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Förord 

Denna studie är ett examensarbete på grundnivå 22,5 poäng på Högskolan i Skövde. Studien skrivs på 

svenska men en engelsk beskrivning finns under rubriken Abstract. Jag vill passa på att tacka de IT-

forensiker som ställt upp på intervjuer och dess återkoppling då denna studie inte kunnat 

genomföras utan deras inblandning. Jag vill även passa på att tacka min handledare Joakim Kävrestad 

för hans råd och det stöd som han bidragit med under arbetets gång då nivån på detta arbete inte 

alls varit vad det är idag utan hans inblandning. Jag vill även passa på att tacka Simon Stegard för 

hans hjälp med att hitta läckta lösenord som bidragit till validering av studiens resultat. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

I dagens samhälle är datorer ett naturligt inslag i vår vardag. För de flesta anses datorn vara ett 

verktyg för att hjälpa dem genom arbetet såväl som i vardagen. Dock finns det en mörkare sida där 

personer använder sig utav datorn för att begå brott. Den så kallade IT-relaterade brottsligheten ökar 

och ökar och enligt Brå:s rapport från 2016 har en ökning på 949 % skett i Sverige mellan 2006 till 

2015 enligt den officiella kriminalstatistiken vad gäller brott som har IT-inslag (Andersson, Hedqvist, 

Ring & Skarp, 2016).  

För att få fast förövarna krävs det medel för att kunna bevisa att ett brott har begåtts. Ett sätt att 

göra detta är att gå in i datorn för att leta efter bevis. Om den misstänkte förövaren känner till att det 

finns möjlighet för denne att komma att bli granskad vad händer då? Möjligheter finns att förövaren 

försöker göra det så svårt som möjligt att ta sig in datorn. Detta kan då ske genom att kryptera 

systemet genom att använda sig av en så kallad krypteringsalgoritm för att låsa hårddisken. Denna 

kryptering kan vara väldigt svår att dekryptera och det kan vara enklare att försöka få tag i det rätta 

lösenordet istället.  

Denna studie har till syfte att utveckla en modell för lösenordsklassificering. Genom denna modell 

kan strategier som används när användare skapar sina lösenord identifieras och klassificeras. Detta 

bidrar till en ökad kunskap om strategier användare har när de skapar lösenord. Då fulldiskkryptering 

börjar bli en vanligare metod för att hindra någon obehörig från att ta sig in i systemet finns 

förhoppningen om att modellen ska kunna användas och utvecklas till att skapa ett ramverk för att 

underlätta arbetet för forensikerna hos polisen samt andra rättsvårdande myndigheter. Med denna 

modell kan olika strategier som olika typer av användare använder sig av när de skapar lösenord vara 

av sådan karaktär att de kan klassificeras in i en egen kategori. Om en sådan klassificering kan göras 

skulle det underlätta arbetet för IT-forensikerna och påskynda processen med att knäcka lösenord. 

Studien utförs genom att använda en kvalitativ metod samt validering utav modellen. Genom 

kvalitativa intervjuer samlas information in som sedan analyseras och används för att utveckla en 

modell för lösenordsklassificering. Arbetet med att utveckla en modell för lösenordsklassificering har 

bestått av en iterativ process där återkoppling gjorts gentemot de olika intervjuobjekten. Ett utkast 

till en modell med grund i befintlig forskning skapades. Utkastet diskuterades sedan med de olika 

intervjuobjekten, som deltagit i studien, i en iterativ process där modellen uppdaterades och 

återkopplades mot de olika intervjuobjekten. Validering av modellen har genomförts genom att 

fånga in riktiga lösenord som läckts ut på Internet och sedan testa dessa lösenord mot modellen för 

lösenordsklassificering. 

Nyckelord: lösenord, kategorisering, klassificering, strategier, modell, IT-forensik 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

In modern society, computers are a fundamental part of our lives. For most people, the computer is a 

tool used in work as well as in home activities. Unfortunately, there is a darker side where people use 

the computer to commit crimes. The so-called IT-related crimes keep rising in numbers and according 

to the Swedish Brå:s report from 2016 (Andersson, Hedqvist, Ring & Skarp, 2016) the number of 

crimes related to it has increased with 949% in Sweden between 2006 and 2015 according to official 

criminal statistics.  

To arrest the criminals, evidence is needed. One way to collect the evidence is to enter the computer 

system to collect proof of the suspect. However, if the suspect feels he or she might be a possible 

target for an investigation, what might happen? It’s possible the suspect tries to make it as difficult as 

possible to enter the computer system. This can be done by encryption of the system and use a so-

called encryption algorithm to lock down the system. This encryption might be very difficult to 

decrypt and it might be easier so simply trying to find the correct password instead.  

The purpose of the study is to develop a model for password classification. With this model, it may 

be possible to identify and to categorize strategies users use to create their passwords. This study 

could contribute to create a foundation to support the IT-forensics working at the police 

departments. With this model, different strategies users use when creating passwords could be of a 

certain type that the strategy could perhaps be ranged and categorized in its own category. If a 

classification can be made it might ease the workload for several IT-forensics and hurry up the 

progress decoding the password. 

The study is conducted by using a qualitative method. By conducting qualitative interviews, 

information is collected and analyzed. This information will then be used to develop a model for 

password classification. The work with developing a model for password classification has been an 

iterative process with collected feedback from the several interview participants. A draft model, 

based on the existing research was made. The draft of the model was sent out to the interview 

participants and this draft was discussed and then updated in an iterative process. Feedback of the 

updated model was collected and applied to the model. The model was then validated by applying 

real passwords leaked to the Internet and then test these passwords against the model of password 

classification. 

Keywords: passwords, categorization, classification, strategies, model, computer forensics 
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1 Inledning 

Jakten på bevis är ett återkommande arbete för de IT-forensiker som jobbar runt om i landet. Genom 

att analysera data kan bevis samlas in för att fria misstänka eller vara avgörande för en fällande dom. 

Då fulldiskkryptering breder ut sig allt mer blir det allt svårare för IT-forensikerna att komma åt just 

denna data som kan agera som bevis (Svensk Polis, 2016). Implementationen av fulldiskkryptering 

förenklas tack vare hårdvaruutvecklare och mjukvaruutvecklare erbjuder integreringar av just 

fulldiskkryptering (Casey, Fellows, Geiger & Stellatos, 2011) för att göra det möjligt för användare att 

säkerställa konfidentialitet, integritet, autentisering och oförnekbarhet (Menezes, Oorschot & 

Vanstone, 1996). 

Genom att använda ordlistböcker som verktyg för att hitta det rätta lösenordet, kan tiden förminskas 

mot tiden det kan ta att söka efter rätt lösenord med rå styrka (Tasevski, 2011). Ordlistor kan 

skräddarsys efter behov och kallas då för biografiska eller användarbaserade ordlistor. Dessa 

ordlistor innehåller ord med personlig information om den som skapat lösenordet. Dessa ord kan 

vara namn, släktingar, husdjur, hobbys, intressen mm.  (AccessData Group, 2013).   

Denna studie syftar till att ta fram en modell för lösenordsklassificering som ska kunna användas i 

framtida forskning för att kartlägga vilka lösenordsstrategier användare använder sig av. Förutom 

framtida forskning finns förhoppning om att modellen för lösenordklassificering även ska kunna 

användas som ett verktyg för att bidra till att underlätta arbetet för rättsvårdande myndigheter. Då 

forensik av digitala media har blivit en viktig del i brottsundersökningar (Fahdi, Clarke & Furnell, 

2013) och då en del av det forensiska arbetet hos polisen är att knäcka lösenord för att kunna ta sig 

igenom krypterade diskar, hoppas studien kunna bidra med att underlätta arbetet med att forcera 

lösenord.  

Modellen för lösenordsklassificering utvecklas framförallt genom att använda tidigare framställd 

litteratur inom området samt insamling av information via kvalitativa intervjuer. Intervjuerna samlar 

in åsikter som baseras på ett utkast av en modell för lösenordsklassificering där IT-forensiker står 

som intervjuobjekt. Att använda kvalitativa intervjuer för att samla in information anses vara lämpligt 

för denna studie då kvalitativa intervjuer kan få komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010). 

Genom deras svar angående vilka strategier de stött på i sitt arbete utvecklas modellen. Modellen 

valideras mot ca 5000 läckta lösenord från olika domäner vars lösenord blivit läckta i syfte att se att 

modellen uppfyller kraven att kunna klassificera de olika strategier som använts för att skapa dessa 

lösenord. Detta är en iterativ process där varje iteration bidrar till att modellen fortsätter att 

utvecklas.  

Följande kapitel som innefattas av arbetet med studien: Kapitel 2 diskuterar bakgrund som kan vara 

relevant för att få viss kunskap för att följa arbetet med att utveckla en modell för 

lösenordsklassificering. Kapitel 3 diskuterar problemformulering och beskriver varför denna studie 

utförs. Kapitel 4 tar upp de metoder och strategier som används I arbetet med studien. Kapitel 5 & 6 

beskriver genomförandet av arbetet som därefter följs upp av resultat, diskussion, slutsats och 

framtida arbete under kapitel 7. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel bidrar till att ge en förklaring och introduktion till de begrepp som anses som viktiga för 

att bedriva studien samt för att ge läsaren en viss förståelse för varför studien bedrivs. 

2.1  Definitioner 

Detta avsnitt tar upp termer och definitioner som är relevanta för studien.  

Bitar – En binär siffra som har värdet 0 eller 1 

Block – en sekvens av bitar. 

Konfidentialitet – Att hålla informationen skyddad ifrån andra 

Integritet – Att kunna lita på att informationen inte har blivit förvanskad 

Autentisering – Säkerställa att identiteten är den rätta 

Oförnekbarhet – Förhindrar någon att förneka tidigare deltagande eller utföranden. 

Fulldiskkryptering – Hela disken är krypterad och användare måste ha nyckel eller lösenord.  

Password Recovery Tool Kit – Mjukvara för lösenordsforcering 

SANS (SysAdmin, Audit, Network and Security) – Utbildningscenter för informationssäkerhet 

2.2 IT-forensik  

En IT-forensisk undersökning är en undersökning av en digital lagringsmedia i syfte att undersöka hur 

en dator har använts och vad som har lagrats i den. IT-forensik används bland annat av rättsvårdande 

myndigheter och idag jobbar ca 100 forensiker runt om i landet för att bidra till att lösa brottslighet. 

De flesta arbetar inom myndigheter såsom Tullverket, Försvarsmakten, Ekobrottsmyndigheten och 

polisväsendet (Skogberg, 2016). Dessa forensiker arbetar med spaning och utredning av digital 

information i form av bild, ljud, foto samt data (NFC, 2014) där en del av arbetet innebär att försöka 

knäcka krypterade lagringsmedia i jakten på bevis.  

En IT-forensiker utreder inte enbart IT-relaterade brott utan är med och utreder all slags brottslighet, 

enligt Skogberg (Svensk Polis, 2016). Robert Westling, IT-forensiker i Sundsvall säger i en artikel från 

Svensk Polis 2016, att en IT-forensiker är IT-världens motsvarighet till kriminaltekniker. IT-forensiker 

samlar ihop och säkrar bevis från all slags brottslighet där information lagrats på digitala medier.  

