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Sammanfattning

Password  Management  Systems  är  system  som  hjälper  användaren  skapa  kontroll  över  sina
användarkonton och lösenord. Denna studie analyserar tre utvalda system, hur användarvänliga de är samt
vilken typ av autentisering och kryptering de använder. Metoden som används är experiment tillsammans
med intervjuer av fem deltagare, varav alla hade olika erfarenheter med datorer.  Studien har visat att
användarvänligheten bland flerparten av systemen är höga. Risker finns bland upprepade lösenord och
användarnamn,  samt  osäker  autentisering.  Denna  studie  visar  att  Password  Managment  Systems  kan
enkelt hjälpa användare att skapa och använda säkra lösenord. Framtida arbeten finns att titta närmare på
säkerheten bland Password Management Systems,  en fallstudie i  organisationer samt titta närmare på
svenska system. 
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1 Introduktion
I takt med antalet tjänster ökar på internet, ökar antalet användarkonton kopplade till tjänsterna.
Enligt  en  norsk  studie  av  Helkala  och  Bakås  (2013) använder  privatpersoner  i  medel  17,3
privatrelaterade lösenord och ytterligare 8,5 arbetsrelaterade lösenord, vilket ungefär leder till 25
lösenord per person. På grund av det höga antal användarkonton och lösenord, finns det risk att
användare  glömmer  vilket  lösenord  som är  kopplat  till  vilket  användarkonto.  Detta  leder  till  att
personer använder samma lösenord till flera olika tjänster, vilket resulterar i en så kallad en-förlorad-
alla-förlorade säkerhetsrisk (Wang & Que, 2009). Enligt McDowell, et al. (2013) baserar även de festa
personer sina lösenord på personlig information som är enkla att komma ihåg, vilket gör det enklare
för hackare att gissa rätt lösenord. Användare kan genom att inte skriva ner och lämna lösenord vid
datorn, minskas risk för intrång.

Det  här  examensarbetet  baseras  på  det  behov  som  finns  bland  flera  organisationer,  vilket  är
problemet  att  ha  kontroll  på  alla  konton  och lösenord  som finns  bland anställda.  Det  företaget
Mindius  som författaren  har  kontakt  med under  examensarbetet  vill,  är  att  se  vilka  potentiella
lösningar som finns. De kriterier som ställs för att system som skulle lösa problemet är: 

• Säkerhet

• Enkel att implementera i organisationen

• Enkel att lära sig använda

• Enkel att använda

• Enkel att administrera

En känd metod som kan hjälpa till att lösa problemet Mindius har är Single Sign-On. Det finns flera
tekniker som bygger på SSO, bland dessa är OpenID, OpenID Connect och Password Management
Systems. Tanken med uppsatsen är att först undersöka skillnaderna, fokusera på den teknik som
löser  problemet  bäst.  Undersökningen  fokuserar  på  Password  Management  Systems  där  ett
experiment utförs, för att evaluera hur användarvänliga systemen är. 

Experiment tillsammans med intervjuer är metoder som används för att besvara frågeställningarna.
Uppsatsen till denna studie ger kunskaper om Single Sign-On, vad det används till och hur det kan
användas. 

Uppsatsen innehåller ett antal delar, 2 Bakgrund går igenom vad Single Sign-On är och vilka tekniker
som bygger på SSO samt autentisering, behörighet och användbarhet. 3 Problem, tar upp vad som är
problemet  med användarkontohantering  idag,  vilka  frågeställningar,  delmål  som finns  samt vilka
avgränsningar  som  ställts.  4  Metod  tar  upp  vilka  metoder  som  används  för  att  besvara  fråge-
ställningarna samt potentiella  metoder som kunde används,  validitet,  etik  samt de kriterier  som
ställts.  5 Genomförande går igenom hur arbetet är genomfört.  6 Resultat och analys presenterar
resultatet och en analys av resultatet.  7 Diskussion tar upp vad som kunde gjorts annorlunda.  8
Slutsats tar upp det slutliga svaren på frågeställningarna, vad uppsatsen bidragit till  samt framtida
arbeten. 
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2 Bakgrund
Användarkonton och lösenord blir svårare att hantera med tiden som behovet av fler konton ökar. I
och med ökat antal konton personer behöver hålla reda på, blir det svårare att hålla reda på alla
användarnamn  samt  alla  lösenord  som  borde  vara  unika.  Antalet  lösenord  en  person  hanterar
dagligen är estimerat till cirka 25 stycken  (Helkala & Bakås, 2013). Detta leder till  att användaren
börjar återanvända lösenord på flera olika tjänster, vilket sänker säkerheten. Inom företag är detta
inget undantag, de anställda har ytterligare jobbrelaterade användarkonton som är ännu viktigare att
hantera på ett säkert sätt för att minska risk för intrång. 

