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Sammanfattning 

Informationssäkerhet är ett område som blir mer aktuellt för var dag när samhället blir 

allt mer digitaliserat, vilket leder till att nya vägar för att utbilda allmänheten måste 

undersökas. Tidigare forskning har studerat konceptet kontextbaserad mikroträning, 

alltså träning ögonblicket innan träningen behövs, och utefter detta skapat videoklipp 

för att således lära personer om säkerhetsmedvetenhet. Ett sådant klipp, i följande 

rapport ofta kallad visuell kontextbaserad mikroträning, ämnade undervisa personer i 

vad ett säkert lösenord ska innehålla, hur det kan utformas och en föreslagen metod att 

minnas lösenordet. Videomaterialet har dock endast undersökt i syfte att fastställa den 

allmänna åsikten, men dess effektivitet har tidigare inte undersökts.  

Denna studie vilar på deltagandet av 49 studiedeltagare som fick genomgå mikroträning, 

en grupp som exponerades för visuell kontextbaserad mikroträning och en som 

exponerades för samma pedagogiska innehåll som det visuella mikroträningsmediet 

ämnade framföra, dock denna gång i skriven text. Resultatet av studiemomentet 

genererade således 25 lösenord med tillhörande demografisk data efter 

videoexponering och 24 lösenord efter textexponering och dessa två dataset fick 

jämföras gentemot varandra. Efter den utförda analysen stod det klart att de skillnader 

som existerar mellan mikroträningsvideon och en text med samma 

undervisningsmaterial utformad för komparativa syften var små, och ingen signifikant 

korrelation kunde fastställas.  

Nyckelord: Informationssäkerhet, mikroträning, säkerhetsmedvetenhet  



 

Abstract 

Information security is a field that gets more relevant for every day in a digitized society, 

which means that new ways to educate the public in information security matters has to 

be explored. Previous research has studied the concept of context based micro training, 

meaning training in the moment in which it’s needed, and along this created videos 

which are meant to educate people of what a secure password should contain, how the 

password is designed and methods to remember the password in question. 

This study is resting on the participation of 49 study participants who were subjected to 

micro training, one group who were exposed to visual context based micro training and 

one that was exposed to the same educational content as the visual micro training 

medium intended to convey, however this time in written text. The result of the study 

moment generated 25 passwords with associated demographic data after exposure to 

video, and 24 passwords after exposure to text, and these two data sets were compared 

to each other. After the analysis it was clear that the differences that exists between 

visual context based micro training and a text containing the same educational material 

in written form were small , and no significant correlation could be established. 

Keywords: Information security, micro training, security awareness 
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1. Inledning 

Säkerhet är ett begrepp som kan innebära trygghet för vissa, medan för andra kan 

begreppet kopplas samman med tristess och/eller vånda. Då digitaliseringen av 

samhället går allt mer framåt och allt fler tjänster blir tillgängliga genom 

informationstekniska hjälpmedel, för detta med sig risker och problem som måste 

behandlas. Ett sådant problem är när människor ska interagera med system, och stöter 

på en av de vanligaste interaktionerna med säkerhet; lösenord. Ett litet ord eller fras som 

ska identifiera att en specifik användare är just denne specifike användare som den 

utger sig för att vara. En person som arbetar med kryptologi skulle möjligtvis hävda att 

ett bra lösenord är abnormt långt, bestående av helt slumpvalda tecken och bokstäver 

och ska bytas lika ofta som vädret en aprildag. Det skulle vara ganska säkert att säga att 

få vanliga personer skulle kunna memorera ett sådant lösenord utantill, vilket leder till 

att en avgränsning måste finnas mellan vad som kan klassas som ett säkert lösenord och 

vad som faktiskt är memorerbart för en användare då dessa tenderar att välja lösenord 

som går relativt enkelt att knäcka (Taneski, Hericko & Brumen, 2014). För att betona 

vikten av ett säkert lösenord kan som exempel nämnas det Kanadensiska företaget 

QuadrigaCX som genom VD:n Gerry Cottons bortgång låste BitCoins till ett värde av 145 

miljoner amerikanska dollar, då Cotton var den ende som visste det korrekta lösenordet 

(Shane, 2019). Debatterbart är dock hur säkert det var för endast en människa att känna 

till lösenordet, men odebaterbart är att lösenordet var av bra kvalitet. 

Det finns redan flera metoder på marknaden som syftar till att öka 

säkerhetsmedvetenheten, alltifrån mer traditionella i bemärkelsen ren 

klassrumsundervisning, till mer fokuserade till ett ämne under en kortare tidsperioder 

(De Vries & Lukosch 2009; Junglemap 2019 ). Denna rapport ämnar undersöka 

eventuell effekt av ett tidigare utformat visuellt underlag till 

säkerhetsinlärningsmetoden kontextbaserad mikroträning. Tidigare forskning har ej 

undersökt ifall visuell kontextbaserad mikroträning påverkar personers val av säkrare 

lösenord, vilket är ett av de skäl följande studie existerar. Två grupper av 

studiedeltagare fick i denna studie exponeras för antingen en tidigare framtagen 

mikroträningsvideo eller en text innehållande samma andemening som den första 

gruppen fick exponeras för. De data dessa både grupper genererade i form av lösenord 

med tillhörande demografisk data analyserades och genom en komparativ analysmetod 

jämfördes resultaten av analysen gentemot varandra. Resultaten analyserades på två 

sätt, rent kvantitativt genom verktyget ZXCVBN (Lowe Wheeler 2019) och utefter hur 

många av Skärgårds (2017) kriterier som uppnåddes i varje lösenord. De demografiska 

data som insamlades med hjälp av enkätansats analyserades också, varvid inga distinkta 

skillnader mellan utbildningsprogram och valet av säkrare lösenord framkom. Ej heller 

framkom större skillnader mellan utbildningsmetoderna i valet av att använda lösenord 

med fler kriterier för ett säkrare lösenord som mikroträningsmaterialet framhöll. 
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2. Bakgrund 

Följande kapitel ämnar beskriva vikten av informationssäkerhet, hur 
informationssäkerhet är uppbyggt som ämne samt vikten av att tränas inom säkerhet. 

2.1 Informationssäkerhet 

Ordet “handelsvara” definieras som “produkt som dagligen bjuds ut till försäljning”. 

Förutom exempelvis guld, olja och spannmål skulle information räknas till just en 

handelsvara, då mer och mer information får högre värde för aktörer världen över. Men 

precis som för vilken handelsvara som flera aktörer vill åt, krävs en viss mån av säkerhet 

för att säkerställa dess värde och integritet. MSB (2015) uttrycker det: “Information är 

en grundläggande byggsten i en organisation, på samma sätt som medarbetare, lokaler 

och utrustning. Genom ett systematiskt arbete med informationssäkerhet kan 

organisationer öka kvaliteten i och förtroendet för sin verksamhet.” Den praxis som 

identifieras som Informationssäkerhet handlar i grund och botten om säkerställandet av 

tillgångar för en aktör. Pfleeger et al. (2015) definierar datasäkerhet som skyddandet av 

tillgångar i ett IT-system, vilket informationssäkerhet kompletterar i och med att den 

medräknar mänskliga aktörer i sin definition, det vill säga att förutom att betrakta 

hårdvara, processer och rådata som tillgångar, anser informationssäkerheten även att 

människor som bär på information och helt enkelt innehar kunskap likväl är en tillgång. 

Von Solms & van Niekerk (2013) instämmer i detta genom definiera 

informationssäkerhet som “Skyddandet av information och dess kritiska element, 

inkluderat systemen och hårdvaran som använder, lagrar och överför information”. Von 

Solms & van Niekerk (2013) fortsätter även med att hävda att branschstandarden för 

informationssäkerhetsarbete har varit den s.k. CIA-triangeln, eller “Confidentiality, 

Integrity and Availability-triangeln” där fokus har legat just mot bibehållandet av 

konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av information. Informationssäkerhet 

innehåller förvisso de egenskaper triangeln förespråkar, men Von Solms & van Niekerk 

(2013) menar att triangeln inte längre tar hänsyn till den ständigt skiftande 

informationstekniska miljö som den fortfarande vistas i, vilket gör att konceptet med 

CIA-trianglen bör tillfogas attribut såsom noggrannhet, äkthet och användbarhet för att 

anpassas till det digitala samhället. 

 

Cybersäkerhet är ett begrepp som kan förväxlas med informationssäkerhet, då båda 

dessa områden överlappar varandra. Då informationssäkerhet involverar system och 

hårdvara som kan lagra information (här även inkluderat människor enligt Pfleeger et 

al., 2015), medan cybersäkerhet kan involvera mer än skyddandet av information. Von 

Solms & van Niekerk (2013) ger ett exempel involverande bristande säkerhet inom 

hemautomatisering där en angripare exempelvis kan stänga av varmvattnet för att 

skämta med den drabbade, men skulle lika gärna kunna deaktivera personens 

säkerhetssystem för hemmet med avsikt att begå brott. I ingetdera av fallen behöver inte 
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den drabbades information förändras eller blivit påverkad, men andra tillgångar samt 

den drabbades integritet har äventyrats. 

Området informationssäkerhet innefattar dessutom ett flertal metoder för att ge en 

organisation möjlighet att kartlägga vilka hot som existerar gentemot organisationens 

tillgångar, samt ge metodförslag på hur organisationen ska hantera de hot som 

följaktligen förekommer var tillgång. Att tackla dessa hot är mer än en 

heltidssysselsättning i sig, vilket leder till att s.k. standarder har växt fram, vilket 

hårddraget kan tolkas som föreslagna regelverk för hur information som tillgång kan 

skyddas optimalt. En av dessa är ISO 27 000, ett hjälpmedel som i grund och botten 

förespråkar vägar en organisation kan ta för att skydda sig gentemot hot. ISO (the 

International Organization for Standardization) samt IEC (the International 

Electrotechnical Commission) tog 2013 fram ISO/IEC 27002 (ISO/IEC 27002, 2013), en 

standard bland annat definierar begreppet informationssäkerhet med “riktighet”, 

konfidentialitet” och “tillgänglighet” (se kap. 2.2, Informationssäkerhetsmodellen). Även 

om dessa standardiseringar mer eller mindre är praxis i dagsläget, belyser bland andra 

Siponen (2003) att dessa standardiseringar ofta implementeras med tanken att de är en 

universal lösning och föreslår i sin rapport att dessa praxis bör anpassas efter det 

företag eller den organisation som använder standardiseringen. 

Informationssäkerhet är med andra ord ett brett område som involverar många 

områden som delar samma mål, att skydda information genom åtgärder som enskilt och 

tillsammans förebygger hot och som utarbetar åtgärdsplaner för att säkerställa resurser. 
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2.2  Informationssäkerhetsmodellen 
 

Då ämnesområdet informationssäkerhet är ett omfattande område, var behovet enligt 

Åhlfeldt, Spagnoletti & Sindre (2007) att vidareutveckla den tidigare 

informationssäkerhetsmodellen som existerade till dess nuvarande form, som är ämnat 

att ge en mer holistisk bild av vad som faktiskt ingår i begreppet, se Figur 1. 

Forskningsområdet informationssäkerhet består i grund och botten av fyra 

grundprinciper; konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Konfidentialitet 

avser att den tillgång som avses förblir otillgänglig för obehöriga användare, medan 

riktighet avser skyddandet av en resurs gentemot oönskade förändringar. För att 

förtydliga vilka områden som berörs av informationssäkerhet, utarbetades en modell av 

Åhlfeldt, Spagnoletti & Sindre (2007) som specificerar vad informationssäkerhet 

innefattar samt beskriver ämnesområdet som helhet. 

Tillgänglighet innebär i sammanhanget “användandet av resurser inom en önskad 

tidsram” och sedermera innebär spårbarhet förmågan att härleda händelser till och från 

en individ. Informationssäkerhetsmodellen ämnar lättare särskilja på de olika 

informationssäkerhetsaspekterna, exempelvis på skillnaden mellan IT-säkerhet och 

fysisk säkerhet som gemensamt bygger teknisk säkerhet eller att skilja på formell- och 

informell säkerhet (Åhlfeldt, Spagnoletti & Sindre, 2007) .  

 

Figur 1 - Informationssäkerhetsmodellen enl. Åhlfeldt et al, 2015.  