Robert Westling säger att beroende på krypteringsnivån kan arbetet med att säkra bevis vara mer 

eller mindre svårt:  

” Är ägaren till datorn insatt och har skyddat informationen ordentligt är det i princip omöjligt att 

komma åt utan det rätta lösenordet. Dessutom säljs fler och fler datorer med kryptering som 

standard. Det skapar problem för oss eftersom det blir svårare att få fram information. Men ofta 

finns en svag länk. Den gör vi allt för att hitta.” (s.1) 

Som Robin Westling beskriver innebär krypterade enheter och filer svårigheter vid IT-forensiska 

undersökningar då en IT-forensiker måste vidta åtgärder för att göra den krypterade datan läslig, 

vilket är en förutsättning för att kunna gå vidare med en undersökning. 
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2.3 Kort om kryptering 

Att kryptera betyder ”överföra (meddelande) till hemlig kod” enligt SO 2009 (Svensk ordbok) som är 

utgiven av Svenska Akademien. Detta är just det som sker när kryptering av filer görs. Att ifrån att 

vara läsbart till att inte kunna utröna vad meddelandet eller filen består av är hela tanken med just 

kryptering. Målen med kryptering är att säkerställa konfidentialitet, integritet, autentisering och 

oförnekbarhet för att på så vis kunna förhindra eller upptäcka fusk eller andra onda avsikter 

(Menezes, et al., 1996). Enligt Pfleeger, Pfleeger & Margulies (2015) är kryptering en teknik för att 

bibehålla säkerhet vad gäller data i en osäker miljö. Kryptering är inget nytt påfund utan har funnits i 

åtskilliga år. Enligt Kahn (1996) har kryptering använts i 4000 år och spelat en stor roll i åtskilliga krig. 

Ett välkänt krypteringssystem är ENIGMA ifrån andra världskriget där en maskin användes av 

tyskarna för att koda meddelanden och som britterna till slut lyckades knäcka (Bauer, 2002). 

Kryptering såg förstås helt annorlunda ut då jämfört med idag. Idag används algoritmer för att med 

hjälp av primtal få fram så komplexa kombinationer så att det nästan blir omöjligt att knäcka (Chang, 

Guo & Ho, 2005). För att göra meddelandet läsbart igen används oftast en nyckel. Denna omvända 

process kallas för dekryptering och beroende på vilken typ av kryptering som gäller används olika 

typer av nycklar. 

Vid kryptering så diskuteras ofta två former av kryptering. Symmetrisk och asymmetrisk kryptering.  

Vid symmetrisk kryptering används samma nyckel för kryptering såväl som dekryptering. Denna 

nyckel brukar kallas för singel-nyckel (single-key) eller hemlig nyckel (secret-key). Ett exempel på en 

sådan nyckel är AES (Advanced Encryption Standard) som kom 2001 (FIPS 2001). AES algoritmen kan 

kryptera och dekryptera 128 bitars block och klarar av att använda nycklar i storlekarna 128, 192, och 

256 bitar (FIPS, 2001). För den asymmetriska krypteringen används en publik och privat nyckel för att 

kunna kryptera datan med en nyckel och dekryptera med en annan. (Pfleeger, et al. 2015). Exempel 

på en sådan algoritm är RSA-krypteringen, som uppfanns 1978 av Rivest, Shamir och Adleman 

(Menezes, et al. 1996), där algoritmen baseras på produkten av två stora primtal (Chang, et al. 2005). 

För en förenklad modell över symmetrisk och asymmetrisk kryptering se figur 2.3.1. 

 

Figur 2.3.1 – Modell av symmetrisk- och asymmetrisk kryptering baserad på Pfleeger et al. (2015, ss. 88-89) modell. 

Kryptering av media sker i olika former och brukar oftast förknippas med kryptering av hela 

lagringsmedia eller separata filer och mappar. Fulldiskkryptering, där hela disken krypteras, ökar och 
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likaså tillgängligheten för fulldiskkryptering då hårddiskutvecklare samt mjukvaruutvecklare erbjuder 

integrerade lösningar för just fulldiskkryptering (Casey, et al., 2011).   

Något som är möjligt vid kryptering är valet att använda lösenord som autentisering för att få tillgång 

till nyckeln och på så vis få tillgång till den krypterade datan. Detta kallas för PBE (Password Based 

Encryption) och används ofta för att skydda lokala filer (Atreaya, 2004). Vad som är viktigt att ta i 

beaktande är att skyddet i form av kryptering då inte är starkare än säkerheten på lösenordet och 

kräver därför att ett bra lösenord. Detta eftersom tillgång till nyckeln möjliggör för användare att läsa 

datan. 

Denna studie går inte djupare in på de olika krypteringsformerna eller algoritmerna utan de nämns 

för att ge en grundläggande förståelse om kryptering rent generellt. 

2.4 Metoder för att skapa lösenord 

Lösenord är en av de äldsta metoderna för att tillåta åtkomst (Sawyer, 1990) och att sätta lösenord 

för sitt system är en av de enklaste och vanligaste formerna för autentisering (Tatli, 2015). Då 

interaktion med datorer är ett vanligt förekommande fenomen idag har de flesta datoranvändare 

konton som kräver autentisering. Detta har de för att kunna få åtkomst till sina system, bli medlem 

eller bara få åtkomst till diverse sidor på Internet (Nielsen, Vedel & Jensen, 2014). Målet med 

lösenord är att autentisera sig mot systemet för att ge åtkomst till en minimal kostnad vad gäller 

bekvämlighet för användaren (Sawyer, 1990). Beroende på person och på användarens kostnad vad 

gäller bekvämlighet finns det olika strategier för att ta fram ett lösenord. Florêncio och Herley (2007) 

utförde en studie där mer än 500 000 användare var delaktiga för att studera strategier för lösenord 

på Internet. De kom fram till att det är fyra strategier som användare oftast använder. Dessa fyra 

strategier är att använda sex till tretton tecken med: enbart små bokstäver, vilken stod för den 

största mängden lösenord, enbart nummer, alfanumeriska tecken (nummer samt små och stora 

bokstäver) samt vad Florêncio och Herley (2007) kallar starka lösenord. Florêncio och Herley (2007) 

definierar starka lösenord som lösenord baserat på 6 – 13 tecken innehållandes stora och små 

bokstäver samt siffror och specialtecken. 

Definitionen av starka lösenord kan givetvis variera från person till person men enligt SANS Password 

Policy från 2014 (SANS, 2014) ska ett starkt lösenord innehålla tre till fem av följande egenskaper: 

• Små bokstäver 

• Stora bokstäver 

• Nummer 

• Punkter 

• Specialtecken 

För att det ska klassas som ett starkt lösenord ska det även innehålla minst femton alfanumeriska 

tecken (SANS, 2014). Denna policy stämmer inte överens med vad Florêncio och Herley (2007) anser 

är ett starkt lösenord då deras studie analyserar lösenord mellan sex och tretton tecken. I denna 

studie så är det SANS lösenords policy som det refereras till när diskussioner om starka lösenord 

diskuteras. När användare skapar sina lösenord finns det ett antal tekniker att använda sig av. En av 

de vanligaste är att användaren skapar ett lösenord baserat på en strategi som är lätt att komma ihåg 

(Zivran & Hara, 1990) vilket även stödjer Pfleeger, et al. (2015) tes om att användare kan vara rädda 
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för att glömma bort sitt lösenord annars. Här nedan följer några tekniker för att generera lösenord 

och dess förklaringar som anses som vanliga vid skapandet av lösenord. 

2.4.1 Användar-genererade lösenord 

Användar-generat lösenord är ett lösenord där användare själva skapar ett lösenord. Denna strategi 

av lösenord är ofta baserat på personlig eller privat information (Sawyer, 1990). Det kan innebära att 

lösenord baseras på meningsfull information såsom minnesfulla datum, personer, husdjur mm. 

(Zivran, 1990). Denna teknik för att generera lösenord kan anses vara en av de svagaste då 

användare kan välja korta lösenord eller lösenord som finns med i ordlistböcker (Fung, Lau & Liu, 

1997).  

2.4.2 System-genererade lösenord 

Med systemgenererade lösenord skapas ett lösenord av operativsystem eller annan mjukvara. Detta 

sker vanligtvis genom att en slump-generator skapar en sträng med alfanumeriska tecken. (Zviran, et 

al. 1990). Ett lösenord skapat med denna teknik antas, om antal tecken är korrekt, också då kunna 

klassas som ett starkt lösenord baserat på SANS lösenords policy. Exempel på ett system-genererat 

lösenord ges nedan: 

• System-genererat lösenord: Ctg3LY7GR7vtCT5j 

Lösenordet hämtades ifrån RANDOM.ORG vilket är en slump-generator tillgänglig via Internet.  

2.4.3 Lösenordsfraser 

Lösenordsfraser använder sig av sammansatta ord som lösenord. De kan skapas som hela meningar 

på ett normalt språk som kan vara enkla att komma ihåg men även slumpartade för att få mer styrka 

i sin autentisering (Nielsen, et al. 2014). För att ge mer förståelse för de båda typerna av 

lösenordsfraser ges exempel nedan: 

• Lösenordsfras – Enkel mening: Dettaärettexempelpåenlösenordsfras 

• Lösenordsfras – Slumpartad: är påexempellösenordsfrasdettaen 

Lösenordsfraser kan också användas inom så kallad fråga-svar autentisering där användaren svarar 

på en fråga, ofta personlig, som varierar med en lösenordsfras (Magno, 1996). Denna studie kommer 

dock inte att gå djupare av fråga-svar autentisering då fråga-svar anses vara en autentiseringsform 

och då studien fokuserar på att utveckla en modell för lösenordsklassificering är det själva 

lösenordsfrasen som är relevant. 

Andra typer av lösenord som anses ha sin grund i lösenordsfraser är mnemoniska lösenord då även 

de använder fraser. Mnemoniska lösenord skapas genom att använda en minnesvärd fras för att 

sedan använda första bokstaven av varje ord i frasen (Kuo, 2006). Exempel på mnemoniska lösenord 

kan ses nedan: 

• Lösenordsfras – I found my thrill at Blueberry hill 

• Mnemoniskt lösenord – Ifmt@Bh 
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Genom att byta ut orden i lösenordsfrasen mot en bokstav, siffra eller specialtecken förändras frasen 

till ett lösenord som kan vara svårt att lista ut. Det vanligaste vid transformeringen är att ta första 

bokstaven i varje ord (Kuo, 2006). 

En ytterligare typ av lösenord som baseras på fraser och ord är lösenord som baseras på språket leet 

speak. Leet speak anses ha skapats av dataspelande ungdomar (Blashki & Nichol, 2005). Idén med 

leet speak var att, bland hackare och andra uppkopplade, använda ett språk som de kunde vara säkra 

på att bara en sluten grupp förstod innehållet i det som skrevs (Ross, 2006). Denna typ av lösenord 

använder strategin att byta bokstäver mot siffror och tecken som visuellt påminner om själva 

bokstaven (Ross, 2006). Även vanliga misstag vad gäller stavning av vissa ord har accepterats som 

norm. (Blashki & Nichol, 2005). Nedan syns en tabell (tabell 2.4.3.1) för hur bokstäver skulle kunna 

bytas ut för att användas inom leet speak: 

Tabell över leet speak alfabetet: M = /\/\ T = 7 eller + 

A = /\ eller 4 G = 6 N= |\| U = |_| 

B = |3 eller I3 or 8 H = |-| O = 0 V = \/ 

C = ( eller [ I = | P = 9 W = |/\| 

D= |) eller |> J = _| Q = (,) X = >< 

E = 3 K = |< R = |2 Y =\-/ 

F = |= L = |_ S = 5 Z = 2 

Tabell 2.4.3.1 – Leet speek alfabet från år 2005 baserad på Blashki & Nichols (2005, s. 80) tabell 

Enligt Blashki & Nichol (2005) är det viktigt att ta i beaktande att leet speak är ett språk som hela 

tiden förändras vilket betyder att mallen ovan kan ha brister. Denna mall används som en 

beskrivning av hur leet speek är tänkt att användas mer än en faktisk översättning av språket. 

