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Abstract 
 
This report is written in Swedish. 
 
This is a study of the passwords of the students at the University College of Borås, and the 
implications of weak passwords on IT security. Are the passwords that the students use strong 
enough to protect their private information? That is one of the questions that this study aims to 
answer. Problems that arise by using a username/password authentication method are covered, as 
well as the properties of strong passwords. 
 
A strong password contains more than 14 characters and is a mix of letters (both uppercase and 
lowercase), digits and special characters. It ought not contain any phrases, well-known 
expressions or words that can be found in a dictionary or vocabulary. Passwords are commonly 
encrypted when stored, using hash functions like MD5 or SHA-1. A hash function is a one way 
encryption method that creates a checksum. When the user tries to log in to an information 
system, the password he or she enters is then encrypted using that very same hash function, and 
the two checksums are compared. If they are equal, the user is logged in. In order to strengthen 
the encrypted password against hacking attempts, a salt is often added to the password before its 
checksum is initially calculated. This salt effectively makes the password longer, thus 
strengthening the resulting checksum. 
 
There are many different ways in which to crack a password: Dictionary attacks, which use 
dictionaries and vocabularies to try and guess the password; brute force attacks, which randomize 
passwords; and rainbow table attacks, which use pre-generated tables of any known permutation 
of a given character set. 
 
Through an online survey we were given a comprehensive look on the properties of the 
passwords of the students at the University College of Borås. We also did an experiment, testing 
one of the methods mentioned above against passwords with properties similar to those of the 
students. Through the results of this experiment we estimate that we would be able to break about 
34 % of the students’ passwords, using just ONE of the methods (a dictionary attack) mentioned 
above. 
 
We’ve concluded that passwords are not a good means of protecting private information, 
although it might not compromise the security and integrity of the entire information system. 
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Sammanfattning 
 
Denna studie berör de lösenord som studenterna vid Högskolan i Borås använder sig av, och om 
dessa är tillräckligt bra för att skydda den information de vill skydda. Den tar upp de problem 
som finns med att använda lösenord som autentiseringslösning, samt de egenskaper som skapar 
ett bra lösenord. 
 
Ett bra lösenord innehåller fler än fjorton tecken och är en blandning av bokstäver (gemener och 
versaler), siffror och specialtecken, och innehåller inga fraser, välkända uttryck eller ord som står 
i en ordlista. Lösenorden krypteras ofta med en så kallad hashfunktion, en envägsfunktion som 
skapar en kontrollsumma. Om man på ett säkert sätt skall spara lösenorden med denna metod bör 
man använda ett så kallat salt, en textsträng som gör själva lagringen säkrare. 
 
För att knäcka lösenord kan man använda sig av flera olika metoder: Så kallade 
dictionaryattacker, som skapar lösenord utifrån en ordlista; brute forceattacker som används för 
att slumpa fram möjliga permutationer och sedan jämföra med lösenordet man vill knäcka; samt 
rainbow tableattacker, en metod där man använder färdiggenererade tabeller som innehåller alla 
möjliga permutationer.  
 
Vi har genom en enkät fått en bild av hur studenterna vid Högskolan i Borås lösenord ser ut. Vi 
har genom ett experiment bekräftat att dictionaryattacker kan knäcka 34 % av samtliga lösenord, 
och detta är endast en av metoderna. Vi har också kommit fram till att en autentiseringslösning 
med enbart användarnamn/lösenord inte är en fullgod lösning ur ett IT-säkerhetsperspektiv, 
samtidigt som den kanske inte stjälper hela informationssystemet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Det finns ett stort utbud av informationssystem idag både på Internet och lokalt, och detta utbud 
växer stadigt. De flesta av dessa informationssystem använder sig av en autentiseringslösning 
som består av ett användarnamn och ett lösenord. Allt eftersom utbudet och systemen utvecklas 
och blir större, så ökas också sårbarheten, hoten och andra faror relaterade till 
internetanvändning, och mot den information (privat eller publik) som informationssystemen 
innehåller. (Högskolan i Borås 2002) 
 
Ju större systemen är desto högre säkerhet måste finnas för att skydda den känslig information de 
innehåller. De lösenord som en användare anger krypteras oftast, med hjälp av flera olika 
metoder. Lösenord lagras sällan i klartext. (Burnett 2006) 
 
En stor del av säkerheten ligger på producenten och de ansvariga för systemet, men den svaga 
punkten är oftast användarnas inloggning, då de väljer dåliga lösenord och/eller lösenord som de 
använder på flera ställen. (Burnett 2006) Säkerheten hos ett lösenordsskyddat system ligger helt 
på hur bra lösenordet skyddas av användaren och producenten. Att skydda lösenorden är den 
största prioriteten i dessa fall. Det spelar ingen roll hur bra ”dörr” in till systemet, eller hur 
sofistikerat ”lås” till systemet man har, om man inte bryr sig tillräckligt mycket om lösenordet, 
och detta kommer i någon annans händer. (Smith 1989) 
 
Att skydda användares, och sin egen information, ligger i allas intresse. Det är därför viktigt att 
man tar säkerheten på allvar, och hela tiden ligger före hoten. Alla säkerhetsåtgärder för att 
skydda information försöker uppnå minst ett av dessa tre mål: 
 

• Att skydda sekretessen för data. 
• Att bevara integriteten hos data. 
• Att stödja tillgängligheten av data för autentiserat bruk. 

 
Dessa tre mål (sekretess, integritet, tillgänglighet) bildar en triad, som ligger till grund för alla 
säkerhetsmedvetna informationssystem. Informationssäkerhetsexperter måste överväga alla dessa 
mål när de skapar en plan för att skydda informationssystem. (Breithaupt & Merkow 2006) 

1.2 Problemdiskussion 
Att ta väl hand om och skydda gammaldags säkerhetsåtgärder som vanliga nycklar är sunt 
förnuft, men det finns inte alltid tillräckligt mycket sunt förnuft för att skydda åtkomsten till 
informationssystem. De flesta av de problem som gäller säkerheten i informationssystem 
uppkommer i ett relativt simpelt sammanhang som är lätt att analysera och diskutera - nämligen 
lösenord. Lösenord är ett av de största praktiska problemen som säkerhetsingenjörer ställs inför i 
dagsläget. De är ofta det ostadiga fundament som vilket informationssäkerheten är uppbyggd på. 
Att komma ihåg ett lösenord är beroende av främst två faktorer: Att man använder lösenordet 
ofta, så att lösenorden blir väl inpräntade i minnet, och att de används i ett konsistent 
sammanhang, så att man inte blandar ihop olika lösenord. Ingen av dessa två faktorer uppfylls när 
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användare måste välja lösenord till ett stort antal olika webbplatser och webbtjänster, vilket leder 
till att lösenordskvaliteten blir dålig, och man återanvänder ofta lösenord. Det blir lätt för 
utomstående att gissa lösenorden, samtidigt som en insider i webbplatserna/webbtjänsterna kan 
stjäla användares lösenord, och försöka använda dem i andra sammanhang, som kanske är 
viktigare. (Anderson 2001) 
 
Som sagt är lösenord och användarnamn den vanligast förekommande autentiseringsmetoden, 
främst på grund av kostnadsaspekten. Denna metod är billigast. De två andra metoderna är fysisk 
autentisering (t ex med hjälp av en vanlig nyckel) där man får fysisk kontroll över det man vill ha 
åtkomst till, och biometrisk autentisering, där man använder användarens specifika kroppsliga 
kännetecken för att identifiera denne (t ex fingeravtryck). Lösenord spelar stor roll inom 
informationssäkerhet, och att hantera dem är ett allvarligt, verkligt problem. Det finns tre 
huvudsakliga psykologiska aspekter när det gäller lösenord: 
 

• Kan en användare bryta informationssystemets säkerhet genom att avslöja sitt lösenord 
för en tredje part (oavsett om det är oavsiktligt, medvetet eller som ett resultat av att ha 
blivit lurad)? 

• Kommer en användare att kunna skriva in sitt lösenord korrekt med tillräcklig hög 
sannolikhet? 

• Kommer en användare att kunna komma ihåg sitt lösenord, eller måste den skriva ner det 
eller använda ett som är tillräckligt enkelt för hackare att lista ut? 

 
Dessa tre frågor utgör stora problem i användandet av lösenord i informationssystem, och det är 
väldigt svårt att skydda sig mot dessa problem utan att använda någon annan lösning för 
autentisering. (Anderson 2001) 
 
Ett stort problem är också att användare inte är säkerhetsmedvetna. De flesta företag och 
organisationer har problem med dåliga lösenord, och oengagerad personal som inte reflekterar 
över säkerheten. Enligt Thomas Djurling (2008) (konsult inom it- och informationssäkerhet) 
finns det flera olika orsaker till varför användare inte väljer bra lösenord. Den viktigaste orsaken 
är att användarna har en okunskap om hotbilden mot företaget, samt konsekvensen om någon 
kommer åt information som inte borde vara åtkomlig. Enligt Djurling saknas också oftast 
kunskapen om hur ett bra lösenord ser ut.  
 
Det finns enligt Smith (1989) tre faror med att använda lösenord: 
 

• Användare byter aldrig sitt lösenord, eller så byter de bara ut en liten del av det. 
• Användare skriver aldrig ner sitt lösenord på ett säkert ställe, eller uppdaterar inte detta 

efter lösenordsbyte, vilket gör att de glömmer av lösenorden. (Enligt Anderson (2001) är 
det inte bra att skriva ner lösenord överhuvudtaget) 

• För att lösenorden skall vara lätta att komma ihåg väljer användare vanliga ord eller 
personlig data som lösenord, vilket gör det väldigt utsatt för hackattacker. 

 
Genom en rad hackattacker på senare tid, bland annat mot Mecenat och Bilddagboken, har många 
användares lösenord stulits av hackare. Dessa hackare har i en del fall publicerat lösenorden på 
nätet, och man kan se att en stor del användare använder alltför enkla lösenord för att skydda sin 
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information. Många använder sitt användarnamn som lösenord, eller sitt eget namn. En stor del 
har också lösenord såsom ”abc123” eller ”password”, lösenord som är otroligt enkla att knäcka. 
(Burnett 2006) 

 
 

Figur 1: Problemgraf 

1.3 Problemformulering 
Vi lever i ett samhälle där informationssystemen blir allt viktigare, och breder ut sig mer och mer. 
I takt med detta ökar också hoten mot dessa, och mot den information som informationssystemen 
innehåller. Denna information skyddas oftast av en autentiseringslösning i form av ett 
användarnamn och ett lösenord. (Newsdesk 2008) Detta lösenord är oftast lätt att gissa eller 
komma över. Hackare kan relativt lätt få tillgång till lösenord för tusentals användare, och 
använda dessa lösenord i andra, mer viktiga sammanhang, där användaren har samma lösenord. 
(Burnett 2006) 
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Är lösenord verkligen ett bra sätt att skydda information med? Hur ser användarna på sina 
lösernord, och den information de skyddar? Tycker användarna att lösenord bara är en barriär 
som hindrar dem från att göra det de vill? Eller tycker användarna att lösenord är en bra lösning? 
Är lösenorden informationssystemens akilleshäl? 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för denna fullständiga rapport (teori, empiri, analys och slutsatser) är personer som 
har en relativt god IT-kompetens och kunskaper inom IT-säkerhet samt de begrepp som finns 
inom detta område (till exempel systemutvecklare och IT-säkerhetsansvariga). Målgruppen för 
denna rapports slutsatser är mer generell, då dessa slutsatser förhoppningsvis kommer att kunna 
hjälpa vanliga användare att välja säkrare lösenord, utan att användaren behöver läsa igenom 
resten av rapporten som kan vara ganska svår att förstå och överblicka för en person med lägre 
IT-kompetens. 

1.5 Avgränsning 
Denna studie är avgränsad till de studenter som studerar vid Högskolan i Borås. Vi har valt att 
göra denna avgränsning på grund av tre olika faktorer:  
 

• Bekvämlighet. Kontakt med objekten vi studerar är lätt att få, då vi kan få tag på 
objektens e-postadresser. 

• Närhet. Förklaringen är den samma som för bekvämlighetsfaktorn, vi har en närhet till 
studieobjekten. 

• Variation. På Högskolan i Borås studerar studenter av olika ålder, kön, nationalitet och 
datorvana. Det ger en variation av respondenterna.  

Vi har också avgränsat studien till att endast hantera knäckning av envägskrypterade lösenord där 
man har kommit över en tabell över dessa. Studien kommer inte att behandla knäckning genom 
datavirus1 eller keyloggers2. Anledningen till att vi avgränsar oss till en redan känd tabell av 
envägskrypterade lösenord är de attacker mot webbplatser som utförts på senare tid, och där 
dessa tabeller då har blivit kända. Det är också lättast och mest effektivt att utföra experiment mot 
redan kända tabeller.  

                                                 
1 Ett datavirus är ett program som reproducerar sig självt och kan skada och få åtkomst till känsliga data och filer. 
(Princeton 2008) 
2 Ett program som i syfte att skada spelar in alla knapptryckningar på en dator. (University at Albany 2008) 
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1.6 Studiens forskningsfrågor 
Denna studies övergripande forskningsfråga är: 
 

• Är lösenord informationssystemens akilleshäl? 
 
Denna fråga har följande delfrågor, som syftar till att besvara den övergripande forskningsfrågan. 
 

• Är lösenord ett säkert sätt att skydda studenternas information vid Högskolan i Borås på? 
• Går det att på ett förhållandevis enkelt och snabbt sätt att ”knäcka”/hacka studenternas 

lösenord? 
• Hur ser lösenorden för studenterna på Högskolan i Borås ut? 
• Hur knäcker man lösenord? 

 
Studien har också en mer generell, frikopplad forskningsfråga, som är delvis beroende av 
forskningsfrågan Hur knäcker man lösenord?. Denna fråga är: 
 

• Hur ser ett bra lösenord ut? 
 
Studiens forskningsfrågor och deras inbördes relationer kan ses i Figur 2: Forskningsfrågor. 
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Figur 2: Forskningsfrågor 
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Denna studie är tänkt att besvara frågan om lösenord är den osäkra grund som 
informationssystemens säkerhet vilar på. Denna fråga är dock mest en ledstjärna för vår studie, 
och vi har också valt att ha en mer konkret forskningsfråga som endast behandlar lösenorden för 
studenterna vid Högskolan i Borås, och om deras lösenord är tillräckligt säkra nog för att skydda 
deras information som de har i Högskolans olika informationssystem. 
 
För att svara på denna fråga har vi valt att ha en forskningsfråga som undersöker hur lätt det är att 
knäcka studenternas lösenord, och om det överhuvudtaget går att genomföra. För att ta reda på 
vilken sorts lösenord som studenterna har har vi valt att ha delfrågan Hur ser lösenorden för 
studenterna på Högskolan i Borås ut?. Vi har också valt att ha delfrågan Hur knäcker man 
lösenord?, vars svar skall beskriva hur man knäcker lösenord, och i så fall om detta är 
applicerbart på de lösenord vi fått ut från föregående forskningsfråga.  
 
Som tidigare nämnts har vi också en mer generell fråga, Hur ser ett bra lösenord ut?. Svaret på 
denna fråga torde inte bara vara applicerbart på Högskolan i Borås, utan även i 
informationssystem på andra platser. Därför har vi valt att placera denna lite utanför de andra 
forskningsfrågorna. 

1.7 Studiens syfte 
Denna studie syftar till att, som tidigare nämnts, undersöka om lösenord är det som stjälper 
säkerheten i dagens informationssystem som använder sig av denna autentiseringslösning. Som 
studieobjekt har Högskolan i Borås studenter nämnts, varför studien främst syftar till att ta reda 
på om deras lösenord är tillräckligt säkra för att skydda deras information i Högskolan 
informationssystem. Vi vill undersöka vilka eventuella brister eller styrkor som deras lösenord, 
och utifrån detta kunna ge generella råd om hur ett bra lösenord ser ut. 

1.8 Begreppsprecisering 
Som nämnts i bakgrunden är informationssystem enligt Beynon-Davies (2002) ett system för 
kommunikation mellan människor. Informationssystem är inblandade i insamling, bearbetning, 
distribution och användning av data, men skall inte förväxlas med informationsteknik, som har ett 
bredare spektrum.  
 
De flesta informationssystem använder sig av autentisering, för att identifiera och verifiera en 
användare. Autentisering är den process som verifierar att en användare är den personen (eller 
den maskin, mjukvarukomponent eller annan entitet) den utger sig för att vara. (Federal Financial 
Institutions Examinations Council 2008) En användare är en person eller maskin som kan utfärda 
eller ta emot kommandon till eller från ett informationssystem. En användare kan också ses som 
vilken person som helst som behöver en tjänst som tillhandahålls av ett informationssystem. 
(Glasgow Caledonian University 2004) 
 
Den vanligaste metoden för autentisering av användare är som nämnts i bakgrunden 
användarnamn i kombination med ett personligt lösenord. Ett lösenord är en skyddad 
kombination av tecken som identifierar eller autentiserar en användare så att användaren får 
tillgång till ett informationssystem eller en specifik resurs såsom en datafil. (U.S. Senate 
Permanent Subcommitte on Investigations 1996) 
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Oftast krypteras lösenord när de sparas, de lagras sällan i klartext. I de flesta fallen används 
någon form av envägskryptering. (Ptacek 2007) Kryptering förvandlar en meningsfull text, såsom 
ett lösenord, till en meningslös sträng som inte verkar ha någon mening. (Federal Financial 
Institutions Examinations Council 2008) Det finns två sorters kryptering: Envägs- och 
tvåvägskryptering, där information krypterad med tvåvägskryptering går att dekryptera. De 
vanligaste krypteringsmetoderna för lösenord är MD5 (Crypto AG 2008) och SHA1 

(TechEncyclopedia 2008). Båda dessa är envägskrypteringsmetoder. 
 
Att användare har osäkra lösenord är som tidigare nämnts ett stort problem. Hackare kan lätt få 
åtkomst till skyddad information. En hackare är en programmerare som bryter sig in i 
informationssystem för att stjäla, ändra eller förstöra skyddad information. (Princeton University 
2008) 
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2 Metod 

2.1 Forskningsstrategi 
Vi har använt oss av Brymans (2004) process för kvantitativ forskning. Vi valde en kvantitativ 
ansats då vi i vår studie behöver mätbar data, en kvalitativ ansats hade inte gett oss den data vi 
hade behövt, då den lägger sin tyngd på ord. Vi har dock några frågor i vår enkät som ger 
kvalitativa svar, men som inte bidrar till huvudsyftet med denna studie. Den process vi har använt 
är indelad i elva olika steg, och beskrivs i modellen nedan. 
 

