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Abstrakt 
I dagens samhälle är lösenord en central del av var människas vardag. Medvetenheten 

om vikten av ett säkert lösenord och vilka hot mot informationssäkerheten som existerar 

är en viktig del av en organisations säkerhetsarbete. Arbetet undersökte hur studenter på 

Linnéuniversitetet hanterar sina lösenord samt hur medvetna de är om existerande hot 

och attacker som kan äventyra lösenordets integritet. För att samla in data genomfördes 

en enkätundersökning. Ett program skapades med syfte att betygsätta användarnas 

lösenord och på ett pedagogiskt vis utbilda dem i hur ett säkert lösenord skapas. 

Resultaten visade att studenter i hög grad återanvänder lösenord och att det finns 

skillnader mellan olika grupper i graden av säkerhetsmedvetenhet. De som mottagit 

någon form av utbildning inom IT-säkerhet har större kunskap om hot och attacker, 

samt hanterade sina lösenord på ett mer säkert sätt. 

 

Abstract 
In todays society, passwords are a central part in the daily routine of the common man. 

The importance of a safe password and knowledge of what threats against information 

security exists, is an important part of an organization’s security. This work studied how 

students at the Linnaeus University handles their passwords and how aware they are of 

existing threats and attacks that can compromise the integrity of their password. A 

survey was done to collect data, and a program was created with the purpose of grading 

the users passwords and in an educational way teach them how to create a secure 

password. The results showed that students reuse their passwords frequently and that 

there are some differences between groups regarding their security awareness. Those 

who have received some sort of education concerning IT-security had greater 

knowledge about threats and attacks, and they also handled their passwords with a more 

secure manner. 

 

Nyckelord 
Lösenordshantering, lösenord, säkerhetsmedvetenhet, säkerhet, IT-säkerhet, 

lösenordsanalyserare, lösenordsanalys, lösenordsmätare. 
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1 Inledning 
I dagens samhälle använder sig nästan alla företag, myndigheter och organisationer av 

någon form av IT-struktur, det kan vara allt från den enklaste kassa-apparat till stora och 

komplexa företagsnätverk. En undersökning gjord av SCB 2012 visar att 98 % av alla 

företag i Sverige med mer än 10 anställda använder datorer, och lika stor andel har 

tillgång till internet [1]. I den digitala tidsåldern ger denna IT-struktur tillgång till ett 

flertal hjälpmedel såsom PR-resurser, lagring och arkivering av digitala dokument och 

filer, hantering av ekonomiska resurser samt en mängd andra funktioner. Baksidan med 

digitaliseringen är att nya säkerhetsproblem visar sig. Svagheter och säkerhetshål gör 

det möjligt för attackerare att komma åt känslig information. Det sägs att företags IT-

struktur inte är starkare än den svagaste länken. I många fall är det den mänskliga 

faktorn som utgör denna svaghet [2]. 

 

Alla användare har en roll i datornätverket, även om det är en student på ett universitet 

eller en högt uppsatt anställd i ett företag. Med denna roll följer rättigheter och principer 

för vad användaren får utföra på sin dator, eller vilka resurser på nätverket den får 

komma åt. Den mänskliga faktorn spelar in i säkerheten. Skapandet av ett starkt 

lösenord bidrar till ett första hinder för en möjlig stöld av användarkontot. I det fall att 

ett lösenord blir stulet eller äventyrat, kan hela nätverket och dess resurser utsättas för 

en stor risk, beroende på rollen av det aktuella användarkontot. 

 

1.1 Tidigare forskning 
Det har gjorts en hel del studier på området lösenordshantering bland användare. 

Studierna tenderar visa att användare bryr sig om säkerhet, men däremot saknar 

förståelse för vad som gör ett lösenord bra eller dåligt [3]. Komplexa lösenord som 

användaren blivit tilldelad är också svårarare att komma ihåg än om användaren själv 

fått skapa det [3]. 

 

En studie gjord 2006 på 49 studenter visade att majoriteten av användarna hade tre eller 

färre lösenord totalt som användes till olika online-tjänster [4]. Lösenorden 

återanvändes flera gånger, och i takt med att studenterna skaffade konton på fler tjänster 

online ökade denna återanvändning [4]. Den vanligaste anledningen som angavs till 

varför de återanvände lösenordet var att det var lättare att komma ihåg, den näst 

vanligaste anledningen att de hade för många konton [4]. När de blev tillfrågade om 

vilka hjälpmedel som användes för att komma ihåg lösenordet var det egna minnet 

vanligast [4]. Deltagarna fick även skatta vilka olika grupper de trodde skulle ha störst 

chans att knäcka ett av deras lösenord. Cirka 52 % angav vänner som mest kapabla, 

jämfört med 11 % som angav att en hacker utan någon personlig anknytning skulle ha 

störst möjligheter [4]. Slutsatserna som drogs från studien var att deltagarna trots sin 

utbildning och sin tekniska kompetens ofta inte var medvetna om hur olika attacker gick 

till. Tillgängliga tekniska hjälpmedel hade heller inte ökat deltagarnas förmåga att 

hantera sina lösenord, utan återanvändning av lösenord var vanligt förekommande och 

såg ut att öka över tid [4]. 

 

För att göra det lättare för användare att välja säkra lösenord finns det en rad 

applikationer tillgängliga. I en studie från 2012 med nära 3000 deltagare undersöktes 

effekten av sådana program. Studien delade in deltagarna i 15 grupper där de fick skapa 

lösenord med en av 14 olika programvaror för betygsättning av lösenord, samt en 

kontrollgrupp som skapade lösenord utan dessa program. Resultatet visade att 

deltagarna valde längre lösenord i grupperna som hade lösenordsmätare än de som 
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saknade den. Det var också större sannolikhet att lösenord som valts utan mätare 

knäcktes av forskarnas lösenordsknäckar-algoritm. Typen av “lösenordsmätare” som 

visade sig vara mest effektiv i att guida användarna rätt var tydliga mätare som gav 

användaren feedback både med text och något visuellt stimuli (ex. en mätare som fylls) 

[14]. 

 

En annan undersökning samlade in 1200 lösenord från anställda i Storbritannien och 

kom fram till att användare tenderar att välja lösenord som säger något om dem. 

Användarna tänker att “lösenordet ska summera essensen av personen i ett ord” [4]. 

 

1.2 Problemformulering 
Säkerhetsmedvetenhet hos studenter är en viktig del i den allmänna säkerheten i ett 

universitets nätverk, då människan oftast är den svagaste länken i en IT-infrastruktur 

[2]. Ett universitets nätverk består av en stor mängd användare. Var och en av dessa 

utgör en potentiell risk för äventyrande av uppgifter som kan hamna i orätta händer. 

Genom en användares mailkonto kan en attackerare ta reda på dess kontakter och på så 

vis skicka ut spam-mail till hela domänen. Även om datornätverket, som studenten 

använder sig av, krypterar all trafik som färdas över det och även krypterar 

lösenordslagringen i en säker databas blir denna säkerhet betydelselös om attackeraren 

kan lista ut vilket lösenord användaren har. 

 

1.3 Syfte och frågeställning/hypotes 
Genom att använda en enkät med flervalsfrågor är förhoppningen att få in en stor 

datamängd som kan användas för att dra kvantitativa slutsatser. Syftet med 

undersökningen är att utreda hur studenters lösenordshantering och 

säkerhetsmedvetenhet ser ut på Linnéuniversitet år 2013.  Följande frågeställningar är 

skapade för besvara syftet:  

 

- Finns det någon korrelation mellan utbildning inom IT-säkerhet och 

säkerhetsmedvetenhet? 

- Hanterar studenter sina lösenord med säkerhet i åtanke? 

- Är studenter medvetna om vilka hot och attacker som kan äventyra ett lösenords 

integritet? 

 

Undersökningen baseras på hypoteser utformade efter tidigare studier i ämnet som 

kommit fram till följande: användare har dålig kunskap om vilka attacker de kan 

utsättas för [4]; användare vet inte hur man skapar ett säkert lösenord [3]; användare 

använder samma lösenord till flera olika tjänster [4].  

 

2 Bakgrund 
Hemliga koder utgör en oumbärlig del av våra moderna liv. De används för att läsa 

mail, ta ut pengar från bankomat, begränsa åtkomst till våra trådlösa nätverk och 

kryptera vår mest privata data. Oavsett om de benämns som lösenord, PIN-koder, koder, 

eller något annat, är de alla hemliga nycklar som används för att ge åtkomst till 

skyddade delar av våra liv [11]. Det traditionella sättet att autentisera sig på är genom 

att använda lösenord. Processen består av två steg, det första steget kallas identifikation, 

där du berättar för datorn vem du är, det andra steget kallas autentisering, där du bevisar 

för datorn att du är den du utger dig för att vara genom att presentera ett lösenord. 

Servern för autentisering kontrollerar uppgifterna du försett den med och antingen ges 
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eller nekas du åtkomst [12]. 

 

2.1 Teori 
Inloggningsuppgifter kan ha olika funktioner. Online kan inloggning dels användas för 

att skydda användarens uppgifter eller resurser, men i andra fall kan det bara handla om 

att identifiera användaren för webbplatsens egen skull (en online-tidning exempelvis) 

[4]. I det fall att användarautentisering används, har lösenord en stor roll i 

autentiseringsprocessen då det är någonting som användaren har kunskap om. 

Autentiseringsprocessen bör innehålla information i olika former, exempelvis någonting 

som användaren vet, har eller är [8]. Användaren har kunskap om sitt lösenord, alltså 

någonting användaren vet. Ett annat sätt kan vara någonting användaren har, exempelvis 

ett smartcard som används för autentisering vid både fysiska säkerhetsåtgärder samt 

inloggning på datorer. Slutligen kan säkerhetssystem använda sig av biometriska 

autentiseringsmetoder, exempelvis scanning av en användares iris eller fingeravtryck, 

och detta är någonting användaren är [8].  

 

För att ett lösenord ska vara motståndskraftigt när det kommer till olika metoder för att 

knäcka lösenord bör de vara komplexa. När det kommer till lösenords komplexitet är 

det främst två faktorer som är av relevans, nämligen dess längd och dess variation av 

innehåll. Vidare bör ett komplext lösenord bestå av minst tre element, alltså själva 

uppbyggnaden av lösenordet består av tre delar som kan vara relaterade till varandra 

eller inte. De tre elementen kan namnges komplexitet, sekretess och unikhet. Varje 

element bidrar till möjlig slumpmässighet [13]. Ett krav som kan ställas på ett lösenord 

är att man ska bygga lösenordet, inte komma på det. Det bör bestå av flera ord, minst 

tre, och vara lätt för användaren att komma ihåg, möjligtvis genom någon mental bild 

som användaren kan bygga upp. Ett sätt att skapa ett lösenord med hög komplexitet är 

att använda kombinationer av specialtecken, stora och små bokstäver tillsammans med 

siffror, detta blir dock vanligtvis svårt att komma ihåg och risken att användaren skriver 

ner lösenordet ökar. Lösenordet kan komma upp i samma, eller ännu bättre, komplexitet 

och svårighetsgrad genom att det byggs av långa strängar med osammanhängande ord 

och på så vis blir lättare att komma ihåg [13].  

 

Det är inte helt ovanligt att användare väljer dåliga lösenord. Blir de istället tvungna att 

bygga lösenordet enligt en rad kriterier ökar sannolikheten för att de skriver ned det på 

en Post-it och placerar denna på datorskärmen [12]. För att ett lösenord ska förbli 

hemligt finns en rad riktlinjer att följa. Dela inte lösenordet med någon, undvik att spara 

lösenordet i webbläsaren, ta bort mail som innehåller lösenord, logga ut från tjänster 

(stäng inte bara webbläsaren), vidta försiktighet vid hemliga frågor och svar, byt alltid 

lösenord som genereras automatiskt [13]. 

