden använda Linux bruteforce verktyg för att knäcka ett Wifi-lösenord. 
Sam håller sig hela tiden uppdaterad med hjälp av nyhetsbrev, youtube och tekniksidor. Han 
har både själv hackat och blivit utsatt för hacking, detta har dock inte påverkat val av lösenord 
så mycket då Sam anser att om någon vill komma åt ens lösenord så kan man göra det ändå, 
vilket tyder på något bristande tro på sin självförmåga. Han tror att hacking kommer fortsätta 
finnas och speciellt riktat mot de stora drakarna och därav kommer det att behövas någon 
form av tvåfaktorsautentisering. Sam har alltså väldigt goda förutsättningar för att göra ett bra 
val av lösenord och han lägger tydligen en del tid på detta också. Han tycker dessutom det är 
viktigt att inte heller spara dessa lösenord hur som helst. På företag Blå förväntas allmän vett 
och etikett när det kommer till lösenord men ingen vidare utbildning inom det, vilket faktiskt 
har efterfrågats.  

4.1.4 Allmänt 
Där är en del andra saker som många av intervjuobjekten har nämnt som vi finner av intresse. 
Ett av dessa är att de tycker att BankID fungerar mycket bra och att det tycker att det skulle 
vara en smart lösning att ha det på flera ställen. De skulle kunna tänka sig att använda detta 
när de loggar in på datorn. Alternativt någon annan typ av biometrisk autentisering såsom 
finger-, iris- eller ansiktsavsläsning i kombination med ett lättare lösenord.  
 
Många har också nämnt dessa mätare som finns på sajter som avgör om ett lösenord är säkert 
eller inte. Detta verkar har hjälpt vissa av intervjuobjekten och gett dem förutsättningarna till 
att skapa svårare lösenord vid senare tillfällen även om där inte finns en mätare att tillgå.  

4.1.5 Sammanfattning 
 
Tabell 4. Sammanfattning av empirisk sammanställning 

Företag Fiktivt 
namn 

Ålder Roll Förutsättningar Medvetenhet Agerande 
(den 

faktiska 
säkerheten 

på deras 
lösenord) 

Gul Jessica < 35 år Systemspecialist Hög Mycket hög Låg 

Göran > 35 år Affärsutvecklare inom 
web och app 

Medel Medel  Medel 

Kajsa > 35 år Chef för marknad och 
kommunikation 

Hög Hög Medel 
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Olof < 35 år Stöttning i olika 
former mot 
försäljningsledet 

Hög Hög Låg 

Kristina > 35 år Stöttning av säljkåren Låg Låg Låg 

Grön Robert > 35 år Head of Innovation & 
Insights inom 
livsmedelsbranschen 

Medel Medel Medel 

Blå Ronja < 35 år IT-säkerhet Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Hampus < 35 år Systemintegration Hög Mycket hög Medel 

Sam < 35 år IT-säkerhet Mycket hög Mycket hög Mycket hög 
 
De intervjuobjekt som är yngre än 35 år har alla höga eller mycket höga förutsättningar och 
medvetenhet. Deras agerande skiljer sig dock, vilket kommer diskuteras vidare i kapitel 5. Av 
de som är över 35 år varierar förutsättningarna, medvetenheten och deras agerande. Det går 
dock att se att den yngre generationen överlag har bättre förutsättningar och medvetenhet. 
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5 Diskussion 
Här diskuteras och jämförs den insamlade empirin med teorin. Detta görs för att komma fram 
till en slutsats och kunna besvara forskningsfrågan i början av studien.   

5.1 Förutsättningar & Medvetenhet  

 
Figur 4. Teoretiskt ramverk - Förutsättningar & Medvetenhet 

5.1.1 Självförmåga 
Jessica, Olof och Hampus har alla höga förutsättningar, och antingen hög eller mycket hög 
medvetenhet. Det som skiljer dem från de andra i den yngre kategorin (yngre än 35 år) är att 
deras agerande är dåligt (lågt) eller medel, vilket innebär att de har låg eller medelhög 
säkerhet på deras lösenord, medan de resterandes agerande är mycket högt. De skapar alltså 
inte lösenord utifrån den kunskap de besitter. Olof visar på stora förutsättningar och god 
medvetenhet, men en låg självförmåga. Han har så pass stor medvetenhet att han vet hur svårt 
det är att värja sig, vilket leder till att han inte lägger någon vikt vid att skapa säkra lösenord. 
Olof sade:  
 
“Jag tänker att det inte spelar så jättestor roll vad för lösenord jag har. Jag är väl lite så att 

jag tror att, vill de ta sig in så gör de det.” (bilaga 2, s57).  
 
Detta är i enlighet med vad Boss et. al (2015) skriver, alltså att om upplevd självförmåga inte 
väger tyngre än energin som går åt för att skydda sig i “coping appraisal”-processen, så 
kommer individen inte att uppnå “protection motivation”.  
 
Något som observerades under intervjuerna var den upplevda självförmågan. Enligt Bandura 
& Jourden (1991) tenderar individer med stark självförmåga att rikta sin uppmärksamhet mot 
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att analysera och formulera lösningar till problem. Dock hade många intervjuobjekt goda 
kunskaper kring olika attacker och la mycket vikt vid att hålla sig uppdaterade inom området, 
men lade ändå ingen större tid och energi på säkerheten då de tänkte att det ändå inte gick att 
skydda sig helt. Exempelvis sa Hampus; 
 
“Ja, det finns väl nästan ingenting som är 100% lösenordssäkerhet, kan man ju säga. Det går 

ju alltid att få tag på lösenord”. (bilaga 4, s 75) 
 
Detta tyder alltså på en låg tilltro till sin självförmåga. I en studie nämnd i teorikapitlet 
undersöks självförmågans roll vid motivation till säkerhetstänk (Rhee, Kim & Ryu, 2009) 
varpå de drar slutsatsen att detta har en stor inverkan, vilket endast delvis har reflekteras i 
denna studie. En del av de med väldigt höga förutsättningar och medvetenhet sa liknande 
citatet ovan, men la ändå ner en del tid på sina lösenord. Detta för att försvåra för den som 
attackerar men är medveten om att det inte helt går att skydda sig ändå. Det är många faktorer 
som påverkar vilken säkerhetsgrad intervjuobjekten har på sina lösenord vilket gör det svårt 
att dra entydiga slutsatser.  
 
Vidare har Ronja och Sam på företag Blå störst förutsättningar och medvetenhet av alla 
respondenter, vilket vi tror beror på att de arbetar inom IT-säkerhet och har tidigare utbildning 
inom området. Tack vare deras förutsättningar har de stor kunskap om existerande hot, men 
de vet också hur svårt det är att göra sig helt säker vid en attack. De väljer dock att ändå 
använda långa och krångliga lösenord för att försvåra. Sam sade; 
 

“alltså har man tiden och har en dator som bara står och rullar hela tiden så spelar det ju 
ingen roll om jag har 20 tecken eller 10 tecken eller konstiga tecken, för den kommer till slut 
hitta mitt lösenord, om den vill. Så för mig känner jag mer att försvåra, så att det tar längre 

tid för dem att hitta, så har jag bara längre lösenord.” (bilaga 4, s.76).  
 
Han har alltså blivit utsatt för “fear appeals” med stort hot och låg effektivitet. För att uppnå 
“protection motivation” måste rädslan som uppstår under “threat appraisal” väga tyngre än att 
inte behöva lägga energi på att skydda sig (Boss et. al, 2015). I “coping appraisal” processen 
måste även individens upplevda självförmåga väga tyngre än belöningen att slippa skydda sig 
(Boss et. al, 2015). I detta fall visar Sam på en låg självförmåga, som en konsekvens av hans 
goda förutsättningar och stora medvetenhet. Han vet dock att de kan försvåra för en hackare 
vid en attack genom att ha långa och komplexa lösenord, och agerar även på detta sätt. Han 
har alltså uppnått “protection motivation”, trots ett stort hot och låg effektivitet. Det gör att det 
inte sker några stora förändringar i en individs beteende, men denne blir bättre på att försvara 
sig själv (Milne, Sheeran & Orbell, 2000; Witte & Allen 2000). Vi anser dock att eftersom 
han redan skapar säkra lösenord behöver han inte ändra sitt beteende.   

5.1.2 Hot 
Vidare har Jessica aldrig själv blivit direkt utsatt för en attack, men har vänner som blivit 
utsatta. Att vännerna blivit utsatta attacker anser vi skulle kunna fungera som en “fear 
appeal”, och trigga igång PMT-processen. När vi frågade Jessica om det påverkat henne att 
vänner blivit av med sina lösenord, svarade hon; “Tänker att man borde ändra lösenord men 
det är sällan jag har agerat.” (bilaga 2, s. 47). För att “threat appraisal”-processen ska gå 
över till “coping appraisal”, och så småningom “protection motivation”, krävs det att rädslan 
och hotet i “threat appraisal” väger tyngre än den ansträngning det är att skydda sig (Boss, et. 
al, 2015). I detta fall verkar det dock som att det inte varit ett tillräckligt stort hot för att 
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Jessica ska ändra sitt beteende, och Jessica har således inte uppnått “protection motivation”, i 
enlighet med PMT. Det finns flera liknande fall bland de andra intervjuobjekten. Exempelvis 
visar Hampus på en mycket hög medvetenhet, men har inte blivit utsatt för ett tillräckligt stort 
hot (“fear appeal”) för att agera. Han säger; 
 

“Jag förstår ju att det skulle vara bra att ha det säkert och jag förstår hur jag skulle behöva 
göra men det är så mycket enklare att bara knappa in. Sen kan det vara för att jag aldrig 

blivit riktigt utsatt, mer än den kinesiska snubben. Men klart om man blivit hackad och blivit 
av med typ sentimentala grejer så hade man kanske varit noggrannare.” (bilaga 4, s.74). 

 
Under intervjun med Jessica frågade vi vad hon tyckte var viktigast att hålla säkert, och hon 
sade;  
 

“Framförallt de personliga grejerna som Facebook, även mejlen, jätteviktigt. Det känns ju 
lite sådär eftersom man har samma lösenord, speciellt nu när man sitter här och tänker på 

det.” (bilaga 2, s.48).  
 
Under intervjun började hon att tänka över de risker och hot som existerar gällande lösenord 
och fick sig därmed en tankeställare. Detta skulle kunna kopplas till PMT, då personen 
påminns om och tvingas tänka över vilka hot som finns (“fear appeals”) när vi pratar om det 
under intervjun, och hur lätt det vore att motverka dessa genom att byta till ett starkare 
lösenord och inte använda samma lösenord på flera konton. Personen blir alltså exponerad för 
ett stort hot, men samtidigt adresseras individens förmåga att motverka detta. Detta är vad 
Rogers (1983) kallar för en “fear appeal” med stort hot och hög effektivitet, och är den bästa 
sorten för att ändra en individs beteende. I slutet av intervjun frågade vi Jessica hur mycket 
vikt hon lade ner på säkerheten på sina lösenord, och svaret löd; 
 

“Ja inte så mycket som vi sagt redan innan. Jag kanske borde lägga mer, jag kanske gör 
något efter den här intervjun.” (bilaga 2, s.49).  

 
Vi kan tyvärr inte veta om hon faktiskt gick och bytte lösenord efter intervjun, men hon 
antydde iallafall detta två gånger, vilket är kan vara ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis 
gick hon och bytte lösenord efter intervjun, och isåfall har vi bidragit till att hon uppnått 
“protection motivation”. Även Kristina på företag gul sade under sin intervju att;  
 
“Det är mer nu man tänker efter som man blir lite orolig men det gör man ju inte dagligen.” 

(bilaga 2, s.63).  
 
Detta indikerar också på att bara genom att personen behöver tänka över sina lösenordsvanor 
och blir påmind om de hot som finns kan det fungera som en “fear appeal”, som kan få 
personer att vilja lägga tid och energi på att skydda sig själva genom säkrare lösenord. Som 
tidigare nämnt måste dock hela processen ske, med “threat appraisal” och “coping appraisal”, 
för att en person ska uppnå “protection motivation”, och faktiskt ska ändra sitt beteende (Boss 
et. al, 2015). När vi under intervjun med Robert belyste att LinkedIn blivit hackade, så säger 
även han något som stärker tidigare argument; 
 

“Ja men det är inget som fått mig att ändra mina lösenord. Men nu kommer jag säkert göra 
det, nu när vi pratar om det.” (bilaga 3, s.66).  
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Vidare har Kristina på företag gul låga förutsättningar och låg medvetenhet, och känner sig 
ganska trygg när det kommer till lösenord. Vi tror att hennes låga förutsättningar och 
medvetenhet gör att hon inte har så bra kunskap om vilka hot och risker som existerar, och 
påverkas således inte av starka “fear appeals”. Detta gör att hon inte ändrar sitt beteende kring 
säkerheten på sina lösenord. Under intervjun frågade vi henne om hennes erfarenhet av olika 
attacker, och svaret löd;  
 
“På Facebook till exempel så fick jag en notis om att någon var inne där som var från Asien. 

Då fick jag direkt en återkoppling och fick identifiera att det inte var jag. Jag känner mig 
ganska trygg.” (bilaga 2, s.62). 

 
Detta var inte ett stort hot, och hon blev även tilldelad ett enkelt sätt att på ett enkelt sätt ta itu 
med hotet. Ett stort hot och en hög effektivitet gör att en individ blir bra på att försvara sig 
själv, som i detta fall när personen värjde sig för hotet på ett enkelt sätt, men det påverkar 
sällan individens långsiktiga beteende (Milne, Sheeran & Orbell, 2000; Witte & Allen, 2000). 
För att Kristina på företag gul ska ändra sitt långsiktiga beteende och skapa säkrare lösenord 
tror vi att det krävs bättre förutsättningar, som att exempelvis arbetsplatser tillhandahåller 
utbildning inom lösenordssäkerhet och existerande attacker, för att göra henne medveten om 
de hot som finns. Denna utbildning (förutsättningar) skulle då kunna fungera som “fear 
appeals”, och vi tror att det är först då hon kommer uppnå “protection motivation”, och 
kommer ändra sitt beteende och börja skapa säkrare lösenord.  

5.1.3 Ansträngning 
Nästan hälften av intervjuobjekten svarade att de hade bekanta som blivit utsatta för någon 
typ av attack. De reflekterade då över att de hade blivit påverkade i stunden och tänkt att de 
ville byta lösenord, men det var inte alla som agerade. Till exempel sa Jessica att en del 
bekanta har blivit av med sina konton, men sa sedan följande när vi frågade hur detta har 
påverkat hennes framtida val av lösenord; 
 
“Det kanske blir lite såhär att man direkt börjar tänka på det, och tänker att man borde göra 
något och ändra lösenord typ men det är nog sällan jag faktiskt har agerat och faktiskt bytt 

till ett säkrare. Iallafall har ju jag ganska bra koll på vad ett säkert lösenord är men ett säkert 
lösenord är ett jobbigt lösenord. Så jag väljer den enkla vägen. Det tror jag många gör och 

det är nog det som är felet. Livsfarligt.” (bilaga 2, s.47). 
 
Såsom SCT beskriver det är vi alla benägna till att observera andras beteende och ta efter 
detta utifrån konsekvenserna detta beteende har (Bandura, 1986), men av det som går att 
utläsa i vår empiri så är det en del som inte går till handling för att det kräver en för stor 
kraftansträngning och detta påverkas mycket av andra faktorer. Vid en av intervjuerna 
berättade Olof om att han fått sin mejl hackad, då det vid ett tillfälle kunde kolla upp detta på 
en hemsida, trots information om att så var fallet byttes inte lösenordet och har än idag samma 
lösenord på sin mejl. Detta var främst för att det var, av säkerhetsskäl, något omständigt att 
byta lösenord. Många intervjuobjekt verkar hindras av att det är omständigt att byta och 
komma ihåg nya lösenord, att man att orkar lägga ner någon energi på detta. Det verkar också 
delvis som att de har svårt att relatera till konsekvenserna då en del inte har någon som helst 
personlig relation till vad som faktiskt kan hända.  
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5.1.4 Tidigare kunskap och utbildning 
Vi tycker, liksom Bryant & Campbell (2006) att det finns ett behov av utbildning inom 
lösenordssäkerhet. Av våra intervjuobjekt var det endast Kristina som ansåg att hon fått 
utbildning inom lösenordssäkerhet på arbetet. Hon är även den av våra respondenter med lägst 
förutsättningar, medvetenhet och agerande, så vi tror att hon kan uppfatta utbildning inom 
området annorlunda än resterande respondenter, och har kanske lägre krav på vad som räknas 
som utbildning inom området.  
 
Bryant & Campbell (2006) anser att i utbildningen bör fokus ligga på risker med att ha dålig 
säkerhet på sina lösenord, och vad dessa risker kan resultera i om de realiseras. Detta håller vi 
med om, då vi tror att det inte räcker att endast utbilda de anställda så att de vet vad som är ett 
lösenord. Vi anser att det skulle ge mycket mer effekt om de också uppmärksammas på de 
risker och hot som existerar, och på vilket sätt individen och organisationen kan påverkas av 
bristfällig säkerhet på lösenord. Detta är även i enlighet med PMT, då teorin menar att det är 
störst chans att uppnå “protection motivation” om individen utsätts för ett stort hot och hög 
effektivitet (Boss et al, 2015). Vi anser att för att få ett företag att lyckas påverka sina 
anställda till att använda säkra lösenord, bör de bistå med utbildning till sina anställda som 
innehåller; upplysning om risker och hot, vad dessa risker och hot kan få för konsekvenser, 
vilka attacker som existerar och hur det går att skydda sig. Att 3 av respondenterna under 
intervjun sa att de ville gå och byta lösenord efter att vi pratat om alla risker och hot visar på 
att det krävs ganska lite för att få en person ska bli skrämd och vilja agera. Detta skedde efter 
endast en kort intervju, och vi tror att en kurs inom lösenordssäkerhet skulle göra att de 
anställda går hela vägen och ändrar sitt beteende till det bättre, när det kommer till 
lösenordssäkerhet. 
 
Det främsta sättet att samla kunskap inom lösenordssäkerhet på privat tid verkar vara genom 
sajter som tillhandahåller en mätare som visar hur pass säkert ens lösenord verkligen är. En 
del av intervjuobjekten har använt denna för att kontrollera hur säkra deras lösenord faktiskt 
är och sedan till och med tagit med sig denna kunskap vid nästa tillfälle de har behövt skapa 
ett lösenord. Exempelvis sa Kajsa: 
 
“Ja men ibland, när man blir kund eller nått, så får man tips om att det här är dåligt, är det 
bra, det finns skalor som, men har du både gemener, versaler, siffror och tecken, och mer än 
10 stycken så är det ganska bra. Så det är nog så jag har lärt mig, och tänkt att jag ska nog 

blanda lite.” (bilaga 2, s.56).  
 
På följdfrågan vidare detta har det påverkat hur intervjuobjektet väljer lösenord på andra sajter 
så är svaret ja, även de sidor som inte ha mätare. 
 
Vidare visar denna studie att den yngre kategorin (yngre än 35 år) överlag har bättre 
förutsättningar och större medvetenhet. Detta anser vi beror på att den yngre generationen har 
större datorvana, och därav större kunskap. Eftersom den yngre generationen har haft tillgång 
till datorer under hela skolgången, och hela sin uppväxt, tror vi att de vid ett tidigt stadie 
erhåller grundläggande kunskaper och datorvana, som de sedan bygger vidare på. Den äldre 
generationen har inte samma förutsättningar då de inte introducerades till datorer lika tidigt, 
vilket vi tror påverkar deras medvetenhet. Vi anser att en ytterligare faktor till att den yngre 
kategorin har bättre förutsättningar och medvetenhet är att arbetsgivarna sällan bistår med 
utbildning inom lösenordssäkerhet. I detta fall har flera av de yngre respondenterna fått lära 
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sig om lösenordssäkerhet i sin eftergymnasiala utbildning, om än ytterst lite, vilket ger dem 
bättre förutsättningar än de andra anställda som inte erhållit någon utbildning.   

5.1.5 Jobb kontra privat 

 
Figur 5. Teoretiskt ramverk - Jobb kontra Privat 

Det är endast 2 av respondenterna som utger sig för att ha samma alternativt väldigt liknande 
lösenord på jobbet och hemma. Detta verkar bero mycket på att de tvingas lägga till siffror 
och symboler på många lösenord som är kopplade till arbetsplatsen. Detta verkar överlag vara 
ett mycket effektivt sätt för företagen att kontrollera att de anställdas lösenord uppfyller vissa 
grundläggande krav. Respondenterna visar dock på okunskap kring diverse attacker, såsom 
dictionary attack, då ett flertal använder ord i sina lösenord. De känner inte till att hackare 
många gånger använder exempelvis en ordbok som stöd till åtkomsten av någons lösenord, 
och kan på så sätt få tag i alla lösenord som innehåller ord som matchar denna ordbok.  
 