 
 

Figur 3: Brymans process för kvantitativ forskning 
 
Denna process har en deduktiv ansats mellan teorin och forskningen, då den startar med en teori. 
Vi har studier av litteratur och artiklar som har lett fram till en teori, som i fallet med vårt 
experiment även har lett fram till en hypotes. Utefter denna teori och hypotes har vi sedan 
utformat vår forskning, och den strategi vi valde att använda för att utföra denna forskning. 
(Bryman 2004) 
 
Därefter valde vi ut det område och de individer vi ville forska på, i detta fall avgränsat till 
Högskolan i Borås studenter, som tidigare nämnts. Efter urvalet skickades en enkät ut, då en 
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kvantitativ ansats bäst fyllde de kunskapsbehov som fanns. I vårt fall var det väldigt viktigt att de 
frågor vi konstruerade för enkäten skulle ge mätbara svar. (Bryman 2004) 
 
Denna enkät samlade in den information som i nästa steg gjordes om till mätbar data, som sedan 
analyserades med hjälp av univariat analys. Utifrån denna analys kom vi sedan fram det resultat 
och de slutsatser som presenteras i denna rapport, som alltså är sista steget i denna process. 
(Bryman 2004) 

2.2 Insamlingsmetod 
Vi har till en början gjort en litteraturstudie, för att bilda oss djupare uppfattning inom ämnet. 
Denna studie har också legat till grunt för utformningen av vår enkät, samt utformningen av vårt 
experiment. Litteraturstudien kommer även att ställas i relation till empirin under analysfasen. 

2.2.1 Litteraturstudie 
I en litteraturstudie är det viktigt att vara källkritisk. Människor ser situationer på olika sätt och 
därför kan beskrivningen av händelse skilja sig åt. Det är då viktigt att vi som forskare tar hänsyn 
till olika faktorer och värderingar när man samlar in data. Man bör alltid ställa sig ett antal frågor: 
 

• Varför? Vad är syftet eller avsikten med informationen? Är informationen riktad till 
någon speciell grupp eller något speciellt ändamål? Kan det som presenteras vara partiskt 
åt något håll? 

• Vem? Vem är upphovsman till texten? Känner man till författaren? Är det en primär eller 
sekundär källa? 

• När? Det är viktigt att ta hänsyn till vilket tids epok händelsen ägt rum. Då det alltid 
pågår en ständig förändring. En situation kan beskrivas olika beroende på när i tiden den 
är skriven. Det kan ha tillkommit nya relevanta fakta. 
 

När vi samlar in och bedömer våra informationskällor kommer vi ta hänsyn till dessa 
frågeställningar för att bedöma trovärdigheten. (Edu Luleå 2006) 
 
På grund av naturen av området som vi studerar är det förhållandevis svårt att hitta heltäckande 
källor, som på ett bra sätt förklarar de teoretiska begrepp och ting som är relevanta. En stor del av 
källorna utgörs därför av Wikipedialänkar. Dessa länkar har dock genomgående en grundlig 
källförteckning, och vi har kontrollerat några av de referenser som nämndes, och funnit att 
informationen från dessa två källor var överensstämmande. När det gäller de övriga elektroniska 
källorna har vi varit kritiska och noggranna med att granska avsändaren av informationen. Vi har 
i största möjliga utsträckning använt oss av akademiska webbplatser, till exempel amerikanska 
universitet. 
 
De fysiska verk vi har refererat till har också granskats kritiskt, och verk som säger emot flertalet 
av de andra verken inom området har ej använts. Vi har genomgående försökt att använda oss av 
så aktuella verk som möjligt, dock har en del äldre använts. Den information vi tagit från dessa 
verk stämmer dock bra överens med de mer aktuella, vilket motiverar vårt val.  
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2.2.2 Empirisk undersökning 
Vi har valt att ha två empiriska undersökningar: En enkät och ett experiment. Enkäten var en 
förutsättning för experimentet, då experimentet baserades på data från enkäten. Vår enkät togs 
fram för att få en bild av hur studenternas lösenord vid Högskolan i Borås såg ut. Denna enkät 
togs fram med hjälp av studier av litteratur och artiklar. Vi valde att ha en kvantitativ 
undersökning för att få fram mätbara data som vi kunde använda i vårt experiment. De aspekter 
som berördes härrörde som sagt från teorier över hur bra lösenord ser ut (till exempel vilken 
längd de har). 
 
För vårt experiment skapade vi ett program som knäcker lösenord. Prestandan hos detta program 
var dock ej bra nog, så vi valde att använda ett redan existerande gratisprogram. Lösenorden vi 
försökte knäcka baserades på de data vi fått in genom vår enkät, där studenterna fick svara på ett 
antal frågor om sina lösenord och hur de ser ut. Experimentet baserades även på litteraturstudien, 
då vi läst in oss på hur lösenord vanligtvis lagras och hur de på bästa sätt knäcks. Vi har genom 
litteraturstudien även fått en förståelse för hur de statistiskt sett vanligaste lösenorden ser ut, och 
vi har tagit med dessa i utformningen av experimentet. 

2.3 Analysmetod 
I en analys är det väldigt viktigt att ha en klar och tydlig process över hur analysen skall gå till, då 
det ofta kan vara stora mängder av insamlad data. Processen måste vara strukturerad. Det är 
också viktigt att börja med analysen under tiden som man samlar in data, för att få en bra 
uppfattning om hur analysprocessen kommer att se ut, och vilken metod eller process som passar 
bäst för ändamålet. (Bryman 2004) Vi började direkt att experimentera med att knäcka de olika 
lösenord som vi fick ut av de första svaren, för att bilda oss en uppfattning om hur lång tid det tog 
att knäcka lösenord, och hur lätt det var. Genom att börja med detta så tidigt, kom vi fram till att 
det av oss framtagna programmet för att knäcka lösenord inte var tillräckligt snabbt, därför valde 
vi en annan lösning, som tidigare nämnts. 
 
Det är viktigt att tänka på det interna bortfallet vid en enkätundersökning, det vill säga de 
respondenter som inte har svarat på alla frågor, men som har genomfört enkäten. Detta måste tas 
med i beräkningen när man genomför analysen. (Bryman 2004) Vi valde att plocka bort de 
respondenter som angivit uppenbart felaktiga svar, till exempel en orimlig ålder. Vi räknade inte 
heller med de personer som inte fullföljt den största delen av enkäten. Dessa aspekter beskrivs 
vidare i Kapitel 4.1.4. 
 
Inför vårt experiment använde vi oss av en univariat analys, där man tittar på en variabel och dess 
frekvens. (Bryman 2004) Vi tittade i det här fallet på några attributs frekvenser gällande till 
exempel lösenordslängd, för att kunna generera statistiskt vanliga lösenord utifrån dessa attribut. 
Denna typ av analys passade bäst vårt syfte, då den på ett enkelt och smidigt sätt gav oss de 
resultat vi behövde. 
 
För att analysera resultaten från vår enkät använde vi bivariat analys. En bivariat analys 
undersöker två attribut, och deras inbördes relation. (Bryman 2004) Vi tittade på faktorer som vi 
trodde eventuellt skulle påverka lösenorden, till exempel ålder, och tittade då på hur lösenorden 
såg ut för olika åldersgrupper. 
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2.4 Utvärdering 
I vår utvärdering har vi främst tagit vår utgångspunkt i två huvudfaktorer: Reliabilitet och 
validitet. Dessa två anknyter till säkerheten och giltigheten för vår studie. Säkerheten handlar om 
graden av mätprecision och mätfel, och om man skulle få samma resultat om man gjorde om 
studien. Resultatet skall vara stabilt över tiden: Om man gör om undersökningen får man samma 
resultat. Det är också bra om två eller fler personer utför analysen, för att minska risken för 
mätfel. (Bryman 2004) 
 
Validitet berör om man mäter det som studien avser, och om studien är relevant för fenomenet. 
Faktorn berör också i vilken utsträckning man mäter de teoretiska begrepp som man avser att 
mäta, och om identifierade samband mellan variabler är sanna och trovärdiga. Validitet berör 
också om sambanden är giltiga utanför själva studien, det vill säga om de är generella eller ej, och 
om de är giltiga i naturliga situationer. (Bryman 2004) 

2.5 Presentationsmetod 
Denna studie presenteras genom denna skriftliga rapport, som skrivits enligt riktlinjer för 
kandidatuppsatser vid Högskolan i Borås. Informationen i uppsatsen har beskrivits med det medel 
som har passat bäst för ändamålet, till exempel presenteras data i tabeller samt grafer, för att ge 
en bra bild. Till dessa finns det dock även en förklarande text. Grafer och bilder har använts där 
det anses lätta upp läsningen och ge läsaren en bättre förståelse. 
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3 Teori 

3.1 Informationssäkerhet 

3.1.1 Bakgrund 
Från den dagen man började skriva meddelanden förstod makthavare och militär att det skulle 
vara nödvändigt använda sig utav någon mekanism för att skydda den nedskrivna informationen 
från obehöriga och kunna se om information hade blivit ändrad på. Tidigare så hade personer 
som skrivit brev använt sig av vaxsigill eller någon annan försegling för att säkra dokuments 
äkthet när det överlämnades till dess mottagare, men detta var inte tillräckligt för att skydda 
känslig information. (Wikipedia 2008e) 
 
Julius Caesar sägs vara en av de första personerna som använt sig av kryptogram och det var ett 
krypto (även kallat chiffer) kallat Caesar cipher. Detta gjorde han för att hemlighålla den 
medelanden han skickade till sin arme ifall de hamnade i orätta händer. Enda sättet att läsa dem 
var om man hade nyckeln till kryptot, vilket var att skifta varje bokstav i alfabetet tre steg åt 
höger. Nu kunde känslig information transporteras säkrare. (Trinity College 1997) 
 
Under andra världskriget tog informationssäkerheten fart på allvar och är början på det 
professionella fältet inom informationssäkerhet. Då gjorde man framsteg inom den fysiska 
säkerheten av information med barrikader och vakter som kontrollerade tillträde i 
informationscentren. Under andra världskriget introducerades också den formella klassificeringen 
av data baserad på nivån på den känsliga informationen och identifikation av de personer som 
hade behörighet till att läsa den. För att en person skulle få tillgång till informationen gjordes en 
kontroll av dess bakgrund innan personen tilläts hantera hemlighetsstämplad information. 
(Wikipedia 2008e) 
 
Datornätverksteknologin har därefter under det senaste decenniet ökat lavinartat. Tack vare att 
Internet har växt sig så stort har allmänheten blivit allt mer medveten om alla de hot som finns 
mot den personliga integriteten och som kan utföras genom elektroniska brott. Listan kan göras 
lång med bland annat identitetsstöld, hackade bankkonton och förfalskning. Detta kommer att 
fortsätta så länge det finns personer som vill använda tekniken på farliga och skadliga sätt. 
(Merkow & Breithaupt 2006) 
 
Både företag och vanliga konsumenter gillar bekvämligheten med Internet och öppna 
datornätverk men problemet är att detta också gör dem sårbara för tekniskt kunniga tjuvar som 
inte har några skrupler. För att skydda datorer, nätverk och all den information som de sparar så 
har företag mer och mer tagit hjälp av informationssäkerhetsspecialister för att skydda sina 
känsliga data. (Merkow & Breithaupt 2006) 
 
Informationssäkerhet betyder skydd av information och informationssystem från otillåtet tillträde, 
användning, avslöjande och modifiering av system. Två ord som används ofta inom ämnet är 
datorsäkerhet och informationsförsäkran men dom delar ett gemensamt mål för att skydda 
integritet, konfidellitet och tillgänglighet av information och data. Dessa tre är grundpelare i all 
informationssäkerhet. Vid skapandet av en säkerhetsplan måste man ta dessa kriterier i beaktning 
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för att skydda ett informationssystem. Ofta används CIA-triaden för att illustrera huvudmålen 
med informationssystems säkerhetsplan. (Merkow & Breithaupt 2006) 
 

 
 

Figur 4: The CIA Triad 
 
Sekretess är den egenskap som förhindrar att någon information avslöjas till obehöriga personer 
eller system. Exempel kan vara transaktioner vid Internetbetalning. Informationen som skickas 
måste vara säker. Att bryta mot sekretessen kan vara så enkelt som att en person tillåts titta över 
axeln när någon läser skyddad information eller om en dator med känslig information blir stulen. 
(Wikipedia 2008e) 
 
Inom informationssäkerhet betyder integritet att data och information inte kan ändras utan 
tillstånd. För att bryta mot integriteten måste till exempel en anställd råka ta bort data eller 
information avsiktligt eller oavsiktligt, att ett datorvirus infekterar systemet eller att en obehörig 
person vandaliserar en hemsida. (Wikipedia 2008e) 
 
För att ett informationssystem ska uppnå sitt syfte måste den information det tillhandahåller 
finnas tillgängligt när det behövs. Detta betyder att systemet som används för att spara och 
processa information, säkerhetskontrollerna som används för att skydda systemet och 
kommunikationskanalen som används för att få åtkomst till systemet fungerar helt felfritt. 
System som försöker uppnå väldigt hög tillgänglighet behöver vara på helst dygnet runt. 
(Wikipedia 2008e) 

3.1.2 Hot mot informationssystem 
Som sagt har all världens datorer börjat kommunicera mer och mer och då blivit väldigt utsatta 
för hot. För att ett företag ska kunna skydda sig självt mot en väl förberedd fiende måste det 
också förbereda sig för nästan alla datorhot man kan tänka sig. För att uppnå detta är det bra att 
ha en godförståelse av säkerhetsparaplyet nedan. 
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Figur 5: An umbrella of information security 

 
Som syns av bilden är informationssäkerhet väldigt stort och svårt att greppa. Varje ämne under 
paraplyet kan enkelt fylla en hel bok. Informationssäkerhet har några av de bästa utövare och 
erfarenheter från många olika områden men börjar alltid med den mänskliga icketekniska 
aspekten på säkerhet. (Merkow & Breithaupt 2006) 
 
Det finns tre kategorier som hot brukar delas in i. Dessa är fysiska hot, logiska hot och 
mänskliga/organisatoriska hot. Fysiska hot handlar om att något fysiskt händer som förstör 
informationssystemet. Exempel på detta kan vara att någon försöker skada fysiska delar i 
informationssystemen så som datorer, hårddiskar, processorer, minneskretsar, fläktar och/eller 
andra typer av komponenter. Det kan även vara så att systemet havererar av någon anledning 
eller att någon obehörig person bryter sig in och stjäl viktigt utrustning. (Mitrovic 2002) 
 
Den andra kategorin är logiska hot. Logiska hot är mer kopplat till programvaran i 
informationssystemet. Det kan vara så att någon olagligt loggar in i systemet med hjälp av hackat 
lösenord eller inloggning med falsk identitet. I den här gruppen hamnar även virus, maskar och 
trojanangrepp vilket inte alltid upptäcks direkt utan kan skada under en lägre period och skadan 
kan då bli väldigt stor. Systemattacker av obehöriga personer som kan leda till att tillgängligheten 
av systemet försvinner är också ett stort hot och har blivit mycket uppmärksammat under senaste 
åren. Så kallade DoS3 -attacker har utförts på stora hemsidor som till exempel www.amazon.com 
och liknande som resulterat i att användarna inte har kunnat använda servicen. Kategori två är 
den kategori som kan leda till de mest allvarliga skadorna inom sekretess och integritet. Den 
tredje och sista hotkategorin handlar om den mänskliga faktorn. Det är här som rena 

                                                 
3 DoS = Denial of Service 
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handhavandefel uppstår. Okunskap, organisationsfel, eller felkunskap ligger ofta bakom de flesta 
hoten i denna kategori. (Mitrovic 2002) 
 
På grund av alla hot är det viktigt att informationssystems information kan skyddas genom hela 
dess livscykel. Från det att informationen skapats till att den tas bort. Informationssystem måste 
skyddas både när det används och när det vilar. För att kunna skydda informationssystemet fullt 
ut måste varje komponent som processar data ha sitt eget skydd. Att göra flera lager av 
säkerhetsskydd är det som kallas skydd på djupet , och det visas i form av ringarna på en lök 
nedan. (Wikipedia 2008e) 
 

 
 

Figur 6: Defence in depth onion 
 
Eftersom det finns så många hot mot dagens informationssystem är det viktigt att en organisation 
skapar en bra riskanalys. (Mitrovic 2002) En organisations riskanalys definierar dess tolerans för 
risker och de planer som finns för att åtgärda problemen. Detta dokumenteras oftast som riktlinjer 
och procedurer och de måste finnas tillgängligt långt före en enda programrad är skriven eller 
något program är installerat.  (Merkow & Breithaupt 2006) 

3.1.3 Autentisering 
I den verkliga världen är det enkelt att fråga efter identifikationshandlingar för en person för att 
bevisa att personen är den som han/hon utger sig för att vara. Samhället har idag växt upp med att 
fotoidentifikationshandlingar och handskrivna signaturer går att lita på och använda för att bevisa 
sina rättigheter så som att ta ut pengar eller köra bil. För att kunna verifiera sin identitet i den 
virtuella världen måste man använda en annan sorts teknologi så som autentisering och 
kryptering. För att detta ska fungera binder man en person till en eller flera nyckar som är 
krypterade och kontrollerade under säkra omständigheter. Detta ingår i en så kallad autentisering. 
(Merkow & Breithaupt 2006) 
 
Autentisering är en samling mekanismer som jobbar tillsammans för att skapa en 
säkerhetsarkitektur som ska skydda känsliga tillgångar i ett informationssystem. Ett av målen 
med autentisering är att kunna ha personlig verifiering som kan användas till bevis för att en viss 
person har utfört en viss handling vid en viss tid. Autentisering är en grundpelare i 
informationsteknologin (IT). För att tillgodose kraven på konfidentiella och personliga uppgifter 
är autentisering nödvändigt. Det finns ett antal olika koncept och termer som används för att 
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kunna hantera de behov och tekniker som behövs vid autentisering av en användare. (Merkow & 
Breithaupt 2006) 

3.1.3.1 Identifikation 
Identifikationskriterier används för att unikt kunna identifiera användare av ett 
informationssystem. (Uti Dictionary 2008) Det kan till exempel handla om en persons namn, 
initialer, e-post, accesskort eller en slumpmässig rad av bokstäver och siffror. Identifikationen 
används för att en person ska kunna identifiera sig själv och är själva användaren i systemet. 
(Merkow & Breithaupt 2006) 

3.1.3.2 Autentiseringsregler 
Autentiseringsregler tillåter systemet att verifiera en användare med hjälp av identifikationen. 
När man autentiserar sig själv vet systemet att man har den information som behövs för att kunna 
bevisa att du är den du utger dig för att vara. För det mesta är denna information ett lösenord som 
är kopplat till en användare i systemet men kan även vara av annan sort såsom fingeravtryck eller 
ögonskanning. Detta är en ny teknik som än inte är lika vanlig. Autentiseringsinformationen 
skapas då man får åtkomst till ett system och en ny användare skapas. Man kan jämföra detta 
med det sätt som man visar behörighet med hjälp av körkort, kontokort eller sin signatur. 
(Merkow & Breithaupt 2006) 