Administrativ säkerhet arbetar mer på en övergripande nivå, exempelvis vid vad som 

gäller vid företags egna policys, dess strategier eller dess syn på säkerhetsutbildningar 

för aktörer inom företaget och subkategoriseras som ovan nämnt till formell- och 
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informell säkerhet där formell säkerhet innebär kontroller, regler och standarder medan 

informell har ett större fokus gentemot värderingar, attityd och normer mot mer unika 

fall.  Teknisk säkerhet berör “åtgärder som vidtas för att uppnå de övergripande kraven” 

(Åhlfeldt, Spagnoletti & Sindre, 2007), det vill säga tekniska åtgärder såsom fysiska 

brandlarm och lås, men också informationsteknisk säkerhet såsom brandväggar, 

kryptolösningar och backuper. Den sistnämnda, dvs. IT-säkerhet, subkategiriseras också 

till att skilja mellan datasäkerhet och kommunikationssäkerhet. Figur 1 är återgiven i 

denna rapport med tillstånd. 

 

2.3  Säkerhetsträning 

De Vries & Lukosch (2009) skiljer på två olika typer av informationssäkerhetsträning - 

formell och informell. Med formell informationssäkerhetsträning syftar De Vries & 

Lukosch (2009) på utbildning som inte nödvändigtvis pågår under organisationens eget 

tak och ofta frånkopplat från personalens vardagliga arbetsuppgifter. Denna typ är mer 

vanlig hos företag i dagsläget, och tillika lägger de företag som De Vries & Lukosch 

(2009) har undersökt nästan 80 % av den budget en organisation lägger på att utbilda 

sin personal i säkerhetsmässiga frågor går till s.k. “formell utbildning”. Då 

säkerhetsluckor trots detta ändå förekommer finns det alltså ett behov av att tänka 

utanför ramarna, att inte nöja sig vid formell träning utan att komplettera med informell 

träning. 

De Vries & Lukosch (2009) vill peka på det som de benämner som “Informal training”, 

fritt översatt till “informell träning” . För att uppnå en högre säkerhetsmedvetenhet 

enligt De Vries & Lukosch (2009), är det ofta inte ett fall för var person att själv lära sig 

genom konventionell inlärning, utan att en medvetenhet istället uppstår i vardagliga 

sammanhang och i sociala interaktioner mellan människor med olika nivåer av 

säkerhetsmedvetenhet, ex. genom att interagera med en person med ett engagemang för 

säkerhet, kan detta bidra till att övriga individer blir mer medvetna om hur de hanterar 

vardaglig säkerhet. I Puhakainen & Siponens (2010) rapport menar de att medveten 

eller omedveten ovilja att bry sig om säkerhetspolicys, kommer säkerhetslösningar att 

förlora sin effektivitet gentemot hot. 

Metoder med att arbeta med informationssäkerhetsinlärning är många, vilket är en 

fördel då personer i allmänhet lär sig på olika sätt (Thomasdotter, 2008), vilket leder till 

att en bredare grupp av människor kan ta till sig informationssäkerhetsmaterialet. 

Kävrestad & Nohlberg (2015) vill exempelvis undersöka metodiken kontextbaserad 

mikroträning vilket tämligen sammanfattat kan beskrivas som “träning i ögonblicket 

innan träningen behövs”, alltså korta och intensiva träningspass i en miljö där träningen 

behövs omgående. Kävrestad & Nohlberg (2015) utformade i sin studie material som 

skulle undervisa studiedeltagare i igenkännande av falska reklamannonser på en av 

Sveriges största auktionssidor. Studien resulterade i att de grupper som fick ta del av 
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den kontextbaserade mikroträning studien undersökte var mindre mottaglig av falsk 

marknadsföring, och satte dessutom mer tillit till legitima reklamannonser. Utöver detta 

kan även slutsatsen dras att kontextbaserad mikroträning faktiskt gör en positiv 

förändring i studiedeltagarnas säkerhetsmedvetande, vilket i sin tur påvisar att 

kontextbaserad mikroträning är värd vidare forskning.  

En annan variant av informell träning som lätt kan förväxlas med mikroträning är 

NanoLearning vilket enligt hemsidan Junglemap (2019) bygger på att kommersiell 

säkerhetsträning som ger mycket information på en och samma gång för att “få det 

överstökat” (JungleMap, 2019) inte alltid är den mest effektiva utlärningsmetoden. 

Enligt hemsidan avtar inlärningskurvan väldigt snabbt efter en sådan utbildning, och 

Junglemap (2019) vill istället erbjuda utbildning som under 2-3 minuter ska ge anställda 

en lektion i exempelvis säkerhetsmedvetenhet. Tanken är att dessa anställda ska 

diskutera det de lärt sig under ”lektionen” vid exempelvis kaffemaskinen eller vid 

fikarasten, vilket ska i sin tur leda till ytterligare repetition av materialet. Det kan tyckas 

att kontextbaserad mikroträning och NanoLearning liknar varandra, och det med all 

rätt. Skillnaden i dessa fall, även om de båda baserar sig på pedagogiken att korta 

informationspass ger möjlighet till inlärning, är det faktum att medan NanoLearning 

baserar sig på några minuter långa informationspass, ämnar kontextbaserad 

mikroträning att undervisa personer ögonblicket innan de utsätts för ett potentiellt hot. 

JungleMap (2019) trycker på att dess korta, intensiva metod NanoLearning bygger på 

samtalet kring materialet, att deltagarna frivilligt repeterar materialet mellan varandra, 

medan kontextbaserad mikroträning bygger på att användaren förknippar det utlärda 

materialet med situationen det befinner sig i, och således finner användbarhet för 

materialet. 

Det som egentligen skiljer mikroträning och NanoLearning från klassrumsundervisning 

gällande säkerhet är bland annat tidsaspekten. Både NanoLearning och kontextbaserad 

mikroträning bygger som tidigare nämnt på korta, intensiva utbildningsmoment med 

jämförelsevis lite innehåll per undervisningstillfälle. Klassrumsundervisning, däremot, 

kan under en längre tidsrymd rymma mer information och har potential att studera ett 

ämne på djupet med fler vinklar, fler anledningar och hur ämnet har sett ut historiskt vis 

för att således bygga en bättre förståelse för ämnet som helhet. Dock kan en sådan 

metod anses som ”korvstoppning”, alltså mycket information att memorera på en och 

samma gång. 

2.4 Lösenord 

Ett bra lösenord är viktigt för säkerställandet av information, en tes som möjligtvis är 

debatterbart ifall samma tes hade sagts till en av de 115 000 kunder som investerat i s.k. 

BitCoins från en av Kanadas största valutahandlare QuadrigaCX. Den verkställande 

direktören för Quadriga Fintech Solutions, företaget bakom QuadrigaCX, avled i sviterna 

av Crohns sjukdom under början av december 2018 och var den enda person med 

åtkomst till de 145 miljoner amerikanska dollar som fanns sparade i företagets “cold 
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wallets”, konton som förvaras offline för att minska angreppsrisken av externa hackare 

(Shane, 2019). 

När det kommer till säkerhet kring lösenord finns det ofta en vinning i att välja ett säkert 

lösenord. Sentor (2019), ett säkerhetsföretag inom IT-branschen menar exempelvis att 

längd är att föredra när det gäller lösenord, då detta minimerar risken för en s.k. brute 

force-attack, dvs. en attack där en programvara testar alla tänkbara kombinationer av 

lösenordet. Ett längre lösenord ger alltså programvaran mer att arbeta med, vilket gör 

att programmet tar mycket längre tid på sig att knäcka lösenordet då det därigenom 

finns fler kombinationer att testa innan det korrekta lösenordet kan fastställas. 

Innefattar dessutom lösenordet specialtecken, stora och små bokstäver samt undviker 

ord som kan listas i ordböcker ökar detta möjligheten för ett säkert lösenord (Sentor 

2019; Lowe Wheeler 2019; Informationssäkerhet På 60 Sekunder: Mikroträning del 1 - 

Om Lösenord 2017). Ett lösenord skulle alltså kunna klassas som säkert om det minst 

uppfyllde ett antal kriterier. Enligt Sentor (2019) ska ett lösenord vara långt (vilket 

enligt Informationssäkerhet På 60 Sekunder: Mikroträning del 1 - Om Lösenord (2017) 

ska vara minst 12 tecken långt), ej inneha ord som kan förekomma i en ordbok eller vara 

namn på personer samt inneha en variation av använda teckentyper.  
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3. Problemområde 

I dagsläget blir säkerhet allt mer relevant för var dag. Dagens samhälle går allt mer mot 

en digitalisering, vilket på många sätt underlättar människors vardag. Det går enklare 

och snabbare att ex. deklarera, att söka hjälp vid sjukdom och att få information om 

andra samhällsenliga aspekter, men det ställer också krav på att dessa system 

tillgodoser behovet av adekvat säkerhet. Dock, när det kommer till ett fungerade 

samhälle, återstår “problemet” att den innehåller människor som i sig själva har olika 

syn på vad som räknas som “adekvat säkerhet”, vilket Taneski, Hericko & Brumen 

(2014) framhåller i sin studie där det framkommer att människors vana att använda 

lösenord som är “… för korta, endast innehållande små bokstäver, endast siffror eller 

kombination av de två, och som lätt återfinns i ordböcker” inte har förändrats avsevärt 

från 1979 till 2014, ett tidsspann på 35 år. Enligt företaget Sentor (2018) använder 78 % 

av deltagarna i deras undersökning samma lösenord på sin email som någon annanstans 

på webben, vilket enligt Sentor (2018) är en säkerhetsbrist. 

Ett av de vanligaste tillfällena då användare påverkar ett systems säkerhet är vid 

användandet av just en valfri e-tjänst där användarnamn/email tillsammans med 

lösenord förekommer. Ett vanligt resonemang som förekommer kan låta som följande: 

“Varför ska jag ha ett krångligt lösenord? Jag har ingenting att dölja eller som är av 

värde.” Även om resonemanget kan låta logiskt, då en “vanlig” användare av ett system 

måhända inte har tillgång till direkt högt värdefull data, kan en person inneha 

information denne inte ser värdet i, exempelvis andra kontakters emailadresser. Även 

om en emailadress i sig själv inte är värd en ansenlig mängd rent ekonomiskt finns det 

fortfarande aktörer på marknaden som är beredda att betala för just emailadresser, 

vilket gör att varje emailadress en användare har i sin kontaktlista har ett värde. Ett 

“vanligt” användarkonto kan också vara vägen in i ett system och möjliggör för en 

angripare att få tillgång till ännu mer värdefull information, eller helt enkelt möjliggör 

för denne att utföra sabotage mot systemet i fråga. Att välja ett säkert lösenord kan vara 

ett bra sätt att hålla sig skyddad, men för gemene man kan det vara problematiskt att 

veta vad som är ett säkert lösenord. 

En metod för att öka den allmänna säkerhetsmedvetenheten är genom kontextbaserad 

mikroträning, något som bland annat studerats av Skärgård (2017) där denne 

genomförde en studie med motivationen att producera utbildningsmaterial via 

videoformat som ämnade medvetandegöra användare om vad ransomware är, hur 

nätfiske går till samt hur ett säkert lösenord kan utformas. Studien ämnade undersöka 

hur detta utbildningsmaterial mottogs och studiens resultat var överlag positivt utifrån 

fokusgruppens perspektiv. Skärgård utförde sin studie med motivationen att en naturlig 

del av att göra säkerhet till en rutin är att skydda inloggningsuppgifter för användare, till 

vilket denne ämnade att producera visuellt baserat utbildningsmaterial. Videomaterial 

som undervisningsmetod har visat ett positivt resultat gentemot inlärning, vilket 

innebär att visuell, kontextbaserad mikroträning har potential att ge en positiv inverkan 
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gentemot inlärningsmöjligheten även för informationssäkerhet (Kay 2012, Shaw et al. 

2009). 

Konceptet “mikroträning”, som tidigare nämnt, kan hårddras till att på ett pedagogiskt 

sätt utbilda gemene man till ökad säkerhetsmedvetenhet under en kortare tidsperiod. 