Intressant är att intervjuobjekten har svarat olika vilket de värderar högst, säkerheten gällande 
sina jobbkonton kontra privata konton. En majoritet prioriterade dock säkerheten på jobbet 
men några hade också en stor tilltro till säkerheten på företaget, och prioriterade därför 
säkerheten på deras privata konton, då dessa endast är deras ansvar. Göran sa: 
 

“Det är en rigorös säkerhet och jag tror vi har högre säkerhet än de flesta företag. Väldigt 
kontrollerat. Så det kanske låter lite paradoxalt men jag är nog mer noggrann med det jag 

har privat. För här litar jag på att säkerheten är stark.“(bilaga 2, s.50). 
 
Vi tror att det kan vara farligt när personer drar slutsatsen att företaget sköter all säkerhet då 
det kan minska det upplevda hotet och få effekten att anställda slutar prioritera sina 
säkerhetsåtgärder. 
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5.1.6 Alternativ till lösenord 

 
Figur 6. Teoretiskt ramverk - Lösenord 

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade ledde det till ett öppet samtal med 
respondenterna. Ronja berättade att hon tyckte lösenord är daterat:  
 

“Världen är påväg bort från lösenord helt och hållet. Exempelvis så sitter jag nu på en 
Macbook Pro som har touchID, samma sak med min iPhone, då kör jag också touchID, så 

lösenorden är på väg bort.” (bilaga 4, s.69). 
 
En del tog då initiativ till att prata om alternativa lösningar till att ta sig bort från lösenords 
autentiseringen och pratade gott om bland annat BankID och biometrisk autentisering. Många 
var brydda över att det är jobbigt att komma ihåg långa och krångliga lösenord och såg det 
som ett hinder för att hålla en hög säkerhet på sina lösenord. Exempelvis sa Robert:  
 
“Det jag kan göra är att göra ännu svårare lösenord. Längre och mer komplicerade och mer 

tecken och grejer i. Jag vet inte hur man ska komma ihåg såna. Tänk om jag skulle ha 
2qpu/@52, alltså hur ska man komma ihåg såna lösenord? Det går ju inte. Det är det som är 
det svåra, det är det som är hackarnas paradis tror jag, för folk har inte tid.” (bilaga 3, s.65). 
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6 Slutsats 
Forskningsfrågan i början av studien lyder: 
 

• Hur påverkar en anställds förutsättningar dess medvetenhet och agerande vid val av 
lösenord? 

 
Vår studie visar att förutsättningar påverkar medvetenheten, då nästan alla respondenternas 
grad av förutsättningar och medvetenhet överensstämmer. Däremot finns det faktorer som 
påverkar huruvida individen agerar (väljer lösenord), vilket gör att inte alla respondenter 
agerar efter sina förutsättningar och sin medvetenhet. I 3 av 9 fall agerar respondenterna på en 
avsevärt sämre nivå än deras förutsättningar och medvetenhet ger dem möjlighet till.  
 
Utifrån det undersökta området och de valda teorierna så har vi kommit fram till att dessa 5 
faktorer har störst inverkan på en anställds agerande vid val av lösenord: 
 

• Policys (tillhandahållna av företaget eller av exempelvis en hemsida där en individ ska 
öppna ett konto. Det kan också vara ett tvång att lösenordet exempelvis måste 
innehålla ett minst antal tecken, minst en siffra eller symbol)  

• Utbildning på företaget (inom lösenordssäkerhet) 
• Tidigare kunskap eller utbildning (de som studerat inom IT tenderade att ha mer 

kunskap om attacker, och även de som på eget initiativ hållit sig uppdaterade inom 
ämnet)  

• Självförmåga (huruvida individen tror på sin förmåga att kunna skapa tillräckligt säkra 
lösenord för att skydda sig)  

• Hot (om individen själv eller dennes kompisar blivit utsatt för någon attack) 
 
För alla respondenter, förutom de 2 med högst förutsättningar, medvetenhet och bäst 
agerande, är den störst bidragande faktorn till att de inte skapar säkrare lösenord att de anser 
att det är för jobbigt att komma ihåg för långa och komplexa lösenord. Vi har under studien 
även upptäckt att framförallt den äldre kategorin saknar kunskap om exempelvis olika 
attacker som existerar, och följer endast de säkerhetsanvisningar som visas på jobbet eller på 
vissa hemsidor, när de väljer lösenord. Detta gör att de inte utsätts för några hot, vilket de 
skulle göra om företaget ger dem utbildning inom lösenordssäkerhet och om olika attacker, 
och vilka konsekvenser detta skulle kunna få. Vi tror att en sådan utbildning skulle göra stor 
nytta, för att respondenterna inte endast ska lära sig att skapa säkra lösenord, utan också 
varför de ska skapa säkra lösenord. De skulle då också lära sig att de exempelvis inte bör 
använda ord i sina lösenord, för att värja sig mot en dictionary attack. Genom utbildning 
skulle de få lärdom om risker och hot (“fear appeals”), men också om hur de ska skydda sig, 
vilket vi tror skulle leda göra att de uppnår “protection motivation”, och således ändrar sitt 
beteende och börjar skapa säkrare lösenord.  
 
Två bidragande faktorer till att 3 av 5 respondenter i den yngre kategorin inte väljer lösenord 
efter förmåga är att två av dem inte blivit utsatta för tillräckligt stora hot för att ändra sitt 
beteende, och en av dem har låg självförmåga, och anser därför att det inte är lönt att använda 
säkra lösenord då denne anser att det inte går att värja sig. 
 
Vi har genom vår undersökning kommit fram till att endast 2 av 9 respondenter har mycket 
höga förutsättningar, medvetenhet och agerar även därefter (har alltså mycket hög säkerhet på 
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sina lösenord). Båda dessa respondenter tillhör kategorin som är yngre än 35 år, och vi kan 
utifrån denna studie dra slutsatsen att den yngre kategorin överlag har störst förutsättningar 
och medvetenhet. Däremot har de resterande 3 i den yngre kategorin antingen medel eller 
dåliga lösenord, trots höga förutsättningar och medvetenhet. Den äldre kategorin (äldre än 35 
år) har lägre förutsättningar och medvetenhet, och deras val av lösenord (agerande) var i 3 av 
4 fall i enlighet med deras förutsättningar och medvetenhet. De väljer alltså lösenord efter den 
kunskap de besitter. 
 
Vidare anser vi, liksom några av respondenterna, att lösenord börjar bli utdaterade, och vi tror 
att de klassiska lösenorden kommer försvinna mer och mer. Idag finns det många andra sätt 
att autentisera sig på, såsom biometrisk autentisering. Vi tror dock att det kommer ta tid innan 
lösenorden försvinner helt, och därför anser vi att det är viktigt att utbilda sin personal inom 
lösenordssäkerhet.  

6.1 Teoretiskt och Empiriskt bidrag 
Studiens teoretiska bidrag blir i detta fall att de valda teorierna, Social Cognitive Theory och 
Protection Motivation Theory, är tillämpade inom ett nytt område och dessutom i samverkan 
med varandra. Studiens empiriska bidrag är att vi har påmint våra intervjupersoner om hur 
viktigt det är att ha säkra lösenord, och vi har förhoppningsvis påverkat dem till att vilja göra 
sina lösenord säkrare.  
 

6.2 Förslag på vidare forskning 
Eftersom vi genom denna studie fick en oväntad korrelation mellan ålder, förutsättningar och 
medvetenhet tycker vi att det vore intressant med framtida studier som undersöker detta 
vidare.  
 
Det vår studie också visar är att en stor faktor till att individer inte använder säkra lösenord är 
att de har för många lösenord att hålla reda på, och att de anser att det är svårt att minnas 
dessa. Dessa problem kommer förmodligen att minimeras med mer utsträckt användning av 
tvåfaktorsautentisering, såsom användning av bankdosa. Flera av våra respondenter ställde sig 
mycket positivt till en större använding av andra autentiseringssätt. Vi tror dock att nya 
problem kommer att uppstå även med dessa nya sätt att autentisera sig och tycker därför det 
vore intressant att följa vidare forskning inom detta område.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Sammanfattning av kodning 

Fråga Företag 1(Gul) 

Intervjuobjekt 
1 (Jessica) 

Intervjuobjekt 2 
(Göran) 

Intervjuobjekt 3 (Kajsa) 

Utbildning/Erfaren
het 

Klar med 
systemvetensk
ap förra 
sommaren, 
sedan dess 
jobbat här som 
systemspeciali
st.   

Affärsutvecklare
, bakgrund som 
kommunikatör 
och journalist, 
finansanalytiker. 
Mer digitala 
delarna senaste 
4 åren, web och 
app.  

Chefstjänster inom 
kommunikationsområdet,affärsutv
eckling i några år här på företag 
X 

1. Använder du 
samma lösenord 
på flera konton? 

Ja, några 
standardlösen
ord.  

Nej Ja 

2. Hur skiljer sig 
dina lösenord på 
jobb-konton kontra 
dina privata 
lösenord? (ex. 
mejl) 

På jobbet har 
jag ett 
lösenord. 
Detta 
använder jag 
en del privat 
också. Det är 
inte så svårt 
att bräcka.  

Jobbet har 
rigorös 
säkerhet. Mer 
noggrann privat.  

Helt annorlunda struktur och tänk. 
Det är både bokstäver, ord och 
symboler i båda liksom. Men 
jobbgrejerna är längre och 
krångligare. Men det finns ju 
ändå någon form av, för mig, 
logik 

3. Vad tänker du 
när jag säger 
lösenordssäkerhet
? 

Lite dated, 
borde komma 
ifrån lösenord.  

Omöjligt att 
knäcka, inte 
logiskt. Långt 
med många 
kombinationer.  

Viktigare och viktigare.  Det är lätt 
att komma åt hela mitt liv, 
ekonomi och bankkonto. 

4. Vad är din 
erfarenhet av 
hacking? 
Personligen/omgiv
ning 

Vet ju andra 
som blivit av 
med sina 
lösenord.  

Inte råkat ut för 
det, vad jag vet. 
Vet andra som 
fått sina kort 
skimmade.  

Phisingattacker och  äldste son 
han fick sitt kort typ kapat nyligen, 
listor med lösenord, som man 
kunde söka, så mitt LinkedIn-
lösenord, fanns med i den listan, 
men det var tämligen ofarligt. 

4b. Har detta 
ändrat din syn på 
säkerhet? 

Tänker att man 
borde ändra 
lösenord men 

Vettesjutton om 
jag har gjort 
något.  

Ja. Men gör det när det är 
försent.  
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det är sällan 
jag har agerat.  

5. Hur tror du att 
du kommer bli 
påverkad av 
hacking, när det 
kommer till 
lösenord, i 
framtiden? 

Tror det 
kommer bli 
säkrare och 
säkrare. Med 
tanke på 
bankid.  

 
Kan ha hänt utan att jag ens vet 
om det, säkert drabba mig. 
Särskilt mina barn. Nya tidens 
inbrott.  

6. Hur är din 
kunskap om olika 
attacker? 

Medel  
 

Medel eller strax över 
medelkunskap, håller mig 
uppdaterad, läser mycket om det 
i tidningar. 

6b. Kan du 
namnge någon 
attack? 

Vet vissa där 
de använder 
typ ordlistor för 
att bräcka 
lösenord.  

 
Phising, överbelastnings DDO:s, 
trojan 

7. Vad tror du det 
skulle få för 
konsekvenser för 
företaget där du är 
anställd om en 
hackare kom åt 
något/några av 
dina lösenord? 

Tidsrapporterin
g och lön. 
Ganska safe 
på den sidan.  

Inte jätteorolig 
men apropå de 
utbildningar 
som vi har gått 
så blir man lite 
uppskrämd. 
Klart företaget 
är sårbart.  

Hel del hemliga grejer, strategier 
som är konfidentiellt utifrån ett 
konkurrensperspektiv. 

8. Vad tror du det 
skulle få för 
konsekvenser för 
dig om en hackare 
kom åt 
något/några av 
dina privata 
lösenord? 

Facebook och 
mejlen, 
jätteviktigt. 
Speciellt nu 
när man sitter 
och tänker på 
det.  

Ganska 
skyddad men 
också sårbar.  

Lite jobbigt bara. Integritet. 
Bankgrejerna skulle inte vara bra. 

8b. Lägger du mer 
värde i säkerheten 
på jobbet/privat? 

Prioriterar 
jobbet men jag 
använder ju 
samma 
lösenord, gör 
ju inte som jag 
säger.  

Företaget känns 
mer materiellt. 
Läskigare privat 
på ett sätt. Men 
på jobbet är 
man ju 
någonstans 
alltid oskyldig. 

Det är mer på jobbet. 

9. På vilket sätt 
har du fått 
utbildning inom 
lösenordssäkerhet 
på jobbet? 

Säkerhets-
lathund men 
inget med bara 
lösenord.  

Säkerhetsutbild
ning varje år.  

Vi har lagkrav och regelverk på 
oss men jag har varit här i 20 år, 
inte fått utbildning.  
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10. Har du erhållit 
kunskap inom 
området på annat 
sätt, och isåfall, 
varifrån? 

Kurs i skolan, 
väldigt 
grundläggande
.  

Mer det man 
läser och har 
sett. Skaffar nytt 
lösenord 
intstruktioner 
om olika 
säkerhetsnivåer
.  

Ibland, tips. Det finns skalor som 
berättar, men har du både 
gemener, versaler, siffror och 
tecken, och mer än 10 stycken så 
är det ganska bra. 

10b. Har detta 
påverkat sättet du 
väljer lösenord?  

Nej  Det man fått 
lära på jobbet 
tar man med sig 
privat.  

Ja. Nu försöker jag alltid blanda 
bokstäver och siffror och något 
tecken. 

11. Hur anser du 
din förmåga att 
skapa säkra 
lösenord är utifrån 
den kunskap du 
besitter? 

Egentligen bra 
men blir ju 
dålig eftersom 
jag inte följer 
det.  

Kunde varit 
bättre, de som 
känner mig 
riktigt bra kan 
lista ut dem. 

Medelgod. 

12. Har ni några 
restriktioner när ni 
väljer lösenord på 
jobbet? (tex minst 
antal tecken, minst 
en symbol, etc) 

Inte 
jättemycket 
restriktioner. 
En siffra, stor 
bokstav. 

Ja. De brukar 
kolla upp sådant 
emellanåt.  

Säger den ifrån om jag haft 
liknande lösenord. Det får inte 
vara för kort men inget om 
kvaliteten i sig.  

12. Vad är ett 
säkert lösenord för 
dig? 

Olika tecken 
och skifta 
bokstäver, 
något 
opersonligt 
och slumpartat 

Siffror 
bokstäver. Minst 
8.  

Blandning av tecken, bokstäver, 
siffror och sen kanske åtminstone 
8 tecken. Det ska inte gå att gissa 
sig till. 

13. Hur mycket 
vikt lägger du vid 
säkerheten på 
dina lösenord? 

Inte så mycket, 
Jag kanske 
gör något efter 
intervjun.  

 
jobbet och banken känns det nog 
viktigast, privat inte så.  

14. Hur ser du på 
att dela med dig 
av dina lösenord 
till andra? 

Jag tror ingen 
vet mitt 
lösenord men 
några kanske 
skulle kunna 
komma på det.  

Det gör jag 
verkligen aldrig.  

Det gör jag inte. 

 

 
Fråga 

Företag 1(Gul) Företag 2(Grön) 

Intervjuobjekt 
4(Olof) 

Intervjuobjekt 
5(Kristina) 

Intervjuobjekt 
1(Robert) 
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Utbildning/Erfarenhet Civilekonom, 
bankbakgrund, 
datainriktning på 
gymnasiet. Jobbar 
nu med 
tjänstepensioner, 
kundvård, 
projektutveckling. 

Högskoleutbildning, 
vidareutbildning 
inom branschen, 
jobbat här i 20år. 
Stöttar vår säljkår.  

Bakgrund som 
marknadsföringschef 
på olika 
livsmedelsföretag. 
Idag Head of 
Innovation & Insights 
inom samma 
bransch.  

1. Använder du samma 
lösenord på flera 
konton? 

Ja, unikt på 
facebook, som är 
det mest 
komplexa. Resten 
ett och samma 
lösenord, mer eller 
mindre. Det fanns 
en sajt där man 
kunde skriva in sin 
mejladress och få 
svar om den fanns 
i någon stor 
databas, min var 
med där.  

Ja. Mycket vanligt. 
Alla konton där det 
går att ha samma 
lösenord. 

Ja, Svårt att komma 
ihåg. Varianter på 
teman som jag 
återanvänder 

2. Hur skiljer sig dina 
lösenord på jobb-
konton kontra dina 
privata lösenord? (ex. 
mejl) 

På jobbet tvingas 
man, lite säkrare, 
måste ändras 
regelbundet. 

På jobbet ska det 
vara lätt att komma 
ihåg, 
arbetsrelaterat. 
Hemma mer 
födelsedag/namn.  

Man måste byta på 
jobbet med en viss 
frekvens, de privata 
byter jag inte. På 
jobbet har jag lite 
enklare lösenord, 
hemma har jag lite 
längre. 

3. Vad tänker du när 
jag säger 
lösenordssäkerhet? 

Jag tänker att det 
inte spelar så 
jättestor roll vad 
för lösenord jag 
har. Vill de ta sig 
in gör de det ändå.  

Jag ska vara 
skyddad. Besvärligt.  

Svårt att gissa, minst 
en stor bokstav, 
några små, någon 
siffra eller tecken. 
Minst 8 tecken. 
Vanligaste är nog 
namn på barn och 
djur.  

4. Vad är din 
erfarenhet av hacking? 
Personligen/omgivning 

Har en gammal 
kompis som 
hackat sig in i sin 
gymnasieskolas 
databas för att 
visa på deras 
brister i deras 
säkerhet. 

Inte alls mycket.  Inte vad jag vet.  

4b. Har detta ändrat 
din syn på säkerhet? 

Lite kanske. Om 
de verkligen vill 

Känner mig ganska 
trygg.  
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komma åt något 
gör det de.  

5. Hur tror du att du 
kommer bli påverkad 
av hacking, när det 
kommer till lösenord, i 
framtiden? 

Jag kommer väl bli 
utsatt, på ett eller 
annat sätt.  

 
Värre och värre. 
Datorer som provar 
tusen miljoner försök 
i sekunden. 

6. Hur är din kunskap 
om olika attacker? 

Hört ett par 
stycken.  

Minimal. 
 

6b. Kan du namnge 
någon attack? 

Trojan. Man läser ju i 
tidningen, när det 
ska betalas ut 
pengar till folk. Ska 
man vara vaksam.  

 

7. Vad tror du det 
skulle få för 
konsekvenser för 
företaget där du är 
anställd om en hackare 
kom åt något/några av 
dina lösenord? 

Större fara 
jobbrelaterat. 
Arbetsgivarens 
ansvar.  

Gigantiska skador. 
Kunder med massa 
information.  

Finansiell och 
konfidentiell data, 
och 
företagshemligheter 

8. Vad tror du det 
skulle få för 
konsekvenser för dig 
om en hackare kom åt 
något/några av dina 
privata lösenord? 

Jag ser inte vad 
de skulle kunna 
göra för riktigt 
skada där. 

Jag vet inte.  Pengar på min bank, 
göra saker i mitt 
namn, borde ha 
mobilt bankId på alla 
sajter egentligen. 

8b. Lägger du mer 
värde i säkerheten på 
jobbet/privat? 

 
Det blir nog jobbet. 
Där måste man 
byta lösenord flera 
gånger om året.  

Det är ingen som kan 
ta pengar av 
företaget. Jag kan ju 
bli av med pengar 

9. På vilket sätt har du 
fått utbildning inom 
lösenordssäkerhet på 
jobbet? 

Systemet 
ifrågasätter 
svårigheten, i 
övrigt har det varit 
begränsat.  

Ganska mycket. 
Godkänner inte 
lösenord man haft 
innan.  

Ingenting men krav 
visst antal tecken och 
bokstäver och siffror 
eller tecken. 

10. Har du erhållit 
kunskap inom området 
på annat sätt, och 
isåfall, varifrån? 

Många sidor, 
gradskala som 
säger hur säkert 
lösenordet är.  

Nä Vad man hört bara 
och trial and error, 
försökt med lösenord 
som varit för enkla.  