3.1.3.3 Låg systemåtkomst 
En strategi för att säkerhetsställa konfidentiellt skydd i systemet är att ge användarna så lite 
access som möjlig men ändå tillräckligt för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Användare ska 
inte behöva ta del av varandras filer och arbeten även om de har åtkomst till samma system. 
(Merkow & Breithaupt 2006) 

3.1.3.4 Systemägarens roll 
Denna roll inom organisationen syftar på den person som ansvaret för att bevara 
säkerhetsegenskaperna tillgänglighet, integritet och sekretess. Personen ansvarar även för att 
systemet vidareutvecklas och att ändringar sker för att stämma överens med kraven. I alla former 
av projekt är systemägaren en vital resurs. (Mitrovic 2002) 

3.1.3.5 Beslutande användarkontroll 
Huvudanvändaren ser till att olika användare har olika mycket tillgång till systemet och dess data. 
De flesta företagssystem fungerar på detta sätt. Ansvaret kan delas upp på fler personer som i då 
kan hantera användarinställningar uppdateringar och andra mer specifika företagsändringar så 
som befordringar och ändringar på avdelningar. På detta vis förhindrar man att skyddade 
dokument, handlingar och utrustning kommer i orätta händer. (Merkow & Breithaupt 2006) 

3.1.4 Autentiseringsprinciper 
Som sagt är grundidén med autentisering att endast behöriga personer har tillgång till den 
information som behövs för att kunna bevisa för systemet att hon/han har rättighet att använda ett 
användar-ID i systemet. Den vanligaste informationen av detta slag är lösenord. Men historien 
har visat att det finns många problem med lösenord så därför kan man använda sig av fler steg i 
processen för att göra det säkrare och svårare för tredje part att använda. (Merkow & Breithaupt 
2006) 
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Det finns flera olika typer av autentisering, med olika många steg. Det finns möjlighet att få en 
ännu säkrare autentiseringslösning genom att addera på fler steg i processen. Med två eller tre 
faktorer kan ägaren till informationen se till att användare som använder systemet verkligen är 
rätt person. Detta görs genom att lägga på fler kontroller eller anordningar till 
lösenordsprocessen. I en tvåstegsautentisering har användaren även en fysisk del så som ett kort 
eller en bricka som innehåller användarens uppgifter. Dessa är skyddade av ett lösenord som 
användaren håller hemligt. Detta krav beskrivs ofta som någonting du har och något du vet. Ett 
exempel på detta är ett kontokort till bankomaten eller ett kortlås till en dörr. (Merkow & 
Breithaupt 2006) 
 
I ett trestegsautentiseringssystem använder man även utöver tvåstegsprocessen personlig 
information från användaren. Denna information kan vara av biometrisk karaktär så som 
fingeravtryck, ögonskanning osv. Dessa används mest för att få fysisk tillgång till väldigt säkra 
områden men kan även användas identifiering i ett datorsystem eller logisk åtkomst. Dessa 
trestegsautentiseringssystem beskrivs oftast som någonting du har och något du vet och något du 
är. Ett exempel kan vara en person som försöker få tillgång till ett datacenters dörr där han/hon då 
skulle behöva dra sitt kort och skriva in en sifferkod för att bevisa att man är ägaren till kortet och 
till sist använda en fingeravtrycksläsare för att bevisa att man äger både kortet och sifferkoden. 
(Merkow & Breithaupt 2006) 

3.1.5 Att utveckla en säkerhetspolicy 
Att ha en noga planerad och utförd säkerhetspolicy är väldigt viktigt och utgör grunden för 
informationssäkerhet inom en organisation. Ett företag ska ha en klar bild över sin verksamhet.  
Även hur och med vilka resurser som företaget ska uppnå sina mål och hur de ska gå tillväga för 
att skydda sina tillgångar och hur de ska få företaget att fortsätta fungera. Dessa ska både vara 
formella, dokumenterade och godkända. Om man har en god utarbetad säkerhetspolicy kan den 
vara till grund för and öka vinsten för företag i längden. (Mitrovic 2002) 
 
Det vanligaste sättet att bygga säkerhetspolicyn är med hjälp av flera dokument som är ordnade i 
en hierarkisk ordning som framgår av bilden nedan.  
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Figur 7: Policydokument i en hierarki 
 
Bilden beskriver vad en organisations informationssystem betyder i deras affärsmodell. I 
dokumentet är det viktigt att ange hur viktigt informationssäkerhetsarbetet inom organisationen 
och ledningen är. Det är inte alla organisationer som använder sig av alla olika typer av 
säkerhetspolicys som beskrivs i modellen. Inom vissa branscher finns det tydliga krav uppställda 
över vilka policys som ska finnas implementerade och i vilken ordning det ska var gjort. 
(Mitrovic 2002) 
 
Det är också viktigt att hitta försvar mot potentiella hot och svagheter. Man måste sedan 
bestämma exakt vilka risker man har och analysera dessa vilket kan ske med hjälp av 
hotscenarion. Ett hotscenario bygger på de hot som kan finnas mot organisationen som nämnts 
tidigare. För att utföra en riskanalys så kan man fråga sig hur stor risken är för att ett hot ska 
inträffa? Vad blir kostnaden om det inträffar? Detta leder senare fram till ett beslutsunderlag och 
den slutgiltiga säkerhetspolicyn för informationssystemet. (Mitrovic 2002) 

3.2 Lösenord 
Man har länge associerat lösenord med säkerhet. Man träffar på lösenord vid många olika 
tillfällen i vardagen. Lösenord används ofta vid portkodsdörrar, när man passerar en vakt eller för 
att känna igen en vän från en fiende. I den moderna världen som vi idag lever i använder sig 
många av tjänster som kräver lösenordsinloggning till exempel när man vill komma åt sin e-post 
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eller röstbrevlåda, vi använder även lösenord när vi vill ta ut pengar från en bankomat eller när vi 
ska logga in på de tjänster som banken erbjuder över nätet. Användarnamn och lösenord är det 
vanligaste idag för att identifiera och verifiera att det är rätt person som loggar in på tjänsten, men 
lösenord har svagheter som att det går att hacka sig till ett konto och därigenom komma åt och 
använda en annan persons tjänster.En annan svaghet med lösenord är människans beteende, det 
ligger i människans natur att tro att dåliga saker inte händer mig. Varför vill någon komma åt min 
e-post? och så vidare, detta kan påverka när man skapar sitt lösenord. (Burnett 2006) 
 
Mark Burnett (2006) skriver i sin bok Perfect Passwords att han har samlat in över fyra miljoner 
lösenord under det senaste fem åren för att försöka få fram en förståelse om hur människor 
fungerar och hur det tänker när de skapar sina lösenord. Burnett kom fram till att en stor del 
människor tänker ofta på saker runtom deras liv när de väljer sina lösenord, till exempel en eller 
två siffror i början eller bakom ett ord, namn på sina käraste, datum, fordon, sport, eller de 
klassiska letmein eller password. (Burnett 2006) 
 
Burnett (2006) använder sig av några kategorier när han förklarar varför vissa lösenord inte är 
säkra och varför det går att knäcka dem relativt enkelt: 
 

• Svaga lösenord från ordlista. I denna kategori hittar man lösenord som kan finnas i 
ordlistor, namnlistor, vanliga lösenordslistor och listor med enklare fraser. Exempelvis: 
cupcake, auto, badger, letmein, Jonathan, Red Sox, dirty dog. 

• Svaga lösenord med siffertillägg. När man lägger till nummer bakom eller framför svaga 
ord blir det endast aningen svårare att knäcka lösenorden. Exempelvis: deer2000, 
atlanta33, dana55, fred1234, 99skip. 

• Svaga ord med lättare kryptering. Dessa lösenord är lite bättre än föregående kategori. 
Dessa lösenord är ord där man bytt ut vissa bokstäver mot siffror eller specialtecken. 
Exempelvis: B0ngh, g0ldf1sh, j@ke 

• License plate passwords. Lösenord under denna kategori är fraser som är starkare än 
lösenord under de första kategorierna. Exempelvis: sk8ordie, just4fun, dabomb, kissme, 
laterpeeps. 

• Dubbelord. Många crackingprogram för lösenord kollar om det är två stycken ord direkt 
efter varandra. Exempelvis: crabcrab, patpat, joejoe. 

• Blandade lösenord med bokstäver, siffror och specialtecken. Dessa lösenord är 
tekniskt sett mer säkra än lösenorden i de andra kategorierna då det blandas bokstäver, 
siffror och specialtecken i samma lösenord och att det inte är ett ord eller fras. 
Exempelvis: 9uxg$t5C, Bn2#sz63j, &fM3tc8b. 

• Lösenord som följer ett mönster. Lösenord som följer vissa mönster det kan vara hur 
man slår på tangentbordet eller bokstäver och siffror på speciella sätt. Exempelvis: 
QWERTY, 123456, xcvb, abc123. 

• Mindre förutsägbara lösenord. Människan är förmodligen inte kapabel att vara fullt 
oberäknelig. Sann oberäknelighet är att varje del av ens lösenord är fristående från de 
resterande delarna, detta gör att ett sådant lösenord skulle vara väldigt svårt att komma 
ihåg. Exempel på lösenord som är nära inpå oberäkneliga är 3Kja&Ey#, u?7h%dPW, 
@bx8R2k$. Ett lösen ord som består av en del oberäknelighet kan vara starka nog för att 
klara sig undan stora crack attacker exempelvis WhitenEighteen, Fast+rocketing+, 
Creepy-FIVES, Imp ort.ant, cake and tape. (Burnett 2006) 
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Burnett säger i sin bok Perfect Passwords att den största fördelen när man använder sig av långa 
lösenord är att man inte behöver blanda in massa siffror och specialtecken för att lösenordet ska 
bli ett starkt svår och svårknäckt. Burnett säger också att det finns en myt om att lösenord måste 
vara helt på måfå och blandas med bokstäver stora och små, siffror och specialtecken, visst är 
lösenord som följer denna modell starka och säkra men långa lösenord kan vara minst lika bra. 
(Burnett 2006) 
 
Det finns ett antal metoder man kan använda sig av när man skapar längre lösenord för att lättare 
minnas dem: 
 

• Rim. Skapa lösenord som rimmar exempelvis: Poor-white-dog-bite, Icecream2extreme, 
Teary/weary chicken theory.  

• Repetition. Påminner lite om rim varianten man skapar ett lösenord med lite rytm i sig 
exempelvis: Chicky-chicky running, 2bitter@2bitter.com, c:\files\myfiles\newfiles\,  

• Visualisera en bild av lösenordet. För att lättare minnas ett långt lösenord kan man 
skapa ett av en rolig händelse. Exempelvis: Jabba the Hut doing the Cha-Cha, Frozen 
banana in my shoe. 

• Överdriva. Man kan skapa lösenord av överdrivna situationer för att lättare komma ihåg 
dem. Exempelvis: I kicked the back of my head, December 322, 2005. 

• Associationer. Associera kan vara ett bra sätt att minnas sitt lösenord, ett klassiskt 
scenario är att man knyter ett band runt sitt finger för att komma ihåg en sak, varje gång 
man tittar på snöret så associerar man till saken och att det var därför man band snöret 
runt fingret.  

• Lösenord som påminner om en mejladress. Burnett beskriver en metod där man kan 
skapa ett starkt långt lösenord som är lätt att komma ihåg. Först väljer du ett namn sedan 
väljer du en händelse eller fras dessa två delar kombineras med mejl egenskaper. 
Exempelvis:  

o Namn: Dr.Seus 
Fras: Green Eggs 
Resultat: Dr.Seus@GreenEggs.com 

o Namn: Yoda 
Fras: Strong-This-Password-Is 
Resultat: Yoda@Strong-This-Password-Is.net 

• Det går även göra en liknande variant som ovan fast med webbadresser. Exempelvis:  
o www.sendallyourmoney.irs.gov 
o ftp.droppedout.edu 

3.2.1 Välja och förvara ett lösenord 
Lösenordssäkerhet är i korta drag att välja ett som är svårt att förutspå samt att det ska uppfylla 
kraven att det ska vara svårt att knäcka även med hjälp av program. Det kan vara svårt att välja 
ett bra starkt lösenord men det finns vissa riktlinjer man kan ta till för att välja ett bra lösenord. 
Ett bra lösenord bör innehålla ett antal tecken men det ska även vara lätt för användaren att 
komma ihåg lösenordet. När man väljer sitt lösenord bör man blanda siffror, bokstäver, och 
specialtecken, det är också viktigt att man inte väljer ord som finns med i ordlistor eller andra 
vanliga listor som till exempel namnlistor, adresslistor och så vidare för att skapa ett så starkt och 
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svårhackat lösenord som möjligt. När man väljer lösenord bör man tänka på hur det flyter när 
man skriver in det, om det segt eller att man ofta skriver in fel bör man tänka om och ändra till ett 
annat lösenord. (Burnett 2006) 
 
När det gäller hantering av lösenord så ska man aldrig lämna ut sitt lösenord till någon, man bör 
heller inte skriva ner lösenord på papper eller spara dem i fil på datorn. Att byta lösenord ofta är 
ett bra sätt att minska chansen att någon kommer på vad ens lösenord är. På många sidor som 
använder sig av inloggning kan man få alternativet att spara lösenordet för att nästa inloggning 
ska gå fortare, detta öppnar en möjlighet att någon kan komma åt ens lösenord genom att använda 
sig av speciella program som kan knäcka ens lösenord. (The University of Chicago 2008) 
 
Hur vet man då om man har ett lösenord som är säkert? Enligt Burnett (2006) så kan man gå 
igenom följande checklista med frågor, och om man svarar ja på minst nio frågor så har man 
enligt Burnett ett starkt lösenord. 
 

• Är ditt lösenord mer än 15 tecken långt? 
• Innehåller ditt lösenord en bra blandning mellan bokstäver, siffror och specialtecken? 
• Innehåller ditt lösenord minst tre delar av slumpmässig information? 
• Är ditt lösenord helt fritt från personlig information? 
• Om du söker på Google efter ditt lösenord, får du då noll träffar? 
• Är du den enda personen som känner till detta lösenord? 
• Minns du ditt lösenord utan att behöva kolla upp det? 
• Om du har skrivit ner eller sparat lösenordet någonstans är detta då på ett säkert ställe? 
• Är lösenordet mindre än sex månader gammalt? 
• Är detta det enda stället du har använt lösenordet på? 
• Kan du skriva in lösenordet snabbt utan avbrott och felskrivningar? 

 
Nedan finns en sammanställning från några olika topp-tio-listor på (enligt källorna) de vanligaste 
lösenord. 
 

Källa Burnett (2006) PCMag.com (2007) Modern Life (2006) Schneier (2006) 

1 123456 password 123 password1 

2 password 123456 password abc123 

3 12345678 qwerty liverpool myspace1 

4 1234 abc123 letmein password 

5 pussy letmein 123456 blink182 

6 12345 monkey qwerty qwerty1 

7 dragon myspace1 charlie fuckyou 

8 qwerty password1 monkey 123abc 

9 696969 blink182 arsenal baseball1 

10 mustang Användarens 
förnamn 

thomas football1 
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Enligt PC Magazine (2007) så kan man lika gärna 
 

hand over your wallet or purse to the first person you see on the street 
 
om man har något av lösenorden ovan. Som man ser av sammanställningen ovan så är till 
exempel 123456 med på tre av de fyra listorna, och qwerty och password är med i någon form på 
alla. Även förnamn är vanliga, samt olika kombinationer som innehåller 123 eller ett ord med en 
siffra efter. 

3.2.2 Problem med lösenord 
Ibland kan lösenord skapa fler problem än de kan lösa. Det sägs ofta att inom säkerhetsområdet är 
människor den svagaste länken i säkerhetskedjan. Eftersom det är människor själva som ansvarar 
för hanteringen av sitt lösenord skapas naturliga problem.  
Lösenord kan vara osäkra. När människor får chans att välja själva kommer de att välja ett 
lösenord som är enkelt att komma ihåg och lätt att gissa sig till. Det är vanligt att namn på släkt, 
vänner och husdjur används men även telefonnummer, födelsedagar, en hobby eller liknande är 
också vanligt förekommande lösenord. (Merkow & Breithaupt 2006) 
 
Lösenord kan vara enkla att knäcka Det finns många gratis och vitt spridda program på Internet 
som kan används för att knäcka lösenord på de flesta väl använda informationssystem som finns. 
Därigenom försvinner den säkerhet som lösenord bidrar med. Programmen använder så kallade 
”ordlista-attack” som innebär att programmet väldigt snabbt går igenom ord, fraser, kända uttryck 
och förvridningar av ord och fraser för att matcha det med en persons lösenord och sedan spara 
undan dessa för användning vid senare tillfälle. (Merkow & Breithaupt 2006) 
 
Lösenorden är obekväma. För att försöka öka säkerheten i ett informationssystem använder 
organisationer ofta datorgenererade lösenord som är svåra rent av omöjliga att komma ihåg. 
Människor brukar då ofta istället för att försöka komma ihåg lösenordet skriva ner det och placera 
pappret där dom kan se det. Detta kan vara till exempel en ”Post-It” lapp sittandes på skärmen 
eller på ett indexkort fasttejpad till tangentbordet. Detta är helt klart en säkerhetsrisk. (Merkow & 
Breithaupt 2006) 
 
Lösenord kan repeteras. Olikt en handskriven signatur finns det inget riktigt bevis för att en 
transaktion med bara ett lösenord är utförd av rätt person. En person kan då förneka att han/hon 
varit med vid en transaktion eller använt ett system otillåtet. Det finns heller inget bevis för att en 
person inte har delat med sig av sitt användarnamn eller lösenord till någon tredjepart. Det kan 
även vara så att en person annan än användaren själv kan ha råkat hitta eller knäckt lösenordet 
och loggat in i systemet under falsk identitet. (Merkow & Breithaupt 2006) 

3.3 Kryptografi och kryptering 
När man talar om säker kommunikation brukar tre begrepp återkomma varje gång: Kryptografi, 
kryptoanalys och kryptologi. Kryptografi behandlar hur man på ett säkert sätt kan skydda 
informationen, och själva implementationen av säker kommunikation. Kryptoanalys handlar om 
hur man analyserar olika kryptografiska metoder, för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna 
knäcka dem. Kryptologi innehåller de båda tidigare begreppen, och inkluderar därför mest av de 
tre begreppen. (Garrett 2001) 
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Det mest traditionella målet (och lättaste att förstå) för kryptografi är att hålla saker hemliga. 
Detta mål förutsätter att det på något sätt finns en motståndare, som vill ha reda på det man vet, 
ens hemlighet. Kryptografi försöker hindra motståndaren från att få reda på hemligheten genom 
att kryptera meddelandet, så att även om motståndaren får åtkomst till det, så kan den inte förstå 
det. Samtidigt så måste dock den tänkta mottagaren kunna förstå meddelandet, och det relativt 
lätt. Det är här kryptografin kommer in i bilden. (Garrett 2001) 