2.5 Lösenordsforcering 

När forcering av lösenord sker används ofta verktyg i form av mjukvara och så kallade ordlistböcker. 

Att med rå styrka knäcka lösenord är sista utvägen men är oftast inte lämpligt då det kan ta oerhört 

lång tid (Pfleeger, et al. 2015). Även Tatli (2015) diskuterar om att använda rå styrka för att knäcka 

lösenord. Enligt Tatli (2015) fungerar det att använda rå styrka för att hitta rätt lösenord men det är 

ofta väldigt tidskrävande. Tatli (2015) nämner istället att ordlistböcker är ett snabbare alternativ men 

att framgångarna för att hitta rätt lösenord inte är lika hög. Då rå styrka är väldigt tidskrävande finns 

det behov av andra verktyg för att få tag i lösenord. Ordlistböcker är ett av dessa verktyg (Tasevski, 

2011).  

Ordlistböcker är en samling av ord och termer som anses kunna användas som möjliga lösenord. 

Dessa böcker körs av någon mjukvara mot ett användarkonto för att hitta det rätta lösenordet 

(Tasevski, 2011).  Beroende på mjukvara finns dessa böcker ofta i ett flertal olika språk (AccessData 

Group, 2013).  Ett exempel på en sådan mjukvara är PRTK (Password Recover Tool Kit). Denna 

mjukvara är den det hänvisas till vid ytterligare diskussion om mjukvara för lösenordsforcering.  
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Idag finns det många ordlistböcker ute på Internet. Dessa ordlistböcker baseras på många olika 

genres. Innehållet i dessa ordlistböcker skiljer sig med alltifrån fraser till ren rappakalja (Pfleeger, et 

al. 2015). Skulle lösenordet enbart bestå av ett enkelt ord så kan det hittas rätt så fort (Tasevski, 

2011). Det är dock inte alltid lösenordet består av enkla ord utan lösenordet kan ha flera olika 

beståndsdelar såsom att blanda stora och små bokstäver mm. För att undgå att testa alla 

ordlistböcker, vilket skulle ta en oerhörd lång tid, går det att implementera egna specifika ordlistor 

till mjukvaran. Ordlistor såsom biografiska eller användarbaserade ordlistor är ett alternativ att 

använda och kan importeras till mjukvaran. Biografiska ordlistor innehåller ord med personlig 

information om den som skapat lösenordet. Dessa ord kan vara namn, släktingar, husdjur, hobbys, 

intressen mm.  (AccessData Group, 2013). Dessa ordlistor kan förminska tiden det tar att knäcka 

lösenord då de har en anknytning till den person som skapat lösenordet.  

Enligt Kleins studie ifrån 1998 (Klein, 1998) användes sex steg för att knäcka lösenord med hjälp av 

ordlistor. Dessa sex steg kan sammanfattas så här: 

1. Använda biografisk ordlista med ord som transformeras.  

2. Använda ord från olika ordlistor vilket kan innefatta namn, platser, kändisar, tecknade 

figurer, mytiska figurer mm. 

3. Använda muterade ord från steg två. Det vill säga att exempelvis använda en stor bokstav i 

början eller ett kontrolltecken, skriva hela ordet med stora bokstäver, vända på stavningen i 

ord, mm 

4. Använda versaler på ord från steg två som inte innefattades i steg tre. Detta tillgodoses 

genom att använda en stor bokstav någonstans i ordet alternativt använda två eller tre 

versaler i ordet. Ett exempel är frEdrik, Fredrik, freDRiK, mm. Detta kräver dock mer 

datorkraft då antal ord som behövs sökas igenom blir oerhört många fler. 

5. Använda utländska ordlistor för utländska användare. 

6. Använda flera ord ihop. Detta är också väldigt resurskrävande och kräver väldigt lång tid. 

Dessa steg beskriver endast en strategi för att forcera lösenord. Det finns flera studier som beskriver 

hur lösenordsforcering kan gå till med vissa skillnader. Pfleeger, et al. (2015) tar exempelvis upp en 

snarlik strategi ifrån Knight & Hartley (1998) studie där deras strategi innehåller sju steg med 

marginella förändringar. Tasevski (2011) diskuterar också strategier för lösenordsforcering med hjälp 

av ordlistböcker där stora bokstäver läggs till, siffror och sedan specialtecken för att kunna hitta det 

rätta lösenordet.  

Vad som är gemensamt för dessa strategier är att ju fler olika ordlistor som prövas desto mer 

datorkraft och tid tar det. Uppnås målet med att få med rätt lösenord i ordlistan som skapats 

kommer lösenordet att knäckas och åtkomst till lagringen, filen eller mappen kommer att nås. 

2.6 Relaterat arbete - Enkätundersökning 

Till stöd för denna studie finns tidigare opublicerat material som bidrar med grundläggande 

information som visar olika strategier användare använder sig av när de skapar lösenord. Denna 
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opublicerade studie grundar sig i en enkät där IT-forensiker som jobbar inom polismyndigheten har 

svarat på vilka strategier som används vid skapandet av lösenord som de upplever de har påträffat 

inom sitt arbete. Enkäten skickades ut till samtliga IT-forensiker i Sverige med en svarsfrekvens på ca 

20%. Enkätundersökningen är ett bidrag ifrån Joakim Kävrestad (2016), tidigare IT-forensiker hos 

polisen. Denna enkätundersökning kommer att användas som en del av arbetet med att ta fram en 

modell för lösenordsklassificering för att agera indata till modellen. 

Litteraturen i denna sektion beskriver att det är vanligt förekommande att personer använder 

strategier när de skapar sina lösenord. Vidare finns det forskning som beskriver vilka lösenordstyper 

som är de vanligaste med marginella skillnader. Exempel på detta är bland annat Florêncio och 

Herley (2007) studie och Pfleeger, et al. (2015) som nämner olika typer av lösenord i sin bok Security 

in Computing, bara för att nämna några. De klasser som redovisats där lösenord genereras med olika 

tekniker kommer att användas som inputdata vid utvecklingen av modell för lösenordsklassificering.  
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3 Problembakgrund 

Detta kapitel beskriver områden som behandlar bakgrunden till studien. Rubriker såsom syfte, 

hypotes, forskningsfrågor, motivering, mål och förväntade resultat diskuteras för att framhäva varför 

denna studie utförs och vad det innebär. 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att utveckla en modell för lösenordsklassificering. Genom att utveckla en 

modell för lösenordsklassificering förväntas modellen kunna klassificera lösenord baserat på olika 

strategier användare använder sig av när de skapar lösenord. Modellen skapas med förhoppning om 

att modellen ska kunna användas i framtida forskning för att på sikt kunna utvecklas att bli ett 

verktyg för olika arbeten där lösenord är inblandade. Modellen blir även en översyn över olika 

strategier som används för att skapa lösenord. 

3.2 Forskningsfråga 

För att kunna nå syftet med studien måste denna huvudfråga få ett svar: 

Hur kan lösenord klassificeras, utifrån olika strategier vid skapandet av lösenord? 

För att kunna nå målet med studien kommer följande steg genomföras: 

• Ta fram en modell för klassning av lösenord 

• Validering genom testning av metoden på lösenord 

Genom att bearbeta dessa delmål bör syftet med studien uppnås. Enligt Berndtsson, Hansson, Olsson 

& Lundell, (2008) rekommenderas det att använda delmål som strategi för att klargöra vad som 

måste göras för att nå målet med studien. Utvecklandet av modellen är en iterativ process där 

iterationerna tillför att modellen utvecklas. 

3.3 Motivering 

Enligt Casey, et al. (2011) blir det svårare och svårare att hämta ut bevis ifrån krypterade system då 

fler börjar att använda sig utav fulldiskkryptering. Tidigare användes ofta kryptering på vissa delar 

utav filsystemet och då fanns det möjlighet att hitta vägar för att tillskaffa sig bevis vid en IT-forensisk 

undersökning. Casey, et al. (2011) säger också att nya protokoll och standarder för att tackla 

problemen med fulldiskkryptering behövs för annars kommer problemen med krypterade diskar att 

öka. Även Fahdi, et al. (2013) påpekar i deras studie att kryptering är och kommer att förbli en 

utmaning vid IT-forensiska undersökningar då vetskapen om informationssäkerhet blir allt mer 

utbrett, med bland annat full kryptering av diskar som påföljd. Då kryptering kan vara ett problem för 

IT-forensiker beroende på krypteringsnivå, behövs nya verktyg för att underlätta lösenordsforcering. 

Denna studie syftar till att ta fram en modell för lösenordsklassificering som ska kunna användas i 

framtida studier för att kartlägga vilka lösenordsstrategier användare använder och då en del av det 

forensiska arbetet hos polisen är att knäcka lösenord för att kunna ta sig igenom krypterade diskar, 

kan studien bidra med att underlätta arbetet och påskynda processen genom att eventuellt skapa 

anpassade så kallade ordlistsböcker som kan användas för att knäcka lösenord. Detta kan medföra 

att brott kan lösas snabbare och bidrar till att förbättra förutsättningarna för att lösa brott där det 
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förekommer krypterad digital information. Det finns ett flertal studier som berör vilka typer av 

lösenord som användare i allmänhet använder sig av samt vilka olika typer av lösenord som finns. 

Pfleeger, et al. (2015) och Klein (1998) är bara för att nämna några som tar upp just denna fråga och 

även Florêncio och Herley (2007) diskuterar strategier för att skapa lösenord med sin studie där mer 

än 500 000 användare var delaktiga. 

Det finns många ordlistböcker att få tag på via Internet vars innehåll är av olika genres för att kunna 

utföra lösenordsforcering (Tasevski, 2011), men studien vill utröna, utifrån det antagande att det 

finns en strategi, för hur just denna strategi ser ut för de som väljer att kryptera sin data. Därför bör 

en modell för lösenordsklassificering ses som ytterst intressant ur ett IT-forensiskt perspektiv för att i 

framtida studier få klarhet i att de som medvetet använder kryptering använder andra metoder än de 

som gäller generellt.  

3.3.1 Mål och förväntade resultat 

Målet med studien är att utveckla en modell för lösenordsklassificering. Modellen ska reflektera alla 

möjliga strategier för att skapa lösenord och då det antas att det finns olika strategier för hur olika 

användare skapar sina lösenord ska modellen kunna klassificera samtliga strategier. Genom att testa 

läckta lösenord i modellen valideras denna hypotes och modellen kan då användas till fortsatt 

forskning eller vidareutvecklas för att bäst passa in på olika områden. 
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4 Metod 

Detta kapitel beskriver de metoder och den strategi som valts för att genomföra studien. Kapitlet 

diskuterar valet av metod samt relaterade validitetshot.  