10b. Har detta påverkat 
sättet du väljer 
lösenord?  

 
En tankeställare.  
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11. Hur anser du din 
förmåga att skapa 
säkra lösenord är 
utifrån den kunskap du 
besitter? 

Jag förstår att för 
varje stora 
bokstäver, siffror 
och tecken osv, 
och desto längre, 
desto svårare blir 
det. Men att jag i 
praktiken totalt 
struntar i det. 

Ganska begränsad.  Kan säkert göra 
jättebra lösenord, mitt 
problem är hur jag 
ska komma ihåg 
dem.  

12. Har ni några 
restriktioner när ni 
väljer lösenord på 
jobbet? (tex minst antal 
tecken, minst en 
symbol, etc) 

Vi måste byta 
lösenord på jobbet 
var 3:e månad. 
För ofta. Vissa har 
ett excelark där de 
sparar lösenord.  

Byta flera gånger 
om året.  

Minst 8 tecken och 
minst en stor och 
liten bokstav och en 
siffra. Får inte vara 
samma som de sista 
sex man har haft 

12. Vad är ett säkert 
lösenord för dig? 

 
8 tecken. Hälften 
ord hälften 
bokstäver, versaler 
och siffror.  

Svårgissade, en 
blandning av 
bokstäver, små och 
stora, tecken, siffror 
och gärna så långa 
som möjligt. Minst 8 
tecken.  

13. Hur mycket vikt 
lägger du vid 
säkerheten på dina 
lösenord? 

Relativt lite. jag 
har bättre på 
Facebook för att 
de var väldigt 
utsatta.  

 
Apple-id eller 
Facebook och 
LinkedIn, där vill man 
ju veta att ingen kan 
hacka sig in. 

14. Hur ser du på att 
dela med dig av dina 
lösenord till andra? 

Jobb är jag väldigt 
försiktig, Privat så 
har jag samma på 
wifi, att av mina 
“vanliga” 

Det gör jag aldrig.  Aldrig 

 
 
 
 

 
Fråga 

Företag 3(Blå) 

Intervjuobjekt 
1(Ronja) 

Intervjuobjekt 
2(Hampus) 

Intervjuobjekt 
3(Sam) 

Utbildning/Erfarenhet Studerat 
nätverksteknik med 
IT säkerhet, 
säkerhetstekniskt 
påbyggnadsår, 
jobbat med 

Studerat 
systemvetenskap, 
första jobb efter 
var på företag X 
som jobbar med 
IT-säkerhet, där 

Studerat 
systemvetenskap, 
jobbar på security-
avdelning nu med 
identitetshantering.   
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nätverksövervakning 
och nu IT-säkerhet 
på heltid. 

jag gick ett 
traineeprogram. 
Jobbar idag med 
systemintegration.  

1. Använder du samma 
lösenord på flera 
konton? 

Ja, enklare att 
komma ihåg.  

Ja, jobbigt annars 
att hålla reda på.  

Ja och nej.  

2. Hur skiljer sig dina 
lösenord på jobb-
konton kontra dina 
privata lösenord? (ex. 
mejl) 

Ganska så samma. De skiljer inte sig 
så mycket. Mer 
krav på 
jobblösenordet.  

Beroende på hur 
seriösa sidorna är. 

3. Vad tänker du när 
jag säger 
lösenordssäkerhet? 

Långa, komplexa 
och unika. 

Jobbigt att hålla 
reda på många 
lösenord men det 
är klart att det är 
viktigt. 
Omständigt. 

Ingenting är 100% 
lösenordssäkerhet. 
Går alltid att få tag 
på. På olika sätt.  

4. Vad är din 
erfarenhet av hacking? 
Personligen/omgivning 

Hackad två gånger 
på wow konto. 

Ja, farmor och 
farfar har haft en 
del problem. Jag 
också kom jag på. 

Blivit utsatt och har 
själv hackat. Blivit 
intrång i min gmail. 
Hackade själv mha 
ett brute force 
verktyg.  

4b. Har detta ändrat 
din syn på säkerhet? 

Bytte lösenord bara. 
Blivit längre, har 
olika kategorier på 
sina lösenord.  

ja, vette fan om 
det är så mycket 
säkrare dock. Så 
avancerat har inte 
jag det. Jag har 
väl karaktärer och 
siffror, ibland stora 
och små bokstäver 

Ingen roll om jag har 
20 tecken eller 10 
tecken eller konstiga 
tecken, för den 
kommer till slut hitta 
mitt lösenord. Bara 
försvåra, så har bara 
längre lösenord.  

5. Hur tror du att du 
kommer bli påverkad 
av hacking, när det 
kommer till lösenord, i 
framtiden? 

Världen är påväg 
bort från lösenord.  

Det tror jag att alla 
kommer bli, 
lösenord som man 
har idag som är 
lösenord och 
siffror kommer ju 
vara sjukt enkelt 
att skriva program 
som bara knäcker 
det 

Förekommer ju 
hacking hela tiden, 
speciellt mot de här 
stora drakarna som 
linkedin, amazon, 
etc.  

6. Hur är din kunskap 
om olika attacker? 

Ganska bra. Ja jo. Enkla redskap det 
finns inom till 
exempel Linux då, 
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som hjälper till med 
hacking. 

6b. Kan du namnge 
någon attack? 

brute force, social 
engineering. 

Trojaner. Bruteforce, phishing, 
mänskliga faktorer. 

7. Vad tror du det 
skulle få för 
konsekvenser för 
företaget där du är 
anställd om en hackare 
kom åt något/några av 
dina lösenord? 

Skicka mejl typ, 
malware kanske till 
andra delar av 
företaget. 

Mest dokument på 
vårt intranät. 

Lösenord till 
kundernas interna 
system. Dåligt PR.  

8. Vad tror du det 
skulle få för 
konsekvenser för dig 
om en hackare kom åt 
något/några av dina 
privata lösenord? 

Inte så mycket, köpa 
saker i mitt namn. 
Värsta fall blir jag av 
med en tusenlapp.  

Facebook, 
instagram, mejlen, 
har inget 
superviktigt där 

Registrera köp osv, 
hela ens liv är ju på 
där.  

8b. Lägger du mer 
värde i säkerheten på 
jobbet/privat? 

Jobb konton kan få 
större konsekvenser 
för mig personligen.  

Jobb konton 
spelar mindre roll 
för mig. Säkrare 
lösenord där mest 
för att jag är 
tvingad till det.  

Personliga konton.  

9. På vilket sätt har du 
fått utbildning inom 
lösenordssäkerhet på 
jobbet? 

Det har jag absolut 
inte fått.  

Det har vi inte fått.  Ingen alls. Har 
efterfrågats.  

10. Har du erhållit 
kunskap inom området 
på annat sätt, och 
isåfall, varifrån? 

Genom min 
utbildning 

Allmän datorvana, 
sajter, som tex 
“minst 8 
karaktärer”  

Youtube, 
sweclockers, håller 
mig uppdaterad.  

10b. Har detta 
påverkat sättet du 
väljer lösenord?  

Ja 
 

Detta är något jag 
tänker på hela tiden. 
Inte spara lösenord 
hur som helst heller.  

11. Hur anser du din 
förmåga att skapa 
säkra lösenord är 
utifrån den kunskap du 
besitter? 

 
Väldigt bra, sen 
appliceras den ju 
inte.  

Det finns ju verktyg 
för sådant. Vett och 
etikett,  

12. Har ni några 
restriktioner när ni 
väljer lösenord på 
jobbet? (tex minst antal 

Ja minst 6 
karaktärer, en 
bokstav, en siffra 

8 karaktärer, minst 
en bokstav och en 
siffra.  

siffror, stora och 
små bokstäver och 
specialtecken. Minst 
10. Sen byta lite då 
och då.  
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tecken, minst en 
symbol, etc) 

12. Vad är ett säkert 
lösenord för dig? 

Minst 8 tecken. Mina 
är 10+.  

16-20 tecken. Typ 
Hous3#Mous3.  

Minst 10 stora små 
bokstäver, siffror, 
specialtecken.  

13. Hur mycket vikt 
lägger du vid 
säkerheten på dina 
lösenord? 

 
Klart man tänker 
lite, skulle ju inte 
haft typ password.  

Mer än normal 
person, hyfsad 
säkerhet.  

14. Hur ser du på att 
dela med dig av dina 
lösenord till andra? 

Inte om det går att 
undvika.  

Jag kanske är lite 
väl frikostig med 
det.  

Det gör jag inte om 
det inte är ett konto 
jag delar.  

 

7.2 Bilaga 2 – Transkribering företag Gul 

7.2.1 Intervjuobjekt 1: Jessica 

A = Anna, S = Siri, I = Intervjuobjekt  
 
a - Då vill jag gärna att du berättar om din bakgrund och sen också vad du gör nu. 
i - Precis pluggat klart systemvetenskap i Växjö inriktning på affärs och 
verksamhetsutveckling, klar förra sommaren. Har sedan dess jobbat här, jag är 
systemspecialist och jobbar med vårt inloggade möte och vår mobilapplikation. De tjänsterna 
som förser med information från bassystem upp till slutanvändare.  
 
a - S vill du fråga något mer eller var det utvecklat nog? 
 
s - Jag tyckte det var jättebra. 
 
a - Då kör vi igång med intervjufrågorna. Använder du samma lösenord på flera 
konton?  
i - Ja, jag gör ju faktiskt det. Det blir ju det automatiskt, att man har några standardlösenord. 
Man har ju vissa som man rullar runt lite på. Sen kommer man ju till samma situation där man 
måste byta och då byter man ju gärna till de för att man vill ju inte ha allt för många.  
 
a - Ja, och vad tror du att de kan ha för konsekvenser, att man har samma lösenord?  
i - Ja, konsekvenser för mig blir ju inte så mycket eftersom jag går runt på ganska få. Men det 
blir ju alltid att man skriver fel ibland när man precis bytt. När man varit på semester och 
sådant. Men inga större konsekvenser. Det är väl ganska bra att byta lite då och då. de säger ju 
att man ska göra det och jag byter mest när datorn säger åt mig att göra det. Vi får ju sån här 
påminnelse var 50-60:de dag. Men man borde väl byta mer ofta ifall någon skulle kommit på 
det ändå.  
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a - Ja. Hur skiljer sig dina lösenord på dina jobbkonton jämfört med dina privata 
konton?  
i - Ja alltså på jobbkonton har jag på vissa av delar av de jag har, på jobbkonton ligger på ett 
användarkonto. På jobbet har jag egentligen bara ett lösenord så att jag kommer åt mitt konto 
och därifrån har jag sedan behörighet för de sakerna jag behöver. Så egentligen bara ett. Detta 
lösenordet använder jag ju också en del privat så det blir ju lätt så. Så det kanske inte är så 
genomtänkt. Man vill ju egentligen inte använda det så och det är ju inte så svårt att bräcka 
det. Men jag använder samma faktiskt. 
 
a - Så ingen större skillnad? 
i - egentligen inte. Alla lösenordsgrejerna är ju utformade så också typ man ska ha en stor 
bokstav, en liten, tecken, etc så då blir det lätt så. Så hamnar man i de mönsterna. Och sen ska 
man ha tid att komma på ett nytt lösenord så har man inte tid för de och så tar man det man 
brukar ha.  
 
a - och vad tänker du när jag säger lösenordssäkerhet?  
i - tänker att det är kanske lite dated. Alltså att man borde komma ifrån lösenord, typ som 
bankid istället det är ju som ett lösenord med mycket säkrare. Man behöver ju både mobilen 
och koden. Dubbellösenord om man kallar det så. Så skulle man vilja ha det på allt så man får 
bort lösenord. Det är ju osäkert med lösenord. Det är ju inte bara jag som använder väldigt 
enkla lösenord. Utan följer de samma mönster och det finns ju program som knäcker dessa 
väldigt enkelt. Men jag vet inte hur men väldigt kort tid. Det är väl väldigt vanligt att de 
använder väldigt enkla. Som man kan associera med personen, vad som helst. Väldigt enkelt 
som experter kan knäcka lätt som man inte ska använda. De vill ju att de ska se ut som sådana 
som är framslumpade med massa olika tecken i. 
 
a - vad är din erfarenhet av hacking? du/personer i din omgivning?  
i - Nej ingenting sånt för mig egentligen men jag vet ju andra som har blivit av med sina 
konton där folk kommit in på deras. Det jag kan komma ihåg var när man var mindre och 
försökte komma på andras lösenord, men det är så avancerat det blir. Men annars vet jag folk 
som blivit av med saker och märkt att någon varit inne på deras typ facebook och mejl men 
det har aldrig hänt mig.  
 
s - När du hört om andra som hackade, har de påverkat ditt val av lösenord senare?  
i - Det kanske blir lite såhär att man direkt börjar tänka på det, och tänker att man borde göra 
något och ändra lösenord typ men det är nog sällan jag faktiskt har agerat och faktiskt bytt till 
ett säkrare. Iallafall har ju jag ganska bra koll på vad ett säkert lösenord är men ett säkert 
lösenord är ett jobbigt lösenord. Så jag väljer den enkla vägen. Det tror jag många gör och det 
är nog det som är felet. Livsfarligt. 
 
a - Vad anser du har för kunskap i de attacker som finns?  
i - a, kanske medel. inte jättebra men jag vet ju hur de använder program osv. 
 
a - kan du ge några exempel? 
i - kan väl ta 20-30min och då kan de gå igenom så här jättemånga lösenord, ordlistor också. 
Och då går det att bräcka alla de här enkla lösenorden, och hade jag bara haft massa konstiga 
tecken och sådant som inte make sense för någon så hade de ju inte kunnat bräcka det. Då 
hade de aldrig kunnat ta mitt lösenord. 
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a - Och hur tror du att du kommer bli påverkad av hacking i framtiden?  
i - Jag tror jag att de kommer bli säkrare och säkrare. Med tanke på bankid grejen som 
kommer bli en större del av vår vardag och det är nog dit vi måste röra oss om vi vill få det så 
säkert som möjligt. Sen kan man ju, det känns ju ganska konstigt att någon skulle få tag på din 
telefon och ditt lösenord. Det känns ganska orimligt. Det är det säkraste vi har. Risken med 
det är ju att om man tappar det så har de ju tillgång till allt. Medan om man har lite olika 
lösenord så kommer de inte åt allt.  
 
a - och vad tror du att det skulle kunna få för konsekvenser för företaget om någon 
skulle hacka dina lösenord?  
i - Ja det skulle kunna få konsekvenser men de systemen som jag arbetar i är ju system som 
skulle slå på mig. Alltså typ tidsrapportering och lön. Mitt användarkonto. Jag arbetar som tur 
är inte i så många system där man faktiskt kan göra något med informationen. Så ganska safe 
på den sidan. Och det går ju att spåra ganska bra.  
 
a - Så ni har olika behörigheter?  
i - ja precis. Vissa olika rättigheter. Vissa är bara att läsa, vissa kan läsa och skriva. De man 
kan ändra är ju värre. 
 
a - Vad tror du att de skulle kunna få för konsekvenser för dig personligen om någon 
hackade dina konton? 
i - på jobbet tänker du? 
 
a - Nej jag tänker mer privat.  
i - Ja det är ju inte bra. Det kan ju får vilka konsekvenser som helst. Framförallt de personliga 
grejerna som facebook, även mejlen, jätteviktigt. Det känns ju lite sådär eftersom man har 
samma lösenord, speciellt nu när man sitter här och tänker på det.  
 
a - Värderar du jobb/privat olika? När det kommer till information som kan läcka.  
i - Alltså ja, självklart borde man ju prioritera jobbet högre de andra skulle ju mer bara 
påverka mig som person. Om något händer här kan det ju påverka andra om de till exempel 
får tillgång till mejl. Så jag vill ju hellre att det är mina privata konton. Men egentligen gör jag 
ju inte så eftersom jag använder samma lösenord så jag gör ju inte som jag säger. Det är mer 
att det ska gå snabbt när man ska låsa upp något. Men egentligen borde man ju det. 
 
a - På vilket sätt har du fått utbildning inom lösenordssäkerhet på jobbet?  
i - jag tror inte jag har fått så jäkla mycket. När man började gjorde man någon säkerhets 
lathund men det var väl mer eller mindre bara allt involverat. Inget med bara lösenord. Det 
kan vara lite knepigt, man kanske borde lägga lite vikt vid det eftersom har du ett lösenord 
kan du ju komma in och se allt det jag ser. Alla X på en läsvy. Det är ju väldigt privat och 
känslig information. Förödande konsekvenser.  
 
a - har denna lathunden påverkat ditt val av lösenord? 
i - nej inte eftersom den inte berörde den delen så mycket. Men man borde kanske se över det. 
Ha lite mer säkra lösenord för jag tror många har typ min katt heter Meow, så lägger man på 
en 9 sen är det klart. Tror det är väldigt enkelt att bräcka de flestas.  
 
a - och har du fått kunskap inom området på annat håll? typ skolan?  
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i - vi hade ju typ en kurs i skolan men vi gick inte in så mycket på lösenord där. Det var nog 
väldigt grundläggande isåfall. Men annars ingenting. 
 
a - hur anser du att din förmåga är att skapa ett säkert lösenord?  
i - Förmågan att skapa starka lösenord är egentligen bra men jag gör det inte, så förmågan blir 
väl ganska dålig då eftersom jag inte gör det. Vet ju vad ett säkert lösenord är. Använder man 
massa tecken blir det ju säkert och det tror jag många förstår också men inte lever efter.  
 
a - har ni några restriktioner när ni väljer lösenord på jobbet? 
i - nja jag vet inte om de har något sånt här guidelines som man ska tänka på. 
 
a - Men accepterar den alla lösenord? 
i - nej det säger ju åt att man ska ha vissa saker för att ta upp det någon nivå men det är ju typ 
att man ska ha någon stor bokstav, en siffra men på väldigt grundläggande nivå. Men det tror 
jag många redan har, man tar ju typ inte bara datordator utan lägger gärna på en siffra iallafall. 
Så egentligen blir de ju inte jättemycket restriktioner.  
 
a - Vad är ett säkert lösenord för dig? 
i - Det beror ju på hur man ska dra det men ett säkert lösenord är ju när man använder olika 
tecken och skifta bokstäver, något opersonligt och slumpartat. Då kan man inte knyta det till 
dig. Och massa konstiga tecken efter det också för att göra det omöjligt att gissa.  
 
a - Om du skulle ge ett tips till Siri som vill ha ett jättesäkert lösenord, vad skulle du 
säga då?  
i - Då skulle jag nog säga något sådant. Som jag inte har någon aning om. Ta inte ett ord som 
existerar. Inte på något språk. Ta något helt påhittat. Det är isåfall det säkraste lösenordet.  
 
a - och hur mycket vikt lägger du vid ditt lösenord?  
i - Ja inte så mycket som vi sagt redan innan. Jag kanske borde lägga mer, jag kanske gör 
något efter den här intervjun. Man borde ju göra det. Men jag tror på bankid för att få bort helt 
lösenord och pinkoder för att alla använder så enkla lösenord. och det är väldigt allvarliga 
saker. 
 
a - hur ser du på att dela med dig av ditt lösenord?  
i - det ska man väl inte göra. Jag tror faktiskt inte någon vet mitt lösenord. Nej. Några kanske 
skulle komma på det dock. Man ser ju lite såhär att de som är väldigt viktig, så som bank, har 
alla bankid lås, så man borde ha det i större utsträckning. Men på mobilen är du ju alltid 
inloggad på till exempel facebook så då funkar det ju inte med bankid varje gång.  
 
s - det var det hela! Tusen tack! 
a - Tusen tack, nu stänger vi inspelningen. 