3.3.1 Historik 
Innan den moderna tiden, så användes kryptering endast för att hålla meddelanden konfidentiella. 
Man gjorde förståeliga meddelanden oförståeliga tills de nått den rätta mottagaren, där de gjordes 
förståeliga igen, så att en tjuvlyssnare i konversationen inte skulle förstå den. På senare tid har 
dock kryptering utvecklats enormt mycket, och används bland annat för integritetskontroller, 
identifikation/autentisering av avsändare och mottagare, digitala signaturer, bara för att nämna 
några användningsområden. (Wikipedia 2008d) 
 
De tidigaste formerna av kryptering krävde inte mycket mer än penna och papper, eftersom de 
flesta människor inte kunde läsa eller skriva överhuvudtaget. De flesta äldre chiffer var 
substitutionschiffer, där man bytte ut en bokstav i alfabetet mot en på en annan plats enligt ett 
visst system, till exempel att skifta varje bokstav tre steg framåt vid krypteringen, och sedan tre 
steg bakåt vid dekrypteringen. Detta chiffer kallas för Ceasar-chiffret. (Wikipedia 2008d) 
 
Kryptering strävar efter att försäkra sekretess i kommunikation, som till exempel för spioner eller 
mellan militära ledare och diplomater. Det finns bevis för flera tidiga hebreiska chiffer, och att 
dölja meddelanden är också en gammal metod. Denna användes till exempel av Herodotos, som 
tatuerade in ett meddelande på en slavs huvud. Han lät sedan håret växa ut på slavens huvud igen, 
och det dolde då meddelandet. (Wikipedia 2008d) 
 
Klassiska chiffer avslöjar oftast statistiska särdrag  hos den krypterade texten, som till exempel i 
Ceasarchiffrets fall. Dessa särdrag kan oftast användas för att knäcka chiffren. Efter upptäckten 
av frekvensanalys under 900-talet kunde i stort sett alla chiffer knäckas av en välinformerad, tidig 
hacker. Under 1400-talet uppfanns dock det polyalfabetiska chiffret, som använder olika 
substitutionsfrekvens i olika delar av meddelandet. Det uppfanns också en maskin som hjälpte till 
med sådana chiffer. I mitten av 1800-talet visade Charles Babbage att även polyalfabetiska 
chiffer är känsliga för frekvensanalys. (Wikipedia 2008d) 
 
I början av 1900-talet kom man på att man istället borde använda någon sorts kodord för att 
kryptera saker, så att även om man kände till hur chiffret fungerade så kunde man inte dekryptera 
meddelandet, då man inte kände till kodordet, som endast sändaren och mottagaren kände till. I 
början och till mitten av 1900-talet uppfanns många mekaniska chiffermaskiner, som till exempel 
den kända tyska Enigma-maskinen. Kryptoanalysen fick ett stort uppsving efter första 
världskriget, då man insåg vikten av att kunna avlyssna fiendens kommunikationer, även om de 
var krypterade. (Wikipedia 2008d) 
 
Efter andra världskriget började krypteringen bli mer och mer avancerad, främst på grund av de 
många nya elektroniska hjälpmedel och datorer som det fanns tillgång till. Öppen akademisk 
forskning inom ämnet är dock relativt ny, den började i mitten av 1970-talet i och med införandet 
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av DES-specifikationen, Diffie-Hellmans rapport och den publika releasen av RSA-algoritmen. 
(Wikipedia 2008d) 

3.3.2 Kryptografiska system 
Inom kryptografin finns det något som kallas för kryptografiska system, även kallat chiffer eller 
helt enkelt krypto. Kryptografiska system är en metod för att kommunikation skall kunna ske på 
ett säkert sätt mellan två parter. Oftast märker inte de båda parterna att kommunikationen 
krypteras, utan det sker automatiskt utan parternas insyn, till exempel som att lösenord i många 
fall automatiskt krypteras när de lagras. (Panko 2004) Kryptografiska system är till för att endast 
den avsedda mottagaren skall kunna läsa meddelandet. (Garrett 2001) 
 
Kryptografiska system tillhandahåller enligt Panko (2004) fyra typer av skydd för 
kommunikationens meddelanden: 
 

• Konfidentialitet. Personen som avlyssnar kommunikationen kan ej förstå den. 
• Autentisering. Man ser till att sändaren av informationen är den den utger sig för att vara. 
• Meddelandeintegritet. Säkerställer att meddelandet inte har ändrats på vägen från 

sändaren till mottagaren. 
• Anti-replay-skydd. Säkerställer att ett meddelande som har fångats upp av en oönskad 

person inte tas emot om det skickas igen. 
 
För att den tänkta mottagaren skall kunna förstå meddelandet känner han till en nyckel, som 
avsändaren har använt sig av för att kryptera meddelandet innan det skickades. Endast om 
mottagaren har denna nyckel kan den läsa meddelandet. (Garrett 2001) 

3.3.3 Symmetrisk kryptering 
Symmetrisk kryptering är en typ av kryptering där sändaren och mottagaren känner till samma 
nyckel. Det är enligt Stallings (2000) den mest använda metoden, och det var den enda metoden 
som fanns innan den asymmetriska krypteringen (public key encryption) uppfanns i slutet av 
1970-talet.  
 
En konventionell symmetrisk krypteringsmetod består av fem olika komponenter:  
 

• Klartext. Detta är det ursprungliga meddelandet som är input till krypteringsalgoritmen. 
• Krypteringsalgoritm. Den krypteringsalgoritm som utför substitutioner och 

transformationer på klartexten. 
• Hemlig nyckel. Den hemliga nyckeln är också input till krypteringsalgoritmen. De exakta 

substitutionerna och transformationerna av klartexten beror på den hemliga nyckeln. 
• Chiffertext (krypterat meddelande). Detta är det krypterade meddelande, och är output 

från krypteringsalgoritmen. Det genereras i kombination av krypteringsalgoritmen och 
den hemliga nyckeln. 

• Dekrypteringsalgoritm. Detta är i stort sett krypteringsalgoritmen fast den körs 
baklänges. Den tar in chiffertexten samt den hemliga nyckeln och producerar klartexten 
som output.  
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Det är viktigt att tänka på att säkerheten hos symmetrisk kryptering beror på säkerheten hos den 
hemliga nyckeln, och inte hos själva algoritmen. Detta gör också att metoden är relativt billig att 
använda, då den är lätt att implementera. (Stallings 2000) 

3.3.4 Asymmetrisk kryptering (public key encryption) 
Asymmetrisk kryptering nämndes för i tryck 1975 av Whitfield Diffie och Martin Hellman. De 
nämnde en metod där ett meddelande skulle kunna krypteras med en nyckel, och dekrypteras med 
en annan nyckel hos mottagaren, och där dessa nycklar inte verkade ha några som helst 
kopplingar med varandra. Sedan dess har en stor mängd asymmetriska lösningar sett dagens ljus, 
men inte alls lika många om inom den symmetriska krypteringen. Detta beror på det sätt som 
asymmetriska krypteringsmetoder är konstruerade på. När man konstruerar en asymmetrisk 
krypteringsmetod som är tillförlitlig och säker så tar det helt enkelt lång tid att komma på en 
metod som slumpar fram bitar på ett säkert sätt. Asymmetriska krypteringsalgoritmer brukar vara 
baserade på så kallad number theory, och att skapa dessa nya algoritmer kräver att man hittar nya 
matematiska problem med vissa egenskaper. (Garfinkel & Spafford 1997) 
 
Några av de asymmetriska metoder som var i störst användning 1997,och även idag enligt 
Wikipedia (2008i),  var/är Diffie-Hellman Key Exchange, RSA, ElGamal och DSS. 
 
Diffie-Hellman är ett system för att utbyta kryptografiska nycklar mellan två aktiva parter. Det är 
inte en egentlig metod för kryptering eller dekryptering, utan en metod för att utveckla och byta 
ut delade privata nycklar över publika kommunikationskanaler. De två parterna kommer överens 
om några numeriska värden, och sedan skapas varsin nyckel hos de båda parterna. Matematiska 
transformationer av nycklarna utväxlas sedan mellan parterna. Varje part kan sedan generera en 
tredje sessionsnyckel som inte är lätt att knäcka för en tredje part som känner till de båda andra 
nycklarna. (Garfinkel & Spafford 1997) 
 
RSA är ett välkänt publikt nyckelkrypteringssystem som utvecklades av MIT4-professorerna 
Ronald Rivest, Adi Shamir och Leonard Adleman, och det är från dessa herrars efternamn det 
fick sitt namn. RSA kan användas både för att kryptera information och som en bas för digitala 
signaturer. Digitala signaturer kan användas för att bevisa författaren och äktheten hos digital 
information. Denna nyckel kan ha vilken längd som helst, beroende på vilken implementation 
som används. (Garfinkel & Spafford 1997) 
 
ElGamal är döpt efter sin skapare Taher ElGamal. Det är ett publikt nyckelkrypteringssystem 
som är baserat på Deffie-Hellmans nyckelutbytesprotokoll, som tidigare nämnts. ElGamal kan 
användas för kryptering och digitala signaturer, och har då liknande användningsområden som 
RSA. (Garfinkel & Spafford 1997) 
 
DSS (The Digital Signature Standard) utvecklades av NSA5 och gjordes till en Federal 
Information Processing Standard (FIPS) av The National Institute for Standards and Technology 
(NIST). DSS är baserad på DSA (The Digital Signature Algorithm). Även om DSA tillåter 
nycklar av godtycklig längd, så är endast nycklar av 512 till 1024 bits tillåtet inom standarden 

                                                 
4 Massachusetts Institute of Technology, ett amerikanskt universitet (www.mit.edu) 
5 National Security Agency, en av de amerikanska underrättelsetjänsterna (www.nsa.gov) 
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DSS FIPS. DSS kan endast användas till digitala signaturer, medan DSA kan användas även till 
kryptering. (Garfinkel & Spifford 1997) 
 
En annan del av asymmetrisk kryptering är så kallade hashfunktioner. De tar in ett meddelande 
och genererar en digital signatur, som sedan används för att verifiera meddelandet. (Panko 2004) 

3.3.5 Hashfunktioner 
Hashfunktioner är funktioner som tar in en relativt godtycklig mängd data och genererar utdata 
som alltid har samma storlek. Egenskaperna hos vissa hashfunktioner kan användas för att 
förstärka säkerheten i informationssystem; de kan till exempel användas för att verifiera 
integriteten och källan för en fil, ett nätverkspaket, eller andra godtyckliga data. (Silva 2003) 
Hashfunktioner kan ta in en stor mängd data, och generera en kortare, unik identifierare som 
kallas för hash. Om datan på något sätt ändras, så ändras också den unika identifieraren. Ibland 
ändras mer än 50 % av bitarna i hashen. (Schneier 1996, se Redmon 2006) 
 
Hashfunktioner är matematiska beräkningar och tar som sagt in relativt godtyckliga data, och 
producerar utdata som alltid har samma storlek. Om man skickar in samma data i en hashfunktion 
får man alltid samma utdata. Indata till hashfunktioner brukar kallas för meddelanden (messages), 
och utdatan kallas för meddelandesammandrag (message digest), men detta uttryck används 
oftast inte. Istället brukar, som nämnts ovan, uttrycket hash användas. Nästan vilken data som 
helst kan definieras som ett meddelande, till exempel teckensträngar, binära filer och TCP-paket. 
Ett exempel på en enkel hashfunktion kan vara följande: (Silva 2003) 
 

Hash function H accepts messages of any length, and outputs a fixed length digest of one-bit. H returns 
0 as the message digest if the input has an even number of characters, and returns 1 if the output has an 
odd number of characters. 

 
Man har alltså en hashfunktion som heter H, och som tar in data som kan ha vilken längd som 
helst. Om indatan innehåller ett jämnt antal tecken blir hashen 0, om den innehåller ett udda antal 
tecken blir hashen 1. Det skulle kunna uttryckas i kod som: 
 

public int H(object data) 

{ 

if(data.length % 2 == 0) return 0; 

else return 1; 
} 

 
Ovan kod returnernar 0 om längden på indatan är jämnt delbar med 2, det vill säga är ett jämnt 
antal tecken, i alla andra fall (det vill säga om längden har ett udda antal tecken) returnernar den 
1. Om man till exempel anropar funktionen med argumentet ”hello world”, så kommer 
funktionen att returnerna 1, medan den kommer att returnera 0 då den anropas med argumentet 
”hello world!”, vilket visas i exemplet nedan. 
 

static void Main(string[] args) 

{ 

Console.WriteLine("Result for 'hello world': "  

+ H("hello world")); 

Console.WriteLine("Result for 'hello world!': "  

+ H("hello world!")); 
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} 

 

 
 

Figur 8: Körning av hashfunktionen H 
 
Detta är ett väldigt enkelt exempel på en hashfunktion, och den kommer som sagt alltid att 
returnera samma hash för samma argument som skickas in som indata. Likadant fungerar de allra 
vanligaste hashmetoderna (t ex SHA-1 och MD5). (McGlinn 2007) Hashfunktionen SHA-1 
kommer alltid att returnera hashen 5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8 om indatan är 
password, och MD5 kommer alltid att returnera 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 för 
samma indata. (WhatsMyIp.org 2008) 
 

 
 

Figur 9: En körning av två hashfunktioner med samma input 
 
I funktionen H ovan så genereras en 0 som sagt för varje meddelande som har ett jämnt antal 
tecken, och en 1 för varje meddelande som har ett udda antal tecken. Detta gör att själva hashet 
inte ger någon som helst ledtråd om själva meddelandet, förutom att det innehåller ett jämnt eller 
udda antal tecken, vilket således gör det väldigt svårt för en person att gissa sig till meddelandet 
bara utifrån hashet. Det är denna egenskap som gör hashfunktioner till 
envägskrypteringsmetoder, vilket betyder att det är svårt att ta reda på meddelandet (indatan) bara 
utifrån hashet (utdatan). (Silva 2003) 
 
Det finns hashfunktioner som är betydligt mer avancerade än funktionen H ovan; de går under 
namnet kryptografiska hashfunktioner. Kryptografiska hashfunktioner har en egenskap som de 
flesta vanliga hashfunktioner saknar: Det är väldigt svårt att hitta två meddelanden som har 
samma hash (Silva 2003), och det blir svårare ju fler bitar som hashen innehåller. (Redmon 2006) 
Om två olika meddelanden genererar samma hash kallas det för en kollision. I exemplet ovan är 
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det lätt att skapa kollisioner. Funktionen H ovan kan därför inte kallas för en kryptografisk 
hashfunktion, då till exempel både hej och hallå genererar samma hash, nämligen 1. (Silva 2003) 

3.3.5.1 Populära hashfunktioner 
Det finns ungefär femton olika hashmetoder som används i bred utsträckning i dagsläget. De som 
oftast nämns är LM (LanManager), MD5, SHA-0/SHA-1 och SHA-2. SHA-0 och SHA-1 är 
väldigt lika varandra, och behandlas ofta som en och samma algoritm. (Wikipedia 2008c) 

3.3.5.1.1 LM (LanManager) 
LM är en hashalgoritm som utvecklades av Microsoft på tidiga 90-talet. Den användes först i 
Windows 3.11 och är enligt Melber (2004) inte speciellt säker. Denna algoritm används för att 
skydda användarnas lösenord i de flesta versioner av operativsystemet Microsoft Windows. Trots 
existensen av betydligt säkrare algoritmer, såsom NTLMv2 och Kerberos, har Microsoft 
fortfarande stöd för LM-algoritmen. LM-algoritmen är som följer: 
 

1. Konvertera användarens lösenord till versaler. 
2. Sätt lösenordet till NULL om det är längre än 14 bytes, alternativt trunkera det. 
3. Dela på lösenordet i två halvor om 7 bytes vardera. 
4. Skapa två DES-nycklar, genom att använda de två halvorna om 7 bytes var som indata. 
5. Varje nyckel används för att DES-kryptera konstanten KGS!@#$%, vilket resultar i två 8-

bytes chiffernycklar.  
6. Konkatenera dessa två värden till ett 16-bytes värde – detta värde är LM-hashen. 

 
Det finns många svagheter i denna algoritm. Först och främst tar den inte hänsyn till om ett 
tecken är en versal eller gemen, dessutom är teckenspannet begränsat till 142 tecken. Slutligen 
det främsta skälet till att hashen inte är så säker: Lösenordet delas upp i två 7-bytesdelar. 
(Wikipedia 2008f) 

3.3.5.1.2 MD5 
MD5 står för Message Digest 5, eftersom det är den femte revisionen av hashalgoritmen Message 
Digest. Den skapades av MIT-professorn Ronald Rivest år 1991, som en efterträdare till MD4. 
MD5 har en godtycklig indatamängd (Silva 2003) och den börjar med att fylla ut indatan till 
resultat med en fillängd som är delbar med 512 bitar, och tar sedan in datan i 512-bitsblock. 
Dessa block delas sedan upp i sexton 32-bits underblock. Varje ett av dessa block används sedan 
för att påverka tillståndsvariabeln som används i algoritmen. Tillståndsvariabeln är en 128-bits 
variabel som är indelad i fyra 32-bitsvariabler: a’, b’ c’ och d’. I tur och ordning passerar 
variablerna genom fyra rundor av fyra ickelinjära funktioner. Efter den fjärde rundan läggs det 
slutliga tillståndet (a’, b’, c’, d’) till indatan från denna runda av algoritmen. Efter att all data har 
passerat genom dessa rundor, återstår den 128-bits tillståndsvariabeln. MD5-algoritmen är 
betydligt mer säker än LM-algoritmen, på grund av ickelinjära funktioner och en snabbare 
”lavineffekt”, men är ändå sårbar för kompromettering. Den största svagheten ligger i den relativt 
korta längden på det slutgiltiga hashet.  (Wikipedia 2008g) 

3.3.5.1.3 SHA-0 och SHA-1 
SHA står för Secure Hash Algorithm, och är en hashalgoritm som i olika versioner har utvecklats 
av den amerikanska underrättelsetjänsten NSA, som främst sysslar med kryptologi  och 
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signalspaning. (National Security Agency, 2008) SHA-algoritmerna (0/1) fungerar på liknande 
sätt som MD5, indatan kan dock maximalt ha en längd på 264 bitar.6 (Schneier 1996, se Redmon 
2006)  Indatan fylls ut för att få en storlek som är delbar med 512 bits, och delas också här upp i 
16 block om 32 bits. SHA använder sig dock av en tillståndsvariabel som är 160 bits (uppdelad i 
fem 32-bitsvariabler, a, b, c, d och e), till skillnad från MD5s 128-bitsvariabel. Algoritmen består 
av fyra rundor om tjugo operationer var, som alla använder sig av tillståndsvariablen och 
originalindatan som indata. Efter all indata har behandlats, återstår 160-bitstillståndsvariabeln. 
SHA-0 och SHA-1:s säkerhet, i relation till MD5, kommer utav den utökade hashen (160 bits), 
utökningen av en expanderingstransformation och användandet av tidigare stegs utdata i det 
nuvarande steget. Vissa sårbarheter i algoritmerna har dock upptäckts. (Wikipedia 2008j) 

3.3.5.1.4 SHA-2 
SHA-2-varianterna av SHA inkluderar SHA-224, SHA-256, SHA-384 och SHA-512. Den 
inkommande datan är återigen delbar med 512 bits, däremot blir den istället uppdelad i 32-bitars 
ord (SHA-224/SHA-256) eller 64-bitars ord (SHA-384/SHA-512). Antalet rundor, skiftsummor 
och tillsatta konstanter varierar i viss grad mellan de olika SHA-2-funktionerna. Vilken algoritm 
som har använts vid hashningen kan bestämmas av längden på det resulterande hashet, SHA-256 
producerar till exempel ett 256-bits hash som utdata. SHA-2-algoritmerna har inte fått så mycket 
uppmärksamhet inom den kryptografiska världen, så därför kan det vara svårt att bedöma hur 
säkra de är. (Wikipedia 2008j) Om man, enligt Redmon (2006), dock endast tar i beräkning den 
slutliga längden på hashen, och förutsätter att det inte finns några allvarliga fel i algoritmerna, så 
borde algoritmen 
 

…be a formidable opponent to any cryptanalyst. 
 