 

När det kommer till lagring av lösenord finns tre grundläggande metoder. Varje gång ett 

lösenord matas in, måste systemet på något vis kunna bestämma om det inmatade 

lösenordet är korrekt. Någonting måste lagras [11]. Det första sättet innebär att 

lösenordet lagras i klartext, då ingenting görs för att förvränga lösenordet 

överhuvudtaget. Detta är inte en säker metod då alla som kan se databasen har tillgång 

till samtliga lösenord i klartext. På samma sätt kan en hacker komma åt databasen 

utifrån och läsa systemets alla lösenord i klartext [11]. Det andra sättet innebär att 

lösenordet krypteras och lagras. Kort sagt lagras lösenordet och skyddas av ett annat 

lösenord. Får någon tillgång till detta lösenord kommer de även ha systemets alla 

lösenord. Att kryptera lösenorden är marginellt bättre än att lagra dem i klartext [11]. 

Det tredje sättet innebär att lösenordet hashas, en kryptografisk funktion som 
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matematiskt omvandlar lösenordet till en sträng av tecken som representerar lösenordet. 

Resultatet av denna funktion går inte att vända på för att få fram lösenordet i klartext. 

När denna metod tillämpas, hashas lösenordet och värdet lagras i databasen. Vid 

inloggning genomförs samma matematiska funktion på det angivna lösenordet vilket 

jämförs med den lagrade hashen i databasen, stämmer dessa överens släpps användaren 

in i systemet [11]. 

 

Det finns flera saker som kan stå i vägen för att användare ska få utbildning i 

säkerhetsmedvetenhet eller ens vara mottagliga för den. För att användaren ska vara 

mottaglig för utbildningen behöver denne vara motiverad [15]. Informationssäkerhet 

kan av många ses som tråkigt. Ett annat hinder för utbildningen kan vara att 

organisationen/företaget/universitetet inte anser sig ha tid eller pengar att lägga på sådan 

utbildning [15]. Om utbildning väl ges måste den vara lättillgänglig för personer med 

olika kompetens, bakgrund och inlärningstekniker [15]. Forskning har visat att mycket 

av den utbildning av anställda som äger rum är förgäves, eftersom användarna inte 

överför kunskapen de lärt sig till verkliga situationer [16]. För att göra utbildning inom 

informationssäkerhet effektiv behöver således de som utbildas både motiveras och 

förstå vilka risker som finns för att de faktiskt ska applicera det utbildningen försökt 

lära dem i verkliga livet [16]. 

 

Ytterligare ett problem som existerar när det kommer till lösenordshantering är  

användares återanvändning av lösenord i system som ligger utanför nätverket. Detta är 

ett problem som universitetets IT-ansvariga inte kan styra över. Exempelvis kan 

användaren, för enkelhetens skull, registrera sig på en e-handelsida med samma 

användarnamn och lösenord som används i sitt arbets- eller universitetsnätverk. Plötsligt 

sprider sig problemet till den IT-ansvariga för denna webbplats då deras 

lösenordsdatabas innehåller ett användarnamn och lösenord som kan leda till inloggning 

på andra tjänster, nätverk eller sidor. Fortsätter användarna på samma sätt, sprider sitt 

användarnamn och lösenord till flera sidor och tjänster, är det bara en tidsfråga innan en 

av dessa databaser blir äventyrad eller utsatt för informationsstöld och skapar en 

dominoeffekt [17]. Med den stulna informationen kan nu attackeraren komma åt 

användarens tjänster och identifiera sig som denna. Ifall användaren har en högt uppsatt 

roll på ett företag innebär detta en stor säkerhetsrisk och sannolikheten för stöld av 

viktig företagsdata ökar. För att förhindra att detta händer är det återigen utbildning av 

användarna som är den smidigaste och billigaste lösningen, då utbildningen ger dem 

kunskap att inte återanvända lösenorden [17].  

 
2.1.1 Begrepp 

Följande underrubriker behandlar olika former av attacker eller tekniker som är 

relaterade till attacker vilka syftar till att hacka någons lösenord. 

 

Keylogger 

En keylogger har till uppgift att samla in användares input från tangentbordet som 

senare kan användas till att extrahera användarnamn och lösenord ur. Den insamlade 

datan kan antingen sparas lokalt på disk eller skickas till attackeraren via nätverket [5]. 

En keylogger är antingen en fysisk enhet som sätts mellan datorn och tangentbordets 

kontakt eller någon form av mjukvara. 

 

Brute force-attack 

Brute force-attacker fungerar genom att attackerarens automatiserade system går 

igenom alla möjliga kombinationer av tecken. Om en brute-force-attack sker offline mot 
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ett hashat lösenord kan ett lösenord testas på samma tid det tar för datorn att genomföra 

hasningen [6]. Beroende på vilken hashningsmetod som använts tar det olika lång tid. 

En vanlig hemdator kan genomföra över 180 miljoner MD5-hashningar per sekund [6]. 

MD5 är en kryptografisk hashfunktion som har flera användningsområden, men som 

bland annat kan användas till att lagra lösenord utan att dessa sparas i klartext [6]. 

 

Dictionary-attack 

En dictionary-attack är en form av brute-force attack som fungerar genom att en ordlista 

loopas igenom av ett program som testar varje ord i listan mot det lösenord som ska 

knäckas [6]. Får en attackerare exempelvis tag i en lista med lagrade lösenord i hashad 

form kan en dictionary-attack utföras för att få fram vad det hashade lösenordet är i 

klartext. Detta görs genom att jämföra de hashade orden i ordlistan med de hashade 

lösenorden. För att en dictionary-attack ska gå att genomföra krävs föjande 

förutsättningar: lösenorden ska vara ord som finns med i ordlistan och får inte vara 

saltade [6]. 

 

Saltning 

Saltning är ett sätt att skydda hashade lösenord mot att knäckas om de skulle komma i 

orätta händer. Själva saltet är en slumpmässigt genererad sträng tecken som sparas i 

klartext tillsammans med användarnamnet lösenordet och saltet sammanskrivet i hashad 

form. När en användare loggar in i systemet och skriver in sitt lösenord letas saltet för 

användaren fram, läggs till efter lösenordet som användaren matat in, varpå lösenordet 

och saltet tillsammans hashas och jämförs mot det lagrade resultatet. En brute-force- 

eller dictionary-attack med saltade lösenord blir betydligt mer krävande, eftersom varje 

enskild användare har ett unikt salt och attacken måste göras mot varje enskild 

användare [7]. 

 

Social Engineering 

Ett sätt för en attackerare att få fram känslig information på, är genom att ringa upp en 

användare och på något vis lura denna användare att ge ifrån sig känsliga data, som 

användarnamn och lösenord. Ett exempel kan vara att attackeraren uppger sig vara 

nyanställd på IT-avdelningen för företaget och behöver användarens 

inloggningsinformation av en anledning. Om användaren inte är uppmärksam kanske 

användarnamn och lösenord uppges i förtroende, och attackeraren har tillträde till 

systemet [8]. 

 

Phishing 

Phishing är en form av attack som istället för att förlita sig på svagheter i systemet 

utnyttjar sättet människor interagerar med ett system eller tolkar meddelanden [9]. En 

phishing-attack kan gå till på följande sätt: användaren får ett e-mail som ser ut att 

komma från en legitim källa. Användaren ombedes följa en länk som leder till en 

webbsida som ser ut att tillhöra den legitima avsändaren och ber användaren att ange 

någon form av kritisk information, kanske användarens inloggningsuppgifter. Denna 

information lagras och kan senare utnyttjas för skadliga ändamål.  

 

Entropi 

I lösenordssammanhang talas det ofta om ett lösenords entropi. Entropin är en statistisk 

parameter som kan användas för att avgöra styrkan i ett lösenord. Det som ligger till 

grund för ett lösenords entropi är hur många olika kombinationer som längden och 

teckenurvalet i lösenordet möjliggör [10]. Entropin brukar anges i bitar. Om ett försök 
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att knäcka ett lösenord genom en brute force-attack görs och lösenordet har en entropi 

på 32 bitar kommer samtliga möjliga kombinationer ha testats efter 2
32

 försök.  

 

Lösenordets entropivärde i bitar räknas fram genom att multiplicera bitvärdet per tecken 

med antal tecken i lösenordet. Bitvärdet per tecken ges genom (log2 n) där n är antal 

möjliga tecken i decimalform. Entropi uträknat på detta sätt stämmer dock endast om 

lösenordet är helt slumpmässigt konstruerat. Lösenord skapade av människor tenderar 

dock att vara baserade på ord och därför inte ha sann slumpmässighet i sin uppbyggnad 

[10]. Om lösenordet är skapat av en människa uppskattas första tecknet ha en entropi på 

4,6 bitar för att sedan sjunka gradvis och sedan hamna på en nivå på ca 1,5 bitar per 

tecken efter 8 tecken [10]. 

 

3 Metod 
Den metod som används för att genomföra arbetet är kvantitativ. En enkätundersökning 

kommer att utföras för datainsamling på en population bestående av studenter vid 

Linnéuniversitetet gällande deras säkerhetsmedvetenhet. Primärt fokus kommer att ligga 

på lösenord och lösenordshantering. Enkäten kommer att utformas i enlighet med 

frågeställningen för att relevant information ska kunna samlas in. Enkätfrågorna  

kommer utformas utifrån tidigare arbeten inom området, artiklar, uppsatser och 

litteratur. Insamlad data från enkätundersökningen kommer sedan sammanställas och 

analyseras med syftet att besvara frågeställningen. 

 

Arbetet kommer även generera ett program för analys av lösenords styrka och 

komplexitet. Detta program ska även ge återkoppling till användaren genom bedömning 

av lösenordets styrka, generella tips för ett starkare lösenord, information om kända 

attacker och hur långt tid lösenordet tar att knäcka enligt fasta kriterier. Algoritmen för 

analys av lösenordens styrka kommer till stor del att bygga på teorier från [11]. 

Resultatet av studien kommer att vara en kartläggning av säkerhetsmedvetenheten hos 

studenter vid Linnéuniversitetet och deras förhållningssätt till lösenordshantering. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Undersökningen kommer utföras med kvantitativ metod och deduktiv ansats. 

Kvantitativ metod används för att bearbeta, ordna, beskriva och analysera data av 

numerisk natur. Vetenskapen vid bearbetning av kvantitativ data kallas statistik. I detta 

arbete kommer deskriptiv statistik användas för att i siffror förklara det insamlade 

materialet och på så vis belysa forskningsproblemet [18]. Vid deduktiv ansats dras 

logiska slutsatser som anses giltiga om de är logiskt sammanhängande. Det innebär 

nödvändigtvis inte att slutsatsen stämmer överens med verkligheten [19]. Att arbeta 

deduktivt kännetecknas av att utifrån allmänna principer och befintliga teorier dra 

slutsatser om enskilda företeelser. Vid deduktivt förfarande anses objektiviteten stärkas 

i forskningen då den utgår från befintlig teori och påverkas således i mindre grad av 

forskarens subjektiva uppfattningar [20]. Vald metod och ansats anses väl lämpade för 

undersökningens utformning, eftersom arbetet kommer rikta sig till ett stort antal 

respondenter där förhoppningen om möjligheten att dra generella slutsatser på 

populationens olika kategorier vilar. Vidare tar en enkätundersökning begränsad mängd 

tid i anspråk jämfört med en kvalitativ studie. En högre grad av objektivitet erhålls även 

då författarnas åsikter inte direkt kan påverka respondenternas svar. 
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3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen kommer ske genom en enkät med flervalsfrågor. Detta val beror på att 

ingen av de övriga teknikerna ger möjlighet att komma åt den information som 

efterlyses på ett effektivt vis. Vid datainsamling via enkäter är det vanligt med 

anonymitet och konfidentialitet, i förstnämnda fall går det inte härleda vem som har 

svarat på enkäten och vid konfidentialitet är det enbart forskarna som är medvetna om 

vem som besvarat vad, där numrering av enkäter är förekommer. Enkäten kommer vara 

anonym och endast ställa några kontrollfrågor för att verifiera demografi och 

institutionell tillhörighet. Tanken är att jämföra olika grupper sinsemellan. 