7.2.2 Intervjuobjekt 2: Göran 

A = Anna, S = Siri, I = Intervjuobjekt  
 
a - då är vi igång! du får jättegärna berätta lite mer om din bakgrund. Typ jobb och 
utbildning och sen också vad du gör idag. 
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i - Jag är affärsutvecklare och det är en roll som ganska många har här det kan vara lite allt 
möjligt som ryms i den rollen. Min bakgrund är som kommunikatör och journalist. Jobbade 
innan jag kom hit på som journalist och reporter i ett eget företag som jag hade med några 
andra. Vi gav ut publikationer och data. Med den bakgrunden så började jag här som lite 
finansanalytiker och kommunikatör kan man säga. Jobbat med både som internkommunikatör 
men också som kundkommunikatör och även skribent. Har hela tiden varit intresserad av 
kundupplevelsen av vår tjänster så jag har glidit in mer och mer på det. Både jobbat med 
erbjudande inom fond och senare mer och mer de digitala delarna senaste 4 åren, web och 
app. Jag är väldigt intresserad av kundens upplevelse och vi gör ju en stor satsning på vår 
digitala kundrelationer. Som alla andra. Vi har byggt upp en större organisation kring detta. 
Vad ska vi kunna göra och hur ska det uppträda. Det är min roll! Så mer det större 
perspektivet. Kundtester och tjänster upplevs. Utbildning inom kommunikation.  
 
a - ok! Då kommer vi in på lite mer lösenordsfrågor då. Använder du samma lösenord 
på flera konton?  
i - Personligen?  
 
a - Ja eller jobbet/hemma. 
i - hmm.. Nej eller ja menade jag! Jag använder inte samma. Det är olika. Om jag pratar 
utifrån mig själv så har jag ju också olika engagemang och då har man fått olika lösenord. 
Men sen när jag själv väljer ett så har jag väl 3- 4 stycken. Men på kort och banktjänster så 
har jag väl framförallt två som jag alternerar.  
 
a - Så du återanvänder vissa? 
i - jag återanvänder vissa sen är det ju ofta att man gör nya kombinationer. Jag har aldrig 
samma på bankgrejer och shoppingsajter typ. Har typ en tre fyra stycken som är finansinlogg 
som jag är noggrann med.  
 
a - Vilka konsekvenser tror du att det kan få att ha samma lösenord på fler tjänster? 
i - det är klart att det är lättare att spåra mig och följa vem jag är om man har samma. Om mitt 
dyker upp flera gånger kanske man kan skapa något slags mönster. Sen vet jag inte om man 
ska överdriva över hur man just söker efter mig. Ungefär så.  
 
a- Hur skiljer sig dina lösenord på jobbet kontra dina privata? 
i - på jobbet vet jag att jag har en brandvägg som är ganska stark och min jobb data har jag 
inlogg på och det litar jag på. Det är en rigorös säkerhet och jag tror vi har högre säkerhet än 
de flesta företag. Väldigt kontrollerat. Så det kanske låter lite paradoxalt men jag är nog mer 
noggrann med det jag har privat. För här litar jag på att säkerheten är stark. Men det är klart 
att jag uppfyller alla våra krav. Vi har ju lite säkerhetsutbildningar och jag följer ju såklart de 
reglerna. Håller mig inom det. Men jag är nog mer om mig och kring mig med mitt egna. 
 
a - vad tänker du när jag säger lösenordssäkerhet? 
i- Jag tänker att lösenord ska vara omöjliga att knäcka, inte något logiskt. Långt och med 
många kombinationer.  
 
s - Vad tänker du när du säger långt? 
i - Ja minst 8 är det väl? Kanske lite till då. Sen är det intressant det här med att byta ofta, det 
har jag hört lite olika om. Dels är det bra att byta ofta av naturliga skäl men sen har jag hört 
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att det inte spelar så stor roll. Men de har jag inga belägg för. Önskar jag hade en bättre 
förklaring på. Annars normalt sett ska man byta då och då. 
 
a - Har ni några regler för när ni ska byta?  
i - Ja här behöver man inte tänka själv då det kommer påminnelser. Däremot privat det är man 
ju lite dålig på. Det gäller det här att komma ihåg. Byter ju mest när jag glömt det gamla och 
skickar efter ett nytt lösenord. Inte för att bara göra det. Bara på facebook. Annars är jag nog 
dålig på att göra det självmant och privat.  
 
a - Vad är din erfarenhet av hacking? Personligen/i din omgivning 
i - Jag har nog tack och lov inte råkat ut för det själv vad jag vet om. Det är ju det som lite 
läskigt att man kanske inte vet om det alltid. Där fanns en sida där man kunde kolla upp om 
man blivit hackad, DI var det nog som hade det, och då testade jag mig och mitt var säkert. 
Säker kan man aldrig helt vara. Men jag vet andra som har råkat ut och då blivit skimmade 
från konton och då har de ringt upp från banken. Man känner sig trygg. Man vet när andra 
som varit med om det och de verkar ha väldigt bra koll på det. Bara småbelopp då. Var det 
kommer ifrån vet man inte alltid. Virus vet man ju folk som råkat ut för och de vet man inte 
om man klickat på någon eller om någon har hackat igenom något lösenord.  
 
a - När du hör om detta, påverkar de dig på något sätt?  
i -  Ja juste, det var ju en bra fråga. Man blir ju alltid lite rädd men vette sjutton inte om jag 
gjort något. Det är svårt att komma ihåg sådant också, kanske ändra något någon gång men 
inte sådär som jag kan komma ihåg. Sen är det också vad det är för något och när någon 
hackat sig in på ett kort så är det svårare att ändra pinkoden. Bankid borde man kunna byta. 
Det kanske jag ska göra?  
 
a - Hur är din kunskap kring olika attacker som finns? Vet du vilka olika attacker där 
finns som du kan bli utsatt för?  
i - Det borde man vara bättre insatt i. Inte några man kan räkna upp sådär. Men jag kan ju lite 
såklart. Men just det där med småbeloppen man kan bli skimmad på är läskigt och något jag 
verkligen inte vill bli utsatt för är identitetsstöld! 
 
a - Nej man har hört några otäcka fall där. Vad tror det kan få för konsekvenser för 
företaget om en hackare skulle komma åt dina lösenord?  
i - ja… som sagt är jag väldigt. Jag litar ju väldigt på att det finns väldigt starka 
säkerhetslösningar så jag är inte jätteorolig men apropå de utbildningar som vi har gått så blir 
man lite uppskrämd. Enligt dem får man ju knappt skicka ett mejl till någon annan än internt. 
Men vad som egentligen kan hända, de finns olika aspekter på det och industrispionage är en 
annan grej som företaget kan bli skadat av. och där kan man undra hur stor är den risken? Och 
det är klart att om man sysslar med något som är intressant för någon annan då känner jag att 
det inte bara beror på vad jag gör med min mejl. Men så klart är alla sårbara och det var vi 
även på papper också. Men klart låste man in det i ett skåp skulle någon behöva göra inbrott 
och nu är vi mycket mer sårbara med det digitala. Så är det ju absolut. Men då blir man lite 
sådär kan man skydda sig alls? En avvägning. Man måste kunna jobba på utan att tänka att 
allt är en risk. Men klart att företaget är sårbart. 
 
a - Vad tror du det skulle kunna få för konsekvenser för dig om något blev hackat?  
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i - Ja alltså det beror på konsekvensen och oaktsam jag varit om jag brutit mot regler och 
något allvarligt hänt. Det värsta är ju säkert att man kan bli åtalad för någonting. Det kan jag 
tänka mig. 
 
a - och på dina privata konto? 
i - ja. ehm. Att man skulle komma in via företaget…?  
 
a - Alltså facebook osv.  
i - Jaha, ja vad som helst kan säkert hända. Man är väldigt sårbar. Beroende vad som hänt man 
har ju vissa skydd med kort osv. Banken brukar gå in och täcka upp. Man är ganska skyddad 
men också sårbar. I mindre skala tänker jag så klart inte att någon gå in och tar mina pengar 
men ändå.  
 
a - och lägger du större vikt vid dina personliga respektive jobb konton?  
i - lite som vi var inne på före på sätt och vis är jag ju mig själv närmast. Jag är ju mig själv 
närmast och speciellt då identitetsstöld vore ju förödande. Men företaget känns mer materiellt. 
Läskigare privat på ett sätt. Men på jobbet är man ju någonstans alltid oskyldig. Precis.  
 
a - på vilket sätt har du fått utbildning på jobbet?  
i - vi har ju någon säkerhetsutbildning varje år, jag kan inte säga vad det heter men den har 
nog bytt namn några gånger. Men vi måste varje eller vartannat år gå en sådan utbildning som 
har att göra med alla möjliga aspekter såsom att inte släppa in främlingar på våningsplanet. 
Och det är klart att man tar med sig det privat. Det är det jag har i utbildningsform. I och med 
att jag jobbar inom området så lär man sig lite där. Men jag försöker hålla ögonen öppna för 
sådan information. 
 
a - har du fått kunskap om detta på något annat sätt? 
i - ja eller nej det är ju mer det man läser och har sett men ska man skaffa sig ett lösenord så 
får man instruktioner och då förstår man ju att det är olika nivåer. Vissa godkänner ju vad som 
helst och andra oj vad långt det skulle va och man ska fylla i att man inte är en dator. Så mer 
vad man har med sig sen innan.  
 
a - hur anser du din förmåga om att skapa säkra lösenord? 
i - nja kunde varit bättre, det finns säkert några fiffiga sätt. Men ja men, jag tror jag har 
ganska bra lösenord. Jag har försökt det är så lätt att man glömmer bort dem. Så jag har ett 
eget system för att hitta på det så kanske mer de som känner mig riktigt bra kan lista ut dem. 
men jag försöker kombinera sådant som jag vet. Bra säkerhet och längd. Säkert ännu bättre 
om man hade förmågan att komma ihåg random att komma ihåg saker. Kommer knappt ihåg 
telefonnummer. Det gäller att hitta fiffiga sätt.  
 
a - Hade ni några restriktioner? Men det pratade vi ju om innan. 
i - Ja jag brukar kolla upp sådant emellanåt.  
 
a - och vad är ett säkert lösenord för dig?  
i - Nämen det är väl just det att det innehåller kombinationer av siffror och bokstäver och att 
det är långt. Minst 8 då ja. Tänker jag, kanske ändrat, 10 kanske det är ändrat.  
s - tänker du kombination av ord då eller vad tänker du?  
i - Ja just det det får inte vara för logiskt heller så att det går att härleda till varandra. Allra 
bäst är kanske en mening. Inte bara ett ord.  
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a - anser du att dina lösenord matchar detta? 
i - Ja men hyfsat iallafall. Och som jag var inne på så är det väldigt mycket beroende på 
vilken sajt det är. och det är kanske egentligen är skitdumt kanske dessa som är mer utsatta. 
Det kommer upp mycket nu när vi pratar om det som jag inte tänker på i vanliga fall.  
 
s - Jag tänkte fråga lite mer om dina lösenord, är det bestående av ord. Kastar du runt 
det eller hur funkar det? 
i - Ja det vi pratade om vad som var säkert där tänker jag ju mer att det är siffror och 
bokstäver omkastat tillsammans sådant som man får genererat. Nä det skulle man vara bättre 
på att blanda om vartannat.  
 
a - Hur ser du att dela med dig av ditt lösenord till andra? 
i - Det gör jag verkligen aldrig! Det tycker jag är jättejobbigt. Vet att jag någon gång ibland 
här och är hemma och har glömt datorn så någon måste hjälpa en då blir man nojjig och måste 
byta. Säga till någon annan måste vara någon jag verkligen litar på. Närmaste familjen 
kanske.  
 
s - Det var nog det hela!  
a - Ja!  

7.2.3 Intervjuobjekt 3: Kajsa 

A = Anna, S = Siri, I = Intervjuobjekt  
 
A: Jag vill jättegärna att du börjar med att berätta lite om din bakgrund och lite om vad 
du jobbat med.  
I: Jag har jobbat på företag X till och från i nästan 20 år, mest med kommunikationsfrågor. 
Jag har haft olika chefstjänster inom kommunikationsområdet inom företag X. Nu är jag på 
bolag X och är chef för maknad och kommunikation, har varit kommunikationschef på vår 
bank, varit chef för hela kommunikationavdelningen för företag X. Har även varit ute i det 
verkliga livet som PR-konsult, som anställd då. Chef på PR-byrå och lite sådär. Mycket 
kommunikationsfrågor. Sen har jag arbetat lite med affärsutveckling i några år här på företag 
X.  
 
A: Och du hade en polkand i grunden? 
I: Ja, eller polmag tror jag det är.  
 
S: Jaha, så en magister? 
I: Ja så tror jag att det är.  
 
A: Då kommer vi in lite på våra lösenordsfrågor. Använder du samma lösenord på flera 
konton? 
I: Ja, det gör jag. 
 
A: Vad tror du att det kan få för konsekvenser? 
I: Om någon kommer åt lösenorden så kan de komma in på flera ställen, helt enkelt.  
 
A: Skiljer sig dina lösenord på dina jobb-konton kontra dina privata konton? 
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I: Ja.  
 
A: Hur skiljer de sig? 
I: Helt annorlunda struktur och tänk. 
 
A: Är det olika tänk i säkerhet eller hur är de olika? 
I: Ja de är båda, nu är jag ju inte expert, men ändå hyfsat utifrån säkerhet, det är både 
bokstäver, ord och symboler i båda liksom. Men jobbgrejerna är längre och krångligare. Men 
det finns ju ändå någon form av, för mig, logik, eller för andra, logik liksom kopplat till barn 
eller mitt favoritlag eller någonting sånt men det är inte barn och födelseålder eller såna 
klockrena.  
 
A: Och vad tänker du när jag säger lösenordssäkerhet? 
I: Jag tänker att det blir viktigare och viktigare. 
 
A: Och varför tror du det? 
I: Men allt, hela livet är ju liksom där ute, i sociala medier eller aa, det blir viktigare. Det är 
lätt att komma åt hela mitt liv och vem jag är och uppgifter om mig, ekonomi och bankkonton 
och rena pengar också. Så det blir allt viktigare i takt med att vi blir mer och mer digitala.  
 
A: Vad är din erfarenhet av hacking? Att bli utsatt alltså. Både personligen men också i 
din omgivning. 
I: Som kommunikationsmänniska så är det ju ofta då att det kan krisa på utsatta, men då är det 
ju mer phisingattacker eller såna grejer, eller andra typer av såna attacker. Och då blir det ju 
lite kriskommunikation och så måste vi lägga ut och varna för det här till våra medarbetare 
och kunder och sådär. Det finns ju fortfarande de som lämnar ut lösenord och samtidigt så blir 
ju de här mer och mer skickliga och mer och mer raffinerade, men så finns det ju väldigt 
dåliga försök också. Min äldste son han fick sitt kort typ kapat nyligen, men han är student, 
han är 21 i Linköping, så han kan ha supit bort det också, men han hävdar att det blev kapat 
på något sätt. Men så var det den här stora, om det var Sveriges Television, det låg ju ute 
jättestora listor med lösenord, som man kunde söka, så mitt LinkedIn-lösenord, som jag inte 
ens kunde själv, det fanns med i den listan, men det var tämligen ofarligt. 
 
S: Gjorde det att du blev mer, eller liksom, tänkte du mer på säkerheten? 
I: Mm, jo.  
 
A: Har det ändrat ditt beteende liksom, när det kommer till…? 
I: Eh, aa. Ja det har det, faktiskt. Och som vanligt, så gör man ju oftast, nu var ju det här 
ofarligt, men många gör ju det när det är för sent. Tror jag. Det är ju så med allt.  
 
A: Och hur tror du att du kommer bli påverkad av hacking i framtiden?  
I: Jag kommer så väl ihåg första gången vi hade inbrott när jag var liten och bodde i villa, och 
sen har jag haft några inbrott i någon lägenhet och sådär, och jag menar det är ju inte kul men 
det händer och alla drabbas, alla krockar någon gång och förhoppningsvis inte så mycket. Så 
jag menar ett par gånger kommer det kanske ha hänt utan att jag ens vet om det också, men 
det kommer ju ske ett par gånger, jag är ju snart 50, och innan jag ställer in då så kommer det 
säkert drabba mig en eller två gånger och särskilt mina barn. Så det är liksom nya tidens 
inbrottsförsök på något sätt.  
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S: Man behöver ju inte ens se på de man gör inbrott hos. 
I: Nej men precis, det är ju jättesmidigt. 
 
A: Och hur kommer du agera för att motverka? 
I: Jag kommer nog bli ännu mer noggrann med lösenord och sådär. Just efter det här med 
Sveriges televisionsgrejen som jag nämnde så fick man ju en liten såndär, även om just det 
kontot inte var något farligt så blir man mer noga när jag byter och tänker till. Sen är det ju 
mer, man behöver ju ha lite mer avancerade lösenord och det kräver att man ska komma ihåg 
dem också, så att det är ett dilemma det där. Man får se till att hitta någon bra struktur. Men 
jag har en struktur på lite, jag är inte jätteaktiv aktiv på sociala medier och sådär, så de 
grejerna är ju lite ofarliga, så de är lite lättare. De är lite mer lika eller nästan lika. Sen har jag 
en struktur för jobbet och sen såklart bankgrejer och sådär. Men det börjar bli jobbigt att 
komma ihåg, så det är ofta man får begära att de får skicka lösenord. Sen har man ju andra, 
man kan vara medlem någonstans, som typ Sveriges Kommunikatörers förening, och ska man 
logga in där och hämta något, så det är just hanteringen sen och den delen av lösenord. Det 
finns ju såna tjänster där man, och här, och då måste man komma ihåg de lösenorden också. 
Så den som knäcker det kan nog bli rik.  
 
A: Vad har du för kunskap om olika attacker som du kan bli utsatt för? 
I: Medel eller strax över medelkunskap tror jag, i och med att jag jobbar iallafall i 
finansbranschen och sen är jag liksom nyhetsknarkare, så jag läser rätt mycket dagstidningar 
och en del såna där datatidningar, alltså på nätet och så, för att hålla mig uppdaterad.  
 
A: Kan du namnge någon attack som du vet är vanlig? 
I: Ja men alltså phising, eller vad det nu heter, den typen. Sen finns det ju rena sånahär 
överbelastnings DDO:s, eller vad det heter, attacker som bara är för att jävlas egentligen. Sen 
finns det väl olika typer av, jag vet inte, men typ trojan som kan plantera saker som kan läsa 
av när jag faktiskt skriver in lösenord och sånt, och såna saker. Ja, några exempel. Det finns 
säkert massor.  
 
A: Vad tror du att det skulle få för konsekvenser för företaget där du jobbar, om en 
hackare får tag i dina jobblösenord? 
I: Det skulle nog, just mina lösenord skulle väl inte vara, eller vi har ju en hel del hemliga 
grejer också såklart, saker vi håller på med, strategier och sådär, men jag tror inte det skulle 
vara, möjligtvis att de skulle kunna läcka det till någon konkurrent sådär, men inte jätte. Det 
är ju inte bra, men det skulle inte blir världskrig liksom.  
 
A: Men har du tillgång till allt?  
I: Jag har nästan tillgång till nästan allt liksom, i alla fall om det som händer på bolag X för vi 
är ju med och skriver strategier och andra hemliga dokument och planer och sådär, så det är 
mer så. Det är konfidentiellt utifrån ett konkurrensperspektiv. Sen så, jag menar, samtidigt så 
har vi ett system, alla har ju våra bärbara, är man väl inne så kan man logga in. Jag kan vara 
inloggad på flera olika devices liksom, sen så har jag ett eget ID men jag har bitlocker först, 
en programvara, och den är unik för varje dator. Så där har jag ett lösenord, och sen har jag ett 
lösenord för att komma åt nätverket då, så det är inte alls omöjligt men det ska mycket till. 
Sen beror det ju mycket på, det jag kommer åt, för oss i staben och sådär, är ju 
personuppgifter och de som sitter i ledningen. Men alltså det finns ju på hemsidan men mer 
adresser och nära och anhöriga och sånt. Det är inget jättekänsligt men det är klart det inte är 
bra.  
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A: Och vad tror du om någon skulle komma åt dina personliga lösenord, som du kanske 
använder privat. Vad tror du det skulle personligen ge dig för konsekvenser? 
I: Det skulle ju vara lite jobbigt bara. Liksom ångest. Lite så. Sen så såklart om någon av 
någon anledning kommer åt bankgrejerna så blir det inte bra. Då skulle det kännas. Men mest 
såhär jobbigt, det här med inbrott, det var ju inte skönt att gå hem när man känner att någon 
har varit där, och man känner att liksom någon har rotat. Det är lite kopplat till integriteten. 
Skulle jag gissa. 
 
A: Lägger du mer värde i jobblösenord eller personliga lösenord?  
I: Det är mer på jobbet, absolut.  
 
A: På vilket sätt har du fått utbildning inom lösenordssäkerhet på jobbet? 
I: Faktiskt inte. Vi har säkert någon sån utbildning men jag kan ha slarvat. Vi är ju hyfsat 
noga med säkerhet eftersom att vi har rätt mycket lagkrav på oss, kopplat till, olika regelverk 
och sådär. Jag har varit här i 20 år snart och har inte fått någon utbildning. Sen kan det ju 
göras ibland såhär att tänk på det här när ni väljer lösenord och så på intranätet, men ingen 
lösenordsskola liksom. 
 