Enligt Redmon (2006) kan man alltså förutsätta att SHA-2-algoritmerna är säkra, så länge de inte 
innehåller allvarliga designfel. 

3.3.5.2 Användning av hashfunktioner 
Hashfunktioner används för många olika ändamål. I den enklaste formen används hashning för 
att kontrollera om det finns några fel i en fils överföring (Bellovin & Rescorla 2005), då man före 
överföringen har hashat filen, och skickar med hashen, som då kallas för kontrollsumma. När 
filöverföringen är klar, så kontrollerar mottagaren filen genom att hasha den igen, och jämföra 
den nya hashen med kontrollsumman. Om kontrollsummorna är exakt likadana har filen överförts 
på ett korrekt sätt, utan att förändras. (Wireshark 2008) Detta kallas även för data fingerprinting, 
då en unik identifierare skapas för varje fil. Kontrollsumman kan ibland ändras med upp till 50%, 
då endast en enda bit av filen har ändrats när den hashas igen. (Bellovin & Rescorla 2005) 
 
Hashing används även för att skapa digitala signaturer. Datan som skall signeras körs först genom 
en hashfunktion, för att skapa en hash som på grund av sin kortare längd är mer behändig att 
signera än själva indatan. Hashen skickas sedan vidare för att signeras, till exempel till en RSA-
funktion. (Bellovin & Rescorla 2005) 
 
Hashar används även till den så kallade metoden Keyed-Hashing for Message Authentication, 
HMAC, ett sätt att kontrollera att ett meddelande har sänts på ett korrekt sätt från avsändaren till 

                                                 
6 264 = 18 446 744 073 709 551 616 
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mottagaren, utan att förändras. HMAC används för att producera en MAC (Message 
Authentication Code), som genereras genom att hasha en hemlig nyckel tillsammans med det 
meddelande man vill skicka. Den hemliga nyckeln skickas oftast tillsammans med meddelandet, 
så att avsändaren sedan kan hasha nyckeln (och skapa en MAC) tillsammans med meddelandet, 
och jämföra det med MAC:en som också skickades med meddelandet. Om de två MAC:arna 
stämmer överens, har meddelandet skickats korrekt utan att förändras. (National Institute of 
Standards and Technology, 2002) 
 
Det ovanligaste syftet att använda hashing till är så kallade pseudoslumpfunktioner. Genom att 
köra ett dataelement genom en hashfunktion, genereras bitar som ser ut att vara slumpade. Dessa 
kan sedan användas för att generera chiffernyckelmaterial efter ett Diffie-Hellmanutbyte.7 
(Bellovin & Rescorla 2005) 

3.3.5.3 Hackattacker mot hashfunktioner 
Det önskade slutresultatet för de flesta attacker mot hashfunktioner är att få access till en viss fil 
eller ett visst lösenord. De flesta attacker utförs av hackare. För en kryptoanalytiker är dock målet 
att bryta ner och knäcka den underliggande algoritmen. Det finns flera olika sorters attacker mot 
hashfunktioner. Kollisionsattacker testar säkerheten hos hashalgoritmer genom att försöka skapa 
samma hash från två olika data. Denna typ av attack är oftast det som får omgivningen att börja 
anse att en hashfunktion är osäker. Det finns också en attack som kallas för pre-imageattack. 
Målet med en sådan attack är att hitta den data som skapar en viss hash. Det finns också en 
utökning av pre-imageattacken, som kallas för en andra pre-imageattack. Denna attack försöker 
precis som kollisionsattacken hitta annan data som producerar samma hash som en viss indata. 
(Bellovin & Rescorla 2005) 

3.3.5.3.1 Kollisionsattacker 
Svårigheten med att utföra en kollisionsattack beror på den algoritm som man utför den mot. 
Många kryptoanalytiker spenderar flera år på att försöka lista ut algoritmernas inre funktioner, 
sökandes efter mönster eller oupptäckta sårbarheter. En av de huvudsakliga metoderna 
kryptoanalytiker använder är så kallade differentialattacker, där analytikern undersöker hur 
hashen ändras om man ändrar en enda bit i indatan. Det finns två olika typer av 
differentialattacker: exclusive-OR (XOR) och modulär integersubtraktion. (Wang & Yu 2005) 
Den senare har blivit det huvudsakliga valet för att knäcka moderna krypteringsalgoritmer. 
(Redmon 2006) Genom att använda denna ansats kunde Wang, Yin och Yu (2005) upptäcka en 
viktig sårbarhet i den enkla stegfunktionen SHA-0 och SHA-1. 
 
De kollisionsattacker som är mindre vetenskapliga, och brukar utföras av hackare, kallas för 
brute force-attacker. Denna metod testar helt enkelt varje möjlig indata tills hashen matchar den 
man vill knäcka. Antalet operationer som krävs för att hitta indatan kan estimeras med hjälp av 
den så kallade födelsedagsparadoxen, därför kallas brute force-attacker ibland för 
födelsedagsattacker. (Redmon 2006) Genom att använda födelsedagsparadoxen kan man estimera 
antalet operationer som behövs för att hitta rätt indata med formeln 
 

                                                 
7 Diffie-Hellman är ett protokoll som låter två användare utväxla en hemlig nyckel genom ett osäkert medium utan 
några tidigare hemligheter användarna emellan. (RSA Laboratories 2008) 
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där N är antalet möjliga indata, n är antalet indata som man redan försökt med, och p(n) är 
sannolikheten att man lyckas hitta rätt indata. Om man vill ta reda på när sannolikheten är över 
50 %, kan man estimera den med formeln 
 

Nn 1774.1)5.0( =  
 
där n(0.5) är antalet operationer som krävs för att man skall ha mer än 50 % chans att hitta rätt 
indata. N är återigen antalet möjliga indata. För att beräkna sannolikheten för kollisioner, kan 
båda formlerna användas. Om man till exempel använder en 64-bitshash, är antalet möjliga utdata 
264. Om man sätter in denna siffra i formlerna ovan ser man att det behövs nästan 5,1 · 109 
operationer8 för att hitta en kollision. (Ross 1994, se Redmon 2006) 

3.3.5.3.2 Pre-imageattacker 
Preimage-attacker har varit populära i ungefär 15 år. Det största användandet av dessa attacker 
var ursprunligen på UNIX-system, där hackare kunde få access till lösenordsfilen och köra en 
serie av attacker på denna, för att ta reda på användares lösenord. Dessa lösenordsfiler innehöll 
användarnamn och lösenordshashar. Det finns tre olika sorters pre-imageattacker: brute force-
attacker, så kallade dictionaryattacker, och rainbow table-attacker. (Redmon 2006) 
 
Brute force-attacker är som tidigare nämnts försök att få otillåten access till ett 
informationssystem genom att generera och prova alla möjliga lösenord. (Wikipedia 2008b) I 
detta fall genereras och jämförs varje känd permutation med hasharna i lösenordsfilen. Beroende 
på teckenuppsättningen i det operativsystem som attackeras och den maximala tillåtna längden på 
lösenord, så skulle det maximala antalet operation som krävs för att knäcka ett lösenord kunna 
uttryckas som 
 

∑=
LCP  

 
där L = 1 till den maximala längden på lösenordet och där C är det antal tecken som 
operativsystemets teckenuppsättning innehåller. (Shuanglei 2004) 
 
Dictionaryattacker använder en ordlista, och provar att hasha varje ord i ordlistan som ett 
lösenord och jämföra med den ursprungliga hashen i lösenordsfilen. I ordlistor som används för 
att knäcka lösenord hittar man oftast mer än bara vanliga ord, utan också statistiskt sett vanliga 
lösenord, till exempel qwerty eller letMeIn. Dictionaryattacker är vanligtvis väldigt snabba, och 
de tar endast lång tid om ordlistan är väldigt stor. Dictionaryattacker är ett väldigt effektivt sätt att 
försöka knäcka lösenord, då det inte kräver så många operationer. Det finns också en variant av 
dictionaryattack som kallas för hybrid dictionaryattack.  Denna metod provar även att lägga på 
siffror på orden i ordlistan, till exempel password123. Den kan även prova att byta ut alla 
bokstäver som liknar en siffra till den siffran, till exempel d1sc0 (disco). (Last Bit Software, 
2008) 
 
                                                 
8 5 100 000 000 
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Rainbow tableattacker använder sig, som namnet antyder, så kallade rainbow tables. En rainbow 
table är en enorm tabell som innehåller redan genererade hashar för varje tänkbar permutation. 
Det går som sagt att generera dessa hashar on the fly, som i en vanlig brute forceattack, men det 
tar väldigt lång tid. En rainbow table tar istället upp mer minne, och kräver mycket RAM-minne 
(för att kunna hålla hela tabellen i minnet, eller i alla fall det mesta av den för ökad prestanda). 
Det är en klassisk så kallad time-memory tradeoff, där man offrar minne för att vinna tid. 
Lösenord som innehåller något tecken som inte finns i den teckenuppsättning som 
rainbowtabellen har genererats med är dock helt immuna mot denna sorts attack. Likadant är de 
immuna om de lagras med ett så kallat salt. Ett salt är ett värde som läggs till lösenord innan det 
hashas, och gör det längre och svårare att knäcka. (Ptacek 2007) 

3.3.5.3.3 Skydd mot attacker 
Det första sättet att skydda sig mot attacker är att välja rätt hashalgoritm. LM-algoritmen skyddar 
som tidigare nämnts egentligen inte alls. I Windows, där LM används, kan man välja att stänga 
av LM, eller att välja ett lösenord som är längre än 14 tecken. Om lösenordet är längre än 14 
tecken kommer inte LM-hashen att kunna autentisera användaren, då hashen inte kommer att 
matcha hashen av lösenordet. (Redmon 2006) 
 
Ett andra sätt är att använda sig av så kallade stärkta nycklar. Stärkta nycklar genereras genom att 
man kör en svag nyckel genom en algoritm som tar en känd tid på sig att generera en nyckel, och 
denna algoritm skall helst generera en nyckel som överstiger 128-bits längd. Ett exempel på en 
sådan algoritm kan vara SHA-1, som kan iterera över 65 000 gånger på en sekund på en modern 
PC. Den svaga nyckeln kan köras flera gånger genom denna algoritm, och på så sätt skapa en 
starkare nyckel. Om man kör den genom SHA-1, så läggs ungefär 16 bits av extra säkerhet på 
hashen. (Redmon 2006) 
 
En tredje metod är att använda sig av ett så kallat salt, som tidigare nämnts. Ett salt agerar som en 
initieringsvektor till den valda hashalgoritmen. Varje bit av salt dubblar mängden 
lagringsutrymme och beräkning som krävs för att knäcka en hash. (Redmon 2006) 
 
Den sista, och kanske viktigaste, metoden enligt Redmon (2006) är att tänka till när man laddar 
ner filer. Man skall endast ladda ner filer från välkända, betrodda utgivare. Andra filer kan 
innehålla skadligt innehåll, och legitima filer i en användares system kan bytas ut mot dessa 
skadliga. 

3.4 Hacking och hackers 

3.4.1 Bakgrund 
Enligt Dann & Dozois (1996, se Taylor 1999) är en hacker 
 

…someone who illicitly intrudes into computer systems by stealth and manipulates those systems to 
his own ends, for his own purposes. 

 
Det påpekas dock att detta inte var den ursprungliga betydelsen, Levy (1984, se Taylor 1999) 
beskriver tre generationer av hackare. Dels den första generationen då hackare var en mer lekfull 
term och en hackare var en person som var involverad i programmeringen av datorprogram. Den 
andra generationen hackare var de personer som hjälpte till att få ut datorhårdvara till 
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allmänheten genom att utveckla de första hem PC-datorerna. Den tredje generationen refererar till 
de personer som blev stora inom dataspelsarkitektur. 
 
Dessa betydelser har dock fallit i skymundan, nu för tiden anses en hacker (som citatet ovan 
nämner) vara någon som utan tillåtelse, ofta dolt, bryter sig in i informationssystem och 
manipulerar dessa system för sin egen vinnings skull. (U.S. Senate Permanent Subcommittee on 
Investigations 1996) Inom hackingvärlden används dock fortfarande främst den tidigare 
betydelsen. (Taylor 1999) 
 
Hackare i den nya benämnelsen har funnits från tidigt 1970 då John Draper ringde ett 
långdistanssamtal helt gratis genom att blåsa en ton från en visselpipa han funnit i ett flingpaket 
in i telefonluren. Detta var samma frekvens so AT&T använde för att avgöra om en lina för ett 
långdistanssamtal var ledig och kunde ta emot ett nytt samtal. Experimenten med visslan 
inspirerade John Draper att bygga Blue Boxes9 Han skickades i fängelse i fem år för 
avgiftsförskingring. (Wikipedia 2008k) 
 
Tidigt 1980-tal skedde en av de första arresteringarna av hackare som finns noterat. Efter att 
medlemmar ur gruppen 414 som var döpt efter områdeskoden där dom bodde anklagades för att 
ha brutit sig in i 60 datorer runt om i landet så som Memorial Sloan-Kettering Cancer Center och 
Los Alamos National Laboratory. (Trigaux 2000) 
 
Under sena 1980-talet blir Kevin Mitnick som är en veteran inom hackare påkommen med att 
övervaka e-post och blir dömd för att ha förstört datorer och stulit programvara. Han fick ett års 
fängelse. Under tidigt 1990-tal bryter sig hackare in i Griffith Air Force Base, datorer på NASA 
och Korean Atomic Research Institute. När Skottland Yard fångar upp en dataström visar det sig 
vara en 16 årig brittisk tonåring som ligger bakom. (Trigaux 2000) 
 
Under det senare 1990 talet bröt sig hacker in på federala hemsidor så som U.S. Department of 
Justice, U.S. Air Force och CIA.  Hackare lyckades också tränga sig igenom säkerheten Windows 
NT detta för att påvisa och illustrera dess svagheter. (Trigaux 2000) 
 
År 2000 lyckades en mask kallad ILOVEYOU10 skriven i VBScript11 infektera miljontals datorer 
världen över inom ett par timmar efter det att programmet släppts ut. Den här masken anses som 
en av dom värsta någonsin. (Wikipedia 2008k) 
 
Hackattacker på en organisations informationssystem kan ta många former så som olika typer av 
DoS-attacker eller att knäcka systemens lösenord. Att knäcka lösenord involverar inte alltid 
program utan kan vara så enkelt som att hitta en lapp vid datorn med ett lösenord skrivet på. Men 
ofta sker mer sofistikerade attacker med hjälp av speciella program. (Shimonski 2002) 

                                                 
9 Blue Box  = En elektronisk maskin som kunde återge speciella toner använda av telefonbolag. (Wikipedia 2008a) 
10 ILOVEYOU gick även under namnen VBS/Loveletter och Love Bug Worm. 
11 VBScript är en förkortning för Visual Basic Script som är ett scriptspråk utvecklat av microsoft för användning 
med Internet Explorer. (Glasgow Caledonian university 2008) 
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3.4.2 Att knäcka lösenord 
Att knäcka lösenord är den process där man återskapar lösenord från data som har sparats i eller 
skickats i ett informationssystem. Den vanligaste metoden är att försöka gissa lösenordet om och 
om igen. Att knäcka lösenord kan göras för att ta reda på en användares borttappade lösenord, att 
få otillåten access till ett informationssystem, eller som en säkerhetsåtgärd för att upptäcka alltför 
svaga lösenord. (Wikipedia 2008h) 
 
Lösenord till informationssystem lagras oftast i databaser så att systemet kan kontrollera 
användarens inmatade lösenord mot det som har lagrats i databasen. Lösenorden sparas oftast inte 
i klartext, utan brukar hashas. Detta skyddar dock inte mot de typer av attacker som nämndes 
ovan, då de lösenord som hackaren testar också kan hashas. Oftast brukar termen password 
cracking, det vill säga att knäcka lösenord, användas just för att hasha lösenord och sedan 
jämföra dem mot lösenord som finns i en databas eller i en lösenordsfil. Informationssystem som 
är väldesignade ur säkerhetssynpunkt brukar dock ha skydd mot sådana attacker, till exempel att 
man bara får tre försök på sig att logga in. (Wikipedia 2008h) 

3.4.2.1 Krypterade lösenord 
Som nämnts i tidigare avsnitt är det väldigt enkelt att knäcka lösenord som krypterats med LM-
algoritmen. Hashfunktioner som är säkrare, till exempel MD5 eller SHA-1, är dock också sårbara 
för attacker, speciellt mot brute forceattacker. Brute forceattacker är egentligen oberoende av 
vilken hashfunktion som används, då de genererar så många möjliga permutationer som möjligt 
och sedan hashar dessa och kontrollerar mot det lagrade lösenordet. Man kan dock skydda sig 
mot detta, till exempel genom att använda så kallade salt, som beskrivits innan, samt genom att 
använda medvetet långsamma hashalgoritmer som begränsar det antal jämförelser hackaren kan 
göra per sekund. (Wikipedia 2008h) 
 
Oftast brukar man börja med att jämföra de vanligaste lösenorden mot det hashade. De 
vanligaste, som beskrivits innan, kan till exempel inkludera password eller personlig information 
såsom användarens förnamn. Detta kallas ibland för social engineering, där man försöker ta reda 
på så mycket personlig information om användaren som möjligt för att kunna gissa lösenordet 
baserat på denna information. (Wikipedia 2008h) 

3.4.2.2 Dictionaryattacker 
En vanlig metod som används för att knäcka lösenord är så kallade dictionaryattacker. Dessa 
använder sig av en ordlista, då många lösenord är helt vanliga ord. I en undersökning om 
MySpace12-lösenord framkom det till exempel att 4% av användarna hade endast ett ord ur en 
ordlista som lösenord, och 12% av användarna hade ett ord ur en ordlista samt en siffra tillagd i 
slutet. I 67 % av fallen var denna siffra 1. Många användare struntar också i att ändra sina 
defaultlösenord, och i vissa fall kan dessa vara till exempel password eller admin. Dessa lösenord 
blir då oerhört sårbara för dictionaryattacker. (Wikipedia 2008h) 

3.4.2.3 Rainbow tableattacker 
En rainbow tableattack tar tidigare genererade så kallade rainbow tables, och jämför dessa med 
lösenordshashen. En rainbow table innehåller alla möjliga permutationer för en viss 

                                                 
12 En social community, www.myspace.com 
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teckenuppsättning, och dessa permutationer är hashade och klara att användas för jämförelser. 
Denna metod kräver dock väldigt mycket minne, den vinner däremot mycket tid. Det går 
betydligt fortare att genomföra en rainbow tableattack än till exempel en brute forceattack. 
Rainbow tableattacker är däremot väldigt sårbara för saltade hashar, då rainbow tables oftast 
innehåller permutationer som inte brukar vara längre än 14 tecken, och saltet kan öka längden på 
det hashade lösenordet betydligt. (Wikipedia 2008h) 

3.4.2.4 Brute forceattacker 
En sista åtgärd, om man inte har hittat lösenordet med varken dictionaryattacker eller rainbow 
tableattacker, är att använda brute forceattacker. I brute forceattacker slumpar man som sagt fram 
olika permutationer, och hashar sedan dessa och jämför med det hashade lösenord som man vill 
knäcka. Det finns två olika typer av denna attack: onlineattacker och offlineattacker. 
Offlineattacker är oftast betydligt lättare, då man i dessa inte jobbar direkt mot den tjänst som 
lösenordet skyddar. Man kan då till exempel försöka knäcka det lokalt på datorn, så länge man 
vet hashen till lösenordet. I onlineattacker jobbar man direkt mot tjänsten, och tjänster har ofta 
skydd mot sådana attacker, till exempel medvetna förseningar i trafiken eller ett visst antal 
inloggningsförsök som får göras. Det finns också så kallade smarta brute forceattacker, som 
använder statistisk information om lösenord för att generera dessa, till exempel medellängd på 
lösenord. (Wikipedia 2008h) 

3.4.2.5 Verktyg för att knäcka lösenord 
Nere listas de tre verktyg som enligt Gordon Lyon (2008) är de bästa verktygen för att knäcka 
lösenordshashar.  