Single Sign-On (SSO) är en metod som gör det enklare att logga in på tjänster utan att behöva komma
ihåg lösenord eller användarnamn på alla tjänsterna, genom att exempelvis logga in på en plats som
automatiskt kopplar en vidare till den tjänst man ville logga in på. Det finns olika typer av SSO, det
ena  är  att  spara  undan  cookies  på  datorn  som  innehåller  inloggningsinformationen  (Samar  &
Corporation, 1999).  Ett annat är e-legitimation som är en form av SSO, vilket gör det möjligt att
legitimera sig på internet och används bland annat av BankID, Nordea och Telia  (E-legitimation.se,
n.d.). Enligt statistik som BankID genomfört januari 2015, fanns det 12 banker som använder BankID
och det är ca 6,5 miljoner personer som har ett BankID (Wemnell, 2015).

2.1 Single Sign-On

Single  Sign-on  är  en  metod  som  ger  användaren  möjligheten  att  använda  sig  av  samma
inloggningsinformation till  flera  applikationer,  SSO gör  att  antalet  inloggningsnamn och lösenord
användaren behöver komma ihåg minskar (AuthenticationWorld.Com, 2006). 

Figur 1 visar hur användning av HTTP cookies SSO i fyra steg för inloggning på en tjänst fungerar. (1)
Klienten  autentiserar  sig  mot  SSO  Server,  (2)  SSO  servern  svarar  med  att  skicka  inloggnings-
information tillbaka till  klienten som referens,  (3)  klienten skickar  informationen till   den server
klienten vill logga in på utan behovet att användaren skriver in informationen manuellt eller komma
ihåg informationen, (4) servern som klienten vill komma åt svarar genom att antingen ge tillgång eller
inte på samma sätt som om klienten hade skrivit in informationen manuellt.  
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Figur 1: SSO (Single Sign-On) Användning av HTTP cookies (baserad på (Falkcrona, 2008, s. 8))



Eftersom referenser används för att autentisera i SSO systemet, är det enligt Falkcrona (2008) viktigt
att hålla integritet och skydda referenserna. Därmed är det viktigt att använda sig av säkra kanaler då
informationen  skickas,  samt  är  sunt  förnuft  att  implementera  någon  form  av  kryptering  av
referenserna för att skydda informationen (Falkcrona, 2008)

Enligt  Guelph (2015) är  fördelarna med SSO först  och främst  användarupplevelsen,  vilket  är  att
användaren kan gå in på flera tjänster säkert utan att behöva ange sina inloggningsinformation varje
gång.  Dessutom  nämner  Guelph  (2015) att  säkerheten  ökar,  detta  på  grund  av  att  inloggnings-
informationen tillhandahålls direkt till SSO servern och inte till den faktiska tjänsten som användaren
loggar in på. Eftersom den faktiska tjänsten inte får reda på inloggningsinformationen kan de inte
lagra informationen. På detta sätt begränsas möjligheten att fiska efter inloggningsinformation. Det
går även spara tid genom användning av SSO, eftersom behovet att skriva inloggningskriterierna för
varje tjänst försvinner (Guelph, 2015). 

En viktig nackdel att tänka på är, om den ena centraliserade SSO kontot blir hackat kommer hackaren
åt alla andra konton som är kopplad till tjänster (Telnoni & Teknik, 2014).

2.1.1 OpenID 

OpenID är en tjänst som gör det möjligt att enkelt logga in på flera webbsidor utan att behöva skapa
nya användarkonton och lösenord på alla webbsidor. Det ger möjligheten att välja vilken information
som skall  delas med OpenID.  Informationen används automatiskt  vid  besök på en hemsida som
stödjer  OpenID.  Genom att  använda OpenID,  ger  användaren endast  lösenordet till  IdP (Identity
Provider), som i sin tur godkänner identiteten till webbsidan. Detta gör att det endast är IdP som ser
lösenordet och inte webbsidorna som besöktes,  detta leder till  säkrare besök osäkra webbsidor.
Eftersom OpenID bygger på öppen standard samt att det är gratis gör att alla kan använda det, idag
finns det mer än 50.000 webbsidor som stödjer OpenID för inloggning (OpenID, 2015a).

3

Figur 2: OpenID 1.1 bas protocoll (basserad på (Recordon & Reed, 2006, s. 14))



OpenID 1.1 är en tjänst som används för att bevisa ägandet av en URL eller i-name  (Recordon &
Reed,  2006).  Figur  1  beskriver  hur  OpenID  1.1  fungerar  genom en  serie  kommunikation  mellan
användaren, webbsidan och identitetsleverantören i sju steg. (1) Användaren prövar komma åt en
URL, (2) RP (Replying Party) hämtar vilken identifierare som används från CI (Claimed Identifier), (3)
RP  upprättar  en  förbindelse  med  IdP,  (4,  5)  RP  omdirigerar  användaren  till  rätt  IdP,  (6)  om
användaren identifierat sig korrekt godkänner IdP användaren som får tillgång till RP, (7) användaren
blir omdirigerad till RP.