A: Har du fått kunskap om det, alltså hur man skapar säkra lösenord, på annat sätt? 
I: Ja men ibland, när man blir kund eller nått, så får man tips om att det här är dåligt, är det 
bra, det finns skalor som, men har du både gemener, versaler, siffror och tecken, och mer än 
10 stycken så är det ganska bra. Så det är nog så jag har lärt mig, och tänkt att jag ska nog 
blanda lite.   
 
A: Har det påverkat hur du väljer lösenord? 
I: Ja men absolut. 
 
A: Även när det inte är en sån mätare? 
I: Ja nu försöker jag alltid blanda bokstäver och siffror och något tecken. Det kan vara 
bokstav, siffra, bokstav, tecken. Eller börja med tecken. Men som sagt, det är ju svårt att 
komma ihåg det.  
 
A: Hur anser du din förmåga är att söka lösenord, utifrån din kunskap? 
I: Medelgod.  
 
A: Vad tror du är gränsen för antal tecken för att det ska vara ett säkert lösenord? 
I: 8 kanske.  
 
A: Har ni några restriktioner när ni väljer lösenord på jobbet? 
I: Dels så säger den ifrån om jag haft liknande lösenord eller typ samma lösenord för tätt inpå. 
Då säger den ifrån att jag hade det här för ett halvår sen, och det är ju bra. Sen vet jag inte om 
den säger ifrån om det är för kort, jag tror att det inte får vara för kort, men det kan ju vara 1, 
2, 3, 4 och sen att det är för kort. Så det är ju inte svårighetsgraden i sig, det tror jag inte den 
säger ifrån.  
 
A: Men om du till exempel har ett lösenord, och du måste byta lösenord, räcker det om 
du kanske byter en trea i slutet till en fyra? 
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I: Ja men precis, det är det jag sitter och funderar på. För jag fick ju något sånt meddelande 
när jag bytte ganska nyligen. För den säger ju till automatiskt att nu behöver du byta om 10 
dagar, frågan är vad den sa då. Det var nog att det var för kort. Men inte liksom själva 
kvalitén i sig, utan att det var för kort.  
 
A: Vad är ett säkert lösenord för dig? 
I: Blandning av tecken, bokstäver, siffror och sen kanske åtminstone 8 tecken. Det ska inte gå 
att gissa sig till. Typ födelsenummer, barnens födelsenummer och såna grejer. 
 
A: Hur mycket vikt lägger du vid säkerheten på dina lösenord? 
I: På jobbet och banken känns det nog viktigast, så där är jag noga. Privat, inte så. Typ på 
sociala medier och såna grejer. Finns inte så mycket där liksom, mer än att man kan hijacka 
kontot och skriva dumma grejer.  
 
A: Hur ser du på att dela med dig av dina lösenord till andra? 
I: Det gör jag inte. Inte ens bankomatkod och sånt.  
 

7.2.4 Intervjuobjekt 4: Olof 

A = Anna, S = Siri, I = Intervjuobjekt  
 
A: Berätta lite om din bakgrund, typ utbildning och jobb. 
I: Har jobbat inom företag Gul i 6 år. Pluggat civilekonom 4 år innan det. Även jobbat 4 år på 
en bank. Ganska mycket bankbakgrund. Läst datainriktning på gymnasiet, programmering, 
nätverk och allt möjligt sånt.  
 
A: Och vad är det du gör idag, här på företaget?  
I: Jag jobbar med tjänstepensioner, kundvård, projektutveckling av erbjudande till våra 
kunder, kommer i kontakt med implementering av regelverk. Det är väldigt brett. Stöttning i 
olika former mot försäljningsledet. Jobbar med olika projekt som alla syftar till att stötta 
affären i stort.  
 
A: Nu kommer vi gå in på lite mer lösenordsfrågor. Använder du samma lösenord på 
flera konton? 
I: Ja. Generellt ja. 
 
A: Vilka konsekvenser tror du att det kan få? 
I: Jag kan berätta hur jag har lagt upp det. Jag har ett unikt på Facebook, som är det mest 
komplexa. Ett relativt, eller ja det är väl ganska enkelt, på min vanliga privata mejl, som är 
unikt. Och sen kör jag resten ett och samma lösenord, mer eller mindre. Vissa sajter kanske 
tvingar en att lägga till något speciellt tecken, för att det ska gå igenom. Men generellt sett kör 
jag 3 stycken, som jag varierar mig med. För att svara på frågan, vad jag tror det kan få för 
konsekvenser, jag är väl medveten om att de är väldigt lätta att hacka sig förbi, så jag har väl 
tanken att jag har ingenting jag inte kan stå för, alltså att jag är fullt medveten om att. Det 
fanns en sajt där man kunde skriva in sin mejladress och få svar om den fanns i någon stor 
databas med hackade adresser och lösenord och sånt, och den fanns ju med där. Min privata 
mejl då. Och den påbörjade jag ju processen att byta lösenord för, men där krävdes det ju med 
min hotmail att det måste gå en månad innan du kan genomföra ändringen, jättemärkligt. Jag 
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var tvungen att verifiera att det var mitt konto, för jag antar att om någon tagit över det och 
vill byta så ska de inte kunna göra det direkt, utan då måste det vara någon form av 
verifieringsprocess. Så då fick jag ju ett mejl från dem, “hej, om en månad kommer ditt konto 
att ändra lösenord, bara så att du är medveten om att du vill göra det”. Sen har jag inte tagit 
tag i det sen dess, så den ligger kvar med samma lösenord som är ute på vift.  
 
A: Hur skiljer sig dina lösenord på jobbet och privat? Ur en säkerhetsaspekt. 
I: På jobbet så tvingas man väl på ett sätt att ha. Där har jag faktiskt en fjärde variant, främst 
för att överhuvudtaget komma in i jobbdatorn. Jag skulle säga att den är lite säkrare, den 
blandar ändå bokstäver, siffror och tecken, så då kommer du upp en lite bättre nivå. Men den 
krävs också att du måste ändra regelbundet. Och det gör väl också att man måste hitta ett bra 
system, och kan byta en siffra och snurra på.  
 
A: Vet du hur ofta ni måste byta lösenord?  
I: För ofta. Var tredje månad kanske. Vi får en notis att nu är det dags att byta lösenord.  
A: Då kanske man inte tänker så mycket på det. 
I: Nej, men jag har varit på det här kontoret i 1 år ungefär, och jag tror att jag har bytt ungefär 
4 gånger eller något sånt. Någonstans kvartalsvis skulle jag tro. Sen har vi ju interna lösenord 
som man också måste byta. Där blir ju effekten att många kör ju ett fusk-ark där man skriver 
ner alla sina lösenord, ett excel-ark eller något, så kommer man in på windows-inloggningen 
så har man ju tillgång till resten tror jag, på väldigt många.   
 
A: Vad tänker du när jag säger lösenordssäkerhet? 
I: Jag tänker att det inte spelar så jättestor roll vad för lösenord jag har. Jag är väl lite så att jag 
tror att, vill de ta sig in så gör de det. Jag orkar inte ha ett så pass avancerat lösenord för att 
jag inte tror att det ger någon riktigt effekt. Jag har inte samma på allt men relativt lika, för att 
jag inte ser någon jättestor vinning på det. Kanske fel. 
 
A: Vad är din erfarenhet av hacking? 
I: Identitetskapning, men det är inte riktigt samma. Nej faktiskt ingen direkt. Har en gammal 
kompis som hackat sig in i sin gymnasieskolas databas för att visa på deras brister i deras 
säkerhet. Först hade han berättat om det, och de hade nonchalerat och varit lite “lilla gubben, 
du har ingen koll”, och då gick han in och hämtade dokument från detta som de ansåg vara 
säkert, och skickade ett mejl till dem och bifogade PDFer med de här filerna, till IT, och han 
riskerade väl avstängning eller något. Men han ville ju faktiskt bara visa att det går att få fram 
det. Det är det närmaste hacking jag har kommit. 
 
S: När du såg hur enkelt det var för honom att göra så, påverkade det din syn på 
säkerhet?  
I: Lite kanske. Men det är just det, jag tror att om de verkligen vill rikta in sig på en specifik 
person och komma åt den personens data, så tror jag att det har så pass avancerade verktyg att 
det bara är en tidsfråga. Om det tar ett dygn eller tio dygn eller om de bara står och matar, så 
kommer de att komma in.  
 
A: Men ditt mejlkonto var väl utsatt? 
I: Ja, och det var egentligen via dropbox. Dropbox hade blivit hackat och deras databas hade 
på ett eller annat sätt blivit utsatt, men de skrev att det kunde vara krypterad information, det 
behöver inte vara att det står i klartext, vilket lösenord har. Men på ett eller annat sätt har det 
blivit utsatt. 
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A: Och då ville du byta lösenord, men tog dig inte hela vägen? 
I: Ja men precis. Då kom jag så långt att jag gick in och skulle byta lösenord, men så blir man 
ju förbannad på hotmail som tvingar en vänta en månad. Jag förstår ju att de måste ha sådär, 
men då kanske de kan ha någon annan lösning, sms-verifiering eller något.  
 
A: Hur tror du att du kommer bli påverkad av hacking i framtiden? 
I: Jag tror väl att jag kommer bli utsatt, på ett eller annat sätt, det är inte omöjligt. Jag ser bara 
inte vilken skada. Det kanske är naivt, de kanske kan göra skada, men jag är mer rädd för 
identitetsstöld. Att man tar kreditupplysningar eller lån eller sånt i mitt namn. Så den aspekten 
är jag mer rädd att få någon negativ konsekvens, än att de kan se vad jag har för chatthistorik 
eller läsa mina mejl. Det kan jag överleva och det tror jag absolut kan ske.  
 
A: Hur är din kunskap om olika attacker? Kan du namnge eller förklara några som du 
vet existerar och kan drabba dig? Just för lösenord. 
I: Det har man väl hört ett par stycken. De gör väl så att de går på ett bolag där du har använt 
samma lösenord som på ett annat ställe, så som de kanske gjorde mot Dropbox. Man hör ju de 
här att de skickar bilagor, “öppna din faktura”, och så är det en länk med en trojan, för att ta 
över datorn. Den typen av hacking förekommer ju, men då gäller det att man inte ska klicka 
på dem dokumenten.  
 
A: Vad tror du det skulle få för konsekvenser för ditt företag om en hackare kom över 
dina lösenord?  
I: Det är klart att man har kundinformation. Jag ser en större fara jobbrelaterat, där finns det 
en större fara kanske. Men där kanske jag också tänker att företaget måste sätta upp någon 
form av riktlinjer på hur avancerade lösenord man måste ha. Det kanske vi redan har nu. Jag 
skulle tro att vi har siffror, bokstäver och tecken, att det är tvingande. Annars vet jag inte 
varför jag valt ett så pass krångligt som jag faktiskt har på jobbet. Det kanske är för att jag 
varit tvunget, men det kanske det inte är. Jag tycker att det ligger på arbetsgivarens ansvar att 
sätta en standard för vad man bedömer att man måste ha, för någonstans måste detta vara 
kopplat mot lagar och regelverk också, typ PUL. Vad har vi för krav för hur vi förvarar 
kunddokumentation, så det förutsätter jag på något sätt att man har satt en standard som är 
tillräckligt bra. Allting är väl relativt, så hemlig information sitter inte jag på, så ur mitt 
perspektiv skulle det inte vara bra men inte jätteallvarligt. Men som sagt har jag ett unikt för 
jobbinloggningen, så om min privata mejl eller facebook inloggning blir hackad så skulle de 
inte kunna komma in på mitt jobb.  
 
A: Om kommer åt dina personliga lösenord till dina personliga konton, vad tror du det 
skulle kunna få för konsekvenser? 
I: Jag ser inte vad de skulle kunna göra för riktigt skada där. Skicka något pinsamt mejl till 
någon. Ser ingen stor fara.  
 
A: Hur anser du din förmåga är att skapa säkra lösenord, utifrån den kunskap du 
besitter? 
I: Jag förstår att för varje stora bokstäver, siffror och tecken osv, och desto längre, desto 
svårare blir det. Så min nivå att jag förstår att jag borde använda olika kombinationer, sen att 
jag inte borde använda namn och sånt som kan relateras till mig, att det är det jag borde göra, 
men att jag i praktiken totalt struntar i det. Det är en annan sak. Jag skulle kunna göra det 
betydligt mer komplext.  



Hantering av lösenord  Siri Aall Flood, Anna Wengle 

 

- 60 - 
 

 
A: På vilket sätt har du fått utbildning inom lösenordssäkerhet på jobbet? 
I: Jag vet inte. Jag har å andra sidan inte känt att jag har ett behov, så jag har inte lyft frågan. 
Om jag hade sagt att jag behöver stöttning i det här så hade jag säkert fått det. Jag trodde 
iallafall att systemet ifrågasatte svårigheten på mitt val av lösenord, men i övrigt har det varit 
begränsat med utbildning.  
 
A: Ni har ingen grundläggande när man kommer in som ny eller så?  
I: Det är möjligt att det är, men inget jag har något minne av. Det går ju ut informationsmejl 
där det står “kom ihåg att inte öppna bilagor som ni inte vet var det kommer ifrån”, och det 
skickas ut titt som tätt, och kanske i samband med att det hänt någonting. De kanske meddelar 
att nu är det många såna mejl i omlopp så att man får upp ögonen för det, men inga 
utbildningar eller så. 
 
A: Har du fått kunskap inom området på annat sätt? Alltså hur man skapar säkra 
lösenord. 
I: Allt ifrån att många sidor skriver ut olika kriterier, vissa har när du fyllt i ett lösenord så får 
du en gradskala som säger hur säkert lösenordet är, och då ser man ju också när man testar 
olika varianter hur säkra de är. Då är det också hur många stora och små bokstäver, tecken 
och sånt. Så det är väl liksom bara ett ihopkok som man fått på olika sajter. Har säkert haft 
något på utbildningen jag gick på i gymnasiet, så allt blandas nog ihop till en enda röra. Så 
exakt var jag fått informationen är svårt att säga.  
 
A: Hur mycket vikt lägger du vid säkerheten på dina lösenord? 
I: Relativt lite, men att jag ändå håller isär vissa. Jag tror att jag har bättre på Facebook för att 
de var väldigt utsatta, att många försökte hacka dem för många år sen, och att jag då tänkte att 
det är bra att ha ett unikt på Facebook av någon anledning, för att de var väldigt utsatta. Men 
som sagt, håller isär jobb, privat men i övrigt inga stora tankar kring det.  
 
A: Hur ser du på att dela med dig av dina lösenord till andra? 
I: Från fall till fall, beroende på. Jobb skulle jag nog vara väldigt försiktig. Privat så har jag 
samma på wifi som på en del andra, det är ett av mina “vanliga” lösenord som jag kör med.  
 
S: Ja det slänger man ju ut lite till höger och vänster. 
I: Ja exakt. Och det är ju det, alla sajter som jag använder det här baslösenordet på, de är 
harmlösa som jag ser det, så de skulle de ju kunna komma in på. Ex. Spotify, Netflix. Så 
närmaste familj skulle teoretiskt kunna komma in på det, om de vill det. Men jobb håller jag 
lite mer hårt på.  
 
A: Jag är nyfiken. Du sa att du har ett säkert lösenord på Facebook för att det är mer 
utsatt, men din mejl har blivit hackad. För mig är mejlen där jag måste vara mer säker, 
eftersom i princip alla sidor skickar ett nytt lösenord till mejlen om jag begär det, så för 
mig är det viktigast, eftersom att det går att få tag i princip alla mina konton om man 
har tillgång till min mejl.  
I: Jag köper hela det resonemanget. Jag har ett specifikt för mejlen. 
 
A: Som du sa inte var lika säkert som Facebook? 
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I: Nej precis. Jag vet inte om det var så att en kort period så var man tvungen att ha så seriöst 
på Facebook. Jag vågar inte svara exakt på varför jag delat upp det så. Tror att om man en 
gång har en typ av lösenord så låter man det ligga. Det grundar sig nog i lathet.  
 

7.2.5 Intervjuobjekt 5: Kristina 

A = Anna, S = Siri, I = Intervjuobjekt  
 
a - då är vi igång! du får jättegärna berätta lite mer om din bakgrund. Typ jobb och 
utbildning och sen också vad du gör nu. 
i - Ja jag har en högskoleutbildning och sedan har jag fått mycket vidareutbildning inom 
branschen då jag jobbar i en bransch där det finns mycket utbildning inom. Jag har jobbat här 
i många år, 20 år.  
 
a - och vad gör du idag?  
i - Vad jag gör idag? Jag stöttar vår säljkår med knepiga ärenden och jag hjälper till när det 
kommer med knepiga frågor som jag får lösa helt enkelt. Så att det kan göras affärer helt 
enkelt.  
 
a - Då kommer vi in lite på våra lösenordsfrågor. Använder du samma lösenord till flera 
olika konton?  
i - Ja. Mycket vanligt. Alla konton där det går att ha samma lösenord. Och liksom det kan ju 
vara 20, 30 olika lösenord och hur ska man komma ihåg dem? Ja då får man skriva ner det 
någonstans så det är omöjligt att komma ihåg. Så därför har jag den taktiken att jag har 
samma lösenord. 
 
a - och vad tror du att de kan få för konsekvenser? 
i - Konsekvenserna kan ju bli att någon kommer över detta och kan komma in på alla konton 
men jag har hört många som lägger i ett excel ark för att komma ihåg och man kan lägga på 
någon mapp hemma datorn, kanske lättare att komma åt där än på något annat ställe? Det är ju 
många olika kort. Så det är en avvägningsfråga tycker jag vad som är bästa sättet. Men att ha 
20 olika lösenord är inte en lösning, om man ska kunna använda alla sina kort och 
inloggningsuppgifter.  
 
a - hur skiljer sig dina lösenord på dina privata konton / dina jobb konton?  
i - Ja det gör dem ju faktiskt. På jobbet så ska det vara lätt att komma ihåg som är 
arbetsrelaterat. Hemma är det mer inom familjen, kanske något födelsedatum eller namn som 
man bygger upp det kring. Så privat använder jag mycket som berör mig privat och jobb 
använder jag sådant som berör jobbet. 
 
a - är det någon skillnad i säkerhet? 
i - Ja det är nog skillnad, jobbet är säkrare faktiskt. I och med att hemma då kan det vara 
födelsedatum och namn osv. På jobbet är det svårare saker, sådant som inte går att härleda.  
 
a - vad tänker du när jag säger lösenordssäkerhet? 
i - Första tanken är att jag tänker att jag ska vara skyddad. Att de inte ska komma åt pengar 
eller sånt det är väl det jag tänker i första hand. Samtidigt tänker jag att det är besvärligt att 
hålla koll på det där.  