 

Ett problem vid enkätundersökningar är att respondenterna inte alltid ser nyttan med att 

svara på dessa. Det är viktigt att motivera de utvalda och att de förstår att deras bidrag 

har betydande roll för undersökningen. Enda möjligheten till att informera och motivera 

de tilltänkta repondenterna är via missivet, en kortare text som ska innehålla allt av 

relevans för undersökningen. När en enkät utformas med fasta svarsalternativ innebär 

detta hög grad av strukturering och standardisering. Alternativet är att använda 

ostrukturerade frågor där stort utrymme ges att fritt formulera svaret. Standardisering 

avser frågornas utformning och inbördes ordning. Fasta svarsalternativ genererar 

möjligheten att utföra kvantitativ analys för att besvara frågeställningar [21]. 

 

Dokumentstudier är en teknik för insamling av information som kan användas för att 

besvara frågeställningar rörande faktiska förhållanden och faktiska skeenden. Begreppet 

dokumentstudier omfattar traditionellt sådant som är nedskrivet, senare har det kommit 

att omfatta filmer, bandupptagningar, fotografier för att nämna några. Vid 

dokumentstudier är källkritik av stor vikt då forskaren måste förhålla sig till författaren 

av dokumentet och de olika faktorer som påverkar dennes framställning av skeendet. 

Omfattande dokumentstudier är en krävande process och tar mycket tid i anspråk. 

Skevhet i materialet riskerar att uppkomma om valet faller på material som enbart 

stödjer forskarens egna idéer [21]. Anledningar till att en dokumentstudie inte tillämpas 

i detta arbete beror på de ovan förklarade egenskaperna. De frågor som ställs besvaras 

inte med något som finns dokumenterat, då studien är samtida. Utöver det bedöms inte 

en tillräcklig tidsmängd finnas till hands.  

 

Kvalitativ intervju är en teknik som används när syftet är att upptäcka och identifiera 

egenskaper och beskaffenheten hos något, kanske den intervjuades livsvärld eller 

uppfattningar om något fenomen. Denna teknik ger ofta intervjupersonen stort utrymme 

att svara med egna ord, detta benämns som låg grad av standardisering [21]. Det vara en 

krävande form av informationssamling och varje intervju kan omfatta en till tre timmar. 

Vidare ska syftet med dessa vara att öka informationsvärdet och skapa ett fundament för 

djupare och mer fullständig förståelse för de fenomen som studeras [22]. Forskaren som 

intervjuar har stor press på sig i och med att denna riskerar att hämma intervjupersonen, 

genom språkbruk, gester och kroppsspråk [21]. Kvalitativ intervju kommer inte vara 

tillämplig i denna studie, främst med tanke på att den eftersträvar djup hos 

intervjupersoner, något som inte eftersöks i och med vår frågeställning. Där 

tidsmängden som finns tillgänglig blir bristfällig om tillräckligt underlag ska genereras 

med denna teknik. 

 

En teknik som är vanlig vid studier av lokalsamhällen och slutna system är observation. 

Forskaren spenderar då tid tillsammans med den grupp som ska undersökas. 

Observationens längd varierar och även om gruppen känner till närvaron av en 

observatör eller ej [23]. Likt de andra teknikerna som belyses ovan tillåter inte 
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observation oss att undersöka de frågor som är av relevans för arbetet. En observation 

som hade genererat det underlag arbetet eftersöker hade inneburit ett stort tidsanspråk 

och blivit problematiskt i och med den etiska aspekten, då lösenord är känslig 

information. 

 
3.2.1 Urval 

Den population som för studien är intressant att undersöka är studenter vid 

Linnéuniversitetet. Målet för undersökningen är satt till minst 100 respondenter för att 

få tillräckligt underlag till att dra generella slutsatser och även öka dess precision, då det 

ökar chansen för mångfald hos respondenterna. Den totala mängden respondenter 

påverkas av hur länge enkäten exponeras. För att kontrollera att undersökningen når rätt 

målgrupp inkluderas en fråga i enkäten som efterfrågar vilken institution respondenten 

tillhör. Distribution av enkäten kan komma att medföra viss överrepresentation av vissa 

grupper och därmed påverka resultatet av undersökningen. Med några kontrollfrågor 

kommer detta pareras för att kunna ställa de olika grupperna i populationen mot 

varandra och jämföra dessa. Undersökningen förlitar sig på att missivet (se Bilaga A) är 

tillräcklig motivation för att genomföra enkäten sanningsenligt. Skevhet i 

undersökningen i form av avsiktliga felsvar förväntas inte förekomma i en sådan 

utsträckning att resultatet ska påverkas. 

 
3.2.2 Genomförande 

För att konstruera enkätfrågorna användes artiklar, uppsatser, litteratur och empiri. 

Förståelse av enkäten har varit av stor vikt, vid formulering av enkätfrågorna har några 

vanliga riktlinjer och regler följts: att undvika långa frågor, ledande frågor och att 

använda ett enkelt och lättförståeligt språk. Detta för att undvika feltolkning av 

enkätfrågor som i förlängningen leder till att respondenterna svarar på något annat än 

vad enkätfrågan avser att undersöka, då resultatet blir missvisande. Enkäten i sin helhet 

finns bifogad som bilaga.  

 

Via Google Docs skapades enkäten och distribution gjordes via maillistor, nyhetsbrev 

och Facebook. En länk till enkäten bifogades med dessa medium och skickades 

tillsammans med missivet. Maillistorna är Linnéuniversitetets interna och ordnades av 

en individ med behörighet att använda dessa. Dessa listor innehöll samtliga studenter 

tillhörande Teknikinstitutionen vid Linnéuniversitetet. Nyhetsbrevet gick ut till 

Ekonomistudenter vid Linnéuniversitetet och möjligheten gavs vid kontakt med 

ansvarig person för detta. Enkäten spreds också på Facebook via ordförande i en av 

studenföreningarna i Kalmar, en högre spridning förväntades i och med omfattande 

kontaktnät. I samband med att dessa kommunikationer upprättades, exponerades även 

enkäten. Från den 2 maj 20:45 till den 10 maj 10:30, då det beslutades att en veckas 

exponering var tillräcklig för att generera det nödvändiga underlaget. Att enkäten 

konstruerats via Google Docs innebär också att information per automatik samlats in. 

 

3.3 Analys 
Analys av underlaget kommer ske genom att populationen grupperas utefter 

institutionell tillhörighet, uppskattad kompetens inom området och huruvida utbildning 

eller ej har erhållits inom IT-säkerhet. För att analysera de delar av relevans, bryts 

grupperna ur den totala populationen och jämförs mot varandra. Fördelningen kommer 

baseras på tre kontrollfrågor i enkäten. 
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3.4 Reliabilitet och validitet 
För att säkerställa undersökningens reliabilitet kommer ett stickprov som jämförs med 

resultaten från enkäten genomföras. Stickprovet består av samma frågor som enkäten 

och skickas ut till de två största svarsgrupperna (baserat på institutionstillhörighet) från 

den ursprungliga enkätundersökningen. Om resultatet från stickprovsundersökningen 

liknar svaren från den ursprungliga undersökningen kan reliabiliteten i denna stärkas 

[24].  

 

Undersökningens validitet är svårare att kvantifiera. De frågor som enkäten innehåller 

behandlar på olika sätt aspekter av lösenordshantering och kunskapen om olika hot och 

attacker. Frågor angående hur många lösenord som används eller det eventuella 

återanvändandet av dessa ger ett kvantifierbart mått på hur användare hanterar sina 

lösenord. De rent kunskapsbaserade frågorna ger en uppfattning om användarens 

medvetenhet om attacker och hot, men eftersom de inte behöver svara på innebörden av 

attackerna går det inte att avgöra hur tillförlitliga dessa svar är. Liknande problematik 

existerar när respondenterna själva uppmanas skatta sin datorkunnighet, då det är upp 

till respondenterna att avgöra vad datorkunnighet innebär. 

 

3.5 Enkäten 
Datainsamlingen sker genom en enkät med flervalsfrågor. Enkäten består av 37 frågor 

som behandlar lösenordshantering, kunskaper om attacker, samt olika beteenden eller 

förfaranden som påverkar informationssäkerheten. Frågorna i enkäten skapas genom att 

utgå från en lista över ett antal kriterier för hur ett säkert lösenord utformas[13]. Utöver 

detta har frågor formulerats för att utreda respondenternas kunskap om vanliga attacker. 

Enkäten besvaras anonymt online genom en funktion i Google Docs. Då arbetet sker 

under en begränsad tid och deltagandet är helt frivilligt räknas det inte med svar från 

samtliga studenter. Istället kommer en tidsbegränsning på en vecka sättas från det att 

enkäten skickas ut till det att undersökningen avslutas och data kan börja bearbetas. När 

datainsamlingen är genomförd kommer datan bearbetas, analyseras och diskuteras. Det 

antas även att användare som fått information eller utbildning inom IT-säkerhet kommer 

ha en högre medvetenhet än de som inte har har fått det. Enkäten är uppdelad i följande 

fem delar. 

 

IT-säkerhet 

Syftet med dessa delfrågor är att ta reda på studentens generella kunskapsnivå när det 

kommer till IT-säkerhet. Ifall vanliga attacker känns vid samt om någon utbildning i 

ämnet erhållits av studenten. Enkäten innehåller 10 frågor som hör till delen som 

avhandlar IT-säkerhet. 

 

Studentkonto 

Dessa delfrågor undersöker hur studenten hanterar information i anslutning till 

studentkontot. Om lösenordet används till andra tjänster, om det blivit bytt, om det 

skrivs ned, om studenten memorerat det eller inte. Här undersöks även om mailen som 

tillhandahålls av skolan används för privata tjänster. Enkäten innehåller 10 frågor som 

gäller studentkontot. 

 

Privat 

Delfrågorna undersöker hur studenten hanterar sina privata lösenord. Med vilken 

frekvens dessa byts på mailkonton och även olika webbplatser. Hur många lösenord 

som används, ifall samma lösenord förekommer på flera tjänster. Enkätdelen undersöker 
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även om något program används för att hantera lösenord, om de skrivs ned och om 

studenten upplever skillnad i säkerhet vid surfande hemma eller i skolan. Enkätdelen 

som nämns privat innehåller 8 frågor. 

 

Lösenord 

Här undersöks ett av de lösenord som används av studenten. Huruvida någon annan 

känner till lösenordet, om det tros ge resultat vid en sökning på Google, om det är 

memorerat och ifall det innehåller någon form av personlig information. Enkätdelen 

innehåller 4 frågor avseende ett specifikt lösenord. 

 

Allmänt 

De sista delfrågorna undersöker främst populationens demografi och efterfrågar kön, 

ålder och institutionstillhörighet. Även den uppskattade kompetensnivån hos studenten 

gällande datorer, hur många aktiva mailkonton som innehas, ifall ett särskilt mailkonto 

används för mindre viktiga saker. Samt ifall studenten anser om universitetet bör ha en 

grundläggande utbildning inom IT-säkerhet för samtliga studenter. Enkätdelen allmänt 

innehåller 7 frågor. 

 

3.6 Programmet 
Programmet är skrivet i C# och är tänkt att kunna användas som en del i utbildning 

inom lösenordshantering eller IT-säkerhet. Programmet används inte för att undersöka 

något relaterat till arbete, utan är snarare tänkt som en grund för vidare arbete.  

Användaren matar in en sträng innehållande lösenordet och får av programmet tillbaka 

ett betyg på skalan 0-100 på hur starkt lösenordet är, tillsammans med en text som 

förklarar vad användaren hade kunnat göra för att stärka upp lösenordet ytterligare. 

Utöver betyget och texten får användaren tillbaka en uppskattning på hur lång tid det 

skulle ta för en vanlig hemdator att knäcka lösenordet genom en brute force-attack. 
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Efter att lösenordet matats in gör programmet en rad olika saker för att bedöma 

lösenordets styrka. Först jämförs lösenordet mot en svensk och en engelsk ordlista. 