2.1.2 OpenID Connect

OpenID Connect är en nylig skapt identitetslager som gör det möjligt för klienter av alla typer att ta
emot information om autentiserade sektioner och användaren  (OpenID, 2015b). Figur 3 visar hur
OpenID Connect protokollet går igenom fem steg för att verifiera användarinformationen.  (1)  RP
(Klient) skickar en förfrågan till OpenID Provider (OP), (2) OP autentiserar användaren och tar emot
autentiseringen,  (3)  OP  svarar  med en  ID Token  och  en Access  Token,  (4)  RP  kan  nu  skicka  en
förfrågan med Access Token till UserInfo Slutpunkt, (5) UserInfo slutpunkten returnerar ”Claims” om
slutanvändaren.  Det  är  valfritt  om ID Tokens skall  vara  signerad och sedan krypterad eller  inte.
(OpenID, 2015b). Om ID tokens som innehåller känslig information inte är krypterad kan det vara en
säkerhetsrisk att använda och borde därför vara krypterad.

2.1.3 Password Management System

Password Management  System är  en design som hanterar  användarnamn och lösenord med en
applikation som körs på datorn eller via webbläsaren, applikationen kopplas upp mot en databas som
håller  inloggnings-informationen  (Wang  &  Que,  2009).  Idén  är  att  det  skall  gå  att  lagra  undan
inloggningsinformationen från de webbsidor som ofta besöks i systemet, sedan enkelt kunna hämta
denna information vid nästa besök på webbsidan. Då användaren har identifierat sig mot systemet
kan användaren lägga till, ändra och hämta information från den privata databasen. System gör att
användaren endast behöver komma ihåg ett lösenord för att komma ihåg alla lösenord  (Wang &
Que, 2009). Informationen som lagras i databasen bör krypteras för att inte lagras i klartext.
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Figur 4: Struktur över PMS (baserad på  (Wang & Que, 2009, s. 25))

Figur 3: OpenID Connect protokoll (baserad på (OpenID, 2015b, kapitel 1.3))



Figur  4  illustrerar  hur  Password  Management  Systems  fungerar,  där  användaren  först  måste
identifiera sig mot systemet för att kunna hämtar information från lösenords databasen. Det Wang
och Que (2009) gjorde var att även  implementera en Blowfish krypteringsalgoritm, vilket gör att
endast de klienter som går igenom identifieringen kan läsa innehållet i databasen. Detta leder till att
systemet blir säkert och pålitligt (Wang & Que, 2009).

Blowfish är en algoritm som utvecklades av Bruce Schneier 1993. Schneier designade algoritmen så
att den skulle vara ett snabbt och gratis alternativ till dåvarande existerande algoritmer. Sedan dess
har  algoritmen  blivit  analyserad  och  långsamt  fått  förtroendet  som  en  acceptabel  och  stark
krypteringsalgoritm (Schneier, n.d.).

2.2 Autentisering 

Med tanke på vad som är nämnt tidigare, om att SSO gör att det finns en en-punkts-felrisk, är det
viktigt  att  systemen  har  ett  säkert  inloggningssystem.  En-punkts-felrisk  menas  med  att  om  en
hackare  kommer  sig  in  på  en  användares  SSO  konto,  har  de  tillgång  till  alla  konton  som  är
registrerade  på  det  kontot  (Telnoni  &  Teknik,  2014).  Autentisering  kan  förhindra  att  obehöriga
enheter  lyckas  tränga  sig  in  genom  att  användaren  först  skickar  en  förfrågan  till  autentiserings
servern, servern svarar genom att be om en bekräftelse som användaren måste svara på (Huang, et
al. 2014). Som visas i Figur 5, sker vanlig autentisering i 4 steg mellan användare, enhet och server.
(1) Användaren gör en förfrågan med enheten som skickar vidare förfrågan till autentiseringsservern,
(2) servern svarar med en utmaning, (3) användaren svarar på  utmaningen genom att skicka ett svar
tillbaka,  (4)  servern  svarar  antingen  med  ett  ok  eller  inte  ok.  Om  användaren  svarar  fel  får
användaren och enheten inte tillgång till tjänsten de prövar komma åt. 

Det  finns  mer komplicerade autentiseringar,  exempelvis  flerfaktorsautentisering,  vilket  involverar
multipla meddelandeutbyten för att  öka säkerheten som både  Dinesha och Agrawal (2012) samt
Huang, et al. (2014) presenterar olika varianter av.

2.2.1 Flerfaktorsautentisering

Flerfaktorsautentisering är en högnivåsäkerhetsautentisering, det finns flera faktorer för att bekräfta
att  användaren  har  rättighet  att  logga  in.  De  faktorer  som  används  för  att  logga  in  med
flerfaktorsautentisering  är  bland  annat  lösenord,  smarta  kort  och biometri  (Huang,  et  al.  2014).
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Figur 5: Autentisering (baserad på (Huang, et al. 2014, s. 569))



Genom att använda flerfaktorsautentisering behöver användaren bekräfta sin identitet genom att
svara rätt på flera olika typer av faktorer i en följd, detta leder till att en användare som inte har
tillgång till alla faktorer inte kan logga in. 