Skärgård (2017) producerade genom sin studie tre filmer som under 60 sekunder 

vardera är menade att på vetenskaplig grund utbilda tittaren i “lösenordshantering”, om 

“nätfiske/phishing” samt om “ransomware”. Vid slutet av den studie Marie Skärgård 

(2017) utförde kunde hon konstatera att det producerade materialet mottogs av 

försöksgruppen med mestadels positiv kritik, kan det rimligen antas att Skärgårds 

metod faktiskt fungerar som en metod för att öka säkerhetsmedvetenheten hos 

användare. Skärgård har genom sin studie visat att visuell mikroträning fungerar mot en 

majoritet av de deltagargrupper som studien riktade sig mot. Även om detta faktum 

mottogs med ett positivt resultat, riktar sig studien inte mot att påvisa materialets 

faktiska effektivitet eller ej. För att säkerställa att materialet inte bara mottages och 

bedöms som pedagogiskt, måste materialet testas i fält för att undersöka metodens 

effektivitet gentemot verkliga användare och undersöka ifall metoden har potential att 

förändra personers val av lösenord till det bättre.  

Den allmänna säkerhetsmedvetenheten måste förbättras (Taneski, Hericko & Brumen, 

2014), vilket gör att olika pedagogiska metoder för säkerhetsinlärning bör infinna sig i 

personers vardag. Då människor i allmänhet lär sig på olika sätt (Thomasdotter, 2008) 

krävs det att undervisningsmetoderna även inom informationssäkerhet existerar i 

varierade former, och därav finns det ett värde i att utveckla nya metoder som ämnar 

utbilda användare i hantering av den digitala verklighet i vilket samhället befinner sig i. 

Kontextbaserad mikroträning är en av dessa metodiker som ämnar förbättra den 

allmänna säkerhetsmedvetenheten, vilket leder till att nya metoder inom konceptet bör 

produceras och testas. Ett av dessa är visuell kontextbaserad mikroträning vilket som 

tidigare nämnt är en av flera pedagogiska metoder att lära ut säkerhet. Med denna 

undersökning av en inlärningsfilms effektivitet återfinns potential att undersöka hur 

effektiv videon är mot den utvalda målgruppen. Undersökningen kan påvisa ifall 

videomaterialet har en effekt på användares val av lösenord, vilket i sin tur kan ge en 

indikation på ifall kontextbaserad mikroträning genom video är en verkningsfull metod 

för utlärning av informationssäkerhet. Shaw et al. (2009) hävdar att ett multimedium, 

till vilket ickeinteraktiv video klassas, bör leda till en högre inlärningsförmåga då video 

innehar en högre informationsrikedom (eng. information richness) än ett textmedium i 

kontext av säkerhetsmedvetenhet. Text, menar Shaw et al. (2009), innehar inte samma 

rikedom då fler aspekter såsom exempelvis språkvariation i en berättarröst försvinner, 

och dessutom kan det personliga fokus en person innehar gå förlorad då essentiell 

information som annars kan framföras genom videons visuella och audionoma 

egenskaper kräver mer av författaren till den skrivna texten. 
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3.1  Problemprecisering 

Detta arbete syftar till att öka kunskaperna om visuell kontextbaserad mikroträning och 

de effekter metoden har för personers val av att välja bättre lösenord. Då, som tidigare 

nämnt, kontextbaserad mikroträning har visat sig ge en skillnad i användares 

säkerhetsmedvetenhet (Kävrestad & Nohlberg 2015) finns det skäl att studera detta 

koncept vidare. Studien ämnar alltså öka kunskaperna om visuell kontextbaserad 

mikroträning och effekten av den vid formuleringskapandet av lösenord. Då konceptet 

inte tidigare har undersökts och därmed är obeprövat, ämnar studien att besvara 

följande frågeställning:  

”Vilka skillnader finns vid utformning av lösenord vid visuell kontextbaserad mikroträning 

gentemot textbaserad kontextbaserad mikroträning?”. 

Studien ämnar således komplettera den existerande forskning som finns gällande visuell 

kontextbaserad mikroträning, och således besvara frågan ifall visuell kontextbaserad 

mikroträning är en undervisningsmetod som ger en inverkan på personers val av att 

välja bättre lösenord.  

3.2  Avgränsningar 

På grund av bland annat limiterade resurser i form utav både tid och pengar limiterades 

urvalsprocessen till att använda det som Patton (1990) kallar bekvämlighetsurval (eng. 

convenience sampling) där urvalet av deltagare inte är helt slummässigt utvalt, utan de 

som finns enklast tillgängliga för studieförrättaren ifråga. Deltagare i studien bestod 

således av studenter studerande på grundnivå, då dessa personer som fanns tillgängliga 

i kvantitet under den tidsram och ekonomiska situation författaren till innevarande 

rapport befann sig i. 

3.3 Förväntat resultat & framtida förväntningar 

Eftersom studien har som utgångspunkt att vara opartisk, prognoserades inga 

förutbestämda skillnader mellan de enskilda metoderna. Dock förväntades studien 

resultera i ökad förstående gällande visuell kontextbaserad mikroträning och dess effekt 

på människors lösenordval, samt i form av ett resultat som kan bekräfta ifall Skärgårds 

(2017) mikroträningsvideo med fokus på lösenordshantering genererar bättre lösenord 

eller ej enligt programvaran ZXCVBN (Lowe Wheeler, 2019), vilken ger parametrar som 

kan avgöra ett lösenords kvalitet. Även en kvalitativ analys för att undersöka 

förekommandet av de kriterier som enligt Skärgård (2017) bygger ett säkert lösenord 

förekommer i lösenorden. 

Skärgård nämner i sin rapport: “En aspekt som inte kommer att mätas i undersökningen 

är huruvida personerna i studien ökar sin informationssäkerhetsmedvetenhet eller inte.“ 

Denna studie kan således betraktas som en ansats till att öka forskningsområdes 

kunskap om visuell kontextbaserad mikroträning och dess effekt gentemot formulering 
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av lösenord. Resultatet av denna rapport kan ligga till grund för framtida forskning inom 

kontextbaserad mikroträning då studien som tidigare nämnt ämnar öka kunskapen om 

sagda ämnesområde med inriktning mot visuell kontextbaserad mikroträning. 

Oberoende av studiens resultat bör liknande studier behandla ytterligare aspekter av 

just kontextbaserad mikroträning, då det ligger i det allmänna intresset att finna nya 

metoder att öka medvetenheten om säkerhetens vikt i samhället och för gemene man. 
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4. Metod 

I följande kapitel kommer studiens utförande att avhandlas, samt de metoder som 
utsetts till att vara studien till störst nytta, samt anledningar till varför dessa metodval 
har gjorts. 

4.1 Val av metod 

Förevarande studie har ägnat sig till mestadels av kvantitativa forskningsmetoder, vilket 

är forskningsmetodik som bygger på data som går att utföra beräkningar gentemot, data 

som kan kategoriseras samt går att generera statistik utifrån (Holme & Solvang, 1997). 

Ett exempel på en kvantitativ metod är enkäter med fasta svarsalternativ, såsom denna 

studie föreslår. Kvalitativ forskningsmetodik, däremot, är forskaren mer i centrum av 

forskningen och interpreterar situationen denne befinner sig i, exempelvis genom 

djupgående intervjuer eller observationer av en händelse eller ett beteende (Patton, 

2002). En kvalitativ ansats ska med andra ord inte bara fånga ett förekommande 

beteende, utan även utföra en tolkning av dessa resultat. Då frågeställningen utformades 

på ett sådant vis att skillnader vid utformningen av lösenord efterfrågades, genererar 

detta tämligen statisk data i form av framförallt lösenord. Dessa data är inte djupgående 

eller uttömmande, utan i själva verket är tämligen statiska och dessutom är möjliga att 

analysera i sifferformat efter omtolkning, och således föll valet på att använda 

kvantitativa forskningsmetoder. Detta ledde till användandet av enkätansats, samt en 

komparativ analysmetod för att påvisa ifall skillnader mellan de två resultaten skulle 

förekomma.  

4.1.1   Litteraturstudie 

Denna studie vilar på en litteraturstudie för att således bygga studien på en vetenskaplig 

och forskningsförankrad grund. Utförandet av en sådan har mycket vinning i form utav 

bakgrundskunskap och kan ge studieförrättaren en bild av hur forskningsområdet ser ut 

i dagsläget genom att systematiskt granska litteratur som är kopplat till ämnesområdet. 

Genom att kritiskt granska litteratur i form av forskningsartiklar och liknande 

vetenskaplig litteratur gällande studieområdet, ger detta studieförrättaren just en 

bakgrund och en nulägesbild för att studien ska bli en del utav befintlig forskning och 

bygga på redan etablerat vetenskapligt arbete (Patton, 2002).  Således kan med andra 

ord en litteraturstudie betraktas som en grundsten för att studien ska passa in i den 

samtid den befinner sig i och således vara ett relevant bidrag till vetenskaplig forskning. 

4.1.2  Studieverktyg 

För att skapa en seriositet i studiemoment skapades en webbplats som skulle framhäva 

en mer seriös profil av den fiktiva bostadsrättsföreningen. För att inte uppfinna hjulet på 

nytt användes en gratis webbtjänst för att skapa hemsidor utefter fördefinierade mallar. 

En stilren och simplistisk mall valdes för ändamålet, då denna ansågs lämplig. Därefter 

fylldes tre flikar med innehåll som ansågs vara av vikt för en person boende i en 
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bostadsrättsförening, såsom information gällande gemensamhetsutrymmen, diverse 

blanketter samt nyheter, se bild 1. 

Bild 1 - Brf Kroneken 

 

4.1.3   ZXCVBN 

Då de genererade lösenorden skulle genomgå en kvantitativ analys användes verktyget 

ZXCVBN (Lowe Wheeler, 2019) för att således beräkna antalet möjliga kombinationer av 

lösenord det skulle krävas för att knäcka det genererade lösenordet ifråga. För att 

använda verktyget ifråga utformades ett script via Python. Detta script sorterade inte 

bara bort de lösenord där studiedeltagaren inte kunde svara rätt på två av de tre 

kontrollfrågorna de fick svara på i slutet av enkätundersökningen, utan kan även ge 

studien vital data gällande median och medelvärden. Det ska tilläggas att ZXCVBN (Lowe 

Wheeler, 2019) inte är ett verktyg som knäcker lösenord, utan endast fungerar som ett 

beräkningsverktyg. Delar av en tillhandahållen databas innehållande ca en miljard 
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lösenord (Kävrestad & Nohlberg, 2019) användes även för att ge ett perspektiv till de 

lösenordsdata studien genererade. Slumpvis valdes tio miljoner lösenord ut och 

sammanställdes i antalet gissningar i median- och i medelvärden. 

4.1.4   Videomaterial 

Det visuella, kontextbaserade videomaterial Skärgård (2017) producerade användes 

som grund till studien och är en 60 sekunder lång video som på ett pedagogiskt vis 

förklarar hur ett lösenord kan skapas, se bild 2. 

 

Bild 2 - Så här kan du göra (Informationssäkerhet På 60 Sekunder: Mikroträning del 1 - 

Om Lösenord, 2017) 

Berättarrösten förklarar vad ett säkert lösenord bör innehålla, i det här fallet minst tolv 

tecken, gemener samt versaler, siffror och symboler (se bild 3). Videon leder efter detta 

skede över tittaren till nästa del av videon som ger förslag på memoreringstekniker för 

ett säkert lösenord genom att en tecknad person ställer frågan tittaren möjligtvis själv 

frågat sig, “Hur ska jag memorera ett sådant lösenord?”. 
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Bild 3 - Lösenordets uppbyggnad (Informationssäkerhet På 60 Sekunder: Mikroträning del 

1 - Om Lösenord, 2017) 

Videon övergår från moment till moment genom logiska överlappningar som ovan 

nämnt. I bild 4 visas hur ett säkert lösenord kan utformas utifrån en låttitel med 

tillhörande skapare, i det här fallet The Beatles låt Eight Days A Week. Videon tar 

fragment av varje del i titeln och producerar ett lösenord som innehåller fler än tolv 

tecken, innehåller siffror, gemener och versaler samt specialtecken, helt enligt de 

kriterier som nämns tidigare i videon. Detta för att påvisa att det finns metoder att 

komma ihåg lösenord som upprätthåller de kriterier videon tidigare förespråkar på 

någorlunda enkla vis. 