3.4.2.5.1 Cain 
Cain är ett gratis så kallat password recovery tool, det vill säga ett verktyg för att återskapa 
förlorade lösenord (till exempel om man har glömt av sitt lösenord). Det kan återskapa många 
olika sorters lösenord, genom att använda metoder såsom nätverkspaketsniffning eller genom att 
knäcka olika hashar genom till exempel brute-forceattacker, dictionaryattacker eller rainbow 
tableattacker. Programmet kan knäcka bland annat MD5-, SHA-1-, SHA-2- och LM-hashar. 
(Wikipedia 2008h)  
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Figur 10: Cains huvudfönster 
 
För att knäcka en hash går man först till fliken Cracker, sedan väljer man i menyn till vänster 
vilken sorts hash man vill knäcka. Därefter klickar man på plusknappen, alternativt högerklickar 
på ett tomt fält till höger, och skriver in eller klistrar in den hash man vill knäcka. För att knäcka 
hashen högerklickar man sedan på den, och väljer vilken metod man vill använda. Om man till 
exempel vill använda en dictionaryattack så väljer man helt enkelt den metoden, och väljer sedan 
den dictionary man vill använda till attacken. Därefter startar man knäckningen, och sedan väntar 
man helt enkelt på resultatet. (You Look Like I Need a Drink 2005) 
 
Nedan finns några skärmdumpar från exemplet ovan, för att ge en blick över hur det fungerar. 
Den första bilden visar MD5-vyn, med två knäckta hashar och två som inte har blivit knäckta. 
Den andra bilden visar hur en dictionaryattack går till. 
 

 
 

Figur 11: Vyn för knäckning av MD5-hashar 
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Figur 12: En dictionaryattack på en MD5-hash med ett framgångsrikt resultat 

3.4.2.5.2 John the Ripper 
John the Ripper är ett gratis lösenordsknäckningsverktyg. Det utvecklades först för UNIX, men 
kan i nuläget köras på femton olika plattformar (elva olika varianter av UNIX, DOS, Win32, 
BeOS och OpenVMS). John the ripper är ett av de mest populära verktygen för att testa och 
knäcka lösenord, eftersom det kombinerar en mängd olika sätt att knäcka lösenord med 
automatisk hashmetodsdetektion och en modifierbar knäckare. Verktyget kan köras mote flera 
olika krypteringsalgoritmer, till exempel MD5 och LM. (Wikipedia 2008h) 
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Figur 13: Körning av John the Ripper utan argument 
 
För att knäcka lösenord med John the Ripper måste man först ladda ner filerna och packa upp 
dessa. Därefter öppnar man en kommandoprompt (i Windows, en terminal i UNIX). I 
Windows/DOS öppnar man programmet genom att skriva john (när man står i rätt mapp) och 
därefter de argument man önskar använda sig av. Dessa visas i Figur 13: Körning av John the 
Ripper utan argument. Dessa argument bestämmer på vilka sätt programmet kommer att försöka 
knäcka lösenord, samt vilka ordlistor och så vidare som skall användas. (Open Source Institute 
2003) 

3.4.2.5.3 RainbowCrack 
RainbowCrack är en implementation av Philippe Oechslins time-memory trade-off 
kryptoanalysattack. RainbowCrack använder sig enbart av så kallade rainbow tables för att 
knäcka hashar. Detta betyder som tidigare nämnts att minne och lagringsutrymme byts mot tid, 
det vill säga programmet är snabbt, men äter mycket minne. (Project RainbowCrack 2008)  
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Figur 14: En körning av RainbowCrack utan argument 
 
Att köra RainbowCrack görs på ungefär samma sätt som John the Ripper. Man går till rätt mapp i 
kommandoprompten, och kör programmet genom att skriva rcrack följt av de argument man 
önskar använda (till exempel vilka rainbow tables som skall användas, samt vilka hashar som 
skall knäckas). (Project RainbowCrack 2003) 

3.5 Sammanfattning 
Datornätverksteknologin har under det senaste decenniet ökat lavinartat. Tack vare att Internet 
har växt sig så stort har allmänheten blivit allt mer medveten om alla de hot som finns mot den 
personliga integriteten och som kan utföras genom elektroniska brott. Listan kan göras lång med 
bland annat identitetsstöld, hackade bankkonton och förfalskning. Detta kommer att fortsätta så 
länge det finns personer som vill använda tekniken på farliga och skadliga sätt. 
 
Informationssäkerhet är en viktig del av den moderna informationstekniken. Den används för att 
skydda informationssystem från otillåtet tillträde, användning, avslöjande och modifiering av 
system. Med en allt större kommunikation mellan olika informationssystem och organisationer så 
har också hoten mot informationen som kommuniceras och sparas inom informationssystemen 
ökat. För att en organisation skall kunna skydda sig mot en väl förberedd fiende måste den också 
förbereda sig för nästan alla datorhot man kan tänka  sig. 
 
För att informationen som finns i informationssystemen inte skall kunna nås av obehöriga 
används autentisering. Autentisering används för att verifiera att en användare är den den utger 
sig för att vara, och för att ge tillåtna användare tillgång till rätt information och med rätt 
privilegier. Autentisering är en samling mekanismer som jobbar tillsammans för att skapa en 
säkerhetsarkitektur som ska skydda känsliga tillgångar i ett informationssystem.  
 
Den metod som oftast används för autentisering är användarnamn i kombination med lösenord. 
Denna lösning används till många olika tjänster, och dessa tjänster är ofta utsatta för många olika 
hot. Lösenord är dock ett relativt osäkert sätt att autentisera användare på. Användare väljer ofta 
alltför dåliga lösenord, som är lätta att knäcka, till exempel password eller qwerty. Lösenord kan 
delas in i olika kategorier beroende på deras egenskaper och hur lätta att knäcka de är.  
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Det finns dock en del metoder för att skapa bra lösenord, som är lätta att komma ihåg, och som är 
svårare att knäcka. Dessa fokuserar framför allt på längden hos lösenorden, och på att man inte 
enbart skall ha ord i dem. Det är också viktigt att förvara sina lösenord på rätt sätt, så att inte fel 
person får tag på dem. 
 
För att spara lösenord på ett säkert sätt brukar olika krypteringsmetoder användas, och framför 
allt så kallade hashfunktioner. Hashfunktioner kan endast användas för att kryptera data, inte för 
att dekryptera den. Om datan som hashas ändras med bara ett enda tecken, kan den resulterande 
hashen ändras med upp till 50%. Det kan dock förekomma så kallade kollisioner i 
hashfunktioner, där två olika data genererar samma hash, det är dock väldigt ovanligt. De 
hashfunktioner som oftast används för att kryptera lösenord är MD5 och SHA-1, och de fungerar 
på liknande sätt, men SHA-1 är aningen säkrare, då den resulterande hashen blir lite längre. LM, 
som används i vissa versioner av Windows, är en väldigt osäker hashfunktion. 
 
Det finns några olika metoder man kan använda för att utföra hackattacker mot hashfunktioner. 
Man kan göra så kallade kollisionsattacker, då man försöker skapa kollisioner. Det krävs dock 
väldigt många operationer för att hitta en kollision. Man kan även utföra så kallade pre-
imageattacker, och det finns tre huvudsakliga metoder för att utföra dessa: Brute-forceattacker, 
dictionaryattacker och rainbow tableattacker.  
 
Brute-forceattacker genererar så många möjliga permutationer som möjligt, hashar dessa och 
jämför med de sparade lösenordshasharna. Dictionaryattacker använder ordlistor för att hitta 
lösenord som innehåller ord. Så kallade hybrid dictionaryattacker lägger också på siffror i slutet 
av lösenordet, och byter även ut bokstäver som liknar siffror mot de siffror de liknar. Rainbow 
tableattacker använder sig av tabeller med hashar som redan har genererats. Tabellerna innehåller 
alla möjliga permutationer av en viss teckenuppsättning.  
 
De personer som försöker ta reda på människors lösenord genom otillåtna metoder kallas för 
hackers. En hacker var från början en person som kunde väldigt mycket om datorer, men har på 
senare tid alltmer blivit benämning för personer som använder sina datorkunskaper i otillåtet 
syfte, till exempel att stjäla en annan persons lösenord.  
 
Det finns många gratisverktyg för att knäcka och hacka lösenordshashar. De tre vanligaste är 
Cain, John the Ripper och RainbowCrack. De två första kan använda flera olika metoder för att 
knäcka lösenordshashar, medan RainbowCrack enbart använder så kallade rainbow tableattacker. 
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4 Empiri 

4.1 Enkät 

4.1.1 Urval 
Vi har begränsat vårt urval till studenter vid Högskolan i Borås. Vi skickade ut ett e-
postmeddelande med en länk till vår enkät till 10 000 studenter vid Högskolan i Borås. Drygt 
8 000 av de meddelanden vi skickade kom fram till mottagaren, de andra meddelandena kom inte 
fram på grund av inaktiva studentkonton. Vi ville undersöka hur skillnaderna i lösenord ser ut 
mellan institutioner, åldersgrupper och kön, därför valde vi att skicka ut enkäten till så gott som 
samtliga studenter. 

4.1.2 Genomförande 
En enkätundersökning har genomförts för att få fram ett underlag till denna del av den empiriska 
studien. Enkäten var webbaserad, och inga frågor var tvingande, då det bedömdes att en del av 
frågorna var relativt känsliga. Vi försökte få så korta frågor och så få svarsalternativ som möjligt, 
för att enkäten inte skulle ta så lång tid och hålla kvar intresset hos respondenten.  

4.1.3 Databehandling 
Databehandlingen har skett i SPSS, efter att ha importerat svaren från webbenkäten, som erhölls 
från enkätwebbtjänsten i Excelformat.  

4.1.4 Bortfall 
Vi skickade som sagt ut enkäten till 10 000 studenter, varav ungefär 8 000 kom fram. Av de 
8 000 studenter som fick vårt meddelande så har 664 respondenter svarat. Om man räknar bort de 
2 000 meddelanden som gick till inaktiva studentkonton, så är det en svarsfrekvens på ungefär 
8,3 %, och följaktligen ett bortfall på ungefär 91,7 %. 
 
På fem frågor hade vi internt bortfall, på fyra av dessa var bortfallet 111 respondenter, på den 
fjärde 48 respondenter. Detta leder till en intern bortfallsfrekvens på cirka 16,7 % respektive 
cirka 7,2 % på dessa frågor. 

4.1.5 Resultat 
Vi har delat in våra resultat utefter tre olika kriterier: Institution, åldersgrupp, och kön. Nedan 
presenteras dock endast det totala resultatet i frekvenstabeller tillsammans med de frågor vi 
ställde. Notera att procentsatsen ej kommer att gå upp till 100 % på flertalet av frågorna, 
beroende på det interna bortfallet. 

4.1.5.1 Totalt 
Är du man eller kvinna? 
 

Kön 

Svar Frekvens Procent % 

Kvinna 486 70,5 

Man 189 28,5 
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Vill inte svara 7 1,1 

Totalt 664 100 % 

 
Tabell 1: Kön 

 
Hur gammal är du? 
 

Åldersgrupp 

Svar Frekvens Procent % 

15-19 16 2,4 

20-24 253 38,1 

25-29 157 23,6 

30-34 62 9,3 

35-39 47 7,1 

40-44 40 6 

45-49 21 3,2 

50-54 16 2,4 

55-59 2 0,3 

Totalt 616 92,8 

 
Tabell 2: Åldersgrupp 

 
Vilken institution studerar du vid? 
 

Institution 

Svar Frekvens Procent % 

BHS 116 17,5 

IDA 139 20,9 

IH 79 11,9 

PED 187 28,2 

THS 62 9,3 

VHB 53 8 

Vill inte svara 27 4,1 

Totalt 663 99,8 

 
Tabell 3: Institution 

 
Hur stor dator/IT-erfarenhet anser du att du har?  
 

Upplevd datorvana 
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Svar Frekvens Procent % 

Låg 22 3,3 

Medel 392 59 

Hög 246 37 

Totalt 660 99,3 

 
Tabell 4: Upplevd datorvana 

 
Hur många tecken innehåller ditt lösenord? 
 

Antal tecken i lösenord 

Svar Frekvens Procent % 

0 30 4,5 

1 3 0,5 

3 1 0,2 

4 3 0,5 

5 4 0,6 

6 90 13,6 

7 66 9,9 

8 126 19 

9 84 12,7 

10 62 9,3 

11 28 4,2 

12 22 3,3 

13 13 2,0 

14 6 0,9 

15 6 0,9 

16 2 0,3 

17 1 0,2 

18 4 0,6 

19 1 0,2 

99 1 0,2 

Totalt 553 83,3 

 
Tabell 5: Antal tecken i lösenord 

 
Hur många siffror innehåller ditt lösenord? 
 

Antal siffror i lösenord 
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Svar Frekvens Procent % 

0 145 21,8 

1 86 13,0 

2 145 21,8 

3 48 7,2 

4 75 11,3 

5 10 1,5 

6 25 3,8 

7 1 0,2 

8 10 1,5 

9 5 0,8 

10 1 0,2 

12 1 0,2 

22 1 0,2 

Totalt 553 83,3 

 
Tabell 6: Antal siffror i lösenord 

 
Hur många bokstäver innehåller ditt lösenord? 
 

Antal bokstäver i lösenord 

Svar Frekvens Procent % 

0 16 2,4 

1 7 1,1 

2 18 2,7 

3 22 3,3 

4 46 6,9 

5 71 10,7 

6 106 16,0 

7 81 12,2 

8 77 11,6 

9 44 6,6 

10 28 4,2 

11 15 2,3 

12 6 0,9 

13 9 1,4 

14 3 0,5 

15 3 0,5 
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66 1 0,2 

Totalt 553 83,3 

 
Tabell 7: Antal bokstäver i lösenord 

 
Blandar du stora och små bokstäver? 
 

Andel som blandar stora och små bokstäver 

Svar Frekvens Procent % 

Ja 146 22 

Nej 380 57,2 

Vill inte svara 27 4,1 

Totalt 553 83,3 

 
Tabell 8: Andel som blandar stora och små bokstäver 

 
Hur många specialtecken innehåller ditt lösenord? 
 

Antal specialtecken i lösenord 

Svar Frekvens Procent % 

0 510 76,8 

1 26 3,9 

2 10 1,5 

3 1 0,2 

5 1 0,2 

8 1 0,2 

9 1 0,2 

11 1 0,2 

12 1 0,2 

13 1 0,2 

Totalt 553 83,3 

 
Tabell 9: Antal specialtecken i lösenord 

 
Innehåller ditt lösenord något ord som står i en ordlista? 
 

Andel vars lösenord innehåller ett ord ur en ordlista 

Svar Frekvens Procent % 

Ja 92 13,9 

Nej 437 65,8 
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Vill inte svara 24 3,6 

Totalt 553 83,3 

 
Tabell 10: Andel vars lösenord innehåller ett ord ur en ordlista 

 
Är ditt lösenord en fras (t ex letmein)? 
 

Andel vars lösenord är en fras 

Svar Frekvens Procent % 

Ja 21 3,2 

Nej 508 76,5 

Vill inte svara 24 3,6 

Totalt 553 83,3 

 
Tabell 11: Andel vars lösenord är en fras 

 
Är ditt lösenord något känt uttryck/namn? (t ex en seriefigur) 
 

Andel vars lösenord är ett välkänt uttryck 

Svar Frekvens Procent % 

Ja 49 7,4 

Nej 481 72,4 

Vill inte svara 23 3,5 

Totalt 553 83,3 

 
Tabell 12: Andel vars lösenord är ett välkänt uttryck 

 
Innehåller ditt lösenord siffror från personlig information? (t ex ditt födelsedatum) 
 

Andel vars lösenord innehåller siffror från personlig information 

Svar Frekvens Procent % 

Ja 74 11,1 

Nej 460 69,3 

Vill inte svara 19 2,9 

Totalt 553 83,3 

 
Tabell 13: Andel vars lösenord innehåller siffror från personlig information 

 
Innehåller ditt lösenord text från personlig information? (t ex ditt namn) 
 

Andel vars lösenord innehåller text från personlig information 

Svar Frekvens Procent % 
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Ja 93 14 

Nej 437 65,8 

Vill inte svara 23 3,5 

Totalt 553 83,3 

 
Tabell 14: Andel vars lösenord innehåller text från personlig information 

 
Använder du alltid samma lösenord, till alla olika tjänster du är registrerad för? (t ex skolmejl, 
personlig mejl, Facebook) 
 

Andel som alltid använder samma lösenord 

Svar Frekvens Procent % 

Ja 147 22,1 

Nej 375 56,5 

Vill inte svara 31 4,7 

Totalt 553 83,3 

 
Tabell 15: Andel som alltid använder samma lösenord 

 
Anser du att det är viktigt att ha ”bättre” lösenord till vissa sidor som du tycker är viktigare? 
 