Enligt Huang, et al. (2014) är det ett problem med flerfaktorsautentisering om autentiseringsservern
inte är tillgänglig,  eller att  kommunikationen är sölig  till  servern då användaren prövar logga in.
Därför  presenterar  de  en  trefaktorsautentisering  baserad  på  en  tvåfaktorsautentisering.  Deras
lösning fungerar på det sätt att användaren först måste registrera en enhet med en MAC nyckel som
skall  användas  för  att  göra  autentiseringen,  tillsammans  med  en  tvåfaktorsautentisering  med
lösenord och smart kort. För  att logga in måste användaren använda den enhet som är registrerad
tillsammans med ett smart kort och lösenord. Säkerheten med denna typ av autentisering är stark,
användare som har tillgång till två autentiseringsfaktorer kommer inte kunna logga in utan den tredje
(Huang, et al. 2014). Figur 6 visar hur användaren först använder en (1) tvåfaktorautentisering med
lösenord och smart  kort mot autentiseringsservern, (2)  kontrollerar MAC nyckel  för att  säkra att
användaren har rättigheter att logga in.  

För att  lösa problemet med att autentiseringsservern inte är tillgänglig  presenterar  Huang, et al.
(2014) en lösning som de kallar för  SSA (stand-alone authentication). SSA går ut på att enheter som
är registrerade på autentiserings servern lagrar information som behövs vid autentisering lokalt och
krypterat. Detta gör att enheten kan autentisera sig utan tillgång till autentiseringsserver vid varje
autentiseringsförsök. 

Dinesha och Agrawal (2012) presenterar en lösning på flerfaktorautentisering till molntjänster där de
använder tre nivåer av autentisering, företag, grupp och användare. Figur 7 visar hur autentiseringen
först  sker  på  (1)  företagsnivå  genom  att  läsa  autentiseringslösenordet  och  kontrollerar  att
autentiseringen mellan organisation och molnet är korrekt. Om den är korrekt träder nästa nivå av
autentisering  in,  vilket  är  (2)  grupp,  kontrollerar  grupp  login  informationen  och  kontrollerar
autentiseringen. När grupp autentiseringen är färdig går autentiseringen över till (3) användarnivå
och  kontrollerar  användarautentiseringen  för  att  ge  rätt  behörighet  till  den  användare  som
autentiserar  sig.  Detta  gör  att  olika  användare  som  autentiserar  sig  till  molnet  kan  ha  olika
behörigheter, samtidigt krävs flera lager av autentisering vilket ökar säkerheten.
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Figur 6: Trefaktorautentisering som använder sig av lösenord, smart kort och MAC nyckel (baserad på (Huang, et al. 
2014, s. 572))



2.3 Behörighet

Om alla har tillgång till alla konton kommer obehöriga få tillgång till konton de egentligen inte skall
ha tillgång till. Det är därför fördel om det går att gruppera rättigheter i tjänsten som används för
administration av användarkonton. Exempelvis har ekonomiavdelningen tillgång till konton som är
relaterade  till  ekonomi,  lageravdelningen  har  tillgång  till  lagerrelaterade  konton.  Om
lageravdelningen har tillgång till ekonomirelaterade konton, kan de gå in och ändra saker de inte har
behörighet att göra.  Enligt Informationssakerhet.se (2011) kan det leda till att obehöriga har tillgång
och  ökad  potentiell  effekt  av  en  attack  om  inte  en  åtkomstkontrollpolicy  använts.
Informationssakerhet.se gör ett tydligt påstående där de skriver ”En åtkomstpolicy bör fastställas,
dokumenteras  och  granskas  baserat  på  verksamhets-  och  säkerhetskrav  gällande  åtkomst”
(Informationssakerhet.se, 2011, s152). Detta är något som alla organisationer borde göra för att inte
obehöriga får tillgång till något de inte skall ha tillgång till.  

2.4 Användbarhet

Användbarhet  handlar  om  hur  användaren  upplever  systemet,  Rogers,  et  al.  (2011) definierar
användbarhet  som  ”Användbarhet  är  att  säkerställa  att  interaktiva  produkter  är  lätta  att  lära,
effektivt att använda och roligt ur användarens perspektiv” (Rogers, et al. 2011, s. 19).

Mer specifikt menar Rogers, et al. (2011) att användbarhet kan brytas ner till ett antal mål, dessa mål
är:

• Effectiveness menas generellt hur väl en produkt utför det produkten skall göra. 

• Efficiency är att produkten hjälper användaren att utföra det användaren vill utföra.

• Safety handlar om att förhindra att användaren hamnar i obehagliga situationer. Exempelvis
kan det handla om att programvaran automatiskt sparar arbetet användaren arbetar på. Det
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Figur 7: trefaktorautentisering till molntjänst som ger olika rättigheter beroende på 
användarbehörghet (baserad på (Dinesha & Agrawal, 2012, s. 2))



kan  även  handla  att  programvaran  varnar  användaren  att  en  fil  är  på  väg  att  tas  bort,
programvaran behöver bekräftelse från användaren innan filen tas bort. 

• Utility är att programvaran erbjuder rätt funktionalitet som användaren behöver. 

• Learnability  handlar om hur enkelt det är för användaren att  lära sig använda systemet.
Användare vill inte lägga ner mycket tid på att lära sig använda en ny programvara (Rogers,
et al. 2011). 