 
Bild 4 - Utformning av lösenord (Informationssäkerhet På 60 Sekunder: Mikroträning del 1 

- Om Lösenord, 2017) 
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4.1.5   Textmaterial 

I bild 5 kan samma information som skildrades ur videon Informationssäkerhet På 60 

Sekunder: Mikroträning del 1 - Om Lösenord (2017), dock transkriberad till text. 

 

Bild 5 - Transkriberad text baserat på Informationssäkerhet På 60 Sekunder: Mikroträning 

del 1 - Om Lösenord, 2017. 

Samma andemening som Informationssäkerhet På 60 Sekunder: Mikroträning del 1 - 

Om Lösenord (2017) förmedlar transkriberades till ett textformat. Texten har avsiktligt 

undanhållit sig för att med färg och form understryka viktiga delar i texten. Endast en 

punktlista med de fyra kriterierna för ett säkert lösenord har används tillsammans med 

de uppmaningar som återfinns i det tidigare nämnda videomaterialet. 

4.1.6  Enkätansats 

Efter en studiedeltagare genomfört studiemomentet och därigenom skapat ett nytt 

lösenord, fick denne svara på ett antal frågor i form av en webbenkät för att fastställa 

huruvida personen i fråga var aktivt deltagande i testet, det vill säga ifall denne 

engagerade sig i testet eller endast gav ogenomtänkta svarsresultat, samt frågor som ska 
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fastställa demografi såsom ålder och utbildningsprogram. Enkätsvaren samlades in via 

Google Forms, en formulärtjänst, och lagrades i Googles kalkylstjänst Google Sheets 

varvid data sedan kunde analyseras. Då ingen personlig information lagras från 

formuläret, kringgås frågan huruvida dataskyddsförordningen GDPR kommer att ha en 

inverkan på resultaten. Enligt GDPR (Datainspektionen, 2019) definieras 

personuppgifter som uppgifter som går att identifiera en specifik person. Av de 

uppgifter som lagrades från undersökningen samt enkäten kan inga uppgifter klassas 

som just personuppgifter, då varken ålder eller valt studieprogram ej enskilt eller 

tillsammans kan identifiera användaren. 

För att utforma en optimal enkät, menar Ejlertsson (1996) att framtagningen av 

frågorna bör ske stegvis. Till att börja med menar Ejlertsson (1996), ska undersökaren 

fråga sig själv varför undersökningen ska utföras, samt vad problemområdet innefattar. 

I denna studie skulle dessa steg representeras i kapitel 2 - Bakgrund samt 3 - 

Problemområde, men tillägget att enkäten vill addera data om just demografi. Dessa data 

kan komma att vara intressant för studien i fråga, då de har potential att synliggöra ett 

samband mellan utbildning, ålder eller studieprogram. 

4.1.7   Studieupplägg 

Studien ämnar att genom en konstruerad hemsida av mer seriös karaktär, be 

studiedeltagare navigera på hemsidan och ge sina synpunkter på dess utformning ur ett 

säkerhetsperspektiv utifrån användarens uppfattning, för att sedermera skapa en 

inloggning på webbplatsen. Hemsidan är av en mer seriös karaktär för att på ett subtilt 

vis poängtera vikten av att välja ett säkrare lösenord. 

Innan själva inloggningen visades antingen Marie Skärgårds (2017) videomaterial 

(Informationssäkerhet På 60 Sekunder: Mikroträning del 1 - Om Lösenord, 2017), 

alternativt en skriven text som beskriver samma sak som det inspelade materialet, detta 

för att undersöka ifall någon av metoderna har en märkbar effekt på studiedeltagarnas 

val av lösenord senare i studien. Studien ämnade visa det visuella materialet eller den 

skrivna texten hälften av det totala antalet vardera för studiedeltagarna för att få en 

jämn fördelning av resultaten som möjligt. När deltagaren hade fullgjort momentet fick 

denne svara på en kortare enkät som var ämnad att undersöka ifall deltagaren har aktivt 

deltagit i studien, samt att insamla demografisk data. 

De lösenordsdata studien samlade in analyserades sedermera med verktyget ZXCVBN 

(Lowe Wheeler, 2019), ett verktyg som analyserar lösenord och ger användaren en 

överblick över exempelvis hur lång tid det skulle krävas för en s.k. bruteforce-attack att 

knäcka lösenordet, hur lösenordet använder s.k. l33t-speak samt information vad ordet 

kan ha sitt ursprung ifrån. Det sistnämnda kan vara av vikt att veta, då s.k. dictionary-

attacker kan använda vanliga dictionaries, eller “bibliotek” på svenska. Dock användes 

endast antalet gissningar, då detta resulterade i data som är kvantifierbar samt lämplig 

för studiens storlek. 
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4.2   Genomförande av studie 

I det initiala skedet efter att en studiedeltagare har accepterat att delta i studien fick 

denne en dator placerad framför sig. Deltagaren fick sedermera det förklarat för sig att 

denne har rätt att dra sig ur studien närhelst denne önskar utan några negativa följder, 

samt att denne är helt anonym genom sitt deltagande. Detta enligt de forskningsetiska 

principer vetenskapsrådet förespråkar Vetenskapsrådet (2002).  Deltagaren fick även 

sedan det förklarat för sig att studien är en studie inom upplevd säkerhet på nätet och 

ämnar undersöka en användares åsikter gällande en webbplats från en 

bostadsrättsförening, då en sådan förening är förknippat med en persons bostad och 

därmed kan öka deltagarnas chans att betrakta hemsidan som om den berör deltagaren 

själv, och därmed trycks vikten av ett säkert lösenord ytterligare. Deltagaren ombads 

besöka de flikar som finns tillgängliga på webbplatsen och berätta ifall denne fann 

innehållet förtroendeingivande. Dennes åsikt ifall webbplatsen är förtroendeingivande 

eller inte var i sig själv inte relevant för studieresultatet, men ämnade ge deltagaren en 

mer trovärdig mening med studien. Den webbaserade enkät som studiedeltagaren fick 

fylla i som avgjorde dennes aktiva deltagande eller ej, samt den del som berörde den 

tillhörande demografin skapas efter de metoder som Ejlertsson (1996) beskriver.  

 

Efter detta skede ombads deltagaren skapa ett personligt konto, varvid en av de två 

mikroträningsmetoderna visades för studiedeltagaren. Den del av deltagarna som fick se 

Skärgårds (2017) video fick videon spelad för sig i helskärmsläge och startade 

automatiskt för att säkerställa att videon ej ignorerades av deltagaren och återgick till 

sidan för skapandet av inloggning automatiskt efter videon slut. Därefter fanns videon 

tillgänglig för deltagaren igen längst upp på samma sida för att ge deltagarna tillfälle att 

ta del av materialet åter igen. De personer som istället fick ta del av det textbaserade 

materialet hade texten stående över formuläret som skapade användarkontot, detta för 

att ge deltagaren mer tid att potentiellt utforma sitt lösenord efter de kriterier som 

anges i materialet. Vid inskickandet av materialet skickades deltagaren vidare till en 

enkät som efterfrågar personens ålder och utbildningsprogram, samt tre frågor om 

utbildningsmaterialet för att undersöka ifall deltagaren har tagit till sig av materialet 

eller ej. När deltagaren besvarat enkäten förklarade studieförrättaren för deltagaren det 

verkliga motivet bakom studien, samt frågade ytterligare en gång om denne vill fortsätta 

med studien då projektet byggde på ett vilseledande moment och var inte den studie 

deltagaren initialt gav sitt medgivande till. 

De lösenord som genererades insamlades genom en modifierad version av Google 

Forms, en tjänst som vanligtvis används till just enkätundersökningar men som i 

sammanhanget modifierades att inte efterlikna Forms karaktäristiska utseende utan 

snarare ett normalt formulär för kontoskapning, och lagrade sedan lösenorden hos 

molnlagringstjänsten Google Drive. Även den enkät som studiedeltagaren fick svara på 

tillverkades genom Google Forms, men denna gång användes Forms ursprungliga 

utseende. Då studiedeltagren ombeddes svara på en enkät, kan detta tillräknas Google 
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Forms egentliga syfte och därigenom behövde inte formuläret maskeras. Vid studiens 

start fanns tanken hos studieförrättaren att lagra studiens data mot en egentillverkad 

databas för att ha full kontroll över materialet. Detta beslut övergick sedan till att 

använda molnlagring, då de tekniska kunskaper förrättaren besitter är limiterade, och 

ett tredjepartsalternativ i form av en molntjänst ansågs besitta en högre 

säkerhetsstandard. Förrättaren skapade ett helt tomt konto hos molntjänstleverantören 

för att säkerställa att inga obehöriga användare fick åtkomst till de data som insamlades, 

och skyddade dessutom kontot med samma lösenordstandard som studien kretsar 

kring. Annars vore, med lekmannatermer sagt, situationen ironisk. 

Studien baserar sig på data från 49 deltagare, ursprungligen 54 deltagare, men som 

tidigare nämnt exkluderades fem bidrag på grund av återkallelse av studiedeltagande, 

ickekvalificerade enkätsvar och dylikt. Av dessa 49 deltagare fick 25 exponeras för 

videomaterialet, medan 24 exponerades för textmaterialet. Även demografisk data 

insamlades om deltagarens ålder och utbildningsprogram. Dessa kan läsas i Bilaga 1, och 

en sammanfattning av dessa program i formen av vetenskapliga tillhörigheter kan ses i 

tabell 1. Studiedeltagarna var samtliga födda mellan 1981 till 1999 och dessa åldrar kan 

läsas i detalj under Bilaga 1. 

Vetenskaplig 

tillhörighet 

Antal 

deltagare 

Teknik 3 

IT 20 

Estetik 10 

Humaniora 7 

Ekonomi 3 

Vård 2 

Naturvetenskap 4 

Tabell 1 – fördelning av vetenskapliga tillhörigheter 

Utifrån de rådata som kan utmätas i Bilaga 1 kan det utläsas att 54 personer fick 

genomgå studien, men endast 52 svar genomgick de krav för vad som skulle klassas som 

godtagbar data, dvs. minst två av tre korrekta svar i den enkätundersökning som de 
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studiedeltagarna genomgick i studiemomentets slutskede. För att godkännas som 

användbar data var frågorna ”Hur många tecken skulle ett säkert lösenord MINST 

innehålla?”, “Hur borde blandningen av stora och små bokstäver vara i ett säkert 

lösenord?” samt “Vad var viktigast, att lösenordet var långt eller komplicerat?” besvaras 

med svaren “12”, “Kombination av ovanstående alternativ” (“ovanstående alternativ” 

syftar således på enkätalternativen Endast stora bokstäver och Endast små bokstäver) 

samt “långt”. Eftersom vissa inkomna svar inte kvalificerade sig för dessa kriterier 

ströks de således ur resultatet. Två av deltagarna ville ej deltaga i studien efter att 

studiens egentliga syfte hade berättats för dessa, och dess data raderades således ur de 

dataset som innehöll lösenord samt demografisk data. En person valde att använda det 

lösenordsexempel som gavs i studien, vilket ledde till att även dennes deltagande ströks. 

I Bilaga 2 visas de godkända deltagarnas lösenord tillsammans hur många kriterier 

deras svar nådde upp till, samt vilka rätt och fel de svarade i enkäten. 