För att uppnå syftet med denna studie används flera metoder. Då studien baseras på ett antagande 

att de som krypterar använder sig av en viss strategi när de skapar sina lösenord används en metod 

som kallas för grundad teori. Med denna metod analyseras antagandet för att på sikt utvecklas till en 

hypotes (Trost, 2010). För informationsinsamling används en kvalitativ metod. Med denna metod 

samlas information in via intervjuer som bearbetas för att kunna gå vidare med studien. Ytterligare 

en metod som används är analys. För att vara säker på att all data finns med, samt validera resultat, 

krävs det att en analys genomförs. 

4.1 Metodstrategi 

För att lyckas uppnå mål och delmål med denna studie, kommer vissa steg att genomföras och 

bearbetas. Vissa processer måste itereras för att få fram tillräckligt med grundläggande information. 

Dessa är de steg som måste bearbetas för att bedriva studien:  

• Generell inläsning på ämnet 

• Analysera enkätundersökningen 

• Skapa mall för lösenordsklassificering 

• Ta fram intervjufrågor 

• Genomföra intervjuer 

• Analysera data från intervjuer 

• Uppdatera modell för lösenordsklassificering 

• Testning av modell 

• Diskussion av resultat 

• Sammanställning 

För att på ett förenklat sätt illustrera dessa steg och hur de hamnar i en process, har en enkel 

processmodell skapats (Figur 4.1.1) för att visa hur studien kommer att bearbetas. 
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Figur 4.1.1 Processmodell över modellutveckling - (Författarens egen) 

Genom att följa denna modell antas syftet med studien komma att uppnås. Processmodellen visar 

med en överblick av arbetet med att utveckla en modell för lösenordsklassificering är en iterativ 

process där insamlandet av information via intervjuer och analys av dessa kan behöva genomföras i 

flera omgångar innan en funktionell modell för lösenordsklassificering är klar. 

 

Vidare i detta kapitel diskuteras de inledande strategierna för att kunna utveckla en modell för 

lösenordsklassificering. De strategier som behandlas i detta kapitel är generell inläsning på ämnet, 

intervjufrågor, enkätundersökning, analys, och validitetshot. 

4.2 Grundad teori 

Studien grundar sig i vad som brukar kallas för grundad teori. Med grundad teori samlas information 

in genom observationer, intervjuer eller andra sätt som anses som lämpliga. Denna studie inriktar sig 

främst på intervjuer för att samla in information. När tillräckligt med data finns insamlat, bearbetas 

och analyseras datan och ett mönster söks av samband eller företeelser (Trost, 2010). Genom att 

finna företeelser eller begrepp sätts dessa samman till antaganden och på sikt blir de konkreta 

teorier om förekomsten av något (Trost, 2010). Enligt Trost (2010) är grundad teori en metod för att 

skapa en teori. Grundad teori bygger på induktion vilket syftar på att gå ifrån det specifika till det 

allmänna vilket innebär att när resultaten ifrån datainsamlingen inte är enstämmiga, men innehåller 

mönster, kan slutsatsen dras att dessa mönster existerar (Trost, 2010). 

Genom att analysera de intervjuer som görs i samband med studien och bearbeta 

bakgrundsmaterialet som finns, hoppas studien kunna utveckla en modell för lösenordsklassificering 

där lösenord kan klassificeras.  
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4.3 Kvalitativ metod 

För att genomföra studien har en kvalitativ metod valts. En kvalitativ metod används ofta för att ge 

en ökad förståelse av ett område än förklaring till det (Berndtsson, et al. 2008). Då studiens 

frågeställning handlar om att utveckla en modell för lösenordsklassificering och kan användas för att 

undersöka om det finns skillnader vad gäller strategier för hur användare skapar sina lösenord, 

lämpar sig en kvalitativ metod väl då det innebär att förstå och hitta mönster (Trost, 2010). En 

kvalitativ metod kräver mer arbete utav forskaren, då det är den som är redskapet. Detta medför att 

studien blir mer subjektiv än ett experiment (Hedin & Martin, 1996). En kvalitativ metod anses som 

lämplig då arbetet med studien baseras på analys och tolkning för att på sikt utveckla en modell för 

lösenordsklassificering. Enligt Berndtsson, et al. (2008) förknippas ofta kvalitativ forskning med 

fältarbete och analys av begränsade objekt. Detta medför att forskaren blir en del av problemet 

(Berndtsson, et al. 2008) och studien blir då mer subjektiv (Hedin & Martin, 1996).  

Denna metod anses vara ett lämpligt val för en studie som denna då studien söker efter mönster för 

att kunna utveckla en modell för lösenordsklassificering. Arbetet med studien kommer att ske med 

upprepade intervjuer samt analys och tolkning av insamlade data vilket antas medföra att studien 

blir subjektiv.  

4.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer är något som är lämpligt för att få den information som behövs för att kunna konstruera 

den modell som är målet med studien. Kvalitativa intervjuer utmärks av att enkla raka frågor får 

komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010). Intervjuerna använder sig av en låg grad av 

standardisering vilket innebär att intervjun tar hänsyn till den väg som intervjun går (Trost, 2010). 

Med detta menas att frågorna formuleras beroende på den som intervjuas. Det kan gälla att ställa 

frågor i olika ordning, formulera frågor efter den intervjuades språkbruk eller att följdfrågor 

formuleras olika beroende på svar (Trost, 2010). Intervjuerna genomförs genom att använda så 

kallade semistrukturerade intervjufrågor. Detta görs för att få ett bredare svar för tolkning istället för 

enbart exakta detaljerade frågor (Hedin & Martin, 1996). Då svaren blir friare antas också samtalet 

bli mer naturligt då intervjupersonen bestämmer själv hur svaret ska bli. Syftet med intervjun är att 

få intervjuobjektets åsikt och bör då få chansen att själv beskriva den. Frågorna som kommer att 

ställas är delvis öppna och där vissa även har följdfrågor. Detta kan ge ett mer djup i svaret än som 

annars inte hade kommit fram. Nackdelen med en sådan intervju är att det blir svårare att notera allt 

som kommer fram samt att intervjuaren inte har någon eller väldigt liten kontroll över problem som 

kan framträda under intervjun. (Berndtsson, et al. 2008). Intervjuerna i den här studien kommer 

genomföras en och en. Detta för att en grupprocess kan leda till synpunkter eller beteenden som 

ingen egentligen sympatiserar med vilket kan medföra att informationen som kommer fram är falsk 

samt att alla inte kommer till tals (Trost, 2010).  För att få med all information som sägs under 

intervjun kommer intervjun att spelas in under försättning att intervjupersonen har godkänt detta. 

Detta medför minskad prioritet på att skriva anteckningar och istället läggs fokus på frågor och svar. 

Ytterligare en fördel med en inspelning är att intervjun kan spelas upp upprepade gånger för att 

urskilja tonfall och ordval för att få med det som sagts ordagrant (Trost, 2010).   

Genom att använda kvalitativa intervjuer anses studien kunna fortskrida då svaren ifrån intervjuerna 

kan bidra med att ge information om åsikter och mönster vad gäller strategier för att skapa lösenord. 

Frågorna kommer att ställas till experter inom området, vilket i detta fall är IT-forensiker, och målet 
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är att få fram tillräckligt med information för att kunna skapa en heltäckande modell för klassificering 

av lösenord. Intervjuerna kommer att skötas konfidentiellt vilket innebär att namnen på de 

intervjuade inte kommer att publiceras i studien utan intervjupersonerna kommer att vara anonyma 

för alla övriga än forskaren. Då intervjupersoner är utspridda runt om i landet sker intervjuerna till 

viss del via Internet. Förutom intervjuer via Internet så kommer även arbetsplatsbesök att ske för att 

intervjua vissa deltagare.  

4.4 Analys 

Analysen är en iterativ process vilket kommer att ske i omgångar för att få med så mycket 

information som möjligt för att på så vis kunna få en högre validitet på studien. Efter att all data 

samlats in och analyserats kommer ett beslut tas om denna data är tillräcklig för att kunna 

konstruera en modell för lösenordsklassificering. I ett första steg kommer den befintliga 

bakgrundslitteraturen användas som underlag för att skapa ett utkast till en klassificeringsmodell. 

Detta utkast kommer sedan att bearbetas i en iterativ process med intervjuer och testning mot 

befintliga lösenord till dess att ett tillfredsställande resultat uppnås. För att bearbeta den data som 

samlas in har valet att använda kvalitativ analys gjorts. 

4.4.1 Kvalitativ analys 

Genom att använda kvalitativ analys antas studien kunna knyta an resultatet ifrån intervjuerna till att 

fortsätta utveckla en modell för lösenordsklassificering. En återgivning om vad som sagts under 

intervjun samt reflektion av de intervjuer som gjorts sker för att lägga vikten på beskrivning och 

analys för att finna sammanhang (Friedrich, 2008). Grundidén med kvalitativ analys är att erhålla 

slutsatser ifrån den insamlade datan och visa en tydlig beviskedja (Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, 

Regnell & Wesslén, 2012). Enligt Friedrich (2008) grundas ofta kvalitativa analyser på ett mindre antal 

intervjuer. Denna form av analys antas lämpa sig väl då antal intervjupersoner i denna studie är få. 

Genom att tillämpa principen att söka efter en konsistens i hur de intervjuade beskrivit fenomenet i 

intervjuns skilda delar antas motsägelser hittas för att ta ställning till den beskrivning som är mest 

giltig (Friedrich, 2008). Analysen ska ske parallellt med informationsinsamlingen då metoden är 

flexibel och nya vinklar och fakta hittas under analysens gång och ofta måste mer ny information 

inhämtas (Wohlin, et al. 2012), vilket för denna studie sker via upprepade intervjuer.   

Analysen sker efter det att information har samlats in hos samtliga intervjudeltagare då distans till 

själva intervjun är att föredra för att kunna analysera informationen på ett rimligt sätt (Trost, 2010). 

Något som bör tas i beaktande är att en analys aldrig kan avhjälpa brister i informationsinsamlingen 

och att det är intervjudeltagarens svar som utgör underlaget för analys och slutsatser (Friedrich, 

2008). 

4.4.2 Intervjufrågor 

Utvecklingen av intervjufrågor baseras på Trost (2010) tolkning utav Kvales (1996) InterViews: An 

Introduction to Qualitative Research Interviewing och hans sju stadier. Idén med dessa stadier är att 

se till hela processen av intervjuundersökningen (Trost, 2010). De sju stadierna enligt Trost (2010) 

modifikation är: 

1. Tematisering – Syftet och problemområden med studien formaliseras. 

2. Design – Ta fram intervjuguide, urvalsfrågor samt fundera över etiska spörsmål. 
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3. Intervjuandet – Utföra intervjuer såsom planerat. 

4. Överför till bearbetningsbar form – Informationen ska kunna bearbetas och analyseras. 

5. Bearbetning och analys – Bearbeta och analysera det insamlade materialet. 

6. Resultat – Analysen bör ha gett ledtrådar om resultat. Frågor om reliabilitet och validitet bör 

ställas. 

7. Rapportering – Överför resultaten av analysen till rapporten. 

Innehållet i de olika stadierna har förenklats och förkortats för att visa vad som är relevant och kan 

användas i denna studie.  

Intervjuguiden utvecklades genom hänsyn av forskningsfrågan för att formulera frågor som berör 

problematiken av studien: 

    Hur kan lösenord klassificeras, utifrån olika strategier vid skapandet av lösenord? 