• Memorability  handlar  om  hur  enkelt  det  är  för  användaren  att  komma  ihåg  hur
programvaran fungerar. Detta är extra viktigt i system där användaren använder systemet
sällan.  

2.4.1 Användbarhetstestning

Genom att använda användbarhetstestning, kan forskare eller utvecklare ta reda på hur användbart
ett system är. Med hjälp av resultatet av testningen, förstå och förbättra bristerna.  Enligt Abdul, et
al.  (2014) finns  det  fem  användbarhetskaraktärer,  vilket  leder  till  bästa  resultat  i
användbarhetstestning. Dessa är: 

1. Specifika mål för varje test

2. Riktiga användare som utför testen

3. Användarna utför riktiga uppgifter

4. Användbarhetsforskaren observerar och spelar in vad användarna gör och säger

5. Användbarhetsforskaren  analyserar  data,  diagnostiserar  problemen  och  rekommenderar
ändringar

Enligt Rogers, et al. (2011) anses det räcka att fem till 15 användare utför användbarhetstestningen.
Medan Dumas och Redish (1999) menar det räcker med tre till sex användare eller fler, där tre är ett
absolut minimum. Det Rogers, et al. (2011) samt Dumas och Redish (1999) är överens om, är att för
få användare ger sämre trovärdighet om användaren upptäckt ett problem eller inte. 

2.5 Relaterade Arbeten

Tidigare  forskning  kring  Password  Management  Systems  är  gjorda  där  forskare  prövat  förbättra
säkerheten i  systemen med krypteringsalgoritmer  (Wang & Que, 2009).  Det finns även forskning
kring användbarhet hos system, där forskare tittar närmare på hur det är möjligt att göra systemen
mer användarvänliga och effektivare att använda (Abdul, et al. 2014). 

Tidigare  under  kapitel  2.1.3  Password  Management  Systems  nämns  det  att  Wang  och  Que
(2009) tittar närmare på hur de kunde öka säkerheten hos PMS genom att implementera en Blowfish
krypteringsalgoritm. Detta relaterar endast till detta arbete på det sätt att de använder sig av PMS,
samt förklarar väl vad PMS är och hur det fungerar.

Ahlborg  och Hålsjö  (2008) undersöker  användandet  av  Single  Sign-On inom offentlig  sektor  runt
Göteborgstrakten. I undersökningen användes intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom de ville
ta reda på de bakomliggande tankarna kring SSO. Det visade sig att ingen av kommunerna använde
sig av SSO. Däremot undersökte  Ahlborg och Hålsjö (2008) även hur mycket lösenordsrelaterade
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ärenden helpdesk fick in, detta visade sig vara ett mycket stor del av deras samtal. Speciellt ökat
antal  samtal  angående  glömda  lösenord  sker  efter  långhelger  eller  semestertider.  Enligt
undersökningen tillämpar två av kommunerna periodvis byte av lösenord. 

Abdul, et al. (2014) utförde ett experiment där de undersökte hur användbart ett webbaserat system
var.  De har utfört  ett  experiment där 20 personer deltagit.  Först  intervjuades deltagarna där de
svarar  på  ett  antal  frågor  för  att  ta  reda  på  vilka  de  är,  vilka  internetanvändning  de  har  samt
deltagarnas  intresse  av  systemet.  Andra  delen  av  undersökningen  var  att  utföra  ett  en-till-en
experiment, deltagarna utförde två uppgifter samtidigt som forskaren tar tid på hur länge det tar.
Sista delen i undersökningen innefattade en intervju där deltagarna fick svara på ett antal frågor.
Resultatet visade att det fanns användbarhets problem i systemet. De presenterar en lista av förslag
som kan användas till att förbättra systemet. 
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3 Problem
Syftet  med  examensarbetet  är  att  undersöka  hur  användarvänliga  ett  urval  på  tre  Password
Management Systems är.  Det tas även upp vilka typer av autentiseringar systemen erbjuder och
vilken kryptering som skyddar informationen. 

3.1 Frågeställning

Frågeställningar för denna studie är:

• Hur användarvänliga är Password Management Systems? 

◦ Vilka typer av autentiseringsmöjligheter finns hos systemen?

Den första frågeställningen ställs över hur användaren upplever användandet av systemen. Delfrågan
är  till  för  att  svara  på  vilka  typer  av  autentiseringar  systemen  använder  för  att  bekräfta  att
användaren skall få åtkomst till den lagrade informationen.

3.2 Motivering

Mindius ser brister i hur organisationer hanterar lösenord och användarkonton. Enligt Taneski, et al. 
(2014) har lösenordshantering inte gjort en mycket behövd ändring de senaste 35 år tillbaka. 
McDowell et al. (2013), Helkala och Bakås (2013) samt Florencio, et al. (2014) nämner även att 
användare som har många olika och komplicerade lösenord gör att de skriver ner lösenordetn, eller 
använder personlig information som lösenord.  