För att bygga studien på en vetenskaplig grund utfördes som tidigare nämnt en 

litteraturstudie för att således ge projektet en grund att stå på. Litteraturstudien 

grundades i att först och främst att studera Skärgårds (2017) studie för att genom denna 

initialt få en övergripande bild av både materialet som skulle undersökas samt få en mer 

inblick i kontextbaserad mikroträning som koncept. En litteraturstudie är en 

forskningsmetod som används som grund i både kvantitativ och kvalitativ forskning, och 

detta innebar att det material studien bygger på är inhämtad från ett flertal olika källor 

som har tolkats och utvärderats (Patton, 2002). Källorna har hittats från olika databaser, 

såsom DiVA, E-nav och SpringerLink. De sökord som användes för att hitta relevanta 

artiklar har varit lösenord, password, security, säkerhet, micro training & inlärning 

 

4.3  Kvantifierbar data 

Då de data som testet har genererat potentiellt kan vara influerade av antingen 

Skärgårds (2017) visuella undervisningsmaterial eller den motsvarande transkriberade 

texten, fanns det förhoppningar om att dessa kunde uppvisa skillnader i de lösenord 

dessa två metoder kunde generera. Möjligheten existerade att det fanns ytterst små eller 

inga skillnader i dessa lösenords utformning, men för att säkerställa de bägge 

metodernas effektivitet kunde dessa dataset av lösenord mätas mot den tidigare 

nämnda uppsättning kriterier för utformning av ett säkert lösenord och sedermera 

jämföra de potentiella skillnader som kan uppstå. Denk (2002) vill här peka på att en 

kvantitativ, komparativ analysmetod är att föredra när två ting av liknande art ska 

jämföras och hävdar att vissa kriterier bör fastställas innan en sådan undersökning 

påbörjas. Denk (2002) menar också att den som utför en komparativ analys bör ställa 

sig själv vissa frågor, ex. “Vilka egenskaper ska undersökas?”, “Vilka objekt ska 

undersökas?” och “Hur ska allt detta undersökas?”.  
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4.4   Etiska aspekter 

I en studie av detta slag finns det all nödvändighet för etik, precis som inom forskningen 

som helhet. Vetenskapsrådet (2002) har framtagit fyra huvudkrav för att säkerställa en 

norm som ska förekomma mellan forskare och deltagare i en studie där deltagaren och 

dess integritet skyddas. 

Informationskravet innebär att en forskare ska informera deltagaren om att studien är 

frivillig samt vilken roll personen kommer att spela i studien. Samtyckeskravet kräver att 

studien har inhämtat deltagarens samtycke, bestämma de villkor på vilken denne deltar 

samt inneha rätten att när som helst avbryta studien utan att några negativa följder 

kommer att följa på grund av avbrottet. Deltagaren har dock genom nyttjandekravet 

“rätten” att ta del av syftet om varför dess data insamlas och dessa datas 

användningsområde. Konfidentialitetskravet skyddar deltagaren att utifrån de data 

personen genererar åt studien ej kunna bli identifierad (Vetenskapsrådet, 2002). 

Personuppgifter bör alltså lagras på ett sådant vis att inga uppgifter kan identifiera en 

person. Inga personuppgifter kommer dock insamlas under studien som kan identifiera 

studiedeltagarna.  

Under den del av studien som ämnade samla in användarlösenord och demografisk data 

frågades studiedeltagaren ifall denne ville delta i en studie om informationssäkerhet, 

och deltagarens åsikt ur ett förtroendeperspektiv för en tillhandahållen webbplats 

efterfrågas. Mer om utformningen av studien går att läsa om i kapitel 4.2 Genomförande 

av studie. Då studiens egentliga syfte var att öka förståelsen och mäta effekten vid 

skapandet av säkrare lösenord med hjälp av ett visuellt, kontextbaserat 

mikroträningsmedium kan det finnas en vinning att inte avslöja den egentliga 

andemeningen till studien, då studiedeltagaren annars medvetet eller omedvetet kan 

påverka sitt val av lösenord i syfte att antingen “hjälpa” eller “stjälpa” studien. Dock 

uppstår ett etiskt dilemma, då studiedeltagaren initialt inte gav sitt godkännande om 

deltagande till den egentliga studien. Av sagda anledning ställdes frågorna gällande 

deltagarnas eventuella fortsatta deltagande i den egentliga studien ställas post festum, i 

efterhand, då ett vilseledande av deltagaren bl.a. kan leda till psykologisk stress för 

denne. 
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5 Empiri och analys 

I kapitlet som följer presenteras de rådata och sammanfattning av rådata som studien 
genererat tillsammans med en analys i syfte att förtydliga och förenkla de insamlade 
data ifråga. 

För att uppmäta en potentiell effekt av studiens huvudsyfte, analyserades studiens 

rådata i två huvudgrupperingar; kvantitativt och som utlärningsmedium. Analysen av de 

data som genererades genom ett pedagogiskt perspektiv baserar sig på antalet 

“korrekta” svar studiedeltagaren svarade i den enkät denne fick svara på efter 

undersökningens gång. Den kvantitativa analysen baserar sig på antalet gissningar 

verktyget ZXCVBN (Lowe Wheeler, 2019) förutsäger skulle krävas för att knäcka vart 

lösenord ifråga. Här har även en databas på ca en miljard lösenord (Kävrestad & 

Nohlberg, 2019) erhållits för att skapa ett referenstal vilken studiens lösenordsresultat 

har jämförts mot. Tio miljoner lösenord valdes slumpvalt ut för att skapa sagda 

referenstal och därmed kunna ge ett ungefärligt standardvärde för hur lösenord kan 

förefalla ur verkligheten. Tabell 2 visar antalet gissningar verktyget ZXCVBN (Lowe 

Wheeler, 2019) uppskattar skulle krävas för att knäcka lösenordet ifråga. Detta innebär 

att referensvärdet, alltså de värden som framkommit efter analys av tio miljoner 

lösenord, kan ses som ett standardvärde för hur många gissningar det skulle krävas att 

knäcka lösenord som inte är påverkade av de bägge mikroträningsmaterialen. De värden 

som framkommer efter ZXCVBNs (Lowe Wheeler, 2019) analys av videomaterialet och 

textmaterialet jämförs med detta tal för att belysa skillnaderna i de lösenord som 

genereras som referenstal och de som genereras efter mikroträningsmaterialen. 

Tanenski, Hericko & Brumen (2014) framhåller att människors lösenordvanor inte har 

förändrats avsevärt under de 35 år som utgör tidsspannet 1979 till 2014, vilket leder till 

att dessa tio miljoner lösenord skulle kunna betraktas som representativa för 

normalanvändaren.  

Von Solms & van Niekerks (2013) citat “Skyddandet av information och dess kritiska 

element […]” gällande deras definition av informationssäkerhet är en viktig i 

sammanhanget med säkrare lösenord, då vägar in i ett system är beroende av 

inloggningsuppgifter och skyddandet av dessa är en definitiv del av 

informationssäkerhet. För en ökad grad av säkerhet är det av vikt i att också öka 

användares medvetenhet om säkerhet. Detta kan ses som nödvändigt i relation med den 

tes som Tanenski, Hericko & Brumen (2014) framlägger gällande personers 

lösenordsvanor mellan 1979 till 2014 och de tio miljoner lösenord som utgör det 

referensvärde som tidigare nämnt kan räknas som representativt för normalanvändaren 

då dessa i jämförelse med de värden som efter exponering av mikroträningsmaterial 

kräver många gånger färre gissningar. Även om Sentor (2018) hävdar att 78 % av dess 

studiedeltagare använder samma lösenord på sin email som någon annanstans på nätet 

och därmed existerar möjligheten att samma lösenord uppkommer flera gånger i de tio 

miljoner lösenord som analyserades ur referensvärdessynpunkt, är det enligt Tanenski, 
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Hericko & Brumen (2014) tämligen sannolikt att dessa lösenord håller en 

säkerhetsstandard som kan betraktas som relativt låg. 

Normalvärde Medianvärde Medelvärde 

Textexponering 33299649948,680119807
844168401281 

33012616333,077760279
942444824783 

Videoexponering 286662191,99999974943
805592644789 

521065487146,40904603
264712486126 

Referenstal 1118699,999999998356 4264218,60963814 

Tabell 2 - Normalvärden av gissningar 

5.1 Tolkning av kvantifierbar data 

Som kan utläsas i tabell 3 är medelvärdet av de gissningar det skulle krävas för att 

knäcka de lösenorden genererade vid videoexponering 1011.717 (här avrundat), medan 

de lösenord genererade efter textexponering har ett avrundad värde av 1010.51. Detta 

innebär alltså att medelvärdet av antalet gissningar för de insamlade lösenorden för 

video är 15 gånger större än de genererade av text.  

Vid jämförelse av medelvärdet av de lösenord genererade efter exponering av 

textmaterialet (log10 (10,518679944626937)) med referenstalet (log10 

(6,629839461151223)) kan det utläsas att skillnaden mellan de lösenord genererade av 

textexponering är ca 7741 gånger större än referenstalet. Detta innebär alltså att de 

lösenord som genererats vid exponering av text skulle kräva 7741 gånger fler gissningar 

än snittvärdet av tio miljoner lösenord (referenstalet), vilket i sin tur kan ge en 

indikation på hur många gissningar som krävs för att knäcka ett lösenord av normal 

kvalité. De lösenord som genererats vid exponering av videomaterial (log10 

(11,716892308556803)) i jämförelse med referensvärdet är ca 122 194 gånger större.  

I tabell 3 kan det även utläsas att medianvärdet för de lösenord genererat efter 

exponering av video är log10 (8,45), medan de genererade efter textexponering är log10 

(10,52). Av dessa siffror går det att utläsas att medianen för de gissningar av lösenord 

genererade av text är 117 gånger större än de genererade vid videoexponering. Detta 

innebär att medianvärdet av de lösenord som genererats via text skulle kräva 117 

gånger fler gissningar än de genererade efter exponering av videomaterial. Av detta kan 

uttolkas att de lösenord genererade efter textexponering är mer komplexa i avseendet 

att de innehar fler lösenordstekniska attribut som gör lösenordet svårare att knäcka 
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(Sentor 2019; Lowe Wheeler 2019; Informationssäkerhet På 60 Sekunder: Mikroträning 

del 1 - Om Lösenord 2017).  

 Medianvärdet för de lösenord som genererats via videoexponering är i jämförelse med 

referenstalet (log10 (6,0487)) visar att videomaterialet har genererat lösenord som 

kräver ca 256 gånger fler gissningar än medianvärdet av tio miljoner lösenord tagna ur 

verkligheten. Lösenorden som genererats efter textexponering visar sig kräva 29 600 

gånger fler gissningar i snitt än samma referenstal. Detta går egentligen emot de data 

som Shaw et al. (2009) visar då de hävdar att ett multimedium såsom video borde ge en 

högre grad av inlärning då video som tidigare nämnt innefattar fler attribut som kan 

bidra till inlärning. Tvärtom visar de lösenord som genererats genom videoexponering 

kräver många färre gissningar än de genererade efter textexponering.  

Att använda medianen av dessa värden är ett sätt att frångå extremvärden som annars 

kan påverka resultatet i viss utsträckning. 

Värden i 
tiotalslogaritmer 

Medianvärde Medelvärde 

Textexponering log10 
(10,5224396681563) 

log10 
(10,518679944626937) 

Videoexponering log10 
(8,45737041743713) 

log10 
(11,716892308556803) 

Referenstal log10 

(6,048713638080969) 

log10 

(6,629839461151223) 

Tabell 3 - Tiologaritm utav värden från Tabell 2. 

 

5.2 Utlärningsteknisk analys 

För att uppmäta utlärningsmetodens effektivitet finns det en vinning i att analysera hur 

många av studiedeltagarna som uppfyllde alla delar som utlärningsmetoden visade. Ett 

poängsystem upprättades således med en kvotskala från noll till fyra, där fyra poäng (ett 

poäng för varje uppfyllt kriterium) av fyra möjliga indikerade på att lösenordet ifråga 

innehöll stora och små bokstäver, minst tolv tecken långt, siffror och symboler. Detta för 

att avgöra vilken undervisningsmetod av video- eller textmaterialet som kunde ge störst 

inverkan på lösenorden ifråga. De insamlade lösenorden granskades manuellt för att 
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undersöka lösenordens innehåll. Av detta kan utläsas att 53,1% av de insamlade 

lösenorden hade två uppfyllda kriterier eller färre, och därigenom utgör de resterande 

lösenorden, alltså de med tre eller fyra rätta svar, 46,9%. Fördelningen mellan ”tre eller 

fyra rätt” samt ”två rätt eller färre” existerar för att skapa en mer övergripande bild av 

resultatet som utlärningsmetod då tre till fyra rätta svar faller inom ett rimligt område 

att anse att studiedeltagaren har aktivt tagit del at studiematerialet. Av de lösenord som 

genererats vid exponering av videomaterialet visar diagram 1 att 40 % av 

studiedeltagarna har skapat lösenord innehållande tre eller fler kriterier, vilket lede till 

att 60 % av de genererade lösenorden uppfyller upp till två kriterier. Dessa typer av 

inlärningsmedel hävdar Shaw et al. (2009) bör ingå i en hierarki mellan varandra, då 

videomaterialets egenskaper att förmedla information på är fler och dessutom når 

användaren på multimediala vis i form av både text, bilder och ljud medan textmetoden 

borde ”endast” interagera med användaren genom just text. Enligt Shaw et al. (2009) 

bör alltså videomaterialet engagerat studiedeltagare på fler plan än det textbaserade 

materialet, vilket de data denna studie genererat går emot, då de lösenord genererade av 

de båda utbildningsmetoderna inte nämnvärt skiljer sig i utformning mot varandra och 

således verkar inte studiedeltagare engagerat sig anmärkningsvärt under någon av 

metoderna. Då lösenorden inte skiljer sig nämnvärt mot varandra är ökar detta inte 

heller den konfidentialitet (Åhlfeldt, Spagnoletti & Sindre, 2007) som Skärgårds (2017) 

kriterier försöker höja, då lösenord bevarar konfidentialiteten av det system de skyddar. 