Jämförelsen görs med metoden “equals” och är case-sensitive (versal måste matchas 

med versal osv.). Om lösenordet matchar något av orden i ordlistorna registreras detta i 

en variabel. Steg två i programmet är en analys av lösenordets teckensammansättning 

och längd. Antal tecken räknas och lösenordet delas in i en array av tecken som matchas 

mot fyra olika arrayer innehålllande olika typer av tecken (versaler, gemener, siffror och 

specialtecken). Beroende på hur många olika teckengrupper lösenordet innehåller 

tecken ifrån kommer användaren få olika feedback. Återfinns lösenordet i en av 

ordlistorna blir användaren uppmärksammad på detta och vilka risker det medför. 

 

För att räkna ut hur lång tid det skulle ta för en dator att knäcka lösenordet genom en 

brute force-attack gör programmet ett antal olika beräkningar. Först och främst måste 

det fastställas hur många olika teckengrupper lösenordet består av för att kunna 

bestämma entropin per tecken (dvs. hur många olika varianter av tecken som finns). 

Entropin per tecken i bitform multiplicerat med antal tecken i lösenordet ger hur många 

bitar lösenordet är på. Genom att dividera värdet med antalet försök per sekund en dator 

kan utföra fås en tidsangivelse på hur lång tid det tar att knäcka lösenordet. I 

programmet antas det att en vanlig hemdator kan göra 25 miljoner försök per sekund. 

Författarna är dock väl medvetna om att detta är en grov uppskattning och att det 

givetvis finns hemdatorer som är både betydligt snabbare och långsammare. Det finns 
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dessutom specialbyggda datorer för konsumentmarknaden som hävdar att de kan 

genomföra 2,8 miljarder försök per sekund [25]. Uträkningen är baserad på att 

lösenordet är valt helt slumpmässigt med så många olika tecken som teckenentropin 

anger. Detta stämmer dock inte överens med hur lösenord valda av människor brukar se 

ut och den tid som programmet returnerar till användaren är av denna anledningen 

längre än tiden det egentligen skulle ta. Uträkningen tar inte hänsyn till hur en eventuell 

attack skulle genomföras, i vilken ordning olika lösenord testas i en brute force-attack 

exempelvis, utan är enbart baserad på antal möjliga teckenkombinationer entropin i 

lösenordet medger. Tanken med uträkningen är således inte att ge något exakt resultat, 

utan snarare en ungefärlig uppskattning. 

 

Längre lösenord och högre grad av variation i teckengrupperna genererar högre poäng. 

Lösenordet får även poäng om det inte matchar något av orden i listorna det jämförs 

med. Om det endast består av tecken från en av teckenkategorierna får lösenordet 

minuspoäng. För de första 8 tecknen i lösenordet ger varje tecken 4 poäng. Består 

lösenordet av fler än 8 tecken tilldelas varje resterande tecken 6 poäng. Poängsättningen 

baserat på antal olika teckengrupper är inte helt linjär. Innehåller lösenordet endast 

tecken från en grupp får lösenordet 10 minuspoäng, två grupper ger 5 pluspoäng, tre 

grupper ger 15 pluspoäng och fyra grupper ger 30 pluspoäng. Slutligen tilldelas 

lösenordet 15 pluspoäng om det inte återfinns i någon av de ordlistor det jämförts mot. 

 

Poängen kan aldrig hamna över 100 eller under 0. Eftersom längdalgoritmen ger poäng 

per tecken och det inte finns någon begränsning i hur långt lösenordet får vara skulle 

poängen egentligen kunna bli oändligt höga. Utdelandet av minuspoäng gör även att ett 

väldigt kort lösenord med tecken ur en kategori skulle kunna få en totalpoäng som är 

negativ. För att undvika poäng utanför gränserna ligger en bit kod längst ner som ger 

poängen 100 om lösenordet får 100 poäng eller mer, och 0 om lösenordet skulle få 

negativa poäng. Ett lösenord som ger 100 poäng är exempelvis A3!£$p@ssw0rd 

eftersom det innehåller tecken från samtliga grupper, inte är ett ord som återfinns i en 

engelsk eller svensk ordlista och är 13 tecken långt. 

 

Algoritmerna som används för betygsättningen av lösenordet är egenhändigt 

komponerade enligt principerna att det som gör ett lösenord starkt är att det innehåller 

tecken från samtliga teckengrupper och är över åtta tecken långt [14]. Det är givet att ett 

lösenord som får 0 poäng av vårt program kommer vara mindre säkert än ett som får 

100 poäng, men det är svårare att vara säker på att ett lösenord som får 70 poäng 

nödvändigtvis är mindre säkert än ett som får 90. För att kunna avgöra programmets 

validitet är man förmodligen tvungen att jämföra inmatade lösenord med hur lång tid 

det tar för en dator att knäcka dem. 

 

4 Resultat och analys 
Enkäten har resulterat i svar från 126 studenter på Linnéuniversitetet och dessa är från 

olika institutioner på universitetet. Institutionenerna med flest antal respondenter är 

Institutionen för Datavetenskap, Fysik och Matematik och Ekonomihögskolan. Detta 

ger resultat som möjliggör jämförelse mellan de olika institutionerna. Analysen 

kategoriserar respondenterna i tre olika svarsgrupper för jämförelse; de studenter som 

har utbildning inom IT-säkerhet mot de som inte har utbildning (Grupp 1), 

Ekonomihögskolan mot Institutionen för Datavetenskap, Fysik och Matematik (Grupp 

2) och slutligen jämförs de som betygsätter sin datorkunnighet som lägre med de som 

anser sig ha högre datorkunnighet (Grupp 3). De olika grupperna kommer nämnas vid 

ett samlat gruppnamn för lättare förståelse och en lättare översikt i resultaten.  
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Översikt av alla svar 

 

 
För att få en översikt på vilka studenter och institutioner som deltar i undersökningen 

har enkäten en fråga om vilken institution som studenten studerar vid. Deltagandet från 

Institutionen för Datavetenskap, Fysik och Matematik(DFM) är högst, följt av studenter 

hos Ekonomihögskolan*. 

 
En av frågorna visar att lite mer än hälften av de deltagande studenterna har fått någon 

form av utbildning inom IT-säkerhet, medan resten inte har fått någon utbildning alls 

eller inte vet om de blivit utbildade. 
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De två attacker som studenterna visar sig ha minst kunskap om, är social engineering 

och dictionary-attacker. Övriga frågor om attacker svarar studenterna annorlunda på, där 

merparten av de svarande vet vad attackerna och hoten handlar om. 
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Vid frågeställning om hur många lösenord studenterna använder svarar majoriteten att 

de använder 4-6 olika lösenord, men näst vanligast är att de använder fler än 10 

lösenord, tätt följt av de som endast använder 1-3 olika lösenord. 

 
 

Enkätsvaren visar att nästan 82% av de deltagande använder samma lösenord på flera 

tjänster. 
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När studenterna ställs inför uppgiften att betygsätta sin egna datorkunnighet blir 

resultaten varierande. På en skala från 1-7 svarar mer än hälften att deras kunskap är i 

den övre delen på skalan. 

 
Ungefär 76% av de deltagande har ett mailkonto som de använder för oviktiga saker. 
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Nästan tre fjärdedelar av studenterna anser att Linnéuniversitetet bör ha en 

grundläggande IT-säkerhetsutbildning för samtliga studenter. 

 
I enkäten ombeds respondenterna att tänka på ett av sina privata lösenord för att svara 

på frågor om. Hela 30 % av de svarande har delat sitt lösenord med någon annan. 
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22 % av de svarande tror att en sökning på Google skulle ge träffar på deras lösenord. 

 

 
17,5 % av respondenterna svarar att lösenordet innehåller någon form av personlig 

information. 
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Majoriteten av studenterna som svarar på den utskickade enkäten är i åldern 18-25. Det 

finns ett fåtal deltagande som är 42-49 år gamla, samt ett fåtal deltagare som är över 50 

år. 

 

Jämförelse av de som fått utbildning inom IT-säkerhet med de som inte fått det 

För att kunna svara på hypotesen om de som fått utbilning i IT-säkerhet har en högre 

säkerhetsmedvetenhet har en jämförelse gjorts mellan respondenter som fått utbildning i 

IT-säkerhet och de som inte fått det. Gruppen som inte fått någon utbildning utgör 41% 

av respondenterna, gruppen som fått utbildning antingen av Linnéuniversitetet eller på 

annat håll utgör 54% respondenterna. De fem frågor som behandlar kunskap om vilka 

attacker som finns visar tydliga skillnader i kunskapsnivå mellan respondenter som fått 

utbildning i IT-säkerhet (Grupp U)  jämfört med de som inte fått någon (Grupp IU). 

 
I Grupp U svarar 82 % att de vet vad en phishing attack är, jämfört med 33 % i Grupp 

IU. Detta är frågan av de fem hot/attack-frågorna som störst andel Grupp U svarat ja på. 
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På frågan om social engineering är trenden liknande. 

Frågan om brute force-attacker visar även den på stora skillnader. 

Av de fem frågorna om olika hot/attacker mot IT-säkerhet är det frågan om keyloggers 
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som störst andel av Grupp IU svarar ja. Det är dock fortfarande stor skillnad mellan de 

olika grupperna. 

Frågan om dictionary-attacker är den som minst antal i båda grupperna vet vad det är. 

 

På frågan om man använder studentkontots lösenord på andra konton är skillnaden inte 

lika stor som de rent kunskapsbaserade frågorna. En majoritet i båda grupperna svarar 

nej, även om majoriteten är större i Grupp U än i Grupp IU. 
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I likhet med frågan om återanvändning av studentkontots lösenord visar frågan 

“Använder du samma lösenord på flera tjänster?” att en klar majoritet av båda 

grupperna gör detta. Återigen är det en större majoritet i Grupp IU än i Grupp U. 
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I båda grupperna är det vanligast att man totalt har 4-6 lösenord totalt. Den stora 

skillnaden mellan grupperna i denna fråga är att Grupp U i större utsträckning har över 

10 lösenord, samtidigt som det är mer vanligt förekommande att Grupp IU har 1-3 

lösenord.  

 

Jämförelse mellan studenter på institutionen för Datavetenskap, Fysik och 

Matematik(DFM) och studenter på Ekonomihögskolan 

De största grupperna som svarat på enkäten är dessa två grupper; studenter hos DFM 

och studenter på Ekonomihögskolan. Just dessa grupper valdes ut för jämförelse i 

resultaten på grund av den förväntade skillnaden i kunskap om datoranvändning och IT-

säkerhet. Den totala summan av studenter är 96 deltagande, just i dessa grupper. 75 

studenter från DFM och 21 från Ekonomihögskolan.  

 

Den fråga där det genast märks en stor skillnad i de två grupperna är frågan “Har du fått 

någon utbildning inom IT-säkerhet”. Hos ekonomstudenterna är det endast 14% av de 

deltagande som hade blivit utbildade inom IT-säkerhet, resterande deltagare har ingen 

utbildning alls inom IT-säkerhet. Studenterna på DFM är i högre grad utbildade, både 

hos Linnéuniversitetet och utanför. 51% av de deltagande från DFM svarade att de är 

utbildade hos Linnéuniversitetet och 21% svarade att de har utbildning från andra 

källor. 23% av DFM-studenterna har svarat att de inte har någon utbildning och de 

resterande visste inte om de fått något utbildning inom området. 

Frågan “Hur många olika lösenord använder du dig av?” visar också varierande resultat 

mellan de två grupperna. En trend att använda ett större antal lösenord om man är 

student hos DFM visas, och vanligast hos ekonomstudenterna är att använda endast 1-3 

lösenord. Dock är det vanligast hos DFM-studenter att använda sig av 4-6 lösenord, och 

detta är även vanligt hos ekonomstudenterna. 
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En av de frågor där svaren har störst skillnad är “Har du ett mailkonto som du använder 

till oviktiga saker?”. Även här visar sig DFM-studenterna ha en klar majoritet på ett av 

de två svarsalternativen. 87% av de deltagande hos DFM använder en mail-adress 

endast för oviktiga saker. Hos ekonomstudenterna är det endast 47% som använde sig 

av en sådan mail. 

När grupperna ställs inför frågan hur datorkunniga de är blev det blandade resultat, dock 

visar DFM-studenterna en klar majoritet som tycker att de har stor datorkunnighet 

medan ekonomerna har en större spridning i vad de anser vara sin kunskap om datorer.  