Genom att skapa en lista med frågeområden samt utveckla de urvalsfrågor som finns bör information 

som bidrar till att skapa modellen för lösenordsklassificering inhämtas. För mer detaljerad 

information om frågeområden samt urvalsfrågor se Appendix B. 

4.4.3 Analys 

Processen med att utveckla en modell för lösenordsklassificering har delats in flera steg för att få 

arbetet med studien mer hanterbart. Analys sker i olika faser i processen. I steg ett analyseras den 

litteratur som stått till grund för studien samt den tidigare genomförda enkätundersökningen för att 

utveckla en modell för lösenordsklassificering. I steg två analyseras de intervjusvar som inhämtats via 

intervjuerna. Baserat på informationen från intervjuerna uppdateras modellen för 

lösenordsklassificering och testas med skarpa lösenord. För att enklare kunna analysera den 

information som samlas in under intervjuerna kommer intervjuerna spelas in. Dessa inspelningar 

transkriberas sedan i sin helhet. Denna transkribering analyseras för att sedan sammanfattas till en 

text. Detta medför att ointressant information inte behöver analyseras samt förenklar 

analyseringsarbetet (Trost, 2010). I steg tre analyseras resultatet utifrån etiska och samhälleliga 

perspektiv samt relaterade arbeten.  

4.5 Validitetshot 

I detta kapitel diskuteras validitetshot relaterade till denna studie. Några kan behandlas och har 

behandlats för att ge studien en högre validitet. Andra validitetshot har upptäckts men och noterats 

men valts att inte behandlas eller att det inte finns möjlighet att behandla. Validitetshoten som tas 

upp i denna studie har hämtats ifrån Wohlin, et al. (2012) - Experimentation in Software Engineering. 

De validitetshot som noterats är: 

4.5.1 Låg statistisk styrka 

På grund av lågt antal deltagande vid intervjuerna anses studien lida av låg styrka vad gäller statistik. 

Till viss del behandlas detta hot genom att använda experter inom området vilket är IT-forensik. För 

ytterligare åtgärder kan fler intervjudeltagare arrangeras men detta kommer inte att göras under 

denna studie. Detta validitetshot är noterat men kommer inte behandlas. 
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4.5.2 Fiske 

Då studien bygger på ett antagande att de som krypterar använder andra strategier för att skapa sina 

lösenord finns risken för att denna hypotes bekräftas genom påverkan av analysen då arbetet med 

studien är subjektiv. För att förhindra detta bör ett neutralt synsätt användas vid intervjuer samt 

analys. Detta är ett validitetshot som kommer att behandlas. 

4.5.3 Otillräcklig förberedande utläggning av hypotetisk konstruktion   

Detta validitetshot baseras på att utvecklingen av modellen inte har definierats ordentligt innan 

resultat har framställts (Wohlin, et al. 2012). För att förhindra detta antas en detaljerad beskrivning 

om modellen och dess utveckling framställas. Detta är ett validitetshot som kommer att behandlas. 

4.5.4 Förvirrande konstruktion och nivåer av uppbyggnad 

Brist på erfarenhet vad gäller utveckling av modeller ökar risken för detta validitetshot (Wohlin, et al. 

2012). För att åtgärda detta antas mer erfarenhet behövas eller konsultera experter för att validera 

modellen. Detta validitetshot har noterats och kommer att behandlas till viss del genom att använda 

experter som intervjupersoner. 
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5 Steg 1 i processmodell – Utveckling av utkast av modell 

Detta kapitel hanterar steg ett från den tidigare presenterade processmodellen för utveckling av 

modell för lösenordsklassificering (Se figur 4.1.1). Ett utkast utav en modell för 

lösenordsklassificering skapades med anledning att kunna få expertutlåtande om förändringar eller 

vad som bör finnas med i modellen under de aktuella intervjuerna. Skapandet av utkastet av 

modellen baseras på tidigare presenterad information där bakgrundslitteraturen har stått som 

grund. Resultat ifrån enkätundersökningen har inhämtats för att bidra om ytterligare input till 

modellen för lösenordsklassificering. Samtliga svar från enkätundersökningen presenteras Appendix 

A.  Modellen utvecklades genom att implementera kategorier i olika delfaser där de olika 

kategorierna sedan fick underkategorier. Strukturen implementerades för att kunna inhysa olika 

strategier vid skapandet av lösenord. Förklaring av hur strukturen utvecklas ses nedan genom de 

olika utvecklingsfaserna. 

5.1 Utvecklingsfas 1 

I första fasen delas strategier för att utveckla lösenord in i två klasser - systemgenererade och 

användargenererade (se figur 5.1.1). Systemgenererade lösenord genereras genom att använda ett 

program eller script som genererar slumpmässiga strängar (Zviran, et al. 1990). Strängen som 

producerats blir då lösenordet. Vid användargenererade lösenord konstrueras lösenordet helt av 

skaparen själv utan någon slumpgenerator.   

 

 

Figur 5.1.1 Utvecklingsfas 1 för modellutveckling – (Författarens egen) 

5.2 Utvecklingsfas 2 

I andra fasen implementeras ytterligare klasser för användargenererade lösenord – Biografiska 

lösenord och neutrala lösenord (se figur 5.2.1). Biografiska lösenord är lösenord som innehåller 

någon form av information som har anknytning till skaparen själv (Sawyer, 1990). Neutrala lösenord 

är lösenord vars innehåll inte har någon biografisk förankring.  
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Figur 5.2.1 Utvecklingsfas 2 för modellutveckling – (Författarens egen) 

Neutrala lösenord är en benämning där lösenord som inte har någon biografisk förankring klassas in. 

Ett exempel på ett neutralt lösenord kan vara spade, där spade tolkas som ett neutralt substantiv. 

Systemgenererade lösenord skapas utan mänsklig interaktion vilket då får anses enbart kunna vara 

neutrala vilket medför att klassen inte får några underklasser i fas två. 

5.3 Utvecklingsfas 3 

I den tredje fasen tillkommer kategorier för olika strategier vad gäller systemgenererade lösenord, 

biografiska lösenord och neutrala lösenord (se figur 5.3.1). Dessa kategorier baseras bland annat på 

Florêncio och Herley (2007) och SANS Password Policy (2014) beskrivningar av olika strategier för att 

skapa lösenord. 

 

Figur 5.3.1 Utvecklingsfas 3 för modellutveckling – (Författarens egen) 

5.4 Utvecklingsfas 4 

I den sista utvecklingsfasen för utkastet till en modell för lösenordsklassificering tillkommer 

underklasser utav lösenordsfraser. Dessa underklasser delas in i underklasserna mnemoniska 
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lösenord samt leet speak som är baserat på tidigare information ifrån bakgrundslitteraturen (se figur 

5.4.1). 

 

Figur 5.4.1 Utvecklingsfas 4 för modellutveckling – (Författarens egen) 

Detta utkast kommer att skickas ut till samtliga intervjupersoner för att via kvalitativa intervjuer 

kunna samla in information och åsikter om vilka förändringar och förbättringar som bör göras. Med 

dessa åsikter antas modellen för lösenordsklassificering kunna utvecklas till att klassificera olika 

strategier som användare använder när de skapar lösenord. 
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6 Steg 2 i processmodell – Den iterativa processen 

Detta kapitel baseras på steg två från tidigare presenterade processmodell för utveckling av modell 

för lösenordsklassificering (Se figur 4.1.1). Informationen som samlas in för att besvara huvudfrågan 

sker framförallt via intervjuer. Dessa intervjuer agerar som input i utvecklandet av en modell för 

lösenordsklassificering. Genom att använda experter inom området anses den information som 

behövs nås för att kunna utveckla modellen genom experternas egna erfarenheter vad gäller olika 

strategier vid skapandet av lösenord. Experternas åsikter samlas in via intervjuer där de fått ta del av 

det utkast av en modell för lösenordsklassificering för att ge sin åsikt om vad som saknas eller 

behöver förändras vad gäller modellen. 

Intervjuerna för denna studie baseras på tre personer. Personerna som intervjuas hålls anonyma 

gentemot läsarna. De olika intervjupersonerna har fått ett utkast av en modell för 

lösenordsklassificering där deltagarna fått analysera modellen och fundera på vad som de anser 

saknas i modellen eller komma med övriga förbättringar. Utifrån intervjuerna sker utvecklingen av en 

modell för lösenordsklassificering där också återkoppling sker för att bekräfta att modellen 

motsvarar de krav som de intervjuade anser modellen behöver. En sammanfattning av intervjuerna 

utifrån den transkribering som gjorts presenteras nedan. 

6.1 Iteration 1 

Detta kapitel visar resultatet av den första iterationen av steg två i processmodellen. Kapitlet 

innehåller information ifrån intervjuerna, analys samt bearbetning av modellen. 

6.1.1 Intervjuobjekt 1 

IT-forensiker 

Intervjupersonen anser att lösenorden blivit starkare rent generellt de senaste åren men att det 

fortfarande finns många enkla lösenord.  

Intervjupersonen anser att det är en högre risk för starkare lösenord hos de som medvetet krypterar 

sina system för att dölja någonting. 

Intervjupersonen var av den mening att en klass för långa ord saknades i utkastet av en modell för 

lösenordsklassificering. Intervjupersonen tog också upp att en sådan klass bör ha med subklasserna 

mnemoniska lösenord samt leet speak. 

Intervjupersonen anser att antal tecken spelar roll. Intervjupersonen har stött på lösenord som 

innehåller mellan fyra till sexton tecken vanligtvis men säger också att lösenord med fler tecken 

existerar hos användare som har mer kännedom och kunskap. 

6.1.2 Intervjuobjekt 2 

IT-forensiker 

Intervjupersonen anser att klassen alfanumeriska tecken och alfanumeriska tecken plus 

specialtecken går in i varandra och därför bör en tas bort. 
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Intervjupersonen anser att alfanumeriska tecken innefattar siffror, bokstäver mm och lösenordsfras 

kan i sig vara alfanumeriska tecken vilket då borde leda till att alla klasser blir underklasser till 

alfanumeriska tecken. 

Intervjupersonen anser att kombinationer av lösenord såsom tvåfaktorlösenord bör finnas med 

Intervjupersonen anser att en klass som innefattar biometri bör finnas med då det blir allt vanligare. 

Framför allt hos telefoner.  

Intervjupersonen anser att det är blandade grader av styrka på lösenord som skapas av de som 

krypterar sina system. 

Intervjupersonen anser att kryptering har blivit mycket mer vanligt förekommande än det var för sju 

till nio år sedan. 

6.1.3 Intervjuobjekt 3 

IT-forensiker 

Intervjupersonen anser att en underklass med stora bokstäver saknas hos samtliga klasser.  

Intervjupersonen anser att siffror, små bokstäver, mm inte bör vara på samma nivå som 

alfanumeriska tecken utan borde vara en undergrupp till alfanumeriska tecken.  

Intervjupersonen anser att biometri är något att tänka på. 

Intervjupersonen anser att kombinationer börjar bli ganska vanligt med förklaringen att ett lösenord 

frågar efter något annat också.  

Intervjupersonen anser att det oftast är svenska ord samt leet speak på de lösenord som de som 

krypterar sina system skapar.  

Intervjupersonen anser att de som har något att dölja ofta är mer försiktig och försöker göra sina 

lösenord svårare att knäcka. 

Intervjupersonen anser inte att antal tecken bör läggas till. 

Intervjupersonen anser att en diskussion bör tas angående utländska bokstäver och tecken men att 

det inte är så vanligt i Sverige. 