Dock, till skillnad från Shaw et al. (2009) som hävdar att video bör fungerat som en mer 

effektiv utbildningsmetod, menar Taneski, Hericko & Brumen (2014) att människor 

tenderar att naturligt välja lösenord av en sämre lösenordsstandard. Dessa bägge fakta 

kan alltså tolkas till att deltagarna har tagit del utav de lösenordskriterier Skärgård 

(2017) förespråkar då deltagarna kvalificerade sig genom enkätansatsen, men att de 

trots detta väljer att inte nyttja dessa kriterier utan faller tillbaka till en lägre 

lösenordsstandard. Puhakainen & Siponens (2010) hävdar att en medveten eller 

omedveten ignorans av säkerhetspolicys, till vilket mikroträningsmedierna skulle 

klassas till utanför förekommande studiemiljö, leder till minskad effekt gentemot yttre 

och inre hot. 
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Diagram 1 – Poängfördelning för lösenord vid videoexponering 

De lösenord som genererats efter exponering av textmaterialet visar att tre till fyra 

uppfyllda kriterier ger en kvot på 54,1 %, vilket direkt leder till att 45,9 % innehöll två 

eller färre kriterier. Det ska poängteras i sammanhanget att antalet lösenord med ett 

uppfyllt kriterium eller inga alls är 7,9 procentenheter högre vid exponering av 

textmaterial än vid exponering av videomaterial. Ifall en acceptansgräns för vad som kan 

räknas till en godtycklig nivå av antalet använda kriterier är satt till tre eller fyra av fyra 

använda kriterium, visar diagram 1 och diagram 2 på att lösenord genererat efter 

videoexponering innefattar 40 % av de insamlade data, respektive 54,1 % för de data 

som genererats efter textexponering. En sammanfattning av dessa diagram kan utläsas i 

diagram 3. 

 
Diagram 2 – Poängfördelning för lösenord vid textexponering 
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Diagram 3 – Poängfördelning för samtliga lösenord 

 

De utbildningsprogram de olika studiedeltagarna studerade sammanfattades i 

vetenskapliga tillhörigheter, då i termer av teknik, IT, estetik, humaniora, ekonomi, vård 

och naturvetenskap. Antal uppfyllda kriterier, här uttryckt i ”poäng” sammanfattades 

och dividerades per antal deltagare i vardera tillhörighet för att uttrycka ett snittvärde. 

För att tolka de data dessa olika tillhörigheter hade genererat på ett i förhållandevis 

objektivt vis sammanfattades de med ett lägst antal deltagare under ”övrigt”, se tabell 4. 

Det som är möjligt att utläsa från de data tabellen visar är att snittpoängen mellan de 

olika programmen är ytterst liten, och ingen samband mellan studieprogramtillhörighet 

och fler uppnådda kriterier per lösenord.  

 

Programtillhörighet Snittpoäng Antal deltagare 

IT 2.35 20 

Estetik 2.50 10 

Övrigt 2.26 19 

Tabell 4 – Snittpoäng av fyra poäng möjliga per utbildningsprogram 
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6 Resultat 

Genomförandet av studien har genererat ett resultat som har kategoriserats i kvantitativ 

data och en tolkning av insamlad data som undervisningsmaterial. Studiematerialet kan 

alltså utläsas på två sätt, ett sätt med fokus på rent teknisk data och ett som ämnar 

påvisa skillnader mellanstudiens visuella mikroträningsmedium och dess textbaserade. 

Under studiens gång insamlades data ifrån 54 studiedeltagare, varvid 49 kunde klassas 

som godkända att användas som data för studien. 

6.1 Undervisningsmaterial 

Von Solms & van Niekerk (2013) och MSB (2015) handlar om skydd av information som 

är en byggsten i en organisation. Utformning av lösenord är därför en viktig del av detta 

arbete, och ett ökat säkerhetsmedvetande leder således till ett bättre skydd gentemot 

hot. Ett ökat säkerhetsmedvetande kan uppnås genom undervisning, vilket enligt  

De Vries & Lukosch (2009) bör ske i vardagliga situationer, vilket är situationer i vilket 

mikroträning kan tillräknas tillhöra då konceptet kan användas under användarens 

ordinarie arbete och ej kräver att denne frångår sina arbetsuppgifter för att delta i mer 

formell träning (De Vries & Lukosch, 2009). Mikroträning faller alltså inom ”informell 

säkerhet” vilket enligt Åhlfeldt, Spagnoletti & Sindre (2007) även faller inom 

administrativ säkerhet, och även om utbildningsmaterialet är i sig själv 

informationstekniskt, förekommer förändringen av data (i det här fallet valet av nytt 

lösenord) hos användaren själv. Mikroträningen är alltså en administrativ åtgärd för att 

utveckla säkerhetsmedvetandet hos användare. 

 Som kan utläsas i diagram 3 kunde 46,9% av de 49 studiedeltagarnas material klassas 

in som ”tre eller fyra rätt”, eller ”lösenord som innehåller tre eller fyra av de kriterier 

som Skärgård (2017) menar att ett lösenord ska innehålla”. Dessa kriterier är alltså som 

följer; 

  Minst tolv tecken långt 

  Stora och små bokstäver 

  Siffror 

  Symboler 

Innehöll ett lösenord alla av ovanstående punkter uppfyllde lösenordet alla kriterier. 

Knappt hälften av de insamlade lösenorden nådde förbi tre av de fyra kriterierna, och 

endast 6 av 49 lösenord innehöll alla de kriterier som framförs i det utbildningsmaterial 

som Skärgård (2017) menar att ett lösenord bör innehålla. Även Sentor (2019) 

instämmer att ett lösenord bör innehålla ovanstående kriterium. 
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De skillnader som existerar i form av antalet uppfyllda kriterium mellan de lösenord 

som genererats vid exponering av Skärgårds (2017) visuella mikroträningsmaterial och 

de lösenord som genererats efter att ha tagit del av samma information i skriven text 

sammanfattas i diagram 4. Diagrammet ger en överblick över kriteriefördelningen, här 

uttryckt i ”poäng”. Här kan ingen tydlig korrelation påträffas som indikerar på ifall 

kontextbaserad mikroträning i visuellt format eller i textformat genererar lösenord som 

innehåller fler kriterier för ett säkrare lösenord. En skillnad i antal lösenord som 

uppfyller tre eller fler kriterium, och därför skulle kunna klassas som påverkade av 

materialet till en säkrare struktur, är dock marginell med 14,1 procentenheters skillnad 

emellan de två mikroträningsmetoderna till textbaserade metodens fördel. Detta går 

emot Shaw et al. (2009) och deras teori om att ickeinteraktiv video bör ha en högre 

inlärningsgrad. Vidare existerar ingen tydlig koppling mellan mediernas påverkan av 

studiedeltagarna och dess val att skapa säkrare lösenord. Ej heller återfinns en tydlig 

koppling mellan studieprogramtillhörighet och benägenhet att välja säkrare lösenord då 

samtliga vetenskapliga tillhörigheter (IT, Estetik etc.) som producerade lösenord som i 

snitt innehöll strax över två av fyra kriterier för ett säkrare lösenord, se tabell 4. I 

diagram 4 nedan kan poängfördelningen mellan video och text beskådas. 

 

Diagram 4 – överskådning av poängfördelning mellan lösenord 

 

6.2  Kvantitativt resultat  

De lösenord som insamlades genom studien analyserades med verktyget ZXCVBN (Lowe 

Wheeler, 2019) och gav kvantitativ data i form av antal gissningar det skulle krävas för 

att knäcka lösenordet ifråga. För att frångå extremvärden som har potential att påverka 

resultatet, samt att ge en mer korrekt bild av de insamlade data, kan medianvärdet av 

gissningarna av lösenorden genererade vid exponering av videomaterialet jämföras med 

de genererade efter exponering av textmaterialet. Denna jämförelse visar på att ett 

textbaserat mikroträningsmedium genererar generellt sett lösenord där antalet 
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gissningar som krävs för att potentiellt gissa rätt är över hundra gånger högre än de 

genererade efter exponering av ett visuellt baserat mikroträningsmedium. Detta är inte 

helt i linje med det som Shaw et al. (2009) hävdar i sin tes om att ett 

informationsmedium med fler utlärningstekniska attribut såsom ljud och rörlig bild 

innehar en större informationsrikedom och således borde leda till en högre 

inlärningsförmåga. Snarare visar dessa data på att videomaterialet genererar lösenord 

som är många gången enklare att knäcka gentemot de genererade utefter textmaterialet. 

Dock, i jämförelse med medianvärdet av de tio miljoner lösenord som fick genomgå 

samma analys kan det utläsas att snittmedianvärdet av lösenord studien har genererat, 

både efter exponering av videomaterial och efter textmaterial, kräver mångdubbelt 

gånger fler antal gissningar en den referens som de tio miljoner tillhandahållna 

lösenorden kräver.  

 Analysen av de tio miljoner lösnorden är inte direkt behjälpliga att svara på studiens 

frågeställning, utan inkluderas i synnerhet för att ge ett perspektiv i hur ”säkra” studiens 

genererade lösenord är i jämförelse med referenstalet. 
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7 Slutsats 

Den frågeställning studien bygger på var: ”Vilka skillnader finns vid utformning av 

lösenord vid visuell kontextbaserad mikroträning gentemot textbaserad kontextbaserad 

mikroträning?”. För att besvara denna fråga var en studie tvungen att baseras på 

komparativ metod av två uppsättningar data, en som exponerats för visuell 

kontextbaserad mikroträning och en för textbaserad kontextbaserad mikroträning. 

Studien resulterade i 49 personers deltagande och de uppgifter dessa genererade i form 

av lösenord och tillhörande demografisk data. Vid analys av de lösenord som genererats 

vid exponering av Skärgårds (2017) visuella kontextbaserade mikroträningsmaterial 

gentemot samma innehåll i skrivet format återfinns en ytterst liten differens mellan 

utbildningsmetoderna. Med fokus på antalet uppfyllda kriterier hävdar Skärgård (2017) 

att ett säkert lösenord ska innehålla, nådde resultatet fram till ytterst få studiedeltagare 

som anammade alla kriterier, varvid knappt hälften anammade tre eller fyra kriterier. 

Detta är inte i linje med de teorier Shaw et al. (2009) hävdar, då dessa menar att desto 

mer informationsrikt ett utlärningsmedium är desto högre bör inlärningsgraden vara. 

För att sammanfattningsvis svara på studiens frågeställning kan svaret i korthet 

sammanfattas att ytterst små skillnader existerar i effektivitetsgrad mellan Skärgårds 

(2017) kontextbaserade mikroträningsmedium i videoformat och samma innehåll i 

skriven form, då knappt hälften av de insamlade lösenorden uppfyller tre eller fyra av de 

fyra kriterier Skärgård (2017) menar att ett lösenord bör innehålla.  
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8 Diskussion 

Härefter följer en diskussion om studiens upplägg, dess resultat samt vilken påverkan 

studien skulle kunna ha på samhället, på vidare forskning och de etiska aspekter som 

berör studien. 

8.1 Metod 

Den valda metodstrategin bygger på ett frivilligt studiedeltagande där studieförrättaren 

och studiedeltagaren ömsesidigt utför studien och den sistnämnde är fullt medveten om 

att en vetenskaplig studie föregår. Studien vilar också på en litteraturstudie av relevant 

forskning i ämnet där information från flera källor har inhämtats och tolkats av 

studieförrättaren såsom Patton (2002) beskriver. Vid studiens initiala skede var dock 

den planerade metoden att implementera Skärgårds (2017) visuella 

mikroträningsmaterial hos hemsidor med verkliga användare som använder sig av 

användarkonton. En användare som ämnar välja lösenord för första gången hos 

företaget eller en användare som gör valet att ändra sitt lösenord skulle således 

exponeras för videomaterialet, alternativt samma innehåll som videon i textformat. 