Enligt  McDowell,  et al.  (2013) baseras lösenord vanligast på ord som finns med i ordböcker eller
personlig information som är enkelt att komma ihåg, samt att många använder samma lösenord till
flera olika tjänster. För att göra säkra lösenord menar McDowell, et al. (2013) samt Helkala och Bakås
(2013) att det behövs en kombination av siffror,  specialtecken, versaler och gemener för att öka
säkerheten, samt att använda sig av kombinationer som inte kan gissas fram. Ett exempel på hur
lösenordet ”pellets” kan göras säkrare, är att byta ut det mot ”?4Pp¤6E”. Denna ändring är gjort
systematiskt  genom att använda tangenten ett upp ett höger om det verkliga tecknet, vartannat
tecken används shift vilket ger stor bokstav samt specialtecken. Enligt  Florencio, et al. (2014) bör
lösenord helt  randomiseras  samt  att  de  inte  bör  återanvändas  till  flera  konton.  Om lösenorden
randomiseras  ökar  svårigheten  att  memorera  dem,  vilket  leder  till  att  användare  skriver  ner
lösenorden och har de tillgängliga vid datorn. Enligt Helkala och Bakås (2013) har mer än hälften som
svarat på deras undersökning inte fått vägledning hur de skall göra ett säkert lösenord då de skapade
kontot,  samt att  många av de privata kontona endast  krävde sex till  åtta tecken med endast en
teckenuppsättning.

Det kan uppstå problem vid användandet av säkra lösenord, eftersom ökad svårighet att komma ihåg
de unika säkra lösenord, speciellt om de är randomiserade.  För att kunna hantera alla olika lösenord
behöver användaren ta hjälp av diverse verktyg som hanterar speciella lösenord, exempelvis Apple´s
Keychain (apple.com/se/, n.d.).  Palm´s Secure Desktop kan också användas vid hantering av lösenord
vilket även den använder stark kryptering  (McDowell, et al. 2013). Enligt McDowell, et al. är vissa
typer av lösenordshanterare mindre säkra än andra, speciellt  osäker är vissa program som sparar
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användarnamn och lösenord i klartext i en fil på datorn helt utan kryptering, medan vissa mer säkra
lösningar krypterar uppgifterna. Enligt  McDowell, et al. (2013) finns det e-postklienter som sparar
informationen i klartext. 

Enligt  Ahlborg och Hålsjö (2008) har företag gemensamt problem med döda konton. Det vill säga
konton som ligger kvar i systemet trots att personen har avslutat sin tjänst på företaget. Detta kan
leda till en säkerhetsrisk eftersom kontot fortfarande är aktivt och möjlighet att användas. Detta är
ett problem vilket skulle minskas om organisationer använder sig av system som kan hjälpa till att
lösa problemet genom att hantera användarkonton och lösenord effektivt. Ett annat problem som
finns är att vissa användarkonton delas av flera olika anställda, hur dessa användarkonton hanteras
är en viktig del i användarkonto hantering i en organisation. Att undvika att gamla anställda kan logga
in på system från andra platser är viktig. För att undvika detta, måste organisationen byta lösenord
på de konton den personen hade tillgång till, genast efter att tjänsten avbrutits. Detta kan både vara
tidskrävande och komplicerat då det är många inblandade som måste få reda på det nya lösenordet.
Det kan även vara problematiskt att ha kontroll på vilka användarkonton den personen hade tillgång
till, hur vet man att alla lösenord är förnyade? 

Detta är problem som SSO kan hjälpa till att lösa. Resultatet av examensarbetet kommer leda till att
organisationer kan skaffa en bild över vilka system som finns tillgängliga, utifrån det värdera om ett
sådan system kan implementeras i deras organisation. De kommer få en bild över hur användar-
vänliga systemen är samt en övergripande bild hur säkra systemen är mot intrång. 

3.3 Delmål

Ett antal delmål är ställda som presenteras i tids- och prioritetsordning:

1. Denna studies första delmål innefattar att välja ut lämpliga metoder som kan användas för 
att svara på frågeställningen, utvärdera vilka hot mot validitet som finns kring vald metod 
samt hur hoten kan hanteras.  

2. Delmål två innefattar att välja ut de Password Management Systems som skall vara med i 
undersökningen. 

3. Delmål tre innefattar att skapa en mall som visar hur deltagarna skall använda systemet 
under experimentet, samt skapa ett frågeformulär. I detta delmål gäller det även att ta 
hänsyn till konstruktionsvaliditet (se Appendix C).

4. Det fjärde delmålet är att på ett etiskt och strukturerat sätt utföra experiment som ligger till 
grund till undersökningen, samt intervjua de personer som utför experimenten med de 
frågor som konstruerats i delmål två. 

5. Utifrån frågeformulären och inspelat material som samlats in under delmål tre, analysera och
tolka resultaten samt ta hänsyn till hur validitetshoten kan påverkat resultatet.