 

Jämförelse mellan datorkunnighet 1-4 och 5-7 

När det kommer till jämförelsen mellan de olika graderna av datorkunnighet som de 

deltagande har fått betygsätta sig själva i, visar resultaten stora skillnader. 

Svarsgrupperna delas upp i två grupper där en lägre halva, 1-4 (Grupp 1), och resterande 

grader, 5-7 (Grupp 2), jämförs. Där enkäten frågar om studenternas kunskap angående 

ett antal olika attacker och risker syns en klar skillnad mellan de två grupperna. Grupp 

2, som har betygsatt sig i den högre delen av skalan, visar sig ha mycket högre kunskap 

om de olika riskerna, medan Grupp 1 har en majoritet av svar som visar på att de inte 

har kunskap om dessa attacker. 
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Här syns några av de större skillnaderna och en trend utvecklas där Grupp 2 fortsätter ha 

högre kunskap inom området. 
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Fortsatt höga siffror som påvisar att det finns en högre kunskap om hot och attacker hos 

de som betygsatt sig som datorkunniga. 

 

När enkäten frågar de deltagande studenterna om de har blivit ubildade inom IT-

säkerhet vid något tillfälle visade det sig att Grupp 2 har totalt 63% utbildade deltagare 

medan grupp 1 har 32%. Av de i Grupp 2, som har utbildning, är 37% utbildade av 

Linnéuniversitetet och 26% utbildade utanför universitetet.  

Undersökningen visar slutligen att de som säger sig ha högre datorkunnighet använder 

sig i större utsträckning av en mail-adress för oviktiga saker eller skräppost. 
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En stor del av de med högre datorkunnighet har någon form av utbildning inom IT-

säkerhet. Hela 63% svarar att de har mottagit någon utbildning, inom och utanför 

Linnéuniversitetet. I gruppen som betygsatt sig att vara mindre datorkunniga har endast 

32% av de deltagande utbildning inom IT-säkerhet. 

 

Stickprov 

I syfte att undersöka tillförlitligheten av enkätsvaren genomförs en 

stickprovsundersökning bestående av totalt 18 respondenter varav hälften består 

studenter på Institutionen för Datavetenskap, Fysik och Matematik och den andra 

hälften består av studenter från Ekonomihögskolan. Resultatet från stickprovet finns 

tillsammans med resultatet från den totala populationen i sin helhet i Bilaga C. Vid en 

jämförelse av de två undersökningarna kan det konstateras att resultaten i stora drag 

liknar varandra. I vissa frågor skiljer svaren sig åt mellan de olika grupperna, men 

samma tendenser går att se hos dem. Eftersom sammansättningen av 

stickprovsgruppens insitutionstillhörigheter skiljer sig något från den totala 

populationens sammansättning kan detta förklara de skillnader i resultat som 

framkommit. 

 

 

5 Diskussion 
Sett till hela populationen ger svaren på vissa frågor anmärkningsvärda resultat. Att 

nästan en tredjedel av de svarande har delat ett personligt lösenord med någon annan ger 

en fingervisning om hur stor del av de svarande som har bristfällig lösenordshantering. 

Att mer än en femtedel av de svarande tror att ett googlande på lösenordet skulle ge 

resultat innebär troligen att samma andel har ett lösenord som är sårbart vid en 

dicitionary-attack. En nästan lika stor andel svarar att lösenordet innehåller någon form 

av personlig information. Om ett lösenord innehåller personlig information kan en 

attackerare via sociala medier eller liknande skaffa sig kunskaper som kan hjälpa denne 

att genomföra en attack. 

 

5.1 Utbildade och icke utbildade inom IT-säkerhet  
Denna jämförelse utförs mellan de studenter som svarar att de har mottagit någon form 

av utbildning inom IT-säkerhet (Grupp U) och de studenter som säger sig vara utan 

nämnda utbildning (Grupp IU). 
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När de ställs inför frågan angående upprepad användning av privata lösenord på flera 

tjänster visar en klar majoritet av båda grupperna att de gör detta. Ungefär 90 % av 

Grupp IU uppger sig använda samma lösenord till flera tjänster jämfört med 71 % av 

Grupp U. En skillnad på nästan 20 procentenheter mellan de två grupperna talar till IT-

säkerhetsutbildningens fördel, även om det givetvis är mindre bra att en majoritet i 

denna grupp också återanvänder lösenord. Detta beror troligtvis oftast på 

bekvämlighetsfaktorn som spelar in när man väljer lösenord, och visar på det stora 

problemet med lösenord överlag - en vanlig användare har så många olika tjänster att 

det blir svårt att ha unika lösenord på varje tjänst om denne vill kunna dessa utantill. 

Skillnaden mellan grupperna beror troligen på en lägre medvetenhet om riskerna med 

lösenordsanvändning hos Grupp IU. 

 

Resultatet från frågan om studenterna använder samma lösenord på studentkontot som 

de gör på andra konton visar att svaren mellan de två grupperna skiljer sig åt. I båda 

grupperna har en klar majoritet svarat att de inte använder lösenordet på flera ställen. 

Men andelen som återanvänder studentlösenordet är c:a 10 procentenheter högre hos de 

som inte fått någon utbildning. Även om skillnaden är liten mellan de två grupperna ser 

det ut att finnas viss korrelation mellan utbildning inom IT-säkerhet och en säkrare 

inställning till sitt datoranvändande.  

 

Den stora skillnaden i svaren på hur många lösenord som används är att en större andel 

av  Grupp IU har 1-3 lösenord samtidigt som en större andel av Grupp U använder sig 

av 10 lösenord eller fler. Majoriteten i bägge grupperna svarar dock att de använder sig 

av 4-6 lösenord. Ju fler lösenord en användare har, desto mindre är risken att 

användarens andra tjänster blir äventyrade om ett lösenord blir kapat. Eftersom enkäten 

inte frågar efter hur många tjänster med inloggning respondenten använder sig av kan vi 

dock inte vara säkra på att användandet av fler lösenord automatiskt innebär mindre 

återanvändning - kanske är det bara så att de med färre lösenord använder sig av färre 

tjänster. 

 

På de frågor som rapporten lyfter fram visas en generell bild av lösenordshantering samt 

säkerhetstänk hos studenterna. I samtliga frågor där det finns någon signifikant skillnad 

mellan svaren från Grupp U och Grupp IU är det Grupp U:s svar som i större 

utsträckning visar på en högre säkerhetsmedvetenhet. De som är utbildade har, via sin 

utbildning, fått lära sig om de olika attacker och hot som kan åsamka skada eller 

äventyra säkerheten hos deras användarkonton, samt vikten av att använda många 

lösenord och hur dessa lösenord ska hanteras. 

  

5.2 DFM- och Ekonomstudenter 
Grupp 2 är en jämförelse mellan de två institutioner som hade störst antal deltagare: 

Institutionen för Datavetenskap, Fysik och Matematik (DFM) och Ekonomihögskolan. 

Det förväntade resultatet är att det ska vara stor skillnad mellan dessa studenter 

beroende på deras utbildnings inriktning. Eftersom studenter hos DFM studerar tekniska 

program och kurser finns där antagligen ett bakomliggande intresse för datorer och 

teknik som möjligtvis kan bringa kunskaper om risker och hot och kanske även ett 

allmänt säkerhetsrelaterat tänkande. 

 

Den första frågan som visar en större skillnad är den angående utbildning inom IT-

säkerhet. Endast 14% av de svarande studenterna på Ekonomihögskolan säger sig ha 

mottagit utbildning inom IT-säkerhet, dock från källor utanför universitetet. Studenterna 

hos DFM har däremot totalt 72% utbildade studenter, av vilka 51 procentenheter är 
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utbildade hos Linnéuniversitetet och resterande 21 procentenheter hos externa källor. En 

möjlig förklaring till detta är att många av studenterna hos DFM har gått kurser inom 

IT-säkerhet eller tidigare jobbat med IT och därför fått någon sorts utbildning inom 

ämnet. 

 

Nästa fråga som jämförs är den om hur många olika lösenord studenterna använder sig 

av. Ett intressant resultat i denna fråga är hur många som svarar att de använder sig av 

10 eller fler olika lösenord, då det endast är 9,5% av ekonomstudenterna men hela 30% 

hos DFM-studenterna.  

 

Slutligen utförs en jämförelse mellan svarsresultaten i frågan om hur studenterna själva 

betygsätter sin datorkunnighet. Betygsättningen är en skala från 1 till 7 där det högsta 

värdet är expert och det lägsta inte kunnig alls. Även här speglas datoranvändningen och 

utbildningen hos studenterna, men det är inte helt givet att de tekniska studenterna hos 

DFM anser sig vara datorkunniga, då vissa av dem har betygsatt sig som 3 och 4. Dessa 

siffror över datorkunnigheten hos studenterna kan användas för att reflektera över de 

tidigare svaren eftersom detta spelar en relativt stor roll i deras användande. 

 

5.3 Självskattad datorkunskap 
Den sista gruppen som undersöks i rapporten är den grupp där självskattningen på 

datorkunnigheten har delat upp populationen i två delar, de som har betygsatt sitt mellan 

1 och 4 samt de som har betygsatt sig mellan 5 och 7. Genom att ställa de två grupperna 

mot varandra kan man se på skillnader i säkerhetsmedvetenhet samt lösenordshantering 

hos de deltagande baserat på datorkunskap. 

 

Denna grupp visar resultat liknande de två andra jämförelsegrupperna. Det beror 

antagligen på att det till stor del är samma delar av populationen som tillhör de olika 

grupperna. De som anser sig ha hög datorkunskap är troligen utbildade inom IT-

säkerhet eller en del av DFM.  

 

5.4 Allmän diskussion 
I grupperna som delar upp respondenterna baserat på självskattad datorkunskap samt 

baserat på om de genomgått IT-säkerhetsutbildning eller inte, finns stora likheter i hur 

svaren ser ut. Jämförelsen mellan dessa grupper visar att de med högre datorkunskap 

och de som har någon form av IT-säkerhetsutbildning har bättre kunskaper om 

existerande attacker och hot, än de med lägre datorkunskap eller utan utbildning. En 

majoritet av de med hög självskattad datorkunskap har fått någon form av utbildning 

inom IT-säkerhet. Det svårt att avgöra om skillnaderna i kunskap beror på 

säkerhetsutbildningen eller grad av datorkunskap då de till stor del tillhör samma 

population - de som skattat sin datorkunskap som hög har också till stor del genomgått 

utbildning i IT-säkerhet.  

 

På frågan om studenterna använder en e-mailadress enbart för “oviktiga ärenden” (en 

skräpmailadress) går det att se liknande trender mellan grupperna DFM och de med hög 

datorkunskap jämfört med grupperna ekonomstudenter och de med lägre datorkunskap. 

Nästan hela populationen av DFM-studenter (87 %) och de med högt skattad 

datorkunskap (84 %) svarade att de använder en sådan mailadress. Hos 

ekonomstudenterna och de med lägre skattad datorkunskap är användandet av denna 

sorts mailadress lägre (48 % resp. 58 %). De studenter som använder sig av en 

skräpmailadress spenderar antagligen mycket tid på Internet och är förmodligen vana 
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användare av webbplatser och online-tjänster. De har en instinktiv känsla för en 

webbplats legitimitet och är mer försiktiga med hur de sprider sina mailadresser. Därför 

använder de en separat adress för att undvika att bli störda av eventuella nyhetsbrev 

eller spam-mail på sin vanliga mailadress. 

 

De med utbildning i IT-säkerhet och de med högre skattad datorkunskap var bara som 

mest marginellt bättre på att inte använda lösenordet till studentkontot på andra ställen 

än grupperna de jämfördes mot. Att inte återanvända lösenordet ser istället ut att hänga 

samman med att lösenordet som används är det som studenten blivit tilldelat. Nästan 

lika stor del av de som anger att de använder det tilldelade lösenordet svarar att de inte 

använder samma lösenord på andra ställen. 