Intervjupersonen anser att specialtecken kan brytas loss ifrån alfanumeriska tecken och hamna som 

undergrupp till alfanumeriska tecken. 

Efter intervjuer med intervjuobjekt två och tre framkom ytterligare information som inte kom med 

under inspelningen. Denna information bestod i att grafiska lösenord bör diskuteras för att eventuellt 

ha med i modellen för lösenordsklassificering.  

6.1.4 Analys 

För att kunna analysera intervjuerna har intervjuerna transkriberats i sin helhet. Denna transkribering 

kommer inte att följa med i studien i sin helhet utan sammanfattas och ta med väsentlig information 

som anses nödvändig för denna studie.  
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Resultaten ifrån intervjuerna pekar på mönster angående kryptering och lösenord. Intervjuerna 

antyder att kryptering är ett ökande problem och att fulldiskkryptering ökat drastiskt de senaste 

åren. Ett annat mönster, som uppenbarat sig vid analysen av intervjuerna, är det finns en högre risk 

att lösenord som skapas av de som har något att dölja anstränger sig i sitt arbete med att skapa 

lösenord för att skapa ett så kallat starkt lösenord.  

Analysen av intervjuerna samt enkätundersökningen pekar även på att kombinationer är ett vanligt 

förekommande tillvägagångsätt vid skapandet av lösenord. 

Analysen av intervjuerna nämner långa ord som en kategori som saknas.  

Analysen av enkätundersökningen nämner ord i ord som en strategi. Analysen av enkätundersökning 

styrker även vad som framkom under intervjuerna vad gäller strategier för att skapa lösenord.  

Resultaten ifrån intervjuerna pekar också på att andra typer av autentisering börjar bli vanligare. 

Biometrisk autentisering och grafiska lösenord är typer av autentisering som bör diskuteras vid 

skapandet av en modell för lösenordsklassificering eller tas i beaktande vid framtida arbeten. 

Resultaten ifrån informationen som samlats in pekar på att vissa förändringar i modellen måste ske. 

Nya klasser och omgrupperingar kommer att ske utifrån åsikter ifrån de intervjuade samt resultaten 

ifrån enkätundersökningen. Resultaten ifrån analysen visar också att en återkoppling mot de 

intervjuade är nödvändig för att få bekräftelse på att krav är tillgodosedda samt att förändringarna i 

modellen följer intervjupersonernas åsikter om vad som bör finnas med i en modell för 

lösenordsklassificering. Andra autentiseringsformer såsom tidigare nämnda biometri kommer inte att 

behandlas då studiens syfte är att utveckla en modell för lösenordsklassificering där olika strategier 

användare använder sig av när de skapar lösenord klassificeras. 

6.1.5 Uppdatering utav modell för lösenordsklassificering 

Efter analys av de intervjuer som genomförts samt analys utav enkätundersökningen sker ett antal 

förändringar i modellen. De förändringar som ska genomföras är: 

• Implementera ord som en underkategori 

• Ta bort alfanumeriska tecken + specialtecken hos samtliga kategorier 

• Implementera underkategori specialtecken till alfanumeriska tecken  

• Implementera underkategorierna: leet speak och mnemoniska lösenord till ord 

• Implementera underkategori ord i ord till lösenordsfraser och ord 

Resultatet av analysen pekar på att genom att implementera dessa förändringar uppföljs de åsikter 

de olika intervjuobjekten dryftade angående utkastet av en modell för lösenordsklassificering. Nedan 

visas den uppdaterade modellen för lösenordsklassificering (se figur 6.1.1).  
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Figur 6.1.1 Uppdatering av modell för lösenordsklassificering – (Författarens egen) 

 

Den nu uppdaterade modellen för lösenordsklassificering skickas återigen ut till de intervjuobjekt 

som är inblandade i studien. Genom att göra en återkoppling med de inblandade kan modellen 

bekräftas som användbar eller i behov av fler förändringar. Behövs fler förändringar itereras återigen 

processen för utvecklandet utav en modell för lösenordsklassificering enligt processmodellen (Se 

figur 4.1.1).   

6.2 Iteration 2 

Detta kapitel innehåller den andra iterationen där den uppdaterade modellen för 

lösenordsklassificering skickats ut för en ny bedömning utav de olika intervjuobjekten. Kapitlet 

innehåller information ifrån intervjuerna, analys samt bearbetning av modellen. 

6.2.1 Intervjuobjekt 1 

IT-forensiker 

Intervjupersonen anser att modellen har med de förbättringar och förändringar som diskuterats 

under iteration ett. Intervjupersonen hade inget mer att tillägga till modellen. Intervjupersonen 

anser därav att en ytterligare intervjusession inte är nödvändig. Denna information framkom via 

mejlkorrespondens. 

 



24 
 

6.2.2 Intervjuobjekt 2 

IT-forensiker 

Intervjupersonen har inget mer att tillägga vad gäller förbättringar eller förändringar av modellen för 

lösenordsklassificering. Denna information framkom genom mejlkorrespondens. 

6.2.3 Intervjuobjekt 3 

IT-forensiker 

Intervjupersonen har inget mer att tillägga vad gäller förbättringar eller förändringar av modellen för 

lösenordsklassificering. Denna information framkom genom mejlkorrespondens. 

6.2.4 Analys 

Analysen nämner mönster som en strategi för att skapa lösenord. Denna strategi bygger på att 

använda mönster på tangentbordet och dylikt såsom knapparna q,w,e,r,t,y. Denna strategi har 

tidigare ansetts kunna tillhöra andra kategorier men efter en ytterligare analys har ny bedömning 

gjorts och mönster bör få en egen kategori under neutrala lösenord såväl som användargenererade 

och systemgenererade lösenord då mönster anses kunna ha personlig anknytning samt även kunna 

programmeras in. Kategorin mönster får också underkategorier som beskriver vilka typer av mönster 

som skapats. 

6.2.5 Uppdatering utav modell för lösenordsklassificering 

Under andra iterationen av steg två i tidigare presenterade processmodellen (se figur 4.1.1) 

uppdateras modellen utefter den information som framkom. De förändringar som sker under 

iteration två är: 

• Implementera underkategori mönster till neutrala, användargenererade och 

systemgenererade lösenord 

6.3 Validering av modell för lösenordsklassificering 

För att öka modellens användbarhet validerades modellen för lösenordsklassificering mot verkliga 

lösenord genom att använda läckta lösenord. Lösenorden väljs ut genom att använda befintliga listor 

med läckta lösenord och testa hundra slumpmässiga lösenord som finns med i respektive lista. 

Urvalet av lösenordslistor sker genom att göra en sökning på Internet och välja listor slumpmässigt 

som innehåller hundra eller fler lösenord. De lösenordslistor som används för denna studie kommer 

ifrån olika domäner från olika nationer. Modellen utvärderas med lösenord från 50 olika domäner 

vars lösenord har blivit läckta. Någon hänsyn till dubbletter gällande lösenord bland de olika 

domänerna kommer inte att tas då detta inte är syftet med valideringen samt att det blir ett allt för 

omfattande arbete med att hålla ordning på alla de lösenord som testats. Se tabell 6.3.1 för vilka 

domäner som används. 

Tabell 6.3.1 - Domäner med läckta lösenord 

HBO PhpBB Scada League of Legends Gamigo 

Instagram Singles Facebk Steam Clixsense 

Netflix Ultimate Strip LinkedIn Last.fm Lookbook 



25 
 

Pandora PBS-TV Brazzers Lizzardstresser Rambler 

Pokemon GO Ashley Madison DropBox Amazon FBI.gov 

Spotify - Sverige Adobe Roblox Legacy 614 PornHub 

Twitter YouPorn MineCraft Skype Empires-online 

Carders Faithwriters Arcania2 Badoo KBCCP.org 

Hotmail Cain Icloud Banglatv Mediafire 

MySpace Gmail Uplay Shubon Vindale 

 

Under valideringen av modellen påträffades lösenord som inte kunde klassas in i modellen. Detta 

medförde att kategorin specialtecken behövde läggas till hos biografiska, neutrala samt 

systemgenererade lösenord (se figur 6.3.1). 

 

Figur 6.3.1 – Uppdatering med nya kategorin specialtecken – (Författarens egen) 

Flera upptäckter gjordes där kategorin lösenordsfraser behövde uppdateras. Uppdateringar för 

lösenordsfraser skedde i form av att nya kategorier som beskriver innehållet i de olika klasserna 

skapades. De nya kategorierna som skapades var specialtecken, siffror och ord. Pilar från 

lösenordsfraser visar att lösenordsfraser kan bestå av mnemoniska lösenord samt leet speak men 

även att lösenordsfraser kan innehålla ord, siffror samt specialtecken (se figur 6.3.2). 

 

Figur 6.3.2 – Uppdatering av lösenordsfraser – (Författarens egen) 
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Ytterligare uppdateringar gjordes genom att kategorin ord i ord sattes direkt under kategorin ord för 

att kunna hantera lösenord med strategin att placera ett ord inuti ett annat. På grund av dessa 

ändringar fick leet speak hoppa upp som en av huvudkategorierna för att kunna ta emot enskilda ord 

skapade som leet speak. Små och stora bokstäver blev underkategorier till bokstäver för att visa 

egenskaperna som kategorin bokstäver kan bestå av (se figur 6.3.3). Modellen uppdaterades och 

lösenorden för domänen testades återigen och denna gång kunde samtliga lösenord matchas mot 

någon kategori. 

 

Figur 6.3.3 – Uppdatering för ord i ord, leet speak och bokstäver - (Författarens egen) 

Efter validering återkopplades modellen återigen med intervjupersonerna. Återkopplingen visade att 

ingen av deltagarna hade något mer att tillägga angående den uppdaterade modellen för 

lösenordsklassificering och därmed fortsatte arbetet med studien.  

De lösenord som används för att validera modellen har på grund av etiska själ valts att inte skrivas 

med i denna studie då studien inte vill skada de användare vars lösenord har blivit läckta samt 

uppmana eller hjälpa till att utföra brottsliga handlingar vilket instämmer med vad Schrittwieser, 

Mulazzani & Weippl (2013) säger om etik. Lösenorden har ej heller bekräftats som äkta då ett test av 

detta skulle kunna innebära att göra sig skyldig till dataintrång enligt 4 kap. 9 § i brottsbalken (SFS 

1962:700). 
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7 Steg 3 i processmodell – Resultat och Diskussion 

Under detta kapitel diskuteras resultatet ifrån steg två från den tidigare presenterade 

processmodellen (se figur 4.1.1). Arbetets validitet och modellens användbarhet i verkligheten samt 

etiska aspekter är några punkter som förs fram under diskussionen. En slutsats samt framtida 

arbeten presenteras i slutet av detta kapitel. 

7.1 Resultat 

Under arbetet har en modell för lösenordsklassificering utvecklats (se figur 7.1.1). I ett första steg 

utvecklades ett utkast (se figur 5.4.1) med grund i tidigare presenterad bakgrundslitteratur samt en 

enkät från ett tidigare opublicerat arbete av Kävrestad (2016). Därefter genomfördes en iterativ 

process där experter inom området intervjuades och baserat på dessa intervjuer utvecklades 

modellen. Resultatet av arbetet blev en modell som sedan validerats genom att testa med ca 5000 

läckta lösenords från 50 olika domäner. 