Hantering av lösenord  Siri Aall Flood, Anna Wengle 

 

- 62 - 
 

 
a - Vad är din erfarenhet av hacking? Är det någon som utsatt dig för det eller utsatt 
någon i din omgivning? Eller något du läst kanske? 
i - Inte alls mycket. Vi har ju något hemma som är ett väldigt bra säkerhetssystem, eller vad 
jag inbillar mig är bra iallafall om det är någon som försöker komma åt mina saker så ser jag 
det. På facebook till exempel så fick jag en notis om att någon var inne där som var från 
Asien. Då fick jag direkt en återkoppling och fick identifiera att det inte var jag. Jag känner 
mig ganska trygg.  
 
a - När du får en sån här notis om att någon varit inne eller försökt, påverkar detta ditt 
beteende? 
i - Näe, bara temporärt. Inte så att.. Jag byter bara lösenordet.  
 
a - byter du till ett säkrare lösenord? 
i - Nä det skulle jag inte vilja påstå. Samma spår som tidigare. 
 
a - Hur tror du att du kommer bli påverkad av hacking i framtiden?  
i - Nä det är väl det här att man ska betala större summor pengar via nätet, det är jag inte helt 
bekväm med. Då vill man ha ett säkert konto man ska betala till så finns inte det, det fungerar 
ju säkert men det är lite obekvämt. Man vill ju att det ska gå via någon central som sedan ska 
betala ut till kontot.  
 
a - Och hur är din kunskap om olika attacker som finns?  
 
i - minimal. 
 
a - du kan inte nämna något exempel? Typ ett sätt som en hackare kan gå tillväga för att 
kommer åt uppgifter? 
i - Det är ju det man läser i tidningen. Exempelvis de vet ju när det betalas ut pengar till folk. 
Till exempel när man får skatteåterbäring. Då ska man vara vaksam. Men jag tycker man får 
bra upplysning i media. Tex se upp för det här och skatteåterbetalningen det vet man ju att det 
är många som får utbetalning. Man måste ju ha lite bakom pannbenet ibland är det för 
uppenbart och vi är ju lite väl lättlurade ibland. 
 
a - ja! Vad tror du att det skulle får för konsekvenser för ditt företag om en hackare 
kom åt dina lösenord på jobbet? 
i - Det kan ju bli gigantiska skador. Våra kunder ligger ju där, med en väldig massa 
information. Det kan ju skada både företaget och kunderna. Vi har ju en skyldighet att vi ska 
ha stängt så att ingen ska komma åt vår information om våra kunder så det är ju viktigast av 
allt! 
 
a - Vad tror du det skulle ha för konsekvenser om dina privata lösenord skulle läcka ut?  
i - Jag vet inte.. vad som..  
 
a - Jag och du nämnde det innan men vad tycker du är viktigast? jobb eller privat? När 
det kommer till säkerhet. 
i - Ja det blir nog jobbet. Det är ju väldigt strikta regler hur det går till här och man måste byta 
lösenord flera gånger om året. Det behöver man ju inte hemma. Större säkerhetstänkande 
kring jobbet.  
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a - På vilket sätt har du fått utbildning inom lösenordssäkerhet inom jobbet?  
i - Ja det är ganska mycket vi har ju saker man ska tänka på sen måste man skifta ganska 
mycket och de godkänner ju inte lösenord som liknar tidigare.  
 
a - Så det räcker inte att lägga till en siffra?  
i - Nja, jo det är ju mer säkerhet i alla fall.  
 
a - Påverkar det att det är säkert på jobb dina val av lösenord hemma? 
i - Ja man får ju en tankeställare, så är det ju. Hemma är jag mer öppen. Det är mer nu man 
tänker efter som man blir lite orolig men det gör man ju inte dagligen. 
 
a - har du fått kunskap inom lösenordssäkerhet någon annanstans ifrån än på jobbet? 
i - Nä det är nog bara jobbet. hur man ska tänka osv. 
 
a - Så det är inget annat som påverkar? 
i - Nä det tycker jag inte. 
 
a- och hur anser du att din förmåga att skapa säkra lösenord är? 
i - Ja den är nog ganska begränsad, sen det jag har på jobbet är det nog ingen som kan gissa 
det men hemma är det ju mer man kan ta på. Hemma är det ju namn och sådant men här på 
jobbet är helt andra saker. 
 
a - Hur många tecken tror du man behöver i ett säkert lösenord? 
i - Ja jag brukar jobba med 8 jag vet inte om det räcker.  
 
s - är det då blandat i siffror och bokstäver eller hur är det uppbyggt?  
i - I regel är det nog hälften ord och hälften bokstäver.  
 
a - är det då gemener och versaler eller?  
i - nja jag brukar ha versaler och några siffror. 
 
s - är det något man kan läsa?  
i - Nä det är nog ett ord men det är svårt att komma på att det är just det ordet.  
 
a - Har ni några restriktioner här på jobbet när ni väljer lösenord? 
i - Ja det har vi det ska vara ett minst antal tecken och några siffror också som ska ingå i 
lösenord. Så ja det finns regler kring hur man skapar lösenord.  
 
a - hur tar ni del av denna information? 
i - Ja det är ju både på nätet och ibland i hörsalen. Kontroller ibland när de går runt och kollar. 
om man följer. 
 
a - Hur mycket vikt lägger du vid säkerheten kring ditt lösenord? 
i - Som sagt var det ska vara lätt att komma på det själv men ingen annan ska komma på det 
men sen vet jag inte hur lätt det är.  
 
A - Men när du tar ett lösenord så tänker du ändå att det här kan ingen annan komma 
på?  



Hantering av lösenord  Siri Aall Flood, Anna Wengle 

 

- 64 - 
 

i - Inte massa konstiga saker jag använder ett ord, och någon siffra.  
 
a - och hur ser du att dela med dig av dina lösenord till andra? 
i - Ja det gör jag aldrig. Ja det kan vara någon kortkod hemma isåfall om man lånar inom 
familjen då kan jag delge ett lösenord men inte annars. Försöker undvika.  
 
s - det var nog allt! Tusen tack! 
a - Tusen tack!  

7.3 Bilaga 3 – Transkribering företag Grön 

7.3.1 Intervjuobjekt 1: Robert 

A = Anna, S = Siri, I = Intervjuobjekt  
 
A: Använder du samma lösenord på flera konton? 
I: Ja. 
 
A: Varför? 
I: För att det är enklast att komma ihåg. Svårt att komma ihåg många lösenord. Annars 
kommer jag aldrig ihåg vilket jag använt var.  
 
A: Vilka konsekvenser tror du att det kan få? 
I: Om någon kommer på det så kan de komma in överallt, på alla mina konton såklart. Lätt att 
bli hackad.  
 
A: Och ändå har du det? 
I: Ja. Jag har inte samma överallt, men jag har några varianter på temat som jag återanvänder. 
 
A: Hur skiljer sig dina lösenord på jobbkonton jämfört med dina privata? 
I: Vi har ett inlogg som man kommer in på allt på jobbet, eller jag har ställt in så att det är 
samma. Det är mejl, intranät och de system som jag behöver komma in på, på jobbet.  
 
A: Använder du en lösenordsgenerator då eller använder du bara ett lösenord? 
I: Nej, jag har bara ett lösenord på allt. Men vi måste byta det på någon viss frekvens, var 
tredje månad tror jag det är. Då kommer det sådär “your password will expire in 10 days”, 
som en varning. Så om man inte ändrat inom den tiden så blir det låst, kontot. Då måste man 
ringa till  
Indien och få det upplåst.  
 
A: Och på dina privata, är det någon skillnad? 
I: Ja, för de privata byter jag inte, eftersom att jag aldrig får någon uppmaning att jag ska byta 
dem, så det kommer jag aldrig komma ihåg.  
 
A: På vilket sätt är lösenorden olika på jobbet och hemma? 
I: På jobbet har jag lite enklare. Jag har lite mer långa lösenord privat. Jag menar jag har ju 
inte ens lösenord på allt, exempelvis på min dator. Däremot så apple-id så har jag ett lite mer 
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komplicerat, och LinkedIn och Facebook, som jag inte vill att någon annan ska hacka sig in 
på.  
 
A: Vad tänker du när jag säger lösenordssäkerhet? 
I: Då tänker jag att jag ska ha ett som är svårt att gissa, det ska minst vara en stor bokstav, 
några små, och så någon siffra och/eller ett tecken, så att man blandar lite, så att man inte bara 
har något ord sådär, och minst 8 tecken.  
 
A: Varför anser du att det är ett säkert lösenord? Vad grundar du det i? 
I: Det är säkert inte ett dugg säkert, men det ska vara svårare att gissa. Om man försöker gissa 
någons lösenord så är det svårare att gissa om man har lite stora och små bokstäver, figurer 
och siffror, än om man bara har ord eller namn. För jag tror att de vanligaste lösenorden är 
namn på sina barn eller djur eller så, och det är ganska lätt att ta reda på. 
 
A: Har du det? 
I: Nej. Jag har lite kombinationer av olika namn. Men jag har inte bara namn.  
 
A: Men du har ändå så att det går att kopplas till dig? 
I: Ja, eller det är två bokstäver från olika namn.   
 
A: Vad är din erfarenhet av hacking? Personligen eller i din omgivning. 
I: Nej inte vad jag vet. På jobbet vet jag att de har haft något sånt, men då tror jag att det var 
någon form av virus. Ingen direkt erfarenhet. 
 
A: Hur tror du att du kommer bli påverkad av hacking, när det kommer till lösenord, i 
framtiden? 
I: Det kommer säkert bara bli värre och värre, för nu sitter ju inte längre folk och tänker ut hur 
de ska hacka. Nu är det säkert datorer som provar tusen miljoner försök i sekunden. 
 
A: Och hur ska du motverka att bli drabbad? 
I: Det vet jag inte. Det jag kan göra är att göra ännu svårare lösenord. Längre och mer 
komplicerade och mer tecken och grejer i. Jag vet inte hur man ska komma ihåg såna. Tänk 
om jag skulle ha 2qpu/@52, alltså hur ska man komma ihåg såna lösenord? Det går ju inte. 
Det är det som är det svåra, det är det som är hackarnas paradis tror jag, för folk har inte tid. 
 
A: Vad tror du det skulle få för konsekvenser på företaget där du är anställd om en 
hackare kommer åt dina jobblösenord? 
I: De skulle kunna komma in på viktig finansiell och konfidentiell data, och 
företagshemligheter. 
 
A: Vad tror du det skulle få för konsekvenser för dig om en hackare kommer åt dina 
privata lösenord? 
I: Det skulle kunna bli att de kapar mina konton och börjar ta ut pengar på min bank, men där 
har man ju mobilt bankId, det är ju liksom inget lösenord, så det ska väl vara lite säkrare 
hoppas man ju. Men annars kan de kapa LinkedIn konto och Facebook konto och börja göra 
saker i mitt namn. Alltså kapa min identitet, det skulle vara jäkligt surt. MEn det kanske blir 
mer och mer så att man tycker att egentligen borde man skippa lösenord, man kanske borde ha 
mobilt bankId på alla sajter egentligen, istället för att ha massa konstiga hittepålösenord, det 
måste ju vara det säkraste.  
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A: Ja det finns ju olika sätt att se på det, då måste ju alla hackare bara ta sig in i BankId 
för att komma åt allt.  
I: Ja, men jag trodde inte man kunde komma in på BankId. Då kanske man får ha flera olika 
bankId. 
 
A: Vad prioriterar du mest, jobbkonton eller privata? 
I: Jag har ju mer transaktionskonton, mina egna pengar, såna grejer. Jag har ju inte såna 
tillgångar på jobbet, utan det är mer konfidentiella dokument och finsansiell information. Det 
är ingen som kan ta pengar av företaget. Jag kan ju bli av med pengar. 
 
A: På vilket sätt har du fått utbildning inom lösenordssäkerhet på ditt jobb? 
I: Noll. Ingenting. Mer än att man måste ha ett visst antal tecken och bokstäver och siffror 
eller tecken. Men det står att om man inte uppfyller kraven, då blir lösenordet inte godkänt. 
Då kommer det upp en ruta som säger kraven att det måste vara såhär långt och en stor och 
liten bokstav och siffror eller tecken.  
 
A: Har du erhållit kunskap inom området på annat sätt, och isåfall varifrån? 
I: Nej. Det är väl vad man har hört bara. Men man har ju dåligt samvete för att man vet att 
man borde vara lite duktigare på att ha olika. Men till exempel, det beror på vad det är för 
lösenord. Om man exempelvis söker jobb och man är inne på en massa olika företags 
hemsidor och lägger upp sin profil och skickar in sitt CV, känns det ju inte som världens risk 
om någon kommer på det lösenordet, vad ska hända liksom?  
 
A: Det verkar ju ändå som att du har lite koll, vad har influerat dig när det kommer till 
lösenordssäkerhet? 
I: Det har säkert varit trial and error, om man har försökt skriva ett lösenord som varit för 
enkelt, så säger den till. Ibland när man ska skapa ett eget lösenord i vissa system, ju längre 
man skriver, ju längre ord och hur mer grejer man har i, så går den från dåligt till halvbra till 
jättebra, så då förstår man ju att långa lösenord och många kombinationer av bokstäver och 
siffror är bra. Det är ju inte så jäkla svårt att fatta, det är ju ingen rocket science.  
 
A: Blir du påverkad av när du hör om olika attacker som drabbat stora företag? 
I: Ja det är klart man blir, man tycker att det är hemskt. Men samtidigt så känner jag att jag 
inte kan göra så mycket åt det.  
 
A: Men med dina egna lösenord, vad gör du för att skydda dig själv? 
I: Men typ banker och sånt, då har man ju bankId. Det är ju det enda man har nuförtiden. 
Banken har man ju alltid haft någon dosa eller liknande. 
 
A: Men LinkedIn har ju exempelvis också blivit hackade. 
I: Ja men det är inget som fått mig att ändra mina lösenord. Men nu kommer jag säkert göra 
det, nu när vi pratar om det.  
 
A: Hur anser du din förmåga att skapa säkra lösenord är, utifrån den kunskap du 
besitter? 
I: Jag kan säkert göra jättebra lösenord, mitt problem är hur jag ska komma ihåg dem. Det tror 
jag är de flestas problem. Det är inte svårt att komma på jättekrångliga lösenord, men sen ska 
du ju komma ihåg dem. Du måste komma ihåg vilket du hade på det här stället, det är ju helt 



Hantering av lösenord  Siri Aall Flood, Anna Wengle 

 

- 67 - 
 

omöjligt. Du måste till och med ha ett lösenord för att gå in på H&M för att gå in och handla 
på nätet. Du måste ju ha lösenord precis överallt.   
 
A: Du säger ju att du har en bra förmåga att skapa säkra lösenord? 
I: Jag vet ju vad som krävs. 
 
A: Vad baserar du detta på? 
I: Det har jag ju snappat upp, som jag sa, många olika kombinationer, svårgissade, en 
blandning av bokstäver, små och stora, tecken, siffror och gärna så långa som möjligt.  
 
A: Du säger så långa som möjligt, men vad anser du man ska ha för att det ska vara 
säkert? 
I: 8 är vad man hör överallt. Minst 8 tecken. Eller vad jag har hört iallafall, och det är vad de 
säger på jobbet.  
 
A: Har ni några restriktioner när ni väljer lösenord på jobbet? 
I: Ja, minst 8 tecken och minst en stor och liten bokstav och en siffra. Får inte vara samma 
som de sista sex man har haft eller något sånt. Var tredje månad byta. 
 
A: Räcker det att exempelvis lägga till en siffra när du skapar ett nytt lösenord? 
I: Ja.  
 
A: Skiljer det sig mellan olika konton och system? 
I: Det är några som är separata lösenord på, men jag går alltid in och ändrar så att jag har 
samma på allt. Det är några system som inte kräver att man byter lika ofta. Och så har vi 
något system som är ett finanssystem, som har ett helt annat lösenord. Du måste först vara 
inloggad till din profil, som man har ett lösenord till, och i profilen har man tillgång till en 
massa olika saker. Men vissa saker har man speciella lösenord till, som det här, och de 
lösenorden kan man inte heller byta. Det är lite känslig finansiell information. 
 
A: De här restriktionerna på jobbet, påverkar det dina val av lösenord på privata 
konton också? 
I: Nej.  
 
A: Om du skulle ge någon ett tips på ett säkert lösenord, vad skulle du säga och varför? 
I: Att personen inte ska ha ett namn, minst 8 tecken, blanda stora och små bokstäver och 
siffror, och helst inte ta så uppenbara sifferkombinationer, som är lätt hänförbara till någon i 
familjen, eller personen själv.   
 
A: Hur mycket vikt lägger du vid säkerheten på dina lösenord? 
I: Det beror på vad det är för sorts lösenord. Om det är exempelvis apple-id eller Facebook 
och LinkedIn, där vill man ju veta att ingen kan hacka sig in. 
 
A: Hur ser du på att dela med dig av lösenord till andra? 
I: Det gör jag aldrig.  
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7.4 Bilaga 4 – Transkribering företag Blå 

7.4.1 Intervjuobjekt 1: Ronja 

A = Anna, S = Siri, I = Intervjuobjekt  
 
A: Berätta lite om din bakgrund, vad du har för utbildning och vad du har jobbat med, 
och vad du arbetar med idag? 
I: Ja, jag är relativt ny ute i arbetslivet. Innan jag började jobba så pluggade jag nätverk teknik 
med IT säkerhet på högskolan i Trollhättan inklusive ett säkerhetstekniskt påbyggnadsår. 
Efter det så jobbade jag med nätverksövervakning för ICA, med alla butiker, ICA banken etc. 
I ungefär 8 månader, skulle jag säga. Och nu jobbar jag med IT säkerhet på heltid sen 1 år och 
8 månader tillbaka. 
 
A: Använder du samma lösenord på flera konton? 
I: Ja. 
 
A: Varför gör du det?  
I: För att det är enklare att komma ihåg. 
 
A: Vilka konsekvenser tror du att det kan få? 
I: Om någon får tag i ett lösenord så kan de använda det på mer än ett ställe.  
 
A: Hur skiljer sig dina lösenord på dina jobbkonton kontra med dina privata konton? 
I: Det gör de inte. Det är ganska så samma. Det är av samma anledning, det är enkelt att 
komma ihåg.  
 
A: Vad tänker du när jag säger lösenordssäkerhet? 
I: Egentligen så ska man ha så långa och komplexa lösenord, och unika för varje sajt, det är ju 
vad som traditionellt brukar sättas som hög lösenordssäkerhet. Är väl ungefär vad jag tänker 
på. 
 
A: Vad är din erfarenhet av hacking? Personligen eller i din omgivning. 
I: Det har väl egentligen inte varit något riktigt kaotiskt, men back in the days så spelade jag 
world of warcraft, och då hände det 2 gånger att jag blev hackad. Men allting var ju 
återställbart så det var ju ingen större panik på så sätt. Det hände.  
 
A: Så du har inte blivit utsatt av att någon försökt komma åt dina lösenord?  
I: Om man tänker nu på senaste tiden så har det blivit väldigt populärt med multifaktor 
autentisering, när du inte är på en betrodd enhet, som till exempel steam. Så om du loggar in 
på en ny dator så får du först logga in med lösenord och så får du ett mejl med en 
godkännande länk. Så det har ju blivit klart bättre på senaste tiden.  
 
S: Men jag tänker, efter att du blev hackad på world of worldcraft, ändrade du ditt 
beteende? Blev du typ mer uppmärksam och tänkte mer på säkerheten efter det? 
I: Nej det skulle jag inte säga faktiskt, jag bara bytte lösenord. Fortsatte på som vanligt. 
 
A: Ökade du säkerheten eller så på det nya lösenordet?  
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I: Jo de har ju blivit längre, mina lösenord. Sen så har jag flera lösenord, men jag har dem i 
lite olika kategorier. Jag har ett skräplösenord som jag använder på ställen där jag kanske är 
en gång, och så har jag svårare lösenord ju större problem jag får om någon får tag i mitt 
lösenord.  
 
A: Hur tror du att du kommer bli påverkad av hacking, när det kommer till lösenord, i 
framtiden?  
I: Redan som det är nu så spelar lösenord en mindre roll än de gjort innan, som jag sa med 
multifaktorautentisering. Världen är påväg bort från lösenord helt och hållet. Exempelvis så 
sitter jag nu på en Macbook Pro som har touchID, samma sak med min iPhone, då kör jag 
också touchID, så lösenorden är på väg bort. Det kommer vara en övergångsperiod när det är 
lite sårbart, men jag ser det inte som att det kommer få någon större påverkan. 
 
A: Hur är din kunskap om olika attacker du kan bli utsatt för, när det kommer till 
lösenord? 
I: Jag skulle nog säga att den är ganska bra. Dels har jag ju blivit hackad, kan man ju säga, 
men sen har jag också koll på vilka tillvägagångssätt som finns för att få tag i ett lösenord, 
med brute force, social engineering och den typ av attacker som finns.  
 
A: Vad tror du att det skulle kunna få för konsekvenser för företaget där du är anställd, 
om en hackare kom åt dina jobb-lösenord? 
I: Det värsta de kan göra egentligen, är att skicka mejl från min e-postadress. Vårt intranät är 
skyddat av multifaktorautentisering, och samma sak gäller alla VPN-klienter vi har ut mot 
våra egentliga kunder. Så det kan egentligen inte hända så mycket mer än att de kan skicka 
malware kanske till andra delar av företaget jag jobbar på. 
 
A: Vad tror du det skulle kunna få för konsekvenser för dig personligen om en hackare 
kom åt dina lösenord till dina privata konton? 
I: Det kan egentligen inte hända så mycket då heller, det är isåfall om de kommer åt lösenord 
på ställen där jag har sparat kontouppgifter. Och att de då kan köpa saker i mitt namn. Men 
samtidigt så har jag ett bankkonto kopplat till allting, och jag ser till att jag inte har en större 
summa pengar på det, utan jag för över ungefär en tusenlapp i taget. Så i värsta fall blir jag av 
med en tusenlapp typ, och det är väl okej. 
 
A: Tycker du att det är viktigare med jobb-konton eller privata? 
I: Jobb-konton, för det kan få en större konsekvens för mig personligen. Som till exempel, den 
avdelningen jag jobbar på nu heter ju security, och det ser inte jättebra ut om en security-
konsult blir hackad och skickar spam till hela organisationen liksom. 
 
A: På vilket sätt har du fått utbildning inom lösenordssäkerhet på jobbet? 
I: Det har jag absolut inte fått. Jag tror inte att det är något företag som har det, de har någon 
lösenordspolicy som man ska efterfölja, men det finns ingen utbildning för 
lösenordssäkerheten.  
 