Delmål ett till fem är krav för att studien skall kunna ge svar på frågeställningarna i kapitel 3.1 
Frågeställning.
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3.4 Avgränsning

Experimenten utförs av fem personer i författarens bekantskap. Detta på grund av svårigheter att
hitta frivilliga personer i  Skaraborg där  examensarbetet i  övrigt  äger rum. Om fallet  var att  inga
svårigheter fanns att finna personer samt att personerna hade haft tid att utföra experimenten, hade
fler personer varit ett alternativ. Gruppera experimentet i fler grupper, där varje grupp är en klass av
datorvana  hade  skapat  en  bättre  bild  över  hur  datorvana  hos  användare  spelar  in  i  användar-
vänligheten hos systemen. 

Begränsningar  för examensarbetet är  gjorda där  fokus ligger  på  Password Management  Systems
eftersom det är vad Mindius är ute efter en analys av. Eftersom de övriga Single Sign-On teknikerna,
OpenID och OpenID Connect är inbyggda i webbapplikationer och webbsidor utesluts dessa.

Studien fokuserar på användarvänlighet bland Password Managment System, en liten del handlar om
säkerhet.  Mindius  ville  att  både  användarvänlighet  och  säkerhet  togs  med  i  undersökningen,
eftersom säkerhet är mycket stort område och kunde varit  ett helt eget arbete, bestämdes det i
samråd med Mindius att lägga fokus på användarvänlighet först, med lite inblick i säkerheten hos
systemen. Valet att ta med lite om säkerhet är gjorda eftersom säkerhet är en viktig del i PMS. 

Sista  avgränsningen  för  examensarbetet  är,  endast  tjänster  med  gratis  provtid  eller  är  öppen
standard tas  upp i  arbetet.  Vissa  utvalda tjänster  med krav  av  en betalning  kan förekomma om
företaget  Mindius bedömer dem tillräckligt  intressanta.  Det  vill  säga att  det finns en ekonomisk
begränsning, samt kommer endast ett urval av de system som finns vara med i undersökningen. 
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4 Metod
Då val av metod sker, är det viktigt att sätter fokus på vad det tänkta målet är och hur strukturen
kommer att vara för att uppnå målet i arbetet (Berndtsson, et al. 2008). För att åstadkomma detta
menar Berndtsson, et al. (2008) att det är möjligt att utföras i fyra steg, utveckla mål, hitta potentiella
metoder, välj metod och till sist beskriva de valda metoderna mer detaljerat.

4.1 Övergripande strategi

Detta  examensarbete  handlar  om  att  jämföra  system  som  används  vid  administrering  av
användarkonton och lösenord, arbetet är ett bidrag i form av en undersökning användarvänlighet av
Password Management Systems, samt hur säkra de är mot intrång. 

För att komma fram till svar på frågeställningarna, har experiment och intervjuer valts som metoder.
Experimenten  innefattar  ett  antal  personer  som  skall  utföra  experimenten  av  ett  antal  olika
Password Management Systems, samt intervjuas i efterhand. För att experimentet skall leda fram till
en datamängd som är använd-bart i en analys, krävs att de olika deltagarna använder en mall vid
genomförandet.  Det  ställer  även  krav  att  deltagarna  gör  sitt  allra  bästa  de  kan  vid  utförandet,
eftersom det handlar om hur enkelt  det är att  använda tjänsterna.  Om deltagarna slarvar under
experimenten medvetet får resultatet ett begränsat värde. Detta är svårt att kontrollera, författaren
litar på att  deltagarna gör sitt  bästa vid utförandet.  Intervjuer tar plats efter  varje  utförande av
experimentet där frågor kring användandet ställs. Intervjuerna spelas in för att underlätta granskning
av svaren.

En  analys  av  den  data  som  samlas  in  efter  att  experimenten  är  genomförda  skall  besvara
frågeställningarna  som  följer,  ”Hur  användarvänliga  är  Password  Management  Systems?”  med
delfrågan ”Vilka typer av autentiseringsmöjligheter finns hos systemen?”.

4.2 Kvalitativ undersökning

Valet mellan kvalitativ eller kvantitativ undersökning beror på vilken typ av studie som genomförs.
Eftersom de aktuella frågeställningarna handlar att analysera hur användarvänliga PMS är, passar en
kvalitativ undersökning väl in i undersökningen. 

Kvalitativa undersökningar bygger på ett litet urval av respondenter, därmed kräver denna studie att
ett  antal  respondenter  ställer  upp  på  att  göra  experimenten  samt  att  svara  på  frågor  under
intervjuerna.  För  att  öka kvaliteten på svaren kommer  öppna intervjuer  tillsammans med fråge-
formulär användas. Om endast frågeformulär används där respondenterna svarar på frågorna utan
att intervjuarens närvaro, kan både frågor och svar misstolkas. Kvalitativ undersökning kan också
relateras till flexibel undersöknings design, med detta menas att undersökningen kan anpassa sig till
förändringar  (Wohlin, et al. 2012). Detta gör att frågor kan omformuleras under intervjuer för att
passa  in  till  respondenten  och  det  system  som  intervjun  handlar  om,  även  experimenten  kan
omstruktureras för att bättre passa till de olika Password Management Systems olika funktioner. 
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4.3 Litteraturanalys

Med litteraturanalys menas en systematisk examination av problemet med hjälp av en analys av
publicerade källor och genomförs med ett specifikt syfte i åtanke. Detta skall inte förväxlas med den
förstudie som görs för att ta reda på vad som redan är gjort i området (Berndtsson, et al. 2008). 