 

Att en person har kunskap om vilka hot och attacker som existerar betyder dock inte att 

personen automatiskt kommer skydda sig mot dessa potentiella hot. Människan är ofta 

begränsad i sitt tänkande och hot mot integriteten hos ett användarkonto kan vara för 

abstrakt för att kännas verkligt. Detta i kombination med bekvämlighet är en möjlig 

förklaring till varför en majoritet av samtliga undersökta grupper återanvänder lösenord, 

även i de fall en stor andel av gruppen är medvetna om vilka attacker som finns. 

 

5.5 Vidare distribution 
För att sprida kunskapen om de resultat som framkommit ur studien kommer rapporten 

och en populärvetenskaplig kort version av denna (se bilaga E) skickas till IT-

avdelningen och kommunikationsenheten på Linnéuniversitetet. De kommer även få ta 

del av källkoden till programmet och använda det som underlag för eventuell utveckling 

av det.  

 

5.6 Slutsats 
Slutsatser som kan dras av den genomförda undersökningen är att 

säkerhetsmedvetenheten hos studenter till stor del verkar bero på hur hög 

datorkunskapen är eller om någon utbildning inom IT-säkerhet genomgåtts. Sett till hela 

populationen går det konstatera att återanvändandet av lösenord är problematiskt hög. 

Även om ett studentkonto kanske inte innehåller någon värdefull information eller 

kritisk data är det ett problem om personen förhåller sig likadant till lösenordshantering 

när denne kommit ut i arbetslivet. För att höja kunskapsnivån om vad som är bra praxis 

vid hantering av lösenord samt vilka risker och hot som existerar bör universitetet 

inkludera någon form av IT-utbildning för samtliga studenter, kanske i samband med att 

de får inloggningsuppgifter till universitetets datorer. 

 

5.7 Möjliga felkällor 
En stor del av svaren som kommit in till enkätundersökningen är från samma institution, 

Institutionen för Datavetenskap, Fysik och Matematik. Detta kan skapa en viss skevhet i 

översikten på resultaten, då antalet deltagande inte är lika stort hos de olika 

institutionerna. De största grupperna som jämförts är Ekonomihögskolan och DFM, 

men antalet deltagande skiljer med 54 personer mellan de två grupperna.  

 

Den mjukvara som användes för att skapa enkäten och sammanställa svaren var Google 

Docs, och denna funktion Google Forms sammanställde svaren med en metod som 

orsakade en bugg i det grafiska gränssnittet. När alla svar kommit in och skulle 

analyseras upptäcktes det att vissa svar inte visades grafiskt. Det gick att se svaren i 

översikten på hela dokumentet men den ursprungliga datan var oåtkomlig. Detta blev 
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anledning till att dessa frågor inte kunde tas med i resultat- och diskussionsdelen av 

arbetet. 

 

6 Fortsatt arbete 
Den del som har störst potential för framtida utveckling och forskning kring är delen i 

arbetet som handlar om programmet för lösenordsutvärdering. Programmet har inte 

blivit testat annat än av gruppdeltagarna. För att säkerställa och utreda programmets 

funktion bör vidare tester på en större population genomföras. Programmet har enbart 

utvecklats under arbetets förlopp har därför inte uppnått sin fulla potential. Några 

funktioner som skulle kunna implementeras i programmet är ett grafiskt gränssnitt för 

att underlätta utvärderingen för användarna, men även förbättra pedagogiken kring de 

delar som utbildar användarna i hur man skapar ett säkert lösenord. Detta skulle kunna 

skapas i ett webbgränssnitt för att underlätta spridning via en webbplats. En koppling 

till RSS-flöden från erkända ordböcker på både svenska, engelska och även listor med 

kända lösenord skulle försäkra att programmet har ordentliga och legitima ordlistor att 

jobba mot. 

 

Med avsikt att fortbilda studenter på universitetet skulle ett arbete kunna genomföras 

där en grupp studenter deltar i en utbildning inom IT-säkerhet och lösenordshantering,  

för att sedan undersöka resultaten av denna utbildning. Eftersom IT-miljöer ständigt 

utvecklas och uppdateras är det viktigt att underhålla kunskapen hos användarna. Ett 

sådant arbete skulle möjligtvis kunna upplysa universitetet om en potentiell 

säkerhetsbrist hos deras användare och i förlängningen leda till en utbildning inom IT-

säkerhet för alla studenter på universitetet. Det tidigare nämnda programmet skulle med 

fördel kunna användas, i sin utvecklade form, för att lära studenterna skapa säkra 

lösenord. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Missiv 
Hej, 

 

Vi är tre studenter som studerar IT-teknikerprogrammet vid Linnéuniversitetet. Vårt 

examensarbeteavser undersöka studenters säkerhetsmedvetenhet vid Linnéuniversitetet. 

Detta görs genom enenkätundersökning på 37 flervalsfrågor som tar cirka 5 minuter att 

besvara. Vår förhoppning är attresultatet ska ge oss en bild av hur säkerhetsmedvetna 

studenter vid Linnéuniversitetet är år 2013. 

 

 

Med examensarbetet vill vi belysa vikten av säkerhetsmedvetenhet, något som är 

högaktuellt i vårtmoderna samhälle och kommer förbli det så länge som teknologi 

utvecklas i en rasande fart. Vihoppas kunna bidra till en högre nivå av 

säkerhetsmedvetenhet som gynnar er, universitetet och eraframtida arbetsgivare. 

 

 

Med det sagt vill vi be er tillägna en kort stund till att fylla i enkäten och bidra till en 

framtid med högresäkerhetsmedvetenhet! 

 

 

Länk till enkäten: 

https://docs.google.com/a/student.lnu.se/spreadsheet/viewform?formkey=dDNGc1
RXWnMwNzMzOXk2ZThWc1hQdlE6MQ 
 

 

Med vänliga hälsningar,Erik Arvidsson, Henry Eriksson och Jonas Nerén 

IT-studerande vid Linnéuniversitetet 

  

https://docs.google.com/a/student.lnu.se/spreadsheet/viewform?formkey=dDNGc1RXWnMwNzMzOXk2ZThWc1hQdlE6MQ
https://docs.google.com/a/student.lnu.se/spreadsheet/viewform?formkey=dDNGc1RXWnMwNzMzOXk2ZThWc1hQdlE6MQ
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II 

Bilaga B Enkätfrågor 

IT-säkerhet 

Vet du vad en phishing-attack är?* 

Ja 

Nej 

 

Om ja, har du blivit utsatt för en? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Vet du vad social engineering är?* 

Ja 

Nej 

 

Om ja, har du blivit utsatt för det? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Vet du vad en brute force-attack är?* 

Ja 

Nej 

 

Vet du vad en keylogger är?* 

Ja 

Nej 

 

Vet du vad en dictionary-attack är?* 

Ja 

Nej 

 

Vet du vilka som jobbar på IT-avdelningen?* 

Ja 

Nej 

Delvis 

 

Har du blivit kontaktad av någon som försökt ta reda på dina uppgifter?* 

T.ex. ditt användarnamn och lösenord. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Har du fått någon utbildning inom IT-säkerhet?* 

T.ex. lösenordshantering och val av lösenord. 

Ja, men inte av Linnéuniversitetet 

Ja, av Linnéuniversitetet 

Nej 

Vet ej 

 

Studentkonto 
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III 

Dessa frågor gäller endast ditt studentkonto och det lösenord du använder där. 

 

När bytte du lösenord på ditt studentkonto senast?* 

0-3 månader 

4-6 månader 

Mer än ett år sedan 

Har inte bytt sedan jag fick det 

 

Använder du samma lösenord, som studentkontot, till andra konton?* 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Använder du det lösenord som tilldelats dig?* 

Ja 

Nej 

 

Skriver du ner ditt lösenord?* 

T.ex. på en lapp, i telefonen, eller i ett textdokument? OBS. lösenordshanterare räknas 

ej. 

Ja 

Nej 

 

Känner någon annan till ditt lösenord?* 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Om du skriver in ditt lösenord i Google, skulle du få något resultat?* 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Om du skriver in ditt lösenord i Google, tror du att du skulle få något resultat?* 

Ja 

Nej 

 

Kan du lösenordet utantill?* 

Ja 

Nej 

 

Innehåller ditt lösenord någon form av personlig information?* 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Använder du din skolmail på privata tjänster?* 

Ja 

Nej 

Vet ej 
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IV 

Privat 

Hur ofta byter du lösenord på konton till sociala medier?* 

T.ex. Facebook, Instagram eller Twitter. 

0-3 månader 

4-6 månader 

Mer än ett år mellan 

Har inte bytt sedan jag skapade kontot 

 

Hur ofta byter du lösenord på dina mailkonton?* 

0-3 månader 

4-6 månader 

Mer än ett år mellan 

Har inte bytt sedan jag skapade kontot 

 

Hur ofta byter du lösenord på e-handelstjänster eller liknande?* 

T.ex. Tradera, Blocket eller andra onlineaffärer. 

0-3 månader 

4-6 månader 

Mer än ett år mellan 

Har inte bytt sedan jag skapade kontot 

 

Använder du samma lösenord på flera tjänster?* 

Ja 

Nej 

 

Hur många olika lösenord använder du dig av?* 

Webbsidor, spel, tjänster, onlineaffärer m.m. 

1-3 

4-6 

7-9 

Fler än 10 

 

Använder du dig av någon form av programvara för hantering av dina lösenord?* 

T.ex. Apple’s Keychain eller andra lösenordshanterare. 

Ja 

Nej 

 

Skriver du ner lösenord någonstans? 

T.ex. på en lapp, på telefonen eller i ett textdokument? OBS. Lösenordshanterare räknas 

ej. 

Ja 

Nej 

 

Upplever du någon skillnad i säkerhet när du surfar hemma jämför med när du surfar på 

skolan?* 

Känner mig säkrare i skolan 

Känner mig säkrare hemma 

Ingen skillnad 

 

I följande frågor vill vi att du tänker på ETT av dina lösenord: 

T.ex. den tjänst du använder mest, så som Facebook eller Instagram. 
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V 

 

Känner någon annan till ditt lösenord?* 

Ja 

Nej 

 

Om du skriver in ditt lösenord i Google, tror du att du skulle få något resultat?* 

Ja 

Nej 

 

Kan du ditt lösenord utantill?* 

Ja 

Nej 

 

Innehåller ditt lösenord någon form av personlig information?* 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Allmänt 

Hur datorkunnig anser du dig vara?* 

Skala 1-7 där 1 är helt okunnig och 7 är expert. 

 

Hur många (aktiva) mailkonton har du?* 

1 

2-3 

3-5 

6+ 

 

Har du ett mailkonto som du använder till oviktiga saker?* 

T.ex. sidor du inte riktigt litar på, sidor som du vet kommer skicka skräppost m.m. 

Ja 

Nej 

 

Tycker du att ditt universitet bör ha en grundläggande utbildning inom IT-säkerhet för 

alla studenter?* 

Ja 

Nej 

 

Ålder?* 

18-25 

26-33 

34-41 

42-49 

50+ 

 

Kön?* 

Kvinna 

Man 

 

Vilken institution studerar du vid?* 

Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik 
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Institutionen för design 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Institutionen för kulturvetenskaper 

Institutionen för naturvetenskap 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

Institutionen för samhällsvetenskaper 

Institutionen för socialt arbete 

Institutionen för språk och litteratur 

Institutionen för teknik 

Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Ekonomihögskolan 
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Bilaga C Enkätsvar 
 
Frågor Antal i stickprov Procent Antal i tot. pop. Procent 

Vet du vad en 
phishing-attack är? 

    Ja 10 55,56% 77 61,11% 

Nej 8 44,44% 49 38,89% 
Om ja, har du blivit 

utsatt för en? 
    Ja 4 40,00% 18 16,67% 

Nej 6 60,00% 54 47,22% 

Vet ej 0 
 

36 33,33% 
Vet du vad social 
engineering är? 

    Ja 9 50,00% 51 40,48% 

Nej 9 50,00% 75 59,52% 
Om ja, har du blivit 

utsatt för det? 
    Ja 0 

 
5 5,26% 

Nej 7 77,78% 45 47,37% 

Vet ej 2 22,22% 45 47,37% 
Vet du vad en 

brute force-attack 
är? 