Resultaten ifrån steg två i processen av utvecklingen av modell för lösenordsklassificering pekar på 

att modellen klarar av att hantera de mest kända strategierna vid skapandet av lösenord baserat på 

tidigare bakgrundslitteratur från studien samt resultatet utifrån steg två i processmodellen (Se figur 

4.1.1). Genom valideringen av modellen, där ca 5000 läckta lösenord från totalt 50 olika domäner 

användes (se tabell 6.3.1), visar forskningen på att modellen tillgodoser de kategorier som behövs för 

att kunna klassificera lösenord. Analysen av intervjuerna samt enkäten pekar på att kombinationer av 

olika kategorier är vanligt. Dessa lösenord tillgodoses genom att placera dem i kategorin 

alfanumeriska tecken där en kombination av dess underklasser kan visa de olika attribut lösenordet 

har och då ge en högre detaljnivå angående strategin vid skapandet av lösenordet. En illustration av 

resultatet vad gäller utveckling av en modell för lösenordsklassificering kan ses nedan (Se figur 7.1.1). 
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Figur 7.1.1 Slutgiltig modell för lösenordsklassificering – (Författarens egen) 

Denna modell är resultatet utav steg ett och två från ifrån den tidigare presenterade 

processmodellen (Se figur 4.1.1). Genom att analysera intervjuerna och enkäten har modellen 

uppdaterats för att tillgodose de förslag de inblandade har bidragit med. Genom att validera 

modellen mot läckta lösenord har ytterligare upptäckter gjorts vilket bidragit till att modellen 

förändrats ytterligare tills att samtliga lösenord kunnat klassificerats.    

7.2 Modellbeskrivning 

I denna sektion förklaras de olika kategorierna under biografiska, neutrala och systemgenererade 

lösenord, och tanken bakom dem, som inte har diskuterats i tidigare kapitel. 

Kategorierna specialtecken, bokstäver, siffror, ord och leet speak fick egna containrar för att snabbt 

kunna klassa in lösenord som enbart har dessa attribut. (se figur 7.2.1). För leet speak gäller enbart 

enskilda leet speak ord. Bokstäver fick underkategorier små och stora bokstäver för att mer 

detaljerat avgöra om lösenordet baseras på enbart små eller stora bokstäver. Ord fick kategorin ord i 

ord för att kunna placera strategin med att använda ett ord inuti ett annat. 
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Figur 7.2.1 De olika kategorierna med underkategorier för ord och bokstäver – (Författarens egen)  

Kategorierna Mönster och alfanumeriska tecken har fått underkategorier för att nå en högre 

detaljnivå och då se vilka attribut lösenordet består av (se figur 7.2.2) då de kan bestå av olika 

kombinationer vad gäller små och stora bokstäver, siffror samt specialtecken enligt SANS Password 

Policy från 2014 och Florêncio och Herleys (2007) beskrivning av alfanumeriska tecken. 

 

Figur 7.2.2 Mönster och alfanumeriska tecken med dess underkategorier – (Författarens egen) 

Lösenordsfraser finns med för att kunna ta emot fraser av olika slag men kan också bestå i 

mnemoniska lösenord eller av leet speak. Därför har underkategorier för dessa kategorier skapats. 

Siffror, specialtecken och ord kan finnas med i lösenordsfraser, leet speak samt mnemoniska 

lösenord och har därför blivit underkategorier till samtliga för att kunna nå en högre detaljnivå 

gentemot de olika strategierna (se figur 7.2.3). 

 

Figur 7.2.3 Lösenordsfraser med dess underkategorier samt attribut – (Författarens egen) 
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7.3 Diskussion 

Under detta kapitel diskuteras olika aspekter som berör denna studie. Dessa aspekter är etiska 

aspekter, samhälleliga aspekter och vetenskapliga aspekter. Förutom diskussioner om dessa aspekter 

tillkommer övrig diskussion där tankar och diskussioner angående arbetet med att utveckla en 

modell för lösenordsklassificering läggs fram.  

7.3.1 Etiska aspekter 

Vid en studie som denna där resultatet kan ha både för och nackdelar bör moral diskuteras 

(Hermerén, Gustafsson & Pettersson, 2005). Etiska aspekter är viktiga inom forskningen då 

forskningen kan ha påverkan på samhället (Vetenskapsrådet, 2017). Två saker är viktiga att tänka på 

vad gäller etik. Det första är att tänka på hur och om den utförda forskningen kan missbrukas och det 

andra är att försäkra sig om att forskningen inte skadar andra (Schrittwieser, et al. 2013). Då motivet 

må vara för ett gott ändamål finns det också en baksida med att lyckas genomföra denna studie. Då 

syftet med studien är att utveckla en modell för lösenordsklassificering finns det risk för att resultatet 

av denna studie används i felaktigt syfte. Därför har val gjorts att inte ta upp delar såsom vilka läckta 

lösenord som används vid testning då detta kan anses skada de användare vars lösenord har blivit 

läckta samt från vart dessa lösenord har inhämtats. Risk finns även att de som använder kryptering 

börjar hitta nya strategier för att utveckla sina lösenord vid kryptering för att undvika granskning 

vilket exempelvis innebär ytterligare hinder för IT-forensiker i jakten på bevis. Enligt Johnston & 

Warkentin (2010) är rädsla en faktor som kan påverka användarnas beteende gällande säkerhet. 

Detta medför att nya data måste samlas in och bearbetas för att på nytt använda modellen för 

lösenordsklassificering eller möjligtvis utveckla den. Risken finns också att användare som krypterar 

sina lagringsmedia slutar att använda lösenord och istället tittar på andra möjligheter för att skydda 

sin information.  

7.3.2 Samhälleliga aspekter 

Modellen för lösenordsklassificering kan bidra med att underlätta arbetet för de IT-forensiker som 

arbetar runt om i landet. Då fulldiskkryptering börjar bli ett allt mer utbrett problem för de IT-

forensiker som arbetar med att hitta bevis (Svensk Polis, 2016) kan denna studie bidra till att förenkla 

arbetet med att forcera lösenord. Detta kan exempelvis ske genom att IT-forensikerna skapar 

specifika ordlistböcker för att forcera lösenord med ordlistböcker som är baserade på modellen för 

lösenordsklassificering.  

Denna studie kan eventuellt också användas som utbildningsmaterial till andra studier som kretsar 

kring lösenord. För utbildningar som diskuterar lösenord kan modellen för lösenordsklassificering 

bidra till att ge en bild av de strategier användare använder sig av för att skapa lösenord samt andra 

diskussioner inom ämnet såsom lösenordsstyrkor, forcering mm. 

7.3.3 Vetenskapliga aspekter 

Bidraget till forskningsvärlden är en modell för lösenordsklassificering där ytterligare forskning kan 

utföras för att utröna vilka strategier olika typer av användare använder sig av när de skapar 

lösenord. Detta kan exempelvis gälla genus, kulturella, geografiska skillnader mm. Även skillnader 

som visar vilka strategier som används mest vid krypterade data kan utrönas genom att samla in 
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lösenord som används vid krypterade data och jämföra dessa med lösenord som används på ej 

krypterade data. 

Modellen kan också eventuellt agera som verktyg för olika forskningar för att ta fram statistiska 

slutsatser vad gäller forskning om lösenord. Modellen kan användas till ytterligare forskning för att ta 

fram lösenord som gör det säkrare för användare att skydda sina system och personliga uppgifter. 

Genom en sådan forskning kan rekommendationer skrivas där utvecklare och organisationer 

förändrar policys vad gäller lösenord för att skydda organisationer och användare. 

7.3.4 Övrig diskussion  

En fråga som dykt upp under arbetets gång är hanteringen av andra autentiseringsformer. Under 

intervjuerna framkom åsikter såsom att grafiska och biometriska lösenord samt två-faktor lösenord 

börjar bli vanligare. Då modellen är till för att klassa lösenord och inte berör andra 

autentiseringsformer togs ingen hänsyn till dessa. Detta besluts togs då syftet med studien var att 

utveckla en modell för lösenordsklassificering där lösenord klassificeras efter olika strategier som kan 

användas för att skapa lösenord och de olika autentiseringsteknikerna ansågs inte tillhöra strategier 

för att skapa lösenord.  

Tankar och diskussioner har förts vad det gäller att blanda in antal tecken för de olika kategorierna i 

modellen för lösenordsklassificering. Relaterade arbeten såsom Florêncio och Herley (2007), samt 

SANS Password Policy (2014) innehåller en del information om just antal tecken och vad som klassas 

som starka lösenord. Denna studie innefattar inte antal tecken utan får hänvisas till framtida arbeten.  

Beroende på kunskap av språk kan olika beslut på hur lösenordet klassificeras avgöras. Om ord eller 

lösenordsfraser är skrivna på, för betraktaren, ett främmande språk kan det bli svårt att kategorisera 

dem som ord eller lösenordsfraser. Då finns alternativet i kategorin bokstäver eller alfanumeriska 

tecken som då fångar upp dessa lösenord. Denna lösning möjliggör att klassificera lösenord som 

betraktaren är osäker på om lösenordet är ett ord eller inte. Detta kan dock påverka eventuell 

statistik för framtida undersökningar som använder denna modell för lösenordsklassificering som 

verktyg. För att hantera detta bör betraktaren kunna alla språk i världen, vilket är orimligt, eller 

använda sig utav översättningsverktyg för dessa ord.  

Denna studie är som tidigare nämnt en studie som riktar sig emot uppföljande forskning med 

förhoppning att på sikt kunna användas som ett verktyg av rättsvårdande myndigheter i sitt arbete 

med att motverka, stoppa och bevisa brottsliga handlingar. Genom att inhysa IT-forensiker från 

polismyndigheten i utvecklandet av modellen anses ett första steg skapats gentemot de 

rättsvårdande myndigheterna vad gäller utveckling av modell för lösenordsklassificering. 

7.4 Slutsats 

Detta stycke sammanfattar resultatet med arbetet i förhållande till forskningsfrågan. Resultatet av 

arbetet med studien består i den utvecklade modellen för lösenordsklassificering (Se figur 7.1.1). 

Resultatet visar på att lösenord kan klassificeras enligt den modell som utvecklats för 

lösenordsklassificering vilket besvarar den huvudfråga som ställts för studien: 

Hur kan lösenord klassificeras, utifrån olika strategier vid skapandet av lösenord? 
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Arbetet med modellen är en iterativ process där kunskap och erfarenheter eftersträvats för att kunna 

utveckla modellen för lösenordsklassificering. Då strategierna för att skapa lösenord är många måste 

kategorierna i modellen kunna täcka in samtliga strategier. Genom att skapa kategorier där 

strategierna fångas upp och klassificeras erbjuds sedan möjlighet att kunna kombinera 

underkategorier för att på detaljnivå klassificera vilken typ av strategi det rör sig om.   

Enligt analysen finns det tendenser som pekar på att det är en högre risk, för att de som medvetet 

krypterar sina system för att dölja data använder sig av svårare lösenord. Det som framkom under 

intervjuerna var att strategin oftast bestod i att ha många antal tecken vilket bidrar till att försvåra 

eventuell forcering av lösenord. 

7.5 Framtida arbete 

Under arbetet med studien har vissa begränsningar fått göras. För att kunna validera och styrka 

modellen för lösenordsklassificering kan en enkätundersökning skickas ut för att få in lösenord som 

används vid kryptering. Genom denna enkätundersökning kan en kvantitativ undersökning göras som 

beskriver vilka strategier som är mest förekommande hos de som krypterar sina system.  