Andel som anser att vissa lösenord är viktigare än andra 

Svar Frekvens Procent % 

Ja 367 55,3 

Nej 168 25,3 

Vill inte svara 18 2,7 

Totalt 553 83,3 

 
Tabell 16: Andel som anser att vissa lösenord är viktigare än andra 

 
Anser du själv att ditt lösenord är säkert? 
 

Andel som anser att deras lösenord är säkra 

Svar Frekvens Procent % 

Ja 438 66 

Nej 94 14,2 

Vill inte svara 21 3,2 

Totalt 553 83,3 

 
Tabell 17: Andel som anser att deras lösenord är säkra 

 
Har ditt lösenord blivit hackat någon gång? 
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Andel vars lösenord har blivit hackade 

Svar Frekvens Procent % 

Ja 29 4,4 

Nej 515 77,6 

Vill inte svara 9 1,4 

Totalt 553 83,3 

 
Tabell 18: Andel vars lösenord har blivit hackade 

 
Om ja på föregående fråga, gjorde detta att du blev mer försiktig i ditt val av lösenord? (dvs att 
du valde ett säkrare) 
 

Andel som har blivit mer rädda om sina lösenord efter att de blivit hackade 

Svar Frekvens Procent % 

Ja 30 4,5 

Nej 41 6,2 

Vill inte svara 42 6,3 

Totalt 113 17 

 
Tabell 19: Andel som har blivit mer rädda om sina lösenord efter att de blivit hackade 
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4.1.6 Analys 
Nedan presenteras de analyser vi genomfört: En total analys, en analys per institution, en analys 
per åldersgrupp och en analys per kön. 

4.1.6.1 Totalt 

4.1.6.1.1 Kön 
De flesta som svarade på vår enkät var kvinnor, 70,5 %, vilket också är representativt för 
Högskolan i Borås. År 2007 låg andelen kvinnor som studerade på 71 %, och andelen män 29 %. 
Andelen män som svarade på vår enkät var 28,5 %, medan 1,1 % inte ville berätta vilket kön de 
har.   

4.1.6.1.2 Åldersgrupp 
De flesta som har svarat på vår enkät ligger i åldersgruppen 20-24, 38,1 %. Den näst största 
åldersgruppen är 25-29, 23,6 %, därefter faller frekvensen med åren.  

4.1.6.1.3 Institution 
 

 
 

Figur 15: Institution 
 
De allra flesta som svarade på vår enkät studerar vid Institutionen för pedagogik, vilket är 
förvånande då det enligt statistik från Högskolan i Borås (2008) studerar 1 500 studenter där, 
eller 17 % av högskolans totala antal studenter. En annan anomali är att studenter vid 
Vårdhögskolan, som har 17 % av högskolans totala antal studenter, endast hade en svarsfrekvens 
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på 8 %. Annars följer svarsfrekvensen i stort sett de andelar studenter som studerar vid respektive 
institution. 

4.1.6.1.4 Upplevd datorvana 
 
De flesta respondenterna anser att de har medelhög eller hög datorvana, 59 % respektive 37 %. 
Endast 3,3 % anser att de har låg datorvana. 

4.1.6.1.5 Antal tecken i lösenord 
 

 

 
Figur 16: Antal tecken i lösenord 

 
Som synes på grafen ovan har de allra flesta studenterna vid Högskolan i Borås lösenord som har 
en teckenlängd på mellan sex och tio tecken. Denna andel är 77,4 %. Den längd som har störst 
andel är åtta tecken, som har en andel på 22,8 %. Därefter minskar generellt frekvensen ju längre 
längden blir. Medellängden på studenternas lösenord är sju tecken. Ett lösenord på mellan sex 
och tio tecken är enligt den teoretiska delen inte säkert, oavsett vilken sorts tecken det innehåller, 
och oavsett om det innehåller ord eller ej.  
 
Den andel som studenter som har en längd på sina lösenord som anses säker (femton tecken eller 
fler) är endast 2,7 %. Vi har valt att räkna bort den respondent som svarade 99 tecken, då det är 
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högst osannolikt att någon har ett så långt lösenord. Vi väljer dock inte att räkna bort de 
respondenter som har svarat att de har 0 antal tecken, då det i en del system går att ha ett tomt 
lösenord. 
 
Om de lösenord som studenterna har är hashade, och hashade utan salt, så går det i teorin att 
knäcka alla möjliga lösenord som är under fjorton tecken långa med en så kallad rainbow 
tableattack. Detta förutsätter givetvis att man har tillgång till alla hashade lösenord, eller att 
autentiseringstjänsten inte har något skydd mot sådana attacker och är uppe tillräckligt länge för 
att man skall kunna utföra den. Det skulle då gå att knäcka 88,2 % av alla dessa lösenord. 

4.1.6.1.6 Antal siffror i lösenord 

 

 
Figur 17: Antal siffror i lösenord 

 
Som synes på grafen ovan har den största andelen studenter antingen noll eller två siffror i sina 
lösenord. Dessa andelar är lika stora, på 26,2 %. 73,4 % av lösenorden innehåller siffror, och i 
genomsnitt innehåller lösenorden 1,2 siffror. Det går också att se att ett jämnt antal siffror är mest 
populärt att ha, 63,2 % av alla lösenord som innehåller siffror innehåller just ett jämnt antal. Man 
kan dock inte se någon relation mellan andelen siffror från personlig information (som 
presenteras i Tabell 13: Andel vars lösenord innehåller siffror från personlig information), då 
denna andel endast är 11,1 %. I de flesta fall är siffrorna alltså av opersonlig karaktär, vilket 
försvårar så kallad social engineering vid knäckning av lösenord. 
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4.1.6.1.7 Antal bokstäver i lösenord 

 

 
Figur 18: Antal bokstäver i lösenord 

 
Som synes på grafen så har de flesta studenter mellan fem och sex bokstäver i sina lösenord. 
Andelen som har mellan fem och sex bokstäver är 60,7 %, därefter minskar frekvensen ju mer 
längden ökar. Ur säkerhetssynpunkt är det bättre om man blandar stora och små bokstäver, bland 
högskolans studenter är den andel som blandar 22 %, vilket gör deras lösenord något mer 
svårknäckta. 

4.1.6.1.8 Andel som blandar stora och små bokstäver 
Som nämnts är det 22 % av studenterna som blandar stora och små bokstäver. Andelen som inte 
blandar är 57,2 %, medan 4,1 % av studenterna inte ville svara på frågan. Som nämnts är det lite 
svårare att knäcka lösenord med blandade bokstäver, dock är detta så klart även beroende av 
andra faktorer, som längden på lösenordet eller antal specialtecken. 
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4.1.6.1.9 Antal specialtecken i lösenord 
De flesta av studenterna på högskolan använder sig inte av specialtecken i sina lösenord, vilket 
framgår av grafen ovan. Andelen studenter som använder sig av specialtecken är 7,8 %, medan 
92,2 % inte använder sig av dem. Detta leder till att de flesta studenters lösenord är lättare att 
knäcka än de som innehåller specialtecken.  

4.1.6.1.10 Andel vars lösenord innehåller ett ord ur en ordlista 
De flesta av högskolans studenter (79 %) använder inte ord ur ordlistor i sina lösenord. Andelen 
som använder ord ur ordlistor i sina lösenord är 16,6 %, medan 4,3 % inte ville svara på frågan. 
Att använda ett ord ur ordlistan i sitt lösenord är verkligen inte att rekommendera, och det är 
väldigt lätt att knäcka sådana lösenord med hjälp programvara som är tillgänglig gratis på 
Internet. 16,6 % av lösenorden skulle kunna knäckas inom någon minut. 

4.1.6.1.11 Andel vars lösenord är en fras 
De flesta (91,9 %) använder sig inte av fraser som lösenord. 3,8 % av studenterna använder sig av 
fraser, och 4,3 % av dem ville inte svara på frågan. Att använda sig av fraser är bättre än att bara 
använda sig av ett enda ord i en ordlista, och de kan vara relativt bra lösenord. 

4.1.6.1.12 Andel vars lösenord är ett välkänt uttryck 
Andelen studenter (8,9 %) vars lösenord är ett välkänt uttryck är en lite större andel än de som 
har en fras. 87 % av studenterna har inte ett välkänt uttryck som fras, medan 4,2 % av studenterna 
inte ville svara på frågan. Att ha ett välkänt uttryck som lösenord, är om det är ett kort uttryck 
ungefär lika säkert som att ha ett vanligt ord, och om det är ett längre uttryck lika säkert som att 
ha en fras som lösenord. Dessa lösenord kan alltså knäckas ungefär lika lätt som ord eller fraser, 
beroende på längden. 

4.1.6.1.13 Andel vars lösenord innehåller siffror från personlig information 
Av studenterna vid Högskolan i Borås så har cirka 11,1 % av dem personliga siffror i sina 
lösenord. 83,2 % av studenterna har inte siffror från personliga siffror i sina lösenord, medan 3,4 
% av studenterna inte ville svara på frågan. Om lösenord innehåller personlig information 
underlättar de så kallad social engineering, där hackern försöker gissa lösenordet bland annat 
genom att ta reda på personlig information om användaren och använda denna information för att 
skapa lösenord med till exempel födelseår i för att sedan jämföra detta med användarens 
lösenord. Social engineering skulle alltså, när man enbart tar hänsyn till personliga siffror, inte 
vara en speciellt framgångsrik metod för hackare som vill hacka lösenorden för studenterna vid 
Högskolan i Borås. Metoden skulle troligen som mest vara framgångsrik i 11,1 % av fallen. 

4.1.6.1.14 Andel vars lösenord innehåller text från personlig information 
Andelen studenter vid högskolan som har personlig text i sina lösenord är 16,8 %, medan andelen 
som inte har det är 79 % och 4,2 % av studenterna ville inte svara på frågan. Eftersom personlig 
text ofta är ett namn eller ett ord, så är dessa lösenord i stort sett lika sårbara för hackers som 
lösenord som innehåller ord från ordlistor. När man försöker knäcka lösenord finns det nämligen 
också ordlistor som innehåller namn. 

4.1.6.1.15 Andel som alltid använder samma lösenord 
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26,6 % av högskolans studenter använder alltid samma lösenord, vilket inte är speciellt bra ur 
säkerhetssynpunkt. Hackas lösenordet öppnar det upp studentens konton på alla tjänster den är 
registrerad på. 67,8 % använder sig av flera olika lösenord, vilket då är bättre ur 
säkerhetssynpunkt, medan 5,6 % av studenterna inte ville svara på frågan. 

4.1.6.1.16 Andel som anser att vissa lösenord är viktigare än andra 
Majoriteten (66,4 %) av studenterna anser att lösenorden för en del tjänster är viktigare än andra. 
30,4 % anser att vissa lösenord ej är viktigare än andra, medan 3,3 % inte ville svara på frågan. 
Det framgår dock inte av resultatet om studenterna som ej anser att lösenorden är viktigare i vissa 
sammanhang tycker att alla lösenord är lika viktiga, eller att alla är lika oviktiga. 

4.1.6.1.17 Andel som anser att deras lösenord är säkra 
Det är förvånansvärt många studenter (79,2 %) som anser att deras lösenord är säkra, om man 
beaktar svaren från de andra frågorna i vår enkätundersökning. 17 % av studenterna anser att 
deras lösenord är osäkra, medan 3,8 % av dem inte ville svara på frågan. Om man ser till 
lösenordslängden som de flesta studenter har på sina lösenord kan till exempel 88,2 % av alla 
lösenord knäckas med rainbow tableattacker, och dessa lösenord kan då inte betraktas som säkra. 
16,6 % av studenterna har svarat att de har ord ur en ordlista i sitt lösenord, och dessa lösenord 
kan knäckas på några sekunder med gratis programvara från Internet, och dessa lösenord kan inte 
heller betraktas som säkra. Det är alltså en stor skillnad i uppfattningen om lösenordens 
säkerhetsnivå och deras faktiska säkerhetsnivå. 

4.1.6.1.18 Andel vars lösenord har blivit hackade 
Endast 5,2 % av högskolans studenter har fått sina lösenord hackade, vilket kanske kan bidra till 
att en så stor del av dem anser att deras lösenord är säkra. 93,1 % av studenterna har inte fått sina 
lösenord hackade, medan 1,6 % av studenterna inte ville svara på frågan. 

4.1.6.1.19 Andel som har blivit mer rädda om sina lösenord efter att de blivit hackade 
På denna fråga har tyvärr många som inte har fått sina lösenord hackade svarat. Vi kan därför inte 
utläsa något resultat av denna fråga. 

4.1.6.2 Per institution 
När det gäller uppskattad datorvana ligger IDA, IH och BHS på samma nivå, medan PED, THS 
och VHB generellt sett har uppskattat sin datorvana till en lägre nivå. Det finns skillnader i 
genomsnittlig lösenordslängd: BHS och THS står ut som de institutioner som har längst 
genomsnittlig längd på lösenorden, och VHB står ut som den institution som har kortast. IDA, IH 
och PED har ungefär samma genomsnittliga längd och placerar sig mellan BHS och THS på den 
ena sidan och VHB på den andra. 
 
När det gäller genomsnittligt antal siffror i lösenorden är IH bäst, följt av IDA som har ungefär 
20 % mindre siffror i lösenorden. Därefter placerar sig de övriga institutionerna på ungefär 
samma nivå, ytterligare ungefär 20 % efter. När det gäller genomsnittligt antal bokstäver i 
lösenorden är ordningen tvärtom: BHS och THS har flest, tätt följda av PED. Därefter följer 
VHB, sedan IDA och IH. 
 



 

- 56 - 

När det gäller att blanda stora och små bokstäver är BHS bäst, därefter följer de andra 
institutionerna på ungefär samma nivå. Användandet av specialtecken i lösenord är IH överlägset 
bäst på, nästan tio gånger bättre än närmsta utmanare. De andra institutionerna ligger ungefär på 
samma nivå. När det gäller användningen av ord, fraser och välkända uttryck är nivån ungefär 
samma, med två undantag: BHS och PED använder generellt sett mer fraser och välkända uttryck 
i lösenorden. Användningen av personlig information är ungefär samma hos alla institutioner. 
 
På PED använder man oftare samma lösenord än på de andra institutionerna. De följs av THS, 
därefter ligger de andra institutionerna på ungefär samma nivå. När det gäller om studenterna 
anser om det finns sammanhang där lösenorden är mer viktiga än andra ligger alla institutionerna 
på ungefär samma nivå, likaså när det gäller hur studenterna uppfattar sina lösenord som säkra. 
När det gäller frågan om lösenorden har blivit hackade är antalet som har svarat ja för få för att 
generalisera över. 

4.1.6.3 Per åldersgrupp 
De respondenter som är mellan 15 och 19 har angett att de har den högsta uppskattade datorvana i 
jämförelse med andra åldersgrupper. Därefter är det ganska jämnt från 20 till 34, sedan börjar den 
uppskattade datorvanan sjunka något. Alla grupper har i genomsnitt svarat att de har medelhög 
datorvana, med undantag för gruppen 15-19 som har svarat att de har hög datorvana. 
 
Åldersgruppen 15-19 har dock angett att de har ganska korta lösenord. Därefter är längden 
ganska jämn mellan 20-34, där genomsnittslängden varierar mellan 8,2 och 8,4 tecken. Därefter 
blir längden kortare igen, och ligger ungefär runt 7,5. Åldersgruppen 55-59 har dock i genomsnitt 
8,5 tecken i lösenorden, det ingår däremot inte många respondenter i denna grupp, varför den inte 
kan generaliseras. Lösenord som är under fjorton tecken långa kan relativt lätt och snabbt 
knäckas med hjälp av så kallade rainbow tables, varför alla åldersgrupper kan utsättas för en 
sådan attack. 
 
Det genomsnittliga antalet siffror i lösenorden varierar från 1,6 till 2,3, med undantag för 
åldersgruppen 55-59 där det genomsnittliga antalet är fem. Denna grupp innehåller dock som sagt 
väldigt få respondenter. Bland de övriga grupperna ligger 35-39 i det nedre skiktet med i 
genomsnitt 1,6 siffror per lösenord, medan åldersgruppen 20-24 ligger i topp med ungefär 2,3 
siffror per lösenord. 
 
Det genomsnittliga antalet bokstäver i lösenorden varierar från 6 till 6,8, återigen med undantag 
för åldersgruppen 55-59, där det genomsnittliga antalet är 7,5, och för åldersgruppen 75-79, där 
antalet är 7. Åldersgruppen 75-79 är dock egentligen ingen grupp, utan bara en enda respondent. 
Som innan kan vi därför inte generalisera utifrån dessa. Inom den relativt heterogena gruppen 
(15-54) ligger åldersgruppen 25-29 i topp med ungefär 6,8 bokstäver, medan åldersgruppen 45-
54 ligger i botten med ungefär sex bokstäver. 
 
När det gäller blandning av stora och små bokstäver ligger återigen gruppen 55-59 i topp, där 50 
% av studenterna blandar stora och små bokstäver. Annars sträcker sig spektrat från 20 % till 38 
%, med undantag för åldersgruppen 45-49 där 10 % av studenterna blandar stora och små 
bokstäver. Inom de övriga grupperna ligger åldersgruppen 20-24 i botten med 20 %, och gruppen 
50-54 i topp med 38 %. 
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Åldersgrupperna 45-49, 55-59 och 75-79 använder inte några som helst specialtecken i sina 
lösenord. Åldersgruppen 40-44 ligger i topp, där används i genomsnitt 0,5 specialtecken per 
lösenord. I botten bland de övriga är det ganska jämnt mellan 15-19, 30-34 och 50-54, där det 
genomsnittliga antalet specialtecken ligger inom 0,07 till 0,09. 
 
Den åldersgrupp som har flest ord från ordlista i lösenord är 75-79, där 100 % av respondenterna 
har ord från en ordlista. Som sagt är det dock bara en enda respondent i denna grupp, varför man 
inte kan generalisera. Annars ligger åldersgruppen 15-19 i topp, där 25 % av studenterna har 
något ord från en ordlista i sina lösenord. En annan grupp som utmärker sig är 30-34, där endast 8 
% av lösenorden innehåller något ord från en ordlista. De övriga grupperna ligger inom 
intervallet 11 % till 16 %. Lösenord som innehåller ord ur ordlistor är generellt sett lätta att 
knäcka, därför är åldersgruppen 15-19 mest utsatt för en sådan attack. 
 
Åldersgruppen 15-19 är även den grupp där flest studenter har en fras som lösenord (13 %), 
vilket även i detta fall gör dem mest utsatta för dictionaryattacker. I åldersgrupperna 45-49, 55-59 
och 75-79 har ingen respondent någon fras som lösenord, vilket gör att dessa grupper i just detta 
avseende inte kan utsättas för dictionaryattacker överhuvudtaget. I övrigt ligger intervallet mellan 
2 % och 6 %. 
 