 
  

  Ja 9 50,00% 67 53,17% 

Nej 9 50,00% 59 46,83% 
Vet du vad en 
keylogger är? 

    Ja 13 72,22% 78 61,90% 

Nej 5 27,78% 48 38,10% 
Vet du vad en 

dictionary-attack 
är? 

    Ja 9 50,00% 47 37,30% 

Nej 9 50,00% 79 62,70% 
Vet du vilka som 

jobbar på IT-
avdelningen? 

    Ja 5 27,78% 15 11,90% 

Nej 6 33,33% 67 53,17% 

Delvis 7 38,89% 44 34,92% 
Har du blivit 
kontaktad av 

någon som försökt 
ta reda på dina 

uppgifter? 
 

  
 

  

Ja 6 33,33% 41 32,54% 

Nej 11 61,11% 77 61,11% 

Vet ej 1 5,56% 8 6,35% 
Har du fått någon 
utbildning inom IT-

säkerhet? 
    Ja, av 

Linnéuniversitetet 7 38,89% 38 30,16% 
Ja, men inte av 
Linnéuniversitetet 0 

 
30 23,81% 

Nej 11 61,11% 52 41,27% 

Vet ej 0 
 

6 4,76% 
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När bytte du 
lösenord på ditt 

studentkonto 
senast? 

    0-3 månader 0 
 

10 7,94% 

4-6 månader 3 16,67% 11 8,73% 
Har inte bytt sedan 
jag fick det 13 72,22% 83 65,87% 
Mer än ett år 
sedan 2 11,11% 22 17,46% 

Använder du 
samma lösenord, 

som studentkontot, 
till andra konton? 

   
  

Ja 4 22,22% 41 32,54% 

Nej 14 77,78% 80 63,49% 

Vet ej 0 
 

5 3,97% 
Använder du det 

lösenord som 
tilldelats dig? 

    Ja 12 66,67% 77 61,11% 

Nej 6 33,33% 49 38,89% 
Skriver du ner ditt 

lösenord? 
    Ja 3 16,67% 14 11,11% 

Nej 15 83,33% 112 88,89% 
Känner någon 
annan till ditt 

lösenord? 
    Ja 3 16,67% 14 11,11% 

Nej 14 77,78% 99 78,57% 

Vet ej 1 5,56% 13 10,32% 
Om du skriver in 

ditt lösenord i 
Google, skulle du 
få något resultat? 

    Ja 1 5,56% 11 8,73% 

Nej 12 66,67% 67 53,17% 

Vet ej 5 27,78% 48 38,10% 
Kan du lösenordet 

utantill? 
    Ja 18 100,00% 124 98,41% 

Nej 0 
 

2 1,59% 
Innehåller ditt 

lösenord någon 
form av personlig 

information? 
    Ja 3 16,67% 8 6,35% 

Nej 15 83,33% 118 93,65% 
Använder du din 

skolmail på privata 
tjänster? 

    Ja 1 5,56% 16 12,70% 

Nej 16 88,89% 109 86,51% 

Vet ej 1 5,56% 1 0,79% 
Hur ofta byter du 

lösenord på 
konton till sociala 

medier? 
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0-3 månader 2 11,11% 5 3,97% 

4-6 månader 3 16,67% 23 18,25% 
Har inte bytt sedan 
jag skapade kontot 7 38,89% 38 30,16% 
Mer än ett år 
mellan 6 33,33% 60 47,62% 
Hur ofta byter du 
lösenord på dina 

mailkonton? 
    0-3 månader 3 16,67% 6 4,76% 

4-6 månader 0 
 

18 14,29% 
Har inte bytt sedan 
jag skapade kontot 8 44,44% 39 30,95% 
Mer än ett år 
mellan 7 38,89% 63 50,00% 
Hur ofta byter du 
lösenord på e-
handelstjänster 
eller liknande? 

    0-3 månader 1 5,56% 9 7,14% 

4-6 månader 1 5,56% 14 11,11% 
Har inte bytt sedan 
jag skapade kontot 10 55,56% 65 51,59% 
Mer än ett år 
mellan 6 33,33% 38 30,16% 

Använder du 
samma lösenord 
på flera tjänster? 

    Ja 15 83,33% 103 81,75% 

Nej 3 16,67% 23 18,25% 
Hur många olika 

lösenord använder 
du dig av? 

    1 - 3 6 33,33% 27 21,43% 

4 - 6 6 33,33% 58 46,03% 

7 - 9 1 5,56% 12 9,52% 

Fler än 10 5 27,78% 29 23,02% 
Använder du dig 
av någon form av 
programvara för 
hantering av dina 

lösenord? 
    Ja 3 16,67% 19 15,08% 

Nej 15 83,33% 107 84,92% 
Skriver du ner 

lösenord 
någonstans? 

    Ja 3 16,67% 26 20,63% 

Nej 15 83,33% 100 79,37% 
Om du skriver in 

ditt lösenord i 
Google, tror du att 
du skulle få något 

resultat? 
    Ja 2 11,11% 19 15,08% 

Nej 16 88,89% 107 84,92% 
Upplever du 

någon skillnad i 
säkerhet när du 
surfar hemma 
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jämfört med när du 
surfar på skolan? 

Ingen skillnad 7 38,89% 76 60,32% 
Känner mig 
säkrare hemma 9 50,00% 46 36,51% 
Känner mig 
säkrare i skolan 2 11,11% 4 3,17% 

Känner någon 
annan till ditt 

lösenord? 
    Ja 6 33,33% 38 30,16% 

Nej 12 66,67% 88 69,84% 
Om du skriver in 

ditt lösenord i 
Google, tror du att 
du skulle få något 

resultat? 
    Ja 2 11,11% 28 22,22% 

Nej 16 88,89% 98 77,78% 
Kan du ditt 

lösenord utantill? 
    Ja 16 88,89% 118 93,65% 

Nej 2 11,11% 8 6,35% 
Innehåller ditt 

lösenord någon 
form av personlig 

information? 
    Ja 3 16,67% 22 17,46% 

Nej 15 83,33% 103 81,75% 

Vet ej 0 
 

1 0,79% 
Hur datorkunnig 

anser du dig vara? 
    2 1 5,56% 5 3,97% 

3 3 16,67% 12 9,52% 

4 2 11,11% 21 16,67% 

5 7 38,89% 37 29,37% 

6 4 22,22% 43 34,13% 

7 1 5,56% 8 6,35% 
Hur många 

(aktiva) mailkonton 
har du? 

    1 0 
 

2 1,59% 

2 - 3 9 50,00% 88 69,84% 

3 - 5 9 50,00% 29 23,02% 

(+)6 0 
 

7 5,56% 
Har du ett 

mailkonto som du 
använder till 

oviktiga saker? 
    Ja 15 83,33% 96 76,19% 

Nej 3 16,67% 30 23,81% 
Tycker du att ditt 
universitet bör ha 
en grundläggande 
utbildning inom IT-

säkerhet för alla 
studenter? 

    Ja 14 77,78% 93 73,81% 

Nej 4 22,22% 33 26,19% 



  
 

*Namnen på institutionerna gällde fram t.o.m. 2013-01-01. 

XI 

Ålder? 
    18-25 16 88,89% 89 70,63% 

26-33 2 11,11% 27 21,43% 

34-41 0 
 

8 6,35% 

42-49 0 
 

1 0,79% 

50+ 
  

1 0,79% 
Vilken institution 
studerar du vid? 

    Ekonomihögskolan 9 50,00% 21 16,67% 
Institutionen för 
datavetenskap, 
fysik och 
matematik 9 50,00% 75 59,52% 
Institutionen för 
hälso- och 
vårdvetenskap 0 

 
7 5,56% 

Institutionen för 
kulturvetenskaper 0 

 
1 0,79% 

Institutionen för 
naturvetenskap 0 

 
1 0,79% 

Institutionen för 
pedagogik, 
psykologi och 
idrottsvetenskap 0 

 
6 4,76% 

Institutionen för 
socialt arbete 0 

 
11 8,73% 

Institutionen för 
teknik 0 

 
1 0,79% 

Sjöfartshögskolan i 
Kalmar 0 

 
3 

 Kön? 
    Kvinna 2 11,11% 43 34,13% 

Man 16 88,89% 83 65,87% 
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Bilaga D Källkod 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.IO; 

 

namespace ConsoleApplication1 

{ 

    class Program 

    { 

        //Funktioner 

        static bool wordlist(string password) 

        { 

            //Variabler 

            bool finnsilista = false; 

 

            using (StreamReader engreader = new StreamReader("english.txt")) 

            { 

                string[] englishwords = engreader.ReadToEnd().Split('\n'); 

                for (int i = 0; i < englishwords.Length; i++) 

                { 

                    if (englishwords[i].Equals(password)) 

                    { 

                        finnsilista = true; 

                    } 

                } 

                engreader.Close(); 

            } 

            if (finnsilista == false) 

            { 

                using (StreamReader swereader = new StreamReader("svenska.txt")) 

                { 

                    string[] swedishwords = swereader.ReadToEnd().Split('\n'); 

                    for (int i = 0; i < swedishwords.Length; i++) 

                    { 

                        if (swedishwords[i].Equals(password)) 

                        { 

                            finnsilista = true; 

                        } 

                    } 

                    swereader.Close(); 

                } 

            } 

            return finnsilista; 

        } 

 

        static void analyzer(string password, bool list) 

        { 

            //Varibler 

            int lengthscore = 0; 

            int complexityscore = 0; 

            int difference = 0; 

            int first8 = 0; 

            double totaldecimalvalue = 0; 

            double passwordlength = 0; 

            double possibility = 0; 

            double bitvalue = 0; 

            double totalbitvalue = 0; 

            double seconds = 0; 

            long longseconds = 0; 

            long minutes = 0; 

            long hours = 0; 

            long days = 0; 

            long years = 0; 

            bool containsnumbers = false; 

            bool containslowercase = false; 

            bool containscapitals = false; 

            bool containsspecials = false; 

            bool maximumseconds = false; 

 

            char[] numbers = { '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9' }; 

            char[] capitals = { 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 

'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', 'Å', 'Ä', 'Ö' 

}; 
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            char[] lowercase = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 

'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'å', 'ä', 'ö' 

}; 

            char[] specials = { '!', '"', '#', '$', '%', '&', '(', ')', '*', '+', ',', 

'-', '.', '/', ':', ';', '<', '=', '>', '?', '@', '[', ']', '^', '_', '´', '{', '|', 

'}', '~' }; 

            char[] inchars = password.ToCharArray(); 

            passwordlength = inchars.Length; 

 

            //Ger lösenordet poäng om det är mer än 8 tecken 

            if (inchars.Length > 7) 

            { 

                difference = inchars.Length - 8; 

                first8 = inchars.Length - difference; 

                lengthscore = (first8 * 4) + (difference * 6); 

            } 

            else 

            { 

                lengthscore = inchars.Length * 4; 

            } 

 

            //Kontrollerar om lösenordet innehåller någon siffra 

            for (int i = 0; i < inchars.Length; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < 10; j++) 

                { 

                    if (inchars[i] == numbers[j]) 

                    { 

                        containsnumbers = true; 

                        possibility = possibility + 10; 

                    } 

 

                } 

            } 

 

            //Kontrollerar om lösenordet innehåller gemener 

            for (int k = 0; k < inchars.Length; k++) 

            { 

                for (int l = 0; l < 29; l++) 

                { 

                    if (inchars[k] == lowercase[l]) 

                    { 

                        containslowercase = true; 

                        possibility = possibility + 29; 

                    } 

 

                } 

            } 

 

            //Kontrollerar om lösenordet innehåller versaler 

            for (int m = 0; m < inchars.Length; m++) 

            { 

                for (int n = 0; n < 29; n++) 

                { 

                    if (inchars[m] == capitals[n]) 

                    { 

                        containscapitals = true; 

                        possibility = possibility + 29; 

                    } 

 

                } 

            } 

 

            //Kontrollerar om lösenordet innehåller specialtecken 

            for (int o = 0; o < inchars.Length; o++) 