Ytterligare arbete som kan göras med just modellen för lösenordsklassificering är att titta djupare på 

antal tecken för de olika kategorierna. Det kan bidra till en djupare detaljgrad vad gäller klassning av 

de olika strategierna för att skapa lösenord.  

I samband med framtida arbete kan modellen valideras ytterligare genom att låta fler experter få ta 

del av den för att ge sin åsikt om förbättringar och förändringar. Denna studie har begränsat sig till 

IT-forensiker hos polismyndigheten men det kan finnas intresse av att få in åsikter från personer från 

andra rättsvårdande myndigheter. 

Ytterligare framtida arbete vore att kika på hur denna modell för lösenordsklassificering kan 

användas gentemot andra typer av autentiseringar såsom exempelvis tvåfaktorsautentisering. Det 

kan också vara aktuellt att undersöka om modellen för lösenordsklassificering är applicerbar på 

fråga-svar systemet som nämns under kapitlet 2.4.3 lösenordsfraser. 
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Appendix A - Enkätundersökning 

Detta appendix visar resultaten från den tidigare opublicerade studiens enkätundersökning 

(Kävrestad, 2016). 

Tidstämpel Yrkesroll Nuvarande 

arbetsgivare? 

År med 

forcering? 

I denna fråga vill vi att du listar de olika typer du anser förekommer. 

9-21-2015 

15:35:45 

IT-

Forensiker 

polisen 3-5 år Vanligast av de jag "knäckt" är ett vanligt ord följt av siffror och ett specialtecken. Som exempelvis Sommar2015! 

Mest komplicerade lösenord jag stött på, som jag vet konstruktionen av, 

är de som skapas av fraser som "Jag Har En Bror Och Vi Äter Två Bullar" som blir Jh1bOvÄ2B med 

varannan versal, gemen. Där har jag hittat uppgifter om hur det tänkts i en textfil. 

Men grejen är ju att vi inte vet vilka lösenord vi inte lyckas med. 

Det jag skulle vilja ha vidare är något program där man kan mata in det man vet om misstänkt. T ex 

Namn, Född år, Längd, vikt, Släktnamn (barn), Husdjursnamn, Familjens alla personnummer, Adress(er), 

Sportintressen - fotboll etc-> som exempelvis ger att man försöker med fotbollsspelarnamn 

Kända lösenord från andra program (firefox, windows, telefon osv osv) 

Språk misstänkt talar 

Kända passwordskaparsiter som besökts och deras defaultvärden för att skapa lösenord.  

Som t ex passcreator.com, passwordsgenerator.net osv. 

Och det som strings skapat från de beslag man har. 

 

9-28-2015 

8:43:55 

IT-

Forensiker 

Polisen 1-3 år tangentbordskombinationer, fraser, ord i ord, ord, namn, datum, leetspeak 

10-1-2015 

10:31:52 

IT-

Forensiker 

Polisen över 7 år Dator 

Nästan bara ord/namn med ev siffra på slutet 

Mobiltelefon 

pinkoder/lösenkoder ofta 4 siffror 

Grafiska lösenord 

1-19-2016 

12:43:20 

IT-

Forensiker 

Polismyndigheten 3-5 år Namn, födelsedata, ord, fraser, kombinationer av ovan nämnda, slumpade 

1-19-2016 

12:44:19 

IT-

Forensiker 

Polisen 1-3 år Ord, Slumpade lösenord, Leetspeak 

1-19-2016 

13:24:11 

IT-

Forensiker 

Polismyndigheten över 7 år Den misstänktes eller anhörigas sista 4 siffror i personnumret 

namn på barn/husdjur/intressen etc 

slumpade lösenord 

varianter eller hopslagningar av lösenord är vanligt, hittar man ett eller ett par lösenord kan 

hopslagning/varianter av dessa med någon/några extra bokstäver eller siffror ofta vara lösenord som också använts. 

När det gäller ex: egenskapade långa Truecryptlösenord har detta nästan alltid varit fallet. 

Fraser har jag upplevt som ovanligt även om det förekommit. 

leetspeak förekommer mest bland tonåringar/hacker-wannabes och en och annan smågangster. 

weed, dope, high, piller och relaterade ord oftast med något tillägg kan förekomma i narkotikasammanhang. 

namn, adress etc baklänges eller i kombination 

lösenordet varierar också mycket med användarens ålder, äldre människor har oftast enklare lösenord och 

använder betydligt mer sällan specialtecken än yngre människor. 

1-19-2016 

14:00:58 

IT-

Forensiker 

Polismyndigheten 5-7 år Vid skärmlås på telefonen med användning av enbart siffror så har jag sett  kopplingar till personnummer hos innehavaren 

eller nära anhörig. Andra viktiga årtal eller datum. eller sifferkombinationer som är lätta att slå in och 

komma ihåg(upprepningar eller spegelvändningar).   

Vid användaret av mer komplexa lösenord på telefoner där han även använder bokstäver så är det ofta  

något anknytande namn i kombination med ett tal. 

1-20-2016 

11:18:52 

IT-

Forensiker 

Staten 3-5 år Vet inte vad typen heter men vanligt är namn + siffra, Jocke666. 

Även sportklubbar är vanligt i kombination, Djurgården86 

1-22-2016 

7:11:29 

IT-

Forensiker 

Region Väst över 7 år ord och slumpade lösenord 

1-22-2016 

7:11:41 

IT-

Forensiker 

Region Väst 3-5 år personnummer, användarnamn, smeknamn, telefonnummer, respektive, byta ut siffror mot motsvarande specialtecken på 

samma siffra (7=/, 1=! etc), underligga ord som ofta saknas i ordlistor t.ex korvmojj, mongolojd och liknande. 

1-22-2016 

7:21:08 

IT-

Forensiker 

Polismyndigheten 1-3 år Ord och meningar, ibland till viss del bestående av leetspeak. Kan vara i kombination med siffror och specialtecken.  

Till synes slumpmässiga bokstäver, siffror och tecken i kombination (sällan är längre lösenord uppbyggda på detta vis). 

1-22-2016 

8:00:37 

IT-

Forensiker 

Polisen 3-5 år leetspeak 

Sammansättning av ord 

Namn på personer i ens närhet 

1-22-2016 

8:32:23 

IT-

Forensiker 

Polismyndigheten 1-3 år Många bygger sina lösenord baserade på ett ursprungsord. Detta ord kan man ofta hitta knutna till andra konton personen 

använder och då i version "mindre". 

När det kommer till viktiga inloggningar samt krypteringar bygger personen oftast på detta ursprungslösenord genom 

tillägg av siffror och specialtecken. 

 

Är det längre lösenord 30 tecken osv. är en vanlig metod att man använder sig av inlärda mönster på tangentbordet. 

Exempel: 

 

KalashNikov753)%!753)%! 

Siffrorna och specialtecknen baseras på ett "kryss / X" på numpad. 

Olika mönster blir enkla att minnas och långa lösenord blir möjliga utan någon större bedrift. 

 

Andra saker som är förekommande är ett basord + windows cd-key etc. 

1-22-2016 

10:49:29 

IT-

Forensiker 

Polismyndigheten 3-5 år Ord och ord med variation. Lösenord som utgår från ett ord, t.ex sommar. Ordet kan förvanskas med siffror, t.ex s0mmar och  

stora bokstäver S0mmar. Även specialtecken kan adderas, S0mm@r.  

Förvanskningen kan sker som ett utbyte av tecken eller ett adderande.  

Ofta årtal eller specialtecken tillagt i slutet av lösenordet, S0mm@r09, S0mm@r!. 

 



 
 

 

Fraser eller kombinationer, t.ex May I be of service skrivs ofta ihop, mayibeofservice. Mellanslag är inte vanligt  

förekommande även om det ofta är ett tillåtet tecken. En variation kan vara att ta första bokstaven i en fras och  

skapa ett kortare lösenord, mibos. Ibland används stor bokstav från korrekt språkbruk, MIbos. 

 

Mönster på tangentbordet är en annan typ av lösenord. qwerty och liknande brukar hamna högt på listor över  

de vanligast förekommande lösenorden. Sådana lösenord kan bli långa utan att användaren behöver anstränga sig 

vid skrivandet, 1234qwerasdfzxcv (1234-qwer-asdf-zxcv). 

1-22-2016 

10:50:22 

IT-

Forensiker 

Polisen över 7 år Nästan uteslutande ett ord. Kan vara med siffror på slutet (1-3 siffror). 

1-22-2016 

12:19:52 

IT-

Forensiker 

Polisen 3-5 år acab -all cops are bastards (Förkortningar) 

sista fyra i personnummer 

smeknamn 

namn+födelsedatum 

bokstavskombinationer i namn 

1-22-2016 

16:19:57 

IT-

Forensiker 

Polisen 1-3 år En standardfras ex: "Hej! Hur mår * idag? Bara **" där första bokstaven i varje ord används och * byts ut mot första 

bokstaven i tjänstens namn och ** mot sista bokstaven i tjänstens namn. Exempel: 

Facebook: H!HmFi?Bk 

Instagram: H!HmIi?Bm 

osv... 

 

Bland de som spenderar en hel del tid vid datorn har jag även sett ett antal gånger att de använder olika 

nicknames som lösenord.. antingen sitt eget, nån kompis eller nån "idols" (typ e-sportare eller nån kändis i hackerkretsar). 

1-26-2016 

8:47:25 

IT-

Forensiker 

Polisen 1-3 år Ofta använder man sig av ett grundord. Ett ord som man kanske hade som första lösenord eller ett ord som betyder  

något för personen i fråga. Grundordet används sedan för att bygga mer komplexa lösenord. 

Om grundordet är: sol 

Som första steg brukar man lägga in siffror te.x: sol123, sol321 eller 123sol osv. 

Personer som har mer kunskap kring lösenord börjar försöka komma ifrån ord i klartext och ersätter därför vissa bokstäver 

med siffror (leetspeak) t.ex: s01 

Vissa kan göra komplexa lösenord med hjälp av memorera en kombination på tangentbord eller annat input verktyg. 

Dom som gör detta har oftast bra kunskap kring bruteforce och smäller ofta till med lösenord på 20 tecken eller mer. 

Men även här brukar det ligga ett grundord i botten. Tex: so!32109876543211337? 

 

För att göra en mer personlig input så tycker jag mig ofta se att personer med medelmåttig kunskap använder sig av  

ett grundord med en sifferkombination på ca 4 nummer, ofta i numerisk ordning. Numret placeras ofta framför eller efter.  

Sällan i mitten av ordet. 

1-26-2016 

9:44:44 

IT-

Forensiker 

Polismyndigheten 3-5 år oftast slumpade lösenord 



 
 

Appendix B – Intervjumaterial  

De domän och urvalsfrågor som användes för att genomföra intervjuerna listas. 

Domänfrågor: 

• Kryptering 

• Lösenordsmall 

• Lösenord 

• Strategi 

 

Urvalsfrågor: 

1. Vad för typer av lösenord ser du hos de som krypterar sina system 

2. Ser du någon förändring av lösenord de senaste åren? 

3. Har du något att tillägga angående klasser i mallen? 

4. Ser du hellre en annan gruppering än den som gjorts? 

5. Tror du att de som krypterar använder en strategi som undgår det normala? 

 



 
 

Appendix C – Modell för lösenordsklassificering 

En större bild av modellen som bifogats som appendix. 

 