Videon och dess motpart hade visats under lika lång tidsperiod, exempelvis en eller två 

veckor vardera. Denna metod hade haft potential till att generera en betydligt större 

mängd lösenord som dessutom inte hade varit påverkade av en studiesituation och hade 

haft en större potential att nå en bredare variation av studiedeltagare med olika 

bakgrund och åldrar. Även om detta upplägg hade varit en mer optimal studiemetod 

kräver den också mer av studieförrättaren då ett högre tekniskt kunnande hade behövts. 

En programvara för att extrahera nyregistrerade lösenord hade alltså fått utvecklas för 

ändamålet, vilket sedermera hade krävt en överenskommelse med företag som innehar 

användarkontohantering att som extern part få ta del av dessa lösenord. En möjlighet 

som skulle kunna existera är att dessa företag antingen inte har en tillräklig tillit till 

studieförrättaren, alternativt väljer att inte riskera användares integritet. I praktiken 

skulle mjukvaran vara utvecklad på ett sådant vis att inga andra data än lösenorden 

skulle extraheras, men ifall det faktum att lösenord hade givits till tredje part från 

företaget, existerar möjligheten att handlingen hade givit företaget ett sämre renommé. 

Den metod som således var mer anpassat efter sammanhanget, det vill säga att 

studieförrättaren själv samlade in data genom att efterfråga studiedeltagare, var alltså 

en metod som var mer lämpad för storleken på studien samt studieförrättarens 

kvalifikationer. Detta resulterade i den valda metoden, och i ett försök till att eliminera 

påverkan av externa omständigheter togs beslutet att studien var tvungen att efterlikna 

den initiala idén att få studiedeltagarna att uppfatta studien som om studiesituationen 

vore taget ur verkligheten. Detta ställde krav att studieförrättaren utformade den 

hemsida som användes i studien på ett sådant sätt att den uppfattades som trovärdig 

och realistisk. Kävrestad och Nohlberg (2015) hävdar att det kan finnas problematik i att 

efterlikna verkligheten i en testmiljö.  
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Det faktum att den hemsida som upprättades var okänd för studiedeltagarna kan ha 

bidragit till skepticism hos deltagare som kan ha lett till bristande engagemang i studien 

och således påverkat resultatet negativt. En liknande påverkan som Ejlertsson (1996) 

beskriver som ”intervjuareffekt”, alltså att studieförrättaren har en ofrivillig påverkan 

på studiedeltagaren, kan även ha präglat denna studie då studieförrättaren befann sig 

bredvid deltagarna och initierade studien med bakgrundsinformation. Denna 

bakgrundsinformation var nödvändig för att undanhålla studiens egentliga ändamål och 

ett försök till att bibehålla illusionen av studiens fiktiva syfte. Detta kan också ha 

påverkat studieresultatet då deltagarna i studien är medvetna om att hemsidan inte är 

någon de regelbundet kommer besöka, vilket kan leda till att lösenorden utformades på 

ett sådant vis att de inte var menade att bli ihågkomna. 

Studien hade alltså externa förutsättningar som kunde påverkat resultatet i både önskad 

och oönskad riktning. För att säkerställa att studiedeltagren tog del av den visuella 

mikroträningsvideon utformades hemsidan på ett sådant vis att videon spelades direkt 

efter studiedeltagren klickade på ”Skapa konto”-symbolen och dessutom spelades i 

helskärm. Vid videons slut skickades deltagren till formuläret där denna kunde utforma 

sina kontouppgifter. Den textbaserade versionen av utbildningsmaterialet, som kan ses i 

bild 5, låg hela tiden tillgänglig vid hemsidans övre kant och därför hela tiden tillgänglig 

för deltagren. Detta kunde lett till en ojämn fördelning av tillgång av 

mikroträningsmaterialet då videomaterialet uppvisades endast en gång för deltagaren 

av studien, varvid de deltagare som exponerats för textmaterial kunde se texten 

önskvärt många gånger. Detta ledde i sin tur till att även videon placerades i hemsidans 

topp efter uppspelning för att finnas tillgänglig även efter videons slut. Detta förargade 

dock en av studiedeltagarna som uttalade sig som följer: 

”Vem litar på en sån här video som autoplayar över hela skärmen?”  

Det faktum att videomaterialet automatiskt spelades för deltagarna i fullskärmsstorlek 

kan därför ha bidragit till att resultatet påverkats i viss utsträckning.  

En alternativ metod att genomföra studien kunde ha varit att genomföra intervjuer vid 

studiemomentets slut med studiedeltagren för att på ett sådant vis bättre förstå varför 

personen ifråga utformade lösenordet på det sätt den gjorde. Detta hade givit studien 

djupare förståelse hur studiedeltagarens tankegång kretsar runt lösenordshantering och 

hur denne upplevde materialet. Även om Skärgård (2017) vilar sin studie på liknande 

premisser då denne ämnade undersöka personers inställning till materialet, skulle en 

studie som ämnade undersöka personers inställning till utformning av lösenord ge en 

insikt om hur materialet deltagren precis hade fått ta del av tolkades av utomstående 

personer. En enkätansats skulle således resultera i mindre djupgående data, men har 

potential att generera en kvantifierbar mängd, vilket ligger mer i studiens fokus då 

studien ämnar öka ämnesområdets kunskap om visuell kontextbaserad mikroträningen 

och dess effekt gentemot valet av säkrare lösenord och inte anledningen till 

användarens utformning av dess lösenord.  
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Studien baserar sig som tidigare nämnt utifrån data genererat från 49 studiedeltagares 

medverkande som sedermera analyserats och statistiska slutsatser har fastslagits som 

Holme & Solvang (1997) menar att en kvantitativ analys utförs. De rådata studien vilar 

på, ergo de demografiska data i form av ålder och utbildningsprogram och de enkätdata 

som avgör deltagandets validitet tillsammans med det valda lösenordet, har bifogats 

som bilaga i slutet av denna studie under rubriken Bilaga 1 för att underlätta 

reproduktion av studien och således säkerställa studiens reliabilitet. Samma studie ska 

således vara möjlig att återskapa med mycket liknande resultat och på detta vis 

säkerställa att studien har utförts analyserats på ett korrekt vis. 

De deltagare vars svar studien baserar sig på valdes ut som tidigare nämnt i kapitel 3.2 

Avgränsningar genom bekvämlighetsurval där deltagarna var de som fanns enklast 

tillgängliga för studieförrättaren. Detta är enligt Patton (1990) inte en optimal strategi 

för insamling av data då den har sina begränsningar i form utav dess förmåga att inte 

insamla slumpmässig data och ger därmed de insamlade data en viss prägel av 

situationen den befinner sig i. Dock föll valet på denna strategi då tillgängligheten av 

studiedeltagare som befann sig i studieförrättarens miljö fanns i godtycklig mängd och 

under den tid som studien fortgick, samt det faktum att förevarande studie kan 

betraktas liknande som en pilotstudie, vilket Patton (1990) anser är en av de situationer 

då bekvämlighetsurval passar sig då detta kan ge en indikation på den tes som ska 

undersökas kan ge för primärt resultat. 

8.2 Etiska aspekter 

För att försöka återskapa ett scenario som efterliknade verkligheten som inte skulle 

väcka misstankar om att studiens egentliga syfte var att öka kunskaperna om visuell 

kontextbaserad mikroträning och dess effekt av en persons val av lösenord, var studien 

tvungen att vila på förvillande av studiedeltagarna då vetskapen om studiens egentliga 

syfte skulle kunna påverka resultatet. Under delkapitlet 4.4 Etiska aspekter specificeras 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, vilket egentligen står i kontrast till 

utförandet av denna studies metodiska val att vilseleda deltagarna. Vid 

datainsamlingsmomentets initiala skede blev deltagren informerad att studien är helt 

frivillig att delta i, att denne innehar rätten att avbryta studien när helst denne vill, att de 

data som genereras kommer att ligga till grund för studien ifråga samt att inga 

personuppgifter insamlas om personen. Efter studiemomentets genomförande 

avslöjades studiens egentliga syfte, och studiedeltagaren blev åter igen informerad om 

dess forskningsetiska rättigheter och på nytt fick frågan om denne fortfarande ville delta 

i studien samt om dennes genererade data fick nyttjas. Eftersom deltagaren i själva 

verket ej givit sitt medgivande till den egentliga studien, var det sistnämnda etiskt 

korrekt att fråga på nytt då denne i själva verket ej givit sitt medgivande till den studie 

som ämnade öka kunskapen om visuell kontextbaserad mikroträning och dess påverkan 

på valet av lösenord. Vid studiemomentets slut avslöjades, som innan nämnt, studiens 

egentliga mening varvid studiedeltagaren fick ta ställning till ifall dennes data fick 
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användas i den egentliga studien. Två av studiedeltagarna valde att svara nekande på 

detta, vilket ledde till att dessas lösenordsdata raderades på plats. 

 

8.3 Resultat och vetenskapliga aspekter 

Studien baserar sig som tidigare nämnt på 49 studiedeltagare och dess bidrag i form 

utav de lösenord dessa genererade efter exponering av en av två möjliga 

mikroträningsmaterial. Resultatet kan alltså delas in i en kvantifierbar del, och en del 

som undersökte inlärningsgraden av det kontextbaserade mikroträningsmaterialet 

studien ämnade undersöka. Resultatet visade att det inte fanns en signifikant differens 

mellan användandet av fler kriterier för skapandet av säkrare lösenord. I Kävrestad & 

Nohlbergs (2015) studie framkommer det att kontextbaserad mikroträning nådde vissa 

framgångar i att öka säkerhetsmedvetenheten, vilket strider emot denna studies resultat 

då differensen mellan valet av att välja ett lösenord innehållande fler kriterier eller ej 

var minimal. Sedermera kan tilläggas att studiens resultat visar på små skillnader mellan 

de båda mikroträningsmedierna ur en utlärningsteknisk synvinkel, vilket leder till att 

resultatet inte tyder på att en allmängiltig generalisering kan fastslås. Hade definitiva 

skillnader mellan de båda medierna varit större, att exempelvis ett utbildningsmedium 

givit större påverkningsgrad mot användandet av fler utav Skärgårds (2017) kriterier, 

hade en generalisering av resultatet potentiellt kunnat vara möjligt att fastslå. Studiens 

resultat kan således ses som en indikation till vilken inverkan de olika metoderna har 

för valet av lösenord, vilket kan ligga till grund för vidare forskning. 

Ingetdera utav de bägge versionerna av de kontextbaserade mikroträningsmetoderna 

har bidragit till skapandet av lösenord som innehåller markant fler kriterier än den 

andra. Studien har präglats av limitationer i form av en grupp utav studiedeltagare som 

har bestått av personer med liknande åldrar (födda mellan 1981 till 1999) och liknande 

livssituationer då samtliga bedriver sin dagliga sysselsättning som studerande. En initial 

tanke i studiens början var att personer med en bakgrund inom 

informationsteknologiska utbildningsprogram borde välja lösenord med en högre 

säkerhetsstandard, då dessa personer rör sig i kretsar där säkerhet dyker upp som 

samtalsämne emellanåt och det faktum att personerna dagligen interagerar med system 

som kräver inloggning. En potentiell förklaring till de vetenskapliga tillhörigheter som 

representerades höll en någorlunda jämn nivå av uppnådda kriterier kan bero på just 

det faktum att de på daglig basis interagerar med inloggning, vilket gör att behovet för 

ett ”smidigare” lösenord är mest bekvämt. 

Att studien vilar på svar insamlade från 49 studiedeltagare kan ge vissa missvisningar i 

det resultat studien landar i, då studiedeltagarna var en tämligen låg siffra i 

sammanhanget. Dock kan resultatet ge en indikation på hur kontextbaserad 

mikroträning om lösenordsvanor kan fungera som pedagogiskt material för utbildning 

till högre säkerhetsmedvetenhet. Studien hade haft potential att utökas med fler 
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deltagare med olika utbildningsnivåer, bakgrund och teknikvana då detta hade kunnat 

ge en större spridning över ett större antal människor, men också haft potential att vara 

applicerbar på medelstora företag för att således undersöka personalens förmåga att ta 

del utav kontextbaserad mikroträning.  