A: Har du fått kunskap inom området på annat sätt? Och isåfall, varifrån? 
I:  En del är från min utbildning faktiskt, med det är med IT säkerhet då. Kryptering etc.  
 
S: Har det påverkat sättet du har valt lösenord då, både privat hemma och på jobbet? 
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I: Ja, det har det absolut haft. Man kan ju nöja sig med att lägga sig på minimikravet på vad 
ett lösenord bör innehålla, men man ska ju såklart gå bortom det, och det känner jag också att 
jag gör i mina lösenord. 
 
S: Du känner att den kunskap du har är tillräcklig för att skapa säkra lösenord? 
I: Ja, det skulle jag säga. 
 
S: På jobbet, har ni några restriktioner kring utformningen av lösenord? 
I: Ja absolut. Jag tror att det ska vara 6 karaktärer, 1 stor bokstav och 1 siffra, om jag inte 
missminner mig. 
 
A: Vad tror du är gränsen för antal tecken för att ett lösenord ska vara säkert? 
I: Ja alltså desto längre desto bättre.  
 
A: Men vad skulle du säga är minimum antal tecken? 
I: Iallafall 8 tecken får man väl ha, absolut minst. Men mina är väl iallafall 10+. 
 
A: Har ni olika krav på lösenord för olika system? 
I: Ja absolut. Vi administrerar ju ganska mycket Linux-servrar, och då får vi skapa konton för 
varandra, och där finns det ju ingen password-policy som kan sätta stopp för vilka lösenord vi 
har. Så egentligen kan man till och med hoppa över ett lösenord och bara ha ett 
användarnamn. Eller ha ett tecken för att man ska kunna bli rotanvändare. 
 
S: Om du skulle ge ett tips till någon som inte kan så mycket inom ämnet, vad skulle du 
ge för tips för ett säkert lösenord? 
I: Så långt som möjligt, är ungefär det som hjälper egentligen. Det är det som hjälper mest 
mot brute force inloggningar och rainbow tables. Så längden ser jag som viktigare än 
komplexiteten.  
 
S: Följer du de här tipsen själv? Lägger du vikt vid att hålla dina lösenord säkra? 
I: Ja. 
 
S: Du lägger ungefär lika mycket vikt vid säkerheten privat som på jobbet? 
I: Ja.  
 
A: Hur ser du på att dela med dig av dina lösenord till andra? 
I: Inte om det går att undvika, men sen beror det ju lite på vilket lösenord det är jag ska dela 
med mig av. 
 
A: Kan du ge något exempel, vad hade varit mer okej exempelvis? 
I: Det var en kompis som ville ha tillgång till mitt steam-konto en gång, och då satte jag ett 
nytt lösenord på det och delade det nya lösenordet till honom. Men då gäller det ju också bara 
på ett ställe, och då funkar det ju.  

7.4.2 Intervjuobjekt 2: Hampus 

A = Anna, S = Siri, I = Intervjuobjekt  
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a - Då vill jag gärna att du berättar lite om din bakgrund, vilken utbildning, vad du 
jobbat med och vad du jobbar med idag? 
i - Ska jag börja med det första jag jobbat med? 
 
a - kanske mer om man jobbat hela sitt liv, för dig kanske det blir mer relevant med typ 
utbildning. 
i - Jag har pluggat systemvetenskap, mitt första jobb efter var på företag X som jobbar med 
IT-säkerhet, där jag gick ett traineeprogram. Efter det blev jag rekryterad hit, företag Y, som 
jag nu jobbat i nu i 4 år med systemintegration.  
 
a - och då kommer jag inte lite på våra lösenordsfrågor, använder du samma lösenord 
på flera konton?  
i - Ja det gör jag. 
 
a - Varför gör du det?  
i - För att det blir jobbigt annars att hålla reda på. 
 
a - och vilka konsekvenser tror du att det kan få?  
i - att om de får tag på mitt lösenord kommer de åt flera konton. Vilket inte är så bra.  
 
a - hur skiljer sig dina lösenord på jobb konto respektive privata konto?  
i - De skiljer sig inte så mycket. De kan vara någon uppercase eller lowercase.  
 
a - Är det någon skillnad på dem i säkerhet? 
i - Ja alltså eftersom man har lite mer krav när man gör jobblösenordet så blir det ju lite 
säkrare. Man blir väl mer eller mindre tvingad. Men jag brukar använda typ samma 
grundlösenord. 
 
a - Ja. Vad tänker du när jag säger lösenordssäkerhet? 
i - Jag tänker jobbigt att hålla reda på många lösenord men det är klart att det är viktigt. 
Tänker ni specifikt med vilket lösenord vad man ska ha? 
 
a - Nej mer, vad tänker du allmänt kring lösenordssäkerhet? Vad säger det dig? 
i - Ja, det är ju ett sjukt omständigt lösenord bara för att ingen ska komma åt datorn eller till 
exempel iPaden man använder.  
 
a - Vad är din erfarenhet av hacking? Du eller någon i din omgivning som blivit utsatt 
för det?  
i - Ja men det har jag. Jag har ju både farmor farfar kvar och de har ju haft en del problem, 
kanske inte att de blivit hackade utan mer att de råkat klicka på lite konstiga länkar eller något 
sådant.  
 
a - Men vad var det då? Kanske en trojansk häst? För de kan ju också användas för att 
sno lösenord.  
i - Ja jo det har de definitivt haft. När man gått igenom med virusprogram. Sen ja, jag har ju 
faktiskt blivit utsatt själv för det en gång. Det var någon som loggade in och ändrade hela mitt 
sånt här, språk för inkorgen. Så när jag loggade in, de hade inte ändrat lösenord, men de hade 
ändrat till kinesiska. Men inget hade försvunnit. Men farmor där raderade allt i hennes inkorg. 
Men gmail hjälpte de henne att återställa det.  
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s - Men efter de hade varit inne och ändrat din inkorg till kinesiska, bytte du lösenord 
då till något säkrare?  
i - Ehm ja, vette fan om det är så mycket säkrare dock. Säkra lösenord är väl att det ska vara 
stora och små bokstäver, det ska vara siffror och det ska vara specialtecken. Så avancerat har 
inte jag det. Jag har väl karaktärer och siffror, ibland stora och små bokstäver.  
 
a - Hur tror du att du kommer bli påverkad av hacking i framtiden?  
i - Det tror jag att alla kommer bli, lösenord som man har idag som är lösenord och siffror 
kommer ju vara sjukt enkelt att skriva program som bara knäcker det. Ju starkare datorerna 
blir desto snabbare går det för de att knäcka fler lösenord och testa flera kombination. Så fort 
du är kopplad mot nätet så att folk faktiskt kan pröva ditt lösenord handlar det bara att om att 
folk måste testa olika algoritmer och det finns kanske 50 tusen miljarder kombinationer men 
har du en tillräckligt snabb maskin kan man ju knäcka det.  
 
a - och hur ska du göra för att motverka detta?  
i - Jag vet inte hur mycket jag kan göra. Det har ju börjat komma nu på datorer med till 
exempel fingerprint läsare, vilket är bra för att man har det med sig fysiskt. Men klart, tappar 
du din tumme, är du körd. Hehe. Eller om en person skulle försvinna, då finns det inget att ta 
tillbaka. Sen är det ju så också att om en person verkligen vill komma åt din dator, hade de 
kunnat klippa av din tumme för att komma åt den? Rent teoretiskt kan de ju det. Kanske inte 
så troligt. Sen det här att vi använder oss av här på företaget en app där vi måste acceptera om 
någon loggar in åt dig.  
 
a - alltså som en två-stegs? 
i - ja, som en tvåstegs grej och just att det ligger på din telefon. Men ja så länge du är 
uppkopplad så kan säkert någon hacka den också, kanske skicka en falsk notis. Men ett steg i 
rätt riktning.   
 
a - Ja. Och hur är din kunskap om olika attacker? Vet du hur de kan gå tillväga?  
i - Alltså, nä.. eller få tag i lösenord? Ja jo det är väl sådana trojaner som loggar dina 
tangenttryck. Jag antar att det finns x-antal olika, eller? 
 
s - Ja du var inne på det lite innan! 
a - Vanligaste vi har läst om är ju typ brute force attack eller en dictionary.  
s - Men det är ju som du sa innan, där de bara testar miljoner olika kombinationer. 
Testar allt. 
 
a - Medan dictionary kan man koppla upp mot svenska ordlistan till exempel.  
s - Så slänger det på lite siffror på det.  
i - Men det känns ju som att de kommer funka förr eller senare.  
 
a - Ja vi kanske inte ska säga för mycket nu, inte än hehe. Vad tror du det kommer få 
för konsekvenser för företaget där du är anställd om en hackare kommer åt dina 
lösenord?  
i - Ja… Försöker tänka vad de skulle kunna komma åt. Det är väl mest dokument på vårt 
intranät. Som inte är offentliga. Sen om man kan göra så mycket skada med det. Jag jobbar ju 
inte så mycket med ekonomi och sådant. Men det är klart att man kan ta sig in och förstöra 
och ändra om länkar. Men jag tror inte de hade gjort så stor skada om de kom åt mina 
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lösenord men det är klart vi har ju en vd också och han är ju mer, så. Det hade ju inte sett bra 
ut!  
 
a - Och vad hade det fått för konsekvenser om de kommit åt dina privata konto? 
i - a då hade det gått åt helvete. haha. Nä det tror jag inte. Det är mest Facebook, Instagram, 
mejlen, har inget superviktigt där, jag har en extern hårddisk jag tar backup på det man 
absolut inte vill bli av med. 
 
a - Vi kom in lite på detta innan. Men vad värderar du mest, säkerheten på dina privata 
eller på dina jobb-konton? Du sa i och för sig bara att du hade lite säkrare på jobbet 
men om du måste prioritera?  
i - Ehm. Alltså jobb-konton spelar mindre roll för mig. Det är mer om man har en dropbox 
med bilder från semester som man absolut inte vill ska försvinna.  
 
a - Men ändå har du säkrare på jobbet? 
i - Ja men det är väl mest för att jag är tvingad till det.  
 
a - Så om du inte varit tvingad till det, hade du haft lika dåliga på jobbet?  
i - Yes förmodligen. Tyvärr! 
 
a - på vilket sätt har du fått utbildning inom lösenordssäkerhet på jobbet?  
i - Det har vi inte fått, vi har en liten argsint säkerhetsansvarig som mejlar ut lite då och då. 
Men inte någon direkt utbildning, det var mer: “Läs vår password policy. Och följ det.”  
 
a - Har detta påverkat dig? Policyn?  
i - Nä, jag visste väl om det här innan. Att de hackas mycket lösenord och att man ska byta 
typ varannan eller var tredje månad? Konstiga karaktärer eller så. Så jag var ju rätt medveten 
innan men jag är väl för oengagerad för att följa det hehe.  
 
a - Står det någonting om, vet inte om jag får fråga det men haha, men står det 
någonting om användningen av samma lösenord? Om man borde ha det eller inte?  
i - det vet jag inte, det borde ju stå det. Jag kan inte det policyn utantill.  
 
a - Har du fått kunskap från annat sätt än från jobbet? 
i - ja det är väl att man har suttit typ framför datorn. Och har allmän datorvana. Det står ju ofta 
på sajter. Typ du måste ha minst 8 karaktärer. Det är väl så man snappat upp det? 
 
a - Och hur anser du att din förmåga är att skapa säkra lösenord utifrån din kunskap?  
i - Ja den är nog väldigt bra. Sen så appliceras den kanske inte som den kunde. Men jag har 
väl sjuk koll på hur jag skulle skapa ett meckigt lösenord som inte gått att knäcka. Mer säkert 
än det jag har absolut.  
 
a - Vad anser du är minimum av tecken på ett säkert lösenord? 
i - Ja det är väl kanske 16-20 allt över det blir ju överflödigt. 45 tecken skulle ju ta en kvart att 
bara slå in det. Det känns lite så.  
 
a - Är dina så långa? 
i - Nope. hehe. Du frågade vad jag tyckte bara! 
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a - om du skulle tipsa Siri, hon kan inget om lösenord, vad skulle du säga då? 
i - Ska jag ge henne ett lösenord? 
 
a - du behöver inte ge exakt.. Mer vilken kombination? 
i - Jag skulle säga typ House fast byta ut e mot en 3:a. Hashtag och sedan mouse med en 3:a 
på slutet också. Med stort M. Så Hous3#Mous3 
 
s - Attans nu kan du ju mitt lösenord till allt. Hehe.  
a - Eller så kanske det var ditt lösenord? 
i - haha nej.  
 
a - har du några restriktioner när ni väljer lösenord på jobbet? Det sa du lite innan om.  
i - Ja, jag tror det är var tredje månad vi måste byta.  
 
a - Ja och hur måste det vara uppbyggt? 
i - Jaha du menar så, minst 8 karaktärer. 1 stor bokstav och en siffra. 
 
a - skiljer det sig mellan olika system? 
i - Nä vi kör ju AD konton, så vi har ju ett AD konto som är till alla system. Så det slår på allt 
då.  
 
a - och hur mycket vikt lägger du vid säkerheten på dina lösenord? 
i - klart man tänker lite. Jag skulle inte ha typ password. Pratar vi vikt, eller hur mycket tid 
eller hur viktigt?  
 
a - hur viktigt du tycker att det är utifrån ditt agerande?  
i - ja om man ser på mina lösenord så tycker jag ju uppenbarligen inte det är viktigt. Hehe.  
 
a - men du menar, vill ha det säkert? 
I - Jag förstår ju att det skulle vara bra att ha det säkert och jag förstår hur jag skulle behöva 
göra men det är så mycket enklare att bara knappa in. Sen kan det vara för att jag aldrig blivit 
riktigt utsatt, mer än den kinesiska snubben. Men klart om man blivit hackad och blivit av 
med typ sentimentala grejer så hade man kanske varit noggrannare. Så kan det vara. 
 
a - Hur ser du av att dela med dig av ditt lösenord till andra? 
i - Ja jag kanske är lite väl frikostig med det. Inte med jobbkonto men typ Netflix eller 
Viaplay så är det rätt lätt att be någon bara skriva in det.  
 
a - Kan du då kanske ha samma lösenord på facebook? 
i - nä jag har olika där, jag har ett för mina “lekkonto” sen annat för jobb och något för 
facebook och det.  
 
a - Det var allt! 
s - Tack!  

7.4.3 Intervjuobjekt 3: Sam 

A = Anna, S = Siri, I = Intervjuobjekt  
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A: Då vill jag gärna att du börjar med att berätta lite om din bakgrund och vad du 
jobbar med idag. 
I: Jag läste Systemvetenskap på Uppsala Universitet. Blå är mitt första jobb efter 
utbildningen, jag kom i kontakt med Blå under min utbildning, i slutet. Jag har jobbat på Blå i 
3 år nu. Jag skrev faktiskt också en C-uppsats om lösenord, som ni gör.  
 
S: Vad spännande. 
I: Jag jobbar på X Security, och jag sökte just dem för att, med tanke på min C-uppsats så 
kom jag i kontakt med dem, precis som ni gör nu, och då tyckte jag att det var väldigt 
spännande karaktärer som jobbade här och så blev det som att jag bara fick anställning till 
slut. Så jag var kanske lite lyckligt lottad att jag hamnade i den här tidiga fasen som Blå 
Security är, det är en startup fortfarande.  
 
A: Så idag jobbar du på Security? Som? 
I: Precis. Jag pysslar med identitetshantering, men IBM och deras produkter. Jag har bara 
pysslat med IBM. Det finns ju mängder av andra aktörer, typ Microsoft och Oracle, det finns 
Microfocus etc. Men de har inte jag fått pyssla med alls, det är bara IBM, och då är det 
huvudsakligen ISIM och ISAM. Och jag pyssar ungefär med samma saker som Hampus 
pysslar med, som ni intervjuade innan.  
 
A: Då kommer vi in på våra intervjufrågor. Använder du samma lösenord på flera 
konton? 
I: Ja och nej, om man får svara så. Är det privat eller utbildning? Jo det står ju utbildning eller 
jobb. För privat så kör jag att jag har, till att börja med två mejl, en seriös mejl och en 
slaskmejl, och den här slaskmejlen har jag bland annat till de här skitregistreringar för 
konstiga saker liksom, och då brukar jag använda samma lösenord till alla de här 
skräpsidorna. Men för mer seriösa sidor använder jag olika lösenord varje gång, förutom på 
några ställen kanske. För jag har ett system för det där.  
 
A: Okej, har du olika säkerhetsnivåer då? 
I: Precis, jag brukar ju ha då iallafall minst 10 symboler med siffror, versaler och sådär. Och 
jag har ofta skiljetecken, alltså specialtecken i dem också, så jag har ganska långa lösenord 
som försöker oftast vara så krångliga som möjligt. Men jag har ett system där jag kan komma 
ihåg dem ganska lätt, även om de ser krångliga ut när man ser dem.  
 
A: Vad tänker du när jag säger lösenordssäkerhet? 
I: Ja, det finns väl nästan ingenting som är 100% lösenordssäkerhet, kan man ju säga. Det går 
ju alltid att få tag på lösenord, på olika typer av sätt, eller metoder. Så lösenordssäkerhet är väl 
någonting som hela tiden utvecklas, och det blir väl säkrare och säkrare för all ny teknik som 
kommer. För det var ju ganska primitiv säkerhet för bara 10 år sen, 5-10 år sen. Och det finns 
ju mängder av olika sätt att autentisera sig nuförtiden, och det kommer ju nya tekniker, till 
exempel bankId. Det är en hyfsat ny grej som är väldigt använd just nu, iallafall i Sverige. 
Lösenordssäkerhet, det är att, det går ju alltid att få tag på lösenord, och det finns ju olika sätt 
att få tag på lösenord. Oavsett om du har det säkraste lösenordet med en massa olika tecken 
och specialtecken, så kan man alltid brute forcea, för att få fram lösenord, eller de mänskliga 
faktorerna, att få phising. Att man utger sitt lösenord till exempel i ett fejkmejl eller något sånt 
där, så det finns ju alltid den mänskliga faktorn som kan ställa till med problem, oavsett hur 
säkert lösenord man har, så finns det ju alltid snedsteg man kan göra. Så lösenordssäkerhet, eh 
ja, det är svårt att säga.  
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A: Och vad är din erfarenhet av hacking? Alltså personligen och din omgivning. Alltså 
om du blivit utsatt eller så. 
I: Jag har blivit utsatt, och jag har hackat. Jag har fått, alltså klassiska, det här med LinkedIn-
härvan, när hela deras databas blev stulen, då fick jag mitt konto hackat. Och jag har även fått 
intrång i min Gmail, min privata Gmail, på grund av oklar anledning. Då har jag ju dock en 
spårning över det där, så då kunde jag se att folk i Australien loggade in på mitt konto där, så 
då bytte jag bara lösenord och lät det vara. Och hacking själv då, under universitetet fick vi 
lära oss hur man via en speciell Linux-version, som har ett inbyggt brute force verktyg, där 
man kan skicka in en sån här lista med massa olika karaktärer och ord och allt möjligt, så den 
här algoritmen bara bläddrade igenom massa olika typer av lösenordsvarianter och så brute 
forceade den samtidigt emot ett Wifi-nätverk då. Och till slut efter kanske 24 timmar av att 
bara testa testa testa, så kommer den ju till slut hitta den rätta versionen av lösenordet. Det 
krävs ju ganska mycket dataresurser men det går. Så att ju längre tid man har, så kan ju den 
här listan bara stå och rulla hela tiden, så får man upp till slut bara “success, du har hittat 
lösenordet till det här wifit, välkommen”. Så det testade jag på ganska mycket, så när jag 
bodde i min studentkorridor så hackade jag ju olika nätverk.  
 
A: Och hur har det påverkat ditt beteende när du väljer lösenord? 
I: I och med att jag förstår att det var ganska, alltså har man tiden och har en dator som bara 
står och rullar hela tiden så spelar det ju ingen roll om jag har 20 tecken eller 10 tecken eller 
konstiga tecken, för den kommer till slut hitta mitt lösenord, om den vill. Så för mig känner 
jag mer att försvåra, så att det tar längre tid för dem att hitta, så har jag bara längre lösenord. 
Så jag tycker inte att det spelar någon roll hur krångligt lösenord man har, för det kommer ju 
ändå gå på något sätt. Och även att, en klassiker är ju att man snor eller kopierar en databas på 
en hemsida eller någonting, och då kan man ju i princip få alla lösenord och använda ens 
lösenord i klartext liksom. Så lyckas de komma över en databas så är du körd oavsett liksom.  
 