Åldersgrupperna 15-19, 30-34, 35-39 och 50-54 har alla ungefär 12-13 % lösenord som är kända 
uttryck, vilket gör att dessa grupper är de som är mest utsatta för dictionaryattacker i fråga om 
kända uttryck. Grupperna 45-49, 55-59 och 75-79 har inga som helst lösenord som innehåller 
kända uttryck, vilket gör att dessa grupper inte alls är utsatta för dictionaryattacker med avseende 
på kända uttryck. De övriga tre grupperna ligger inom intervallet 5 % till 7 %. 
 
Åldersgruppen 15-19 har överlägset flest lösenord med personliga siffror i, andelen ligger på 31 
%. Detta gör att denna åldersgrupp är rätt så utsatt för social engineering. I den närmsta gruppen, 
20-24, ligger andelen på 16 %, vilket också gör denna åldersgrupp relativt utsatt för social 
engineering. I åldersgrupperna 45-49, 55-59 och 75-79 finns det inga som helst personliga siffror 
i lösenorden, vilket gör att de inte är mottagliga för attacker som använder social engineering just 
i detta avseende. De övriga grupperna ligger inom intervallet 6 % till 11 %.  
 
Den åldersgrupp som har mest personlig text i lösenorden är 55-59, där 50 % av respondenterna 
har personlig text. Respondenterna är dock bara två till antalet, vilket gör att det inte går att 
generalisera utifrån detta resultat. Den grupp som kommer närmast är 35-39, där 20 % av 
respondenterna har personlig text i sina lösenord, tätt följd av 30-34, där 19 % av respondenterna 
har personlig text. Dessa grupper är därför mest utsatta för social engineering. Den grupp som har 
minst personlig text i lösenorden är 45-49, där endast 5 % av lösenorden innehåller personlig text. 
De övriga grupperna ligger inom intervallet 6 % till 14 %. 
 
Den grupp som mest använder samma lösenord är åldersgruppen 20-24, där 27 % av studenterna 
alltid använder samma lösenord, om man bortser från åldersgruppen 55-59 där en av 
respondenterna alltid använder samma lösenord (en andel på 50 %). De är tätt följa av gruppen 
30-34 där 26 % av studenterna alltid använder samma lösenord. Åldersgruppen 45-49 är den 
grupp som är bäst ur säkerhetssynpunkt, där använder 15 % av studenterna alltid samma 
lösenord. De övriga grupperna ligger i intervallet 19 % till 22 %. De grupper som har flest 
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studenter som alltid använder samma lösenord är de som är sämst ur säkerhetssynpunkt, då det är 
större risk att ett enda knäckt lösenord kan låsa upp flera olika tjänster som studenten använder. 
 
Det finns två grupper där det inte finns en enda respondent som tycker att lösenord är viktigare i 
vissa sammanhang: Grupperna 55-59 och 75-79. I dessa grupper ingår det dock bara tre 
respondenter sammanlagt, vilket gör att man inte kan använda det som underlag för en 
generalisering. De övriga grupperna ligger inom ett intervall mellan 30 % och 69 %, där 
åldersgruppen 45-49 är de som ligger lägst, 30 %, och därmed är den grupp som har minst 
respondenter som tycker att lösenord är viktigare i vissa sammanhang. Åldersgruppen 50-54 är 
den grupp där de finns flest respondenter som anser att lösenord är viktigare i vissa sammanhang, 
där är andelen 69 %.  
 
De allra flesta respondenter tycker att deras egna lösenord är säkra, i grupperna 55-59 och 75-79 
(som dock fortfarande bara innehåller tre respondenter tillsammans) anser samtliga att deras 
lösenord är säkert. I övrigt ligger andelen från 52 % för åldersgruppen 45-49 och upp till 71 % för 
åldersgruppen 30-34. Detta är teoretiskt sett en grov överskattning från respondenternas sida, då 
dictionaryattacker i kombination med rainbow tableattacker på några minuter skulle kunna 
knäcka nästan samtliga lösenord inom alla dessa åldersgrupper. 
 
Endast respondenter inom åldersgruppen 15-39 har någon gång fått sina lösenord hackade, där 
andelen är högst i den yngsta gruppen, 15-19 (13 %) och näst högst i den näst yngsta 
åldersgruppen, 20-24 (8 %). I de övriga ligger andelen på 2-3 %. Vi kan dock inte bedöma om de 
har blivit mer försiktiga i sina val och skydd av lösenord, då svarsfrekvensen på den sista frågan 
är större än på frågan om hackade lösenord. Detta betyder att personer som har svarat nej på 
frågan om hackade lösenord har svarat på följdfrågan, vilket leder till ett felaktigt underlag på 
just denna fråga för analysen. 

4.1.6.4 Per kön 
Den genomsnittliga, uppskattade datorvanan för en man är betydligt större än för kvinnor, 
männen har generellt sett uppskattat sin datorvana till 15 % mer än den generella för kvinnor. 
Den genomsnittliga lösenordslängden är lite större för männen, och följaktligen också hur många 
siffror och bokstäver de använder i sina lösenord. Även för antalet specialtecken kan man se en 
lite större skillnad, där männen är mer benägna att använda specialtecken än kvinnor, vilket gör 
deras lösenord något säkrare.  
 
När det gäller användningen av personlig information i lösenorden är skillnaden stor, kvinnor 
använder i genomsnitt betydligt mer personlig information i lösenorden, vilket gör deras lösenord 
mer utsatta för social engineering. Kvinnor tenderar också att uppfatta sitt lösenord som säkert 
samtidigt som deras lösenord i realiteten är svagare. Kvinnor tycker också i större utsträckning än 
män att det finns vissa sammanhang där lösenorden är viktigare än i andra.  
 
Vi har valt att inte kommentera skillnader för de som inte har valt något kön, då de är så få att det 
är svårt att generalisera utifrån dessa svar. Det enda mönstret vi väldigt tydligt kunde se var att de 
som har valt att inte uppge sitt kön oftare än de andra valde att inte svara på de andra frågorna 
också. 
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4.2 Experiment 
För att testa säkerheten för lösenorden som studenterna i Högskolan i Borås har så har vi 
genererat lösenord utifrån den statistik över enkätsvaren som vi tagit fram. Vi genererade 664 
stycken MD5-hashar som baserades på denna statistik, där fördelningen mellan olika typer av 
lösenord blev följande: 
 

• 220 stycken ord (fraser och välkända uttryck behandlades som ord, då vår ordlista som 
användes för att generera lösenord även innehöll fraser och välkända uttryck) 

• 37 stycken ord med siffror på slutet 
• 17 stycken lösenord innehållandes enbart siffror 
• 390 lösenord som slumpmässigt genererades med följande kriterier: 

o Längden skall vara mellan 1 och 19 tecken (den minsta längden samt den längsta 
längden från enkäten) 

o 70 % av tecknen skall vara bokstäver. 
� 80 % av dessa skall vara små bokstäver (gemener). 
� 20 % av dessa skall vara stora bokstäver (versaler). 

o 25 % av tecknen skall vara siffror. 
o 5 % av tecknen skall vara specialtecken. 

 
Dessa lösenord genererades med ett program vi skrivit för ändamålet, kallat User Table 
Generator. Programmet är skrivet i .NET C# och tar in de parametrar vi specificerat ovan. 
 

 
 

Figur 17: User Table Generator 
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Vi hade ursprungligen också tänkt utföra ett experiment med rainbow tables, men vi hittade 
tyvärr inga tillräckligt stora tabeller med rätt teckenkodning och hashmetod, därefter föll 
tidsbristen in och vi var tyvärr tvungna att avbryta tankarna om detta experiment, och begränsa 
oss till dictionaryattacken. Vi valde också att inte genomföra ett rent brute forceexperiment, då 
det skulle ha gett föga resultat. 
 
För att utföra experimentet använde vi oss av programmet Cain, som nämnts i den teoretiska 
delen av denna rapport. Vi lade in alla de 664 hashade lösenorden, och läste in den ordlista vi 
använde för attacken. På under en minut hade Cain knäckt 225 stycken (34 %) av de 664 
lösenord vi matade in, och detta enbart genom en hybrid dictionaryattack. Om vi hade kunnat 
utföra ett experiment med rainbow tables borde vi enligt teorin ha knäckt merparten av de 
återstående lösenorden, åtminstone om de var maximalt 14 tecken långa. 
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5 Slutdiskussion 
Genom denna studie ville vi svara på de forskningsfrågor vi ställde i inledningen. Vi anser att vi 
har fått svar på dessa frågor, och vi kommer här att presentera de slutsatser som framkommit 
genom dessa frågor och svar. 
 
Är då lösenorden informationssystemens akilleshäl? Detta är som Anders Hjalmarsson uttryckte 
det en kaxig fråga, och svaret på den är ett bestämt njae. Genom vår studie har det framkommit 
att lösenord är en oerhört viktig faktor inom informationssäkerheten, och en av de enda delarna 
som är beroende av människor. Eftersom människor nästan per definition är opålitliga, speciellt 
ur säkerhetssynpunkt, är lösenord definitivt en av de känsligaste delarna i säkerheten. Människor 
väljer själva lösenord, och ofta väldigt korta och dåliga lösenord som är enkla att knäcka. De 
lagras oftast i någon sorts krypterad form i en databas. Om en hackare kommer över denna 
databas, och lösenorden har krypterats utan ett salt, kommer hackaren i stort sett att knäcka alla 
lösenord som har mindre än femton tecken. Det räcker om hackaren använder en så kallad 
rainbow tableattack. 
 
Lösenord må vara eller inte vara informationssystemens akilleshäl, men rejält osäkra är dem. 
Eftersom de allra flesta lösenorden för studenter vid Högskolan i Borås understiger femton tecken 
anser vi att vi kan svara på vår mer konkreta huvudfråga: Svaret på frågan Är lösenord ett säkert 
sätt att skydda studenternas information vid Högskolan i Borås på? är ett nej, vilket har påvisats 
genom vår studie, både genom den teoretiska delen och de två empiriska delarna.  
 
Hur har vi då fått fram detta svar på denna övergripande fråga? Vi har genomfört en 
litteraturstudie, som ligger till grund för de olika delarna av denna undersökning. Studien har 
avsett IT-säkerhet, och mer specifikt autentisering och hur man autentiserar användare med 
lösenord och hur dessa lösenord lagras och knäcks. På detta sätt har vi fått svar på frågorna Går 
det att på ett förhållandevis enkelt och snabbt sätt att ”knäcka”/hacka studenternas lösenord? 
och dess underfråga Hur knäcker man lösenord?, samt delvis Hur ser ett bra lösenord ut?. För att 
få svar på frågan, Hur ser lösenorden för studenterna på Högskolan i Borås ut? genomförde vi en 
enkätundersökning, som genom analys gav oss de svar vi behövde. Vi genomförde dessutom ett 
experiment som ytterligare gav oss insikt och svar på dessa frågor, och svaren på alla dessa frågor 
ledde oss till slut till svaret på den övergripande frågan. 
 
Svaren på dessa frågor presenteras nedan. Dessa frågor har också gett ett antal slutsatser, som 
presenteras längre ned. 

5.1 Svar på forskningsfrågor 

5.1.1 Är lösenord informationssystemens akilleshäl? 
Som nämnts tidigare finns det fler faktorer (till exempel kryptering) än bara lösenord så svaret 
detta så vårt svar blir ett bestämt njae. Men genom vår studie har det framkommit att lösenord är 
en väldigt viktig faktor. 
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5.1.2 Är lösenord ett säkert sätt att skydda studenternas information vid 
Högskolan i Borås på? 

Detta svar är ett nej vilket vi beskrivit både i den teoretiska delen och vår empiriska 
undersökning. Detta för att studenternas lösenord inte uppfyller kraven för bra lösenord. 

5.1.3 Går det att på ett förhållandevis enkelt och snabbt sätt att ”knäcka”/hacka 
studenternas lösenord? 

Svaret på frågan är Ja. Har man bara tillgång till rätt programvara och kommer över tabellerna 
med användare och lösenord kommer man att kunna knäcka merparten av alla Studenters 
lösenord. 

5.1.4 Hur ser lösenorden för studenterna på Högskolan i Borås ut? 
De flesta studenterna på Högskolan i Borås har färre än 14 tecken i sina lösenord och använder 
knappt några specialtecken. Det är dock över hälften av de som svarat som inte har något ord i 
sitt lösenord. Gentemot teorin så har studenterna på Högskolan i Borås genomgående dåligt valda 
lösenord. 

5.1.5 Hur knäcker man lösenord? 
Man kan använda sig av Dictionary attacks, Rainbow tabells eller Brute force. Dessa utförs med 
hjälp av speciella program som man enkelt kan få tag i på Internet. Det går även att skapa egna 
program som utför samma sak. Det enklaste är om man kan få tag i färdiga tabeller och listor som 
man sen kör i programmen mot en haschad lista av lösenord. 

5.1.6 Hur set ett bra lösenord ut? 
Ett bra lösenord är längre än 14 tecken, det innehåller inte bara kända ord och fraser, det 
innehåller ingen personlig information och man ska blanda bokstäver(gemener och versaler) med 
siffror och specialtecken. 

5.2 Slutsatser 
 

• Lösenord är ett osäkert sätt att skydda information på, om lösenorden eller 
lösenordshasharna inte är tillräckligt starka. 

• Ett bra lösenord uppfyller följande kriterier: 
o Det är längre än 14 tecken. 
o Det innehåller inte bara kända ord eller fraser. 
o Det innehåller ingen personlig information. 
o Bokstäver (gemener och versaler) blandas med siffror och specialtecken. 

• För att säkert skydda lösenord som är under femton tecken långa bör ett salt användas vid 
hashningen. 

• De flesta lösenord som studenterna vid Högskolan i Borås använder uppfyller ej kraven 
för ett bra lösenord. 

• Den enda faktor som i vår undersökning nämnvärt påverkade lösenordens egenskaper var 
ålder. 
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5.3 Metodutvärdering 

5.3.1 Forskningsstrategi 
Vi följde Brymans process för kvantitativ forskning, och vi anser att den passade bra för vårt 
syfte och att genomförandet blev lyckat. Vi gjorde först vår litteraturstudie och skapade relevant 
teori som vi sedan använde för att skapa enkäten och detta resulterade i en analys, och vi tycker 
att denna strategi passade bra för detta. 

5.3.2 Insamlingsmetod 
Under insamlingsmetoden tycker vi själva att vi varit källkritiska och hittat relevanta källor för att 
skapa en bra teoretisk bas att basera vår undersökning på. 

5.3.3 Analysmetod 
Vi tycker att vi har haft en bra relation mellan teori och empiri och att den varit strukturerad. I vår 
enkätundersökning har vi som nämnts i vår teori varit noga med att ta hänsyn till det interna 
bortfallet som uppstått av att alla respondenter inte svarat på alla frågor. Vi tycker att den 
bivariata analysen där vi studerat två variabler som till exempel antalet tecken i lösenord ställt 
mot antalet studenter har varit en bra metod. 
 
Vi hann inte göra vår sista analys som skulle vara experimentet ställt mot analysen av enkäten. 
Detta strider då mot vår planering av analysmetoden, men vi tycker att vi till största delen har 
följt den. 

5.3.4 Utvärderingsmetod 
I vår utvärderingsmetod skrev vi att vår utgångspunkt var validitet och reliabilitet och vi tycker 
att efter slutförd forskning att vi uppfyllt dessa kriterier därför att vår teori känns relevant och att 
utfallet på enkäten blev lyckad och fick in information för att styrka validiteten i analysen. 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 
Vi har egentligen gjort en kvantitativ studie av fenomenet lösenord, och hur användarnas 
lösenord ser ut. Man skulle kunna tänka sig att man gör en studie som istället fokuserar på skälen 
till varför användarna väljer de lösenord de väljer, och som mer i djup undersöker de faktorer 
som ligger bakom valen. 
 
Eftersom lösenord är en relativt osäker metod på grund av den mänskliga faktorn skulle man 
kunna tänka sig att en studie om alternativa metoder som inte är beroende av denna faktor. Det 
skulle kunna vara en studie om biometriska autentiseringslösningar istället för lösningen med 
användarnamn och lösenord. 
 
Vår specifika studie av lösenorden vid Högskolan i Borås skulle kunna utvidgas, med en studie 
rörande om det är värt att satsa mer pengar och resurser på att skydda den information som 
skyddas med hjälp av studenternas lösenord. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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BILAGA 1 
 
Enkätfrågor 
 

• Är du man eller kvinna? 
• Hur gammal är du? 
• Vilken institution studerar du vid? 
• Hur stor dator/IT-erfarenhet anser du att du har? 
• Hur många tecken innehåller ditt lösenord? 
• Hur många siffror innehåller ditt lösenord? 
• Hur många bokstäver innehåller ditt lösenord? 
• Blandar du stora och små bokstäver? 
• Hur många specialtecken innehåller ditt lösenord? 
• Innehåller ditt lösenord något ord som står i en ordlista? 
• Är ditt lösenord en fras?(t ex letMein) 
• Är ditt lösenord något känt uttryck/namn?(t ex en seriefigur) 
• Innehåller ditt lösenord siffror från personlig information?(t ex ditt födelsedatum) 
• Innehåller ditt lösenord text från personlig information?(t ex ditt namn) 
• Använder du alltid samma lösenord, till alla olika tjänster du är registrerad för?(t ex 

Skolmejl, personlig mejl, Facebook) 
• Anser du att det är viktigt att ha "bättre" lösenord till vissa sidor som du tycker är 

viktigare? 
• Anser du själv att ditt lösenord är säkert? 
• Har ditt lösenord blivit hackat någon gång? 
• Om ja på föregående fråga, gjorde detta att du blev mer försiktigt i ditt val av 

lösenord(dvs att du valde ett säkrare) 
• Hur kom du på vilket lösenord du skulle använda? 



BILAGA 2 
 
Introduktionsbrev 
 
Du får detta e-postmeddelande som student vid Högskolan i Borås. Vi vill gärna att du deltar i 
en undersökning om lösenord och IT-säkerhet, genom att besvara en kort enkät. Dina svar är 
helt anonyma och kan inte kopplas till dig, och kommer att användas i en undersökning om 
hur väl lösenord skyddar känslig information. 
 
Klicka på länken nedan för att besvara enkäten. 
 
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=DiWR8pSijU9fFC3CRkXaIw_3d_3d 
 
 
 
Tack på förhand, 
Martin Ahlgren 
Marcus Blomberg 
Per Davidsson 
 
 
 
För mer information om undersökningen, kontakta marcus.blomberg@hb.se.  
 
 
 
För att undvika att få fler meddelanden, klicka på länken nedan. 
 
http://www.surveymonkey.com/optout.aspx?sm=DiWR8pSijU9fFC3CRkXaIw_3d_3d  
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