Studien kan ligga till grund för vidare studier för att öka kunskaperna och mäta effekten 

av visuell, kontextbaserad mikroträning som utbildningsmaterial. Denna studie har 

baserat sig på en av Skärgårds (2017) tre mikroträningsfilmer, vilket leder till att vidare 

undersökningar och uppmätning av effektivitet kvarstår på de två filmer som återstår. 

Användandet av ett visuellt medium såsom film har potential att vidareutvecklas inom 

mikroträning, då flera aspekter av informationssäkerhet potentiellt kan dra nytta av ett 

sådant medium, exempelvis de ämnesområden Skärgård (2017) behandlar i de filmer 

denne producerat som ämnar medvetandegöra användare om ransomware och nätfiske. 

För att kringgå flera av de externa förutsättningar som denna studie präglats av, såsom 

att studiedeltagarna var medvetna om deras position i en studiesituation och begränsat 

antal deltagare, kan en framtida studie använda sig utav studiedeltagare hämtade ur 

situationer där de interagerar med system i vardagen och således subtilt utför 

undersökningen ifråga. Resultatet av denna studie kan ge en indikation på att visuell, 

kontextbaserad mikroträning bör undersökas vidare, då resultatet ej var entydigt 

gällande mikroträningens effekt för positiv eller negativ inverkan på lösenordsval. 

8.4 Samhälleliga aspekter 

Att finna nya vägar att utbilda användare till en högre säkerhetsmedvetenhet är aktuellt 

i ett samhälle innehållande personer med olika möjligheter och förutsättningar för 

inlärning (Thomasdotter, 2008). Kontextbaserad mikroträning är en av åtskilliga 

inlärningsmetoder som fokuserar på korta, intensiva lektioner men med skillnaden att 

utbilda användare i ögonblicket innan kunskapen behövs. Skärgård (2017) hävdar 

genom sin studie att det finns indikationer på att ”… det faktiskt finns sätt att engagera 

och medvetenhetsgöra människor om informationssäkerhet.”. Resultatet från den här 

studien visar dock inga distinkta indikationer på att visuell kontextbaserad 

mikroträning om lösenord genererar en högre säkerhetsmedvetenhet gällande just 

lösenord, dock är visuellt material endast en del utav konceptet kontextbaserad 

mikroträning. Därför finns det skäl att vidareutveckla konceptet och använda 

kontextbaserad mikroträning för att undersöka ifall andra aspekter och ämnen inom 

informationssäkerhet har större potential att läras ut genom visuellt medium, då 

Skärgård (2017) menar att majoriteten av de respondenter hennes studier baserade sig 

på mottog videomaterial med positivism. Resultatet av denna studie kan vara en 

fingervisning mot att andra metoder för ökad säkerhetsmedvetenhet existerar, och 

mikroträning via ett visuellt medium kan ge en ökad effekt av säkerhetsmedvetenhet, 

men ifall en markant skillnad i lösnordsstyrka är det önskvärda målet, bör möjligtvis en 

annan metod vara att föredra.  
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Bilagor 

Härefter följer de data som bäst lämpar sig i form av bilagor. 

Bilaga 1 

Nedan följer de rådata studien har genererat. Bilaga 1 innehåller ej de deltagare som ej uppfyllde 

kravet om två av tre rätt på den efterföljande enkäten, ej heller de som efter studiemomentet 

valde att inte längre vilja delta i studien. 

Födelseå

r 

Utbildnings-

program Tecken 

Bok-

stäver 

Långt/ 

Komp-

licerat Lösenord 

Text/ 

Video 

1996 

Maskiningen

jör 14 

Kombi

nation Långt knelbulle12 Video 

1994 

Systemveten

skap 20 

Kombi

nation Långt hejsan Video 

1995 

DSU - 

Programmer

ing 12 

Kombi

nation Långt 

50-

ShadesOfGrey

2 Video 

1999 

Dataspelsutv

eckling - 

Programmer

ing 12 

Kombi

nation Långt pvpfly12 Video 

1997 

Dataspelutv

eckling - 

Musik 12 

Kombi

nation 

Komplicera

t 

ILikeBigButtsA

ndIAmNotLyin

g Video 

1987 Socionom 12 

Kombi

nation Långt puzzlan16 Video 

1996 

Systemveten

skap 12 

Kombi

nation Långt 

72Erc1/2B-

MonPy Video 
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1991 

Kognitiv 

neurovetens

kap 14 

Kombi

nation Långt Mr6Appeal Video 

1991 

User 

Experience 

Design 12 

Kombi

nation Långt lemoneater91 Text 

1997 

Förskollärar

e 12 

Kombi

nation Långt Lisenfisen97 Text 

1995 

Förskollärar

e 12 

Kombi

nation 

Komplicera

t snopp1Baken Text 

1999 POL 14 

Kombi

nation Långt 

Maxensaxen12

3 Text 

1987 

sjukskötersk

a 12 

Kombi

nation 

Komplicera

t Leona3566 Text 

1988 

Sjukskötersk

a 14 

Kombi

nation Långt 

Mariestadbois

87 Text 

1996 

Dataspelsutv

eckling, 

programmer

ing 12 

Kombi

nation Långt TheCakeIsALie Text 

1995 

DSU - Game 

Writing 10 

Kombi

nation Långt cronos99 Text 

1990 

Game 

writing 12 

Kombi

nation Långt 8sat!urn?Us Text 

1997 

Spelprogram

mering 12 

Kombi

nation Långt 

"wxecrvfds243

5 Text 

1996 
Dataspelsutv

12 
Kombi

Långt 
Organism12-

Text 
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eckling - 

Game 

Writing 

nation Diamanttårar 

1997 DSU - Grafik 12 

Kombi

nation Långt Drag0nF0rce! Video 

1996 DSU grafik 12 

Kombi

nation Långt k33lh@ul3d Video 

1995 

DSU - Game 

Writing 14 

Kombi

nation Långt 

CutMyFoodInt

oPiecesThisIs

MyPlasticFork Video 

1994 uxd 12 

Kombi

nation 

Komplicera

t 6yhn7ujm8ik, Video 

1995 

Medie och 

kommunikat

ionsvetensk

ap 12 

Kombi

nation Långt 01huckahucka Video 

1993 

Datateknik - 

inbyggda 

system 14 

Kombi

nation Långt Beppet0nten Video 

1994 

Nätverk och 

systemadmi

nistration 12 

Kombi

nation Långt 

08TwiliOfDaT

hunGod-

Am@rth Video 

1994 Syveg 12 

Kombi

nation Långt H3atter99 Video 

1981 

Biovetenska

p 10 

Kombi

nation Långt 

Demonsid111

1 Video 

1996 

Datavetensk

ap 18 

Kombi

nation Långt 

IphoneIpad80

00000 Text 
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1994 

Apotekarepr

ogrammet i 

Uppsala 12 

Kombi

nation 

Komplicera

t 

aliceencounter

%1 Video 

1998 NSA 8 

Kombi

nation Långt 

Nirvana-

BlackholeSun Text 

1996 DSU Musik 12 

Kombi

nation Långt 

Väggkrok_8#G

42 Text 

1998 NSA 12 

Kombi

nation 

Komplicera

t sdsds Text 

1996 DSU - Design 12 

Kombi

nation Långt Password123 Video 

1999 

DSU - 2D 

Grafik 8 

Kombi

nation Långt kX93z0mW Video 

1998 DSU - Design 12 

Kombi

nation 

Komplicera

t 

capslockctrlalt

1357 Video 

1995 

Biovetenska

p - hållbar 

utveckling 12 

Kombi

nation Långt 

Phantom0pra0

4 Text 

1991 Ekonomi 16 

Kombi

nation Långt knedlama21 Text 

1992 UXD 12 

Kombi

nation Långt sojbassno00 Text 

1993 

Systemveten

skap, 

Business 

Intelligence 12 

Kombi

nation Långt 

DungeonsNdra

gons_druid Text 

1990 
Systemveten

12 
Kombi

Långt 1337Grillk0rV Text 
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skap nation 

1993 

Produktionsi

ngenjör 12 

Kombi

nation 

Komplicera

t 

3nter91sandm

an Text 

1995 

Redovisning 

och revision 12 

Kombi

nation Långt hakunaMatata! Text 

1988 

systemveten

skap 12 

Kombi

nation Långt 

dr@gonmaz38

8 Text 

1998 

BioScience 

Molekylär 

biodesign 12 

Kombi

nation 

Komplicera

t minalex99 Text 

1993 

Business 

intelligence 12 

Kombi

nation Långt 

letitgo--

frozen1 Video 

1995 

Produktionsi

ngenjör 14 

Kombi

nation Långt 

krukmakargat

an32 Video 

1996 

DSU - Game 

Writing 12 

Kombi

nation Långt 

Sheeran-

4Ever4 Video 

Bilagstabell 1 - Rådata 
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Sammanfattande tabeller 

I följande två tabeller, Bilagstabell 2 samt Bilagstabell 3, sammanfattas de data som 

utgör Bilagstabell 1. 

Uppfyllda 

kriterier Video Text 

0/4 Poäng 1 1 

1/4 Poäng 3 4 

2/4 Poäng 10 6 

3/4 Poäng 6 11 

4/4 Poäng 4 2 

Bilagstabell 2 – antal uppfyllda kriterier per utbildningsmedium 

 

 

Bilagstabell 3  – fördelning av kvalitativ data, dvs. ”antal rätt” 
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Bilaga 2 

 

Antal 

tecken Lösenord 

Text 

/Video 

Stora/ 

små 

bok-

stäver 

Siffro

r 

Symbole

r 

Poäng 

(av 

fyra 

möjli

ga) 

11 knelbulle12 Video N J N 1 

6 hejsan Video N N N 0 

16 50-ShadesOfGrey2 Video J J N 3 

8 pvpfly12 Video N J N 1 

27 ILikeBigButtsAndIAmNotLying Video J N N 2 

9 puzzlan16 Video N J N 1 

15 72Erc1/2B-MonPy Video J J J 4 

9 Mr6Appeal Video J J N 2 

12 lemoneater91 Text N J N 2 

12 Lisenfisen97 Text J J N 3 

11 snopp1Baken Text J J N 2 

13 Maxensaxen123 Text J J N 2 

9 Leona3566 Text J J N 2 

15 Mariestadbois87 Text J J N 3 
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13 TheCakeIsALie Text J N N 2 

8 cronos99 Text N J N 1 

11 8sat!urn?Us Text J J J 3 

14 "wxecrvfds2435 Text N J J 3 

23 Organism12-Diamanttårar Text J J J 4 

12 Drag0nF0rce! Video J J J 4 

10 k33lh@ul3d Video J J J 3 

38 

CutMyFoodIntoPiecesThisIsMyPl

asticFork Video J N N 2 

12 6yhn7ujm8ik, Video N J J 3 

12 01huckahucka Video N J N 2 

11 Beppet0nten Video J J N 2 

25 08TwiliOfDaThunGod-Am@rth Video J J J 4 

9 H3atter99 Video J J N 2 

12 Demonsid1111 Video J J N 3 

17 IphoneIpad8000000 Text J J N 3 

16 aliceencounter%1 Video N J J 3 

20 Nirvana-BlackholeSun Text J N J 3 

14 Väggkrok_8#G42 Text J J J 4 
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5 sdsds Text N N N 0 

11 Password123 Video J J N 1 

8 kX93z0mW Video J J N 2 

19 capslockctrlalt1357 Video N J N 2 

13 Phantom0pra04 Text J J N 3 

10 knedlama21 Text N J N 1 

11 sojbassno00 Text N J N 1 

22 DungeonsNdragons_druid Text J N J 3 

13 1337Grillk0rV Text J J N 3 

14 3nter91sandman Text N J N 2 

13 hakunaMatata! Text J N J 3 

12 dr@gonmaz388 Text N J J 3 

9 minalex99 Text N J N 1 

16 letitgo--frozen1 Video N J J 3 

16 krukmakargatan32 Video N J N 2 

14 Sheeran-4Ever4 Video J J J 4 

20 SabbathJärnmannenIII Video N N N 2 

 

 