A: Och hur tror du att du kommer bli påverkad av hacking, när det kommer till 
lösenord, i framtiden? 
I: I och med att det förekommer hacking hela tiden, och det finns ju hur stora skandaler som 
helst på det här stora drakarna, LinkedIn och Gmail och det har varit Amazon. Och alla de här 
har fått sina användares uppgifter ute i fel händer, och det betyder ju att då forcar ju 
marknaden att man måste få andra sätt att autentisera sig, och jag tror att det är någonting 
som, det kommer komma mer om biometrisk autentisering, alltså till exempel fingeravtryck, 
eller ögonscanning, eller ansiktsigenkänning, som till exempel nya Samsungtelefonen har när 
man ska låsa upp den och sådär. Mycket sånt där kommer komma i framtiden. Så typ någon 
blandning mellan någon sån typ biometrisk autentisering och bankId kanske, kommer vara 
vårt typ av sätt att logga in och lösenord. Jag tror inte lösenord i klartext, alltså skriva in, 
kommer vara så vanligt, om några år. Oj nu tappade jag bort mig, vad var frågan igen? 
 
S: Tror du att utvecklingen kommer gå med så att det liksom, nu när det kommer nya 
tekniker att autentisera sig själv, tror du att hackarna kommer följa med i den 
utvecklingen? 
I: Ja absolut. Alltså om man har sån där biometrisk autentisering, det kan man ju också, alltså 
kommer någon med en pistol mot ditt huvud och säger “tryck din tumme här”, så kommer 
man ju göra det liksom. Så oavsett hur krångliga sätt man gör för hackarna liksom, så är det 
fortfarande mänskliga faktorn som är problemet. Svårt att säga.  
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A: Du har redan nämnt några, men hur anser du att din kunskap är om olika attacker? 
I: Ja, alltså jag är väl ganska. Jag vet inte, det finns ju såklart många olika typer av attacker 
som jag inte alls känner till, mest för att jag inte bryr mig. Jag inser ju hur många enkla 
redskap det finns inom till exempel Linux då, som hjälper till med hacking, som gemene man 
hur enkelt som helst kan ladda ner, för det finns ju guider på youtube och massa hemsidor och 
forum, hur man utför de här mest basic grejerna liksom. Men det här sno databaser och sådär, 
vet jag inte hur man gör faktiskt. Om det inte är någon intern individ på företaget som 
kopierar och skickar ut den.  
 
A: Vad tror du det skulle kunna få för konsekvenser för ditt företag om någon kom åt 
något eller några av dina lösenord? 
I: Ja det tror jag kan bli, alltså. Är det för Blå då?  
A: Ja. 
I: Ja alltså jag jobbar ju mycket i projekt mot kunder och om hackarna skulle komma åt mina 
lösenord till kundernas interna system så skulle det ju vara jättedåligt. Dels dålig PR för oss 
att vi är så klantiga och slarvar bort lösenord, sen så är det ju en stor säkerhetsrisk för dem, så 
de måste ju utföra massa åtgärder, att byta lösenord omkring i sin interna organisation, som 
troligen företag Blå kommer få betala för. Och uppenbarligen får väl jag någon skit för det 
också. Så det får ju inte hända liksom. Så det är väldigt noga att man använder en sån här 
password safe program när man ska ha lösenord, inte skriva lösenord i notepad och såna 
grejer. Och kanske inte använda för mycket privata hemsidor och grejer när man sitter med 
kunddatorer och sådär.  
 
A: Och vad tror du att det skulle kunna få för konsekvenser för dig personligen om 
någon kom åt dina lösenord? Alltså då tänker jag mer på dina privata konton.  
I: Det är väl att de kan se, kanske, alltså typ hitta information om mig som person, se något 
mönster. Vad jag håller på med, och de kanske kan använda mycket information om mig själv 
i blackmailing, de kanske kan registrera mig för att köpa grejer i mitt namn, de kanske kan 
hota min familj med saker. Ja det är svårt att säga. Hela ens liv är ju på Internet liksom, så 
kommer de åt de mest känslosamma grejerna liksom så kan det ju förstöra ens liv. De kan sno 
ens identitet, de kan sälja mina uppgifter till dumma aktörer liksom. Man kan ju få sitt liv 
förstört, på en dag liksom, om de kommer åt allting som man sparat på Internet.  
 
A: Och vad är viktigast för dig, säkerheten alltså, på dina jobb-konton eller privata 
konton? 
I: Mina personliga konton såklart, absolut. Det är klart jag värnar om jobbet och sådär, men 
jag bryr mig mer om mig själv än jobbet.  
 
A: På vilket sätt har du fått utbildning inom lösenordssäkerhet på jobbet? 
I: Inte alls, faktiskt. Vi har inte haft en enda utbildning kring det, bara sådär allmänt vett, 
sådär i början. Allmänt vett och etikett. Men ingen djupare utbildning faktiskt, och det har 
efterfrågats, men har det har inte hänt. Så man har fått sitta på sin fritid och fått lära sig 
mycket av de här grejerna.  
 
A: Har du fått kunskap inom området på annat sätt, och isåfall varifrån? 
I: Allt finns ju på youtube, det finns mängder av fräckt material där liksom. Men jag är väldigt 
aktiv på SweClockers, en teknikhemsida. Där skriver jag mycket om lösenord, eller säkerhet. 
Sen så följer jag många newsletters från IBM som handlar mycket om lösenord och säkerhet i 
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allmänt. Jag tittar på alla webinarer, jag brukar läsa alla newsletters och sådär. Sen är det väl 
bara allmänt nörderi liksom, man bara läser om det dagligen på IDG eller alla teknikmedier.  
 
A: Hur påverkar det dig när du väljer lösenord? Alltså den kunskapen du får när du 
läser om lösenord, hur påverkar det dig när du väljer lösenord? 
I: Det påverkar mig. Det är något jag tänker på hela tiden. Jag har ju som sagt ett privat 
system på hur jag väljer lösenord, eftersom jag ofta byter någon siffra eller någon bokstav och 
sådär. Jag har ju aldrig något lösenord som man kan se i lösenordet är jag, alltså typ exempel 
namn eller någonting som är personligt relaterat till mig själv. Av all info man läser om 
säkerhet så är man väldigt noga med att välja korrekta lösenord, och framförallt inte spara 
lösenord hur som helst. Skriva det i klartext. 
 
A: Hur anser du din förmåga att skapa säkra lösenor där utifrån din kunskap? 
I: Alltså ja, det finns ju olika verktyg för det, exempel i många hemsidor när du skriver in ditt 
lösenord på till exempel Facebook, eller skapar ett nytt konto på Facebook eller något sånt 
där, så kan du få upp såhär “vill du ha det här lösenordet?”, och så kan den ge dig förslag, 
vilket är ganska smart. Fast då sparas ju lösenordet i din webbläsare, så också kan hackas, 
men. Oj nu tappade jag bort mig, vad var frågan igen? 
 
A: Hur anser du att din förmåga att skapa säkra lösenord är, utifrån din kunskap? 
I: Jag vet inte, jag använder bara vett och etikett. Jag använder minst 10 symboler liksom, 
stora och små bokstäver, och gärna siffror och specialtecken. Och inte återanvända samma 
hela tiden. Och det är väl viktigt att inte ha för enkla lösenord helt enkelt. 
 

A: Och har ni några restriktioner på jobbet, när ni väljer lösenord? Du nämnde lite 
förut.  
S: Alltså minst antal tecken kanske, att ni måste ha symboler av något slag eller så. 
I: Ja precis. Vi har såna här regelverk på vissa ställen. Man får inte ha samma lösenord 10 
gånger i rad. Eller vad säger jag, man måste byta lösenord var 90e dag, eller jag kommer inte 
riktigt ihåg exakt. Inom en viss tidsram iallafall, och du får inte ha samma lösenord som du 
haft de senaste 10 gångerna, och det måste vara minst 10 symboler iallafall. Och det får inte 
vara något namn, alltså mitt namn, är regeln. Och så får det inte vara, av någon konstig 
anledning, å ä och ö heller. Det är nog bara för att det ska vara något så här internationellt. 
Men ja, siffror, stora och små bokstäver och specialtecken är en klassiker. Och så 10 stycken, 
och inga namn. Och byta lösenord, tror det är var 90e dag, eller 30e… Fan jag kommer inte 
ihåg. Inom en tidsram iallafall, en tidsrestriktion.  
 
A: Hur mycket vikt lägger du vid säkerheten på dina lösenord? 
I: Jag lägger kanske mer vikt än en vanlig normal person, men samtidigt så är jag väl inte så 
bry heller på det sättet. Men jag är väldigt medveten, att när jag fixar mina lösenord, att de 
måste ändå ha hyfsad säkerhet liksom. Så jag har väl lite mer än average iallafall. 
 
A: Hur ser du på att dela med dig av dina lösenord till andra? 
I: Det gör jag inte. Om det inte är ett konto som jag delar med andra, typ Netflix, eller någon 
streamingtjänst eller något spel eller sådär. Men oftast så delar jag aldrig med mig av 
någonting. Isåfall om man skapar tillsammans, ett mejlkonto eller sådär, då kan jag väl ha 
gemensamt lösenord, annars aldrig.  
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A: Nu kom jag på, det var en följdfråga jag skulle säga till dig förut som jag glömde 
bort. Och det var om restriktionerna. Du sa att du inte får ha samma lösenord som du 
haft de 10 senaste gångerna, men räcker det då att man typ byter ut en 3 mot en 4? 
I: Ja, precis. Det kan man göra. Det får bara inte vara samma som tidigare. Det räcker att bara 
byta ut en karaktär. 
 
S: Ja, det var det hela. 
I: Det är bara att skriva mejl eller vad som helst om det är något annat ni vill ha svar på. 

7.5 Bilaga 5 - Transkribering Martin Hell 

A = Anna, S = Siri, M = Martin  
 
Intervjun började med information om våra forskningsfrågor och syftet med intervjun. 
 
A: Vi läste ju artikeln om dig i Sydsvenskan. 
M: Det måste varit en gammal artikel. 
 
A: Ja, från 2015. Där pratade du om att om man exempelvis har en “såhär” bra dator 
och lösenordet är “såhär” så tar det såhär lång tid. 
M: Precis.  
 
A: Och det vill vi ha med. Sådan information skulle vi vilja använda när vi intervjuar 
personerna, för att skrämma dem. Alltså kanske fråga dem “hur ser du på 
lösenordssäkerhet, är det viktigt för dig?”. Och sen så säger vi något sånt, och så frågar 
vi igen, och ser om deras åsikt förändrats.  
M: De siffrorna som ni kanske hittade där, dels förutsätter det att man lyckats stjäla själva 
databasen med de skyddade lösenorden, och det har man ju inte uppenbart gjort på ett företag. 
Så den förutsättningen kan man ju inte bara alltid säga är sann. Och sen så förutsätter det ju 
någon specifik hashfunktion. Om ni tittar på hashfunktioner som används till att skydda 
lösenorden, som är ganska så dålig, men som många faktiskt använder i ganska stor 
utsträckning. Nackdelen med den är att den är väldigt snabb, så den går väldigt snabbt att 
knäcka. Den datorn vi använder här på våra laborationer, vi gör ju det på våra laborationer 
bara för att visa hur snabbt det kan gå, så testar den 10-15 miljarder per sekund, vilket är 
ganska många. Vi har en demo som vi kör varje år när gymnasiestudenter kommer hit, så vi 
berättar lite hur det fungerar med lösenord, hur man attackerar dem och hur man knäcker dem 
och sånt och så kör vi en demo då. Och då har vi ju en riktig databas som är stulen från ett 
riktigt webbföretag, och så knäcker vi lösenorden där. Och beroende på vilken metod man 
använder, jag tror vi knäcker 25% av 100 000 lösenord, och det gör vi på en minut. Där är nog 
inte 100 000, men där är säg 80 000 lösenord, och 25% knäcker vi på en minut, vilket är 
ganska många. Alltså man ser på skärmen, man kan bara scrolla ner alla lösenord som vi 
knäckt. 
 
A: Hur svårt är det att komma åt de här databaserna? Jag antar att alla skyddar med 
olika…? 
M: Ja alltså vi har ganska mycket fokus på webbtjänster nu, nu fokuserar ni ju internt på 
företag. 
 



Hantering av lösenord  Siri Aall Flood, Anna Wengle 

 

- 80 - 
 

A: Ja men också personers privata, alltså tänk typ Facebook och sådär. 
M: Det som vissa företag kanske är mest oroliga för är att någon kommer åt deras anställdas 
konto och kan komma åt känslig information från det hållet. Men tittar ni på webbtjänster 
såsom Facebook till exempel, eller egentligen alla webbtjänster ni kan tänka er, de är ju mer, 
eller åtminstone lika mycket fokuserade på att skydda användarnas lösenord. Så om jag har ett 
konto på Facebook till exempel, så vill ju jag att Facebook ser till att skydda mitt konto så att 
ingen kan attackera mitt lösenord genom att attackera Facebook, för de kan stjäla mitt 
lösenord genom att sätta en pistol mot mitt huvud, men det är inte så intressant kanske. Men 
om de kan stjäla 5 miljoner lösenord på en gång genom att attackera en sårbarhet i Facebooks 
tjänst, så läcker det ut jättemycket information därmed. Så där måste ju Facebook faktiskt se 
till att skydda de här databaserna. Så det första steget egentligen i de här attackerna är ju att 
stjäla databasen, och det kan man göra på lite olika sätt. Det vanligaste är att man använder så 
kallade SQL-injektioner som ni kanske hört talas om, att man använder sårbarheter i hur, vi 
fortsätter med Facebook som exempel, Facebooks web-server pratar med databasen som 
lagrar lösenord, så där kan finnas sårbarheter hur de implementerar kommunikationen där. 
Och den sårbarheten kan man utnyttja genom att jag kan skicka in specifika kommandon till 
Facebook istället för mitt lösenord, så kan jag skicka in ett annat kommando som pratar med 
Facebooks databas, och som skickar tillbaka alla lösenorden till mig. Det är en jättevanlig 
attack. Så ser man de här attackerna på nätet, att det har läckt ut en massa lösenord, nästan 
alltid denna typ av attack det handlar om. Men så är det en nivå till av skyddet, så i den här 
databasen så lagrar man ju inte lösenorden i klartext, utan man lagrar dem hashade. Man 
applicerar en envägsfunktion på själva lösenordet, så det som lagras är inte abc som lösenord, 
utan istället en slumpmässig sträng som kommer lagras i den här databasen. Och utifrån denna 
slumpmässiga strängen kommer vi inte kunna räkna ut ditt lösenord, det är hela poängen med 
det. Du kan inte gå baklänges i den här funktionen och räkna ut vad lösenordet är. Så det är ju 
jättemycket skydd. Det handlar om hur gör vi de här funktionerna på ett bra sätt. Och ett mål 
är ju att göra funktionerna ganska så långsamma, för när jag väl stulit den här databasen, mitt 
enda sätt att försöka återskapa lösenorden är att testa lösenorden ett och ett, så den testar först 
a, och sen testar b, och sen testar c, och någon gång kommer jag till abc, och då testar jag den, 
applicerar den här hashfunktionen, jämför med det som står i databasen. Då kan jag se, om det 
är samma sak som står i databasen som det jag lyckats räkna ut, ja då har jag lyckats återskapa 
lösenordet. Och ju snabbare den här funktionen är, desto fler hashfunktioner kommer man ju 
kunna testa. Och i det exemplet vi hade var vi uppe i 15 miljarder per sekund, för att det är en 
jättedålig funktion. Eller dålig och dålig, det är en funktion som inte är skapad för det 
ändamålet, men det är i en övrigt en väldigt populär funktion, för man kan använda 
funktionen på olika sätt, och lösenord är ett sätt. Ofta när man använder hashfunktioner är det 
för att du vill skydda, du vill göra en checksumma på data till exempel, du vill skydda 
integriteten på data, och då vill man att det ska gå snabbt. För om du ska generera en 
checksumma på en DVD-skiva till exempel, då har du 4GB att gå igenom, och då vill man att 
det ska gå ganska så snabbt. Då skapar man de här hashfunktionerna som är jättesnabba så att 
det inte blir en massa fördröjning, för det vill man inte. Men när du skyddar lösenord så vill 
du inte att det ska gå snabbt, det behöver liksom inte ta en nanosekund att beräkna den här 
hashen, utan tar det en millisekund så är det okej. Du har liksom råd att vänta en millisekund 
när du ska logga in på Facebook, men det har man inte tänkt på, så jättemånga företag som 
använder den här har inte tänkt på detta, så de använder fortfarande de här klassiska 
hashfunktionerna som är väldigt snabba, som är tillverkade för att vara snabba, för att skydda 
sina lösenord. Vilket är en väldigt dålig idé. Man har jobbat på det de senaste åren men det 
finns fortfarande exempel på att man använder samma gamla dåliga hashfunktioner, trots att 
det finns bra nuförtiden. Och har du då kanske 10 000 gånger långsammare, ja då tar det 10 
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000 gånger så lång tid att knäcka lösenorden. Så istället för att tänka 15 miljarder per sekund 
så får vi dividera det med 10 000, och det blir ju plötsligt jättemycket bättre. Där är 2 steg i de 
här attackerna. Dels är det att försöka stjäla databasen med de skyddade lösenorden, och sen 
att försöka knäcka lösenord när du har en databas. Det är ganska applicerbart om du sitter vid 
en vanlig dator, ja till exempel om jag har Windows här, så kan jag hitta databasen på 
Windows, och försöka knäcka lösenorden där. Så om ni till exempel skulle ha ett konto lokalt 
här på min maskin, så skulle jag kunna gå in och dumpa den databasen och försöka attackera 
den databasen, för att hitta era lösenord. Så har jag ju liksom stulit den trivialt, genom att jag 
bara sitter här, så kan jag ta den databasen. Men om du tittar på webb-tjänster så är det en 
annan situation, du kan inte bara åka ut till Facebook och sätta sig vid deras datorer och 
dumpa databasen. Om du kommer in och lyckas göra det så kan du göra så mycket andra 
saker, så då kanske det inte är så intressant bara med databasen. Så fokuset är liksom att kan 
jag härifrån stjäla Facebooks databas och sen försöka knäcka lösenorden. Facebook gör det ju 
troligtvis ganska bra. Men det behöver inte betyda att man gör det bra för att man är stora, för 
Yahoo hade problem för några år sedan, Adobe hade problem med detta för några år sen, 
LinkedIn hade problem med detta. Alltså det är jättemånga superstora företag som har haft 
jättestora problem med såna saker. Det räcker liksom inte att man är ett stort företag för att 
lösa problemet, det är nästan skrämmande. 
 
A: Ja och tänk bara alla banker som blivit drabbade. Informationen de håller är ju 
väldigt känslig. 
M: Ja den är väldigt känslig. Tittar du på svenska banker så är de ju typiskt väldigt bra, de har 
ju tvåfaktorsautentisering, så de har ju både ett lösenord och någonting annat. Till exempel så 
måste du ha ditt kontokort tillsammans med en dosa, eller du har en dosa där det finns en 
hemlig nyckel inuti hårdvaran i själva dosan, som banken också har, och så skriver du in en 
kod i den här dosan och då räcker det inte med lösenord, utan du måste ha lösenord och den 
här dosan.  
 
A: Om man pratar om säkerhet på lösenord, för i artikeln som du är med i så sa ju du 
att man ska “hänga på en svans”. 
M: Det var Sydsvenskan som konstruerade det, det var inte jag. Jag pratade inte alls om det 
när jag var där, utan det var efter när jag var klar som någon som sa “hur ska jag välja ett bra 
lösenord?” och då kom jag på liksom, ja men gör såhär. Så tar de det som en jättegrej. Men 
sen när jag började tänka på det, det är ingen jättedålig grej egentligen. När man utföra de här 
attackerna, du vill ofta inte gå igenom alla kombinationer av tecken, alltså bokstäver, siffror 
och specialtecken, så för att kunna gå igenom tillräckligt många lösenord så går vi till 
exempel bara igenom stora bokstäver, små bokstäver och siffror, och så struntar vi i 
utropstecken och frågetecken och sånt, för det är så få som använder det ändå. Till exempel. 
Eller så vissa tänker att alla bara kör stora bokstäver, så vi struntar i alla små bokstäver. Min 
tanke där var att om du tar med en från varje kategori så tvingar du dem att faktiskt välja att 
gå igenom alla de här kategorierna, för att kunna knäcka lösenordet. Gör man det, så blir det 
ju så väldigt många fler lösenord möjliga, vilket innebär att det tar längre tid att knäcka 
lösenord, du kan inte knäcka lika långa lösenord.  
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