            { 

                for (int p = 0; p < 29; p++) 

                { 

                    if (inchars[o] == specials[p]) 

                    { 

                        containsspecials = true; 

                        possibility = possibility + 30; 

                    } 

                } 

            } 

            //Lägger samman resultatet av olika teckengrupper 

           

            if (containscapitals == true) 
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            { 

                complexityscore++; 

            } 

            if (containslowercase == true) 

            { 

                complexityscore++; 

            } 

            if (containsnumbers == true) 

            { 

                complexityscore++; 

            } 

            if (containsspecials == true) 

            { 

                complexityscore++; 

            } 

 

            //verdict 

            if (list == true) 

            { 

                Console.WriteLine("Ditt lösenord finns med i en engelsk eller svensk 

ordbok.\nDet gör det känsligt mot dictionaryattacker.\n" ); 

            } 

            else 

            { 

                Console.WriteLine("Ditt lösenord finns inte med i de engelska eller 

svenska ordlistorna \nvårt program använder, vilket är ett gott tecken.\n"); 

                lengthscore = lengthscore + 15; 

            } 

            if (complexityscore == 4) 

            { 

                Console.WriteLine("Det innehåller tecken från samtliga kategorier 

(versaler, gemener, siffror\noch specialtecken). Bra!\n"); 

                lengthscore = lengthscore + 30; 

            } 

            else if (complexityscore == 3) 

            { 

                Console.WriteLine("Det innehåller tecken från tre av fyra möjliga 

kategorier (versaler, gemener, siffror\noch specialtecken). \n För att göra det ännu mer 

säkert, lägg gärna till ett tecken ur en fjärde kategori\n"); 

                lengthscore = lengthscore + 15; 

            } 

            else if (complexityscore == 2) 

            { 

                Console.WriteLine("Det innehåller endast tecken från två av fyra möjliga 

kategorier (versaler, gemener, siffror\noch specialtecken).\nSäkra upp det genom att 

lägga till tecken från fler kategorier!\n"); 

                lengthscore = lengthscore + 5;             

            } 

            else 

            { 

                Console.WriteLine("Det innehåller endast tecken från en kategori 

(versaler, gemener, siffror\noch specialtecken), vilket inte anses vara säkert. \n Säkra 

upp det genom att lägga till tecken från fler kategorier!\n"); 

                lengthscore = lengthscore - 10; 

            } 

            if (lengthscore > 100) 

            { 

                lengthscore = 100; 

            } 

            else if (lengthscore < 0) 

            { 

                lengthscore = 0; 

            }  

            //Uträkning av lösenordets entropi 

            bitvalue = Math.Log(possibility, 2); 

            totalbitvalue = passwordlength * bitvalue; 

            totaldecimalvalue = Math.Pow(2, totalbitvalue); 

            seconds = totaldecimalvalue / 25000000; 

            

            try 

            { 

                longseconds = Convert.ToInt64(seconds); 

            } 

            catch 

            { 

                longseconds = 9223372036854775800; 

                maximumseconds = true; 

            } 
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                if(longseconds >60) 

            { 

                minutes = longseconds / 60; 

                longseconds = longseconds % 60; 

            } 

            if (minutes > 60) 

            { 

                hours = minutes / 60; 

                minutes = minutes % 60; 

            } 

            if(hours > 23) 

            { 

                days = hours / 24; 

                hours = hours % 24; 

            } 

            if(days > 364) 

            { 

                years = days / 365; 

                days = days % 365; 

            } 

    

            Console.WriteLine("Baserat på längd, komplexitet, samt om lösenordet finns 

med i svenska och engelska ordlistor får ditt lösenord: {0} av 100\n", lengthscore); 

            if (maximumseconds == false) 

            { 

                Console.WriteLine("lösenordet skulle ta {0} år, {1} dagar, {2} timmar, 

{3} minuter, {4} sekunder att knäcka med en vanlig dator", years, days, hours, minutes, 

longseconds); 

            } 

            else 

            { 

                Console.WriteLine("lösenordet skulle ta mer än {0} år att knäcka med en 

vanlig dator", years); 

            } 

 

         } 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            //variabler 

            bool listtest = false; 

            string pass = ""; 

            bool tryagain = false; 

            // Get user input. 

            do 

            { 

                pass = ""; 

                System.Console.Write("OBS! Lösenordet du skriver in kommer ej sparas 

permanent någonstans. \nNär programmet är avslutat kommer ditt lösenord vara borta. 

\nSkriv in lösenordet du vill analysera: "); 

                ConsoleKeyInfo key; 

 

                do 

                { 

                    key = Console.ReadKey(true); 

 

                    // Backspace Should Not Work 

                    if (key.Key != ConsoleKey.Backspace && key.Key != ConsoleKey.Enter 

&& key.Key != ConsoleKey.Spacebar) 

                    { 

                        pass += key.KeyChar; 

                        Console.Write("*"); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        if (key.Key == ConsoleKey.Backspace && pass.Length > 0) 

                        { 

                            pass = pass.Substring(0, (pass.Length - 1)); 

                            Console.Write("\b \b"); 

                        } 

                    } 

                } 

                // Stops Receving Keys Once Enter is Pressed 

                while (key.Key != ConsoleKey.Enter); 

 

                // Kör lösenordet genom funktionen som testar mot ordlistorna 

                Console.WriteLine("\n"); 

                Console.WriteLine("Analys"); 
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Console.WriteLine("=====================================================================

========="); 

                listtest = ConsoleApplication1.Program.wordlist(pass); 

                ConsoleApplication1.Program.analyzer(pass, listtest); 

 

                System.Console.Write("Tryck på valfri tangent om du vill försöka igen 

(escape om du vill avsluta)\n"); 

                tryagain = Console.ReadKey(true).Key != ConsoleKey.Escape; 

                

Console.WriteLine("=====================================================================

========="); 

            } while (tryagain); 

            //Keep the console window open in debug mode. 

            System.Console.ReadKey(); 

 

        } 

    } 

} 
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Bilaga E Populärvetenskaplig Artikel  

Säkerhetsmedvetenhet hos studenter på 
Linnéuniversitetet 
Av: Erik Arvidsson, Henry Eriksson och Jonas Nerén 

 

I dagens samhälle använder sig nästan alla företag, myndigheter och 
organisationer av någon form av IT-struktur. Baksidan med digitaliseringen är att 
nya säkerhetsproblem visar sig. Svagheter och säkerhetshål gör det möjligt för 
attackerare att komma åt känslig information. Säkerhetsmedvetenhet hos studenter 
är en viktig del i den allmänna säkerheten i ett universitets nätverk, då människan 
oftast är den svagaste länken i en IT-infrastruktur. 

Undersökning 
Syftet med undersökningen är att utreda hur studenters lösenordshantering och 
säkerhetsmedvetenhet ser ut på Linnéuniversitet år 2013. För att undersöka hur IT-
säkerhetsmedvetenheten och lösenordshanteringen ser ut hos studenter på 
Linnéuniversitetet har en enkät med flervalsfrågor gällande detta skickats ut och 
besvarats av 126 studenter. Majoriteten av de svarande (59,5 %) var studenter 
tillhörande gamla DFM, följt av Ekonomihögskolan (16,7 %). Resultaten kan därför 
inte ses som representativa för samtliga studenter på Linnéuniversitetet, men 
genom att ställa olika svarsgrupper mot varandra går det att se skillnader och 
liknande tendenser hos de olika grupperna.  
 

 

Ungefär 90 % av de studenter som inte fått någon form av utbildning inom IT-
säkerhet uppger sig använda samma lösenord till flera tjänster jämfört med 71 % 
av de som inte fått någon sådan utbildning.En skillnad på nästan 20 procentenheter 
mellan de två grupperna talar till IT-säkerhetsutbildningens fördel, även om det 
givetvis är mindre bra att en majoritet i denna grupp också återanvänder lösenord. 
 

 

Endast 14% av de svarande studenterna på Ekonomihögskolan säger sig ha 
mottagit utbildning inom IT-säkerhet, dock från källor utanför universitetet. 
Studenterna hos DFM har däremot totalt 72% utbildade studenter, av vilka 51 
procentenheter är utbildade hos Linnéuniversitetet och resterande 21 
procentenheter hos externa källor. 
 

 

Slutsatser som kan dras av den genomförda undersökningen är att 
säkerhetsmedvetenheten hos studenter till stor del verkar bero på hur hög 
datorkunskapen är eller om någon utbildning inom IT-säkerhet genomgåtts. Sett till 
hela populationen går det konstatera att återanvändandet av lösenord är 
problematiskt hög. Även om ett studentkonto kanske inte innehåller någon värdefull 
information eller kritisk data är det ett problem om personen förhåller sig likadant till 
lösenordshantering när denne kommit ut i arbetslivet. För att höja kunskapsnivån 
om vad som är bra praxis vid hantering av lösenord samt vilka risker och hot som 
existerar bör universitetet 
inkludera någon form av IT-utbildning för samtliga studenter, kanske i samband 
med att 
de får inloggningsuppgifter till universitetets datorer. 
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För att ta del av samtliga resultat från undersökningen - se B-uppsatsen 
Säkerhetsmedvetenhet - hur studenter förhåller sig till säkerhet och 
lösenordshantering. 
 

 

Lösenordshanteringstips 
För att ett lösenord ska vara motståndskraftigt när det kommer till olika metoder för 
att 
knäcka lösenord bör de vara komplexa. När det kommer till lösenords komplexitet 
är 
det främst två faktorer som är av relevans, nämligen dess längd och dess variation 
av 
innehåll. Vidare bör ett komplext lösenord bestå av minst tre element. De tre 
elementen kan namnges komplexitet, sekretess och unikhet. Varje element bidrar 
till möjlig slumpmässighet. Ett krav som kan ställas på ett lösenord är att det ska 
byggas, inte kommas på. Det bör bestå av flera ord, minst tre, och vara lätt för 
användaren att komma ihåg, möjligtvis genom någon mental bild om användaren 
kan bygga upp. Ett sätt att skapa ett lösenord med hög komplexitet är att använda 
kombinationer av specialtecken, stora och små bokstäver tillsammans med siffror, 
detta blir vanligtvis svårt att komma ihåg och sannolikheten att användaren skriver 
ner lösenordet ökar. Lösenordet kan komma upp i samma, eller ännu bättre, 
komplexitet och svårighetsgrad genom att det byggs av långa strängar med 
osammanhängande ord och på så vis blir lättare att komma ihåg. 
 

 

Ytterligare ett problem som existerar när det kommer till lösenordshantering är 
användares återanvändning av lösenord i system som ligger utanför nätverket. 
Detta är ett problem som universitetets IT-ansvariga inte kan styra över. 
Exempelvis kan användaren, för enkelhetens skull, registrera sig på en e-
handelsida med samma användarnamn och lösenord som används i sitt arbets- 
eller universitetsnätverk. Plötsligt sprider sig problemet till den IT-ansvariga för 
denna webbplats då deras lösenordsdatabas innehåller ett användarnamn och 
lösenord som kan leda till inloggning på andra tjänster, nätverk eller sidor. 
Fortsätter användarna på samma sätt, sprider sitt användarnamn och lösenord till 
flera sidor och tjänster, är det bara en tidsfråga innan en 
av dessa databaser blir äventyrad eller utsatt för informationsstöld och skapar en 
dominoeffekt. Med den stulna informationen kan nu attackeraren komma åt 
användarens tjänster och identifiera sig som denna. Ifall användaren har en högt 
uppsatt roll på ett företag innebär detta en stor säkerhetsrisk och sannolikheten för 
stöld av viktig företagsdata ökar. Kontentan är att användare bör undvika 
användandet av identiska inloggningsuppgifter på flera olika tjänster. För att slippa 
belasta minnet med massa lösenord till olika tjänster kan ett 
lösenordshanteringsprogram användas. Ett sådant program slumpar fram säkra 
lösenord och sparar dessa i en krypterad databas. Då behöver användaren endast 
komma ihåg ett lösenord, för att få åtkomst till de lagrade lösenorden.   
 

 

 