Det som är problematiskt med litteraturanalys är att hitta relevant litteratur, det viktiga med den
litteratur som väljs är att den är relevant till  det som blir skrivit och att läsaren förstår varför en
specifik källa är använd (Berndtsson, et al. 2008).

4.4 Experiment

Experiment används normalt när det finns behov av kontroll, det ger möjligheten till manipulation av
beteenden direkt, exakt och systematiskt (Wohlin, et al. 2012). Vilket passar bra in i denna studie för
att besvara frågeställningarna där det behövs en kontrollerad miljö. 

Ett fast antal konton kommer användas under experimenten samt att samma dator med samma
operativsystem används under alla  experiment.  Ändring i  antal   konton eller operativsystem kan
påverka utfallet.  Vissa  applikationer stödjer  inte  alla  typer  av operativsystem, detta kan påverka
resultatet ifall en tjänst inte fungerar på någon av deltagarnas dator. Antalet konton kan påverka
resultatet då ökat antal konton kan överkomplicera hur utförandet av experimentet skall gå till, för få
konton kan göra att vissa funktioner ej fungerar.  

För att svara på alla kriterier, krävs att flera personer utför experimentet. Eftersom olika personer har
olika datorvanor, kan det variera kraftigt i vad de anser är användarvänligt. Den variabel som önskas
undersökas i ett experiment är den beroende variabel, variabeln som manipuleras kallas oberoende
variabel  (Wohlin,  et  al.  2012).  Detta  medför  att  deltagarna  som  utför  experimenten  är  den
oberoende variabeln och användarvänlighet av systemen är den beroende variabeln. Variablerna kan
ses det på det vis att, stoppa in den oberoende variabeln i experimentet och få ut den beroende
variabeln.   Eftersom  flera  personer  skall  utföra  experimentet  är  det  viktigt  att  deltagarna  utför
experimentet på samma sätt, därför har det tagits fram en mall mall (se Appendix B) som deltagarna
skall följa. 

På grund av att experimenten är tidskrävande, finns det risk att organisationer inte kan utföra dem.
Det skulle kosta organisationerna dyrbar tid. Det finns i åtanken att om flera konton som skall läggas
in i systemet tar detta längre tid, vilket skulle vara fallet i en organisation. Experimenten i denna
undersökning  ligger  till  grund  för  att  deltagarna  skall  kunna  svara  på  frågor  angående
användarvänligheten som ställ under intervjuer efter genomförandet av experimentet. 

4.5 Intervjuer

Enligt Wohlin, et al. (2012) kan intervjuer användas för att samla in data genom att ställa en mängd
fråga. Frågorna som tas upp under intervjuer handlar om det område studien är i och ställs till en
mängd  olika  personer.  Intervjuer  kan  göras  till  enskilda  personer  eller  till  grupper  av  personer
(Wohlin, et al. 2012). 

I denna studie kommer öppna intervjuer användas. Problemet med öppna intervjuer är svårigheten
att  ta  noteringar,  därmed  föreslår  Berndtsson,  et  al.  (2008) inspelning  av  någon  form  under
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intervjuerna.  Öppna intervjuer ställer krav på att rätt balans mellan generellt öppna frågor och mer
relevanta frågor till undersökningen. För att underlätta frågeställningarna används ett frågeformulär
(se Appendix A) till  hjälp under intervjuerna.  Intervjuerna kommer inträffa efter varje person är
färdig med sin behandling. 

Slutna intervjuer hade varit möjligt att använda, detta kräver att frågeformulären täcker in allt som
behövs för att få meningsfulla svar och resultat. I denna studie skulle många frågor ej vara relevanta
till  vissa  tjänster,  eftersom  alla  tjänster  inte  har  samma  funktioner.  Därmed  förkastas  stängda
intervjuer och använder istället öppna intervjuer som intervjuteknik. 

Wohlin, et al. (2012) presenterar hur intervjuer kan gå till, detta summeras i Figur 8. Modellen är
byggd efter en tolkning av Wohlins beskrivning av intervjuprocessen. (1) Först ges en presentation av
syfte  med studien,  samt en förklaring  hur  informationen som samlas  in  kommer   användas.  (2)
Introduktionsfrågor ställs för att bygga upp ett förtroende, frågorna kan handla om den person som
blir intervjuad, dessa frågor skall vara enkla att besvara. (3) Efter förtroendet är uppbyggt kan själva
huvudfrågorna ställas, dessa frågor är själva hjärtat av intervjun. (4) För att säkerställa svaren ställs
några kontrollfrågor, detta för att det inte skall finnas några missförstånd.  

 

4.6 Fallstudie

Fallstudie är en empirisk metod där målet är att undersöka samtida fenomen i dess verkliga miljö,
vilket ger en djupare förståelse av fenomenen (Wohlin, et al. 2012). Berndtsson, et al. (2008) är enig
med Wohlin, et al. om vad en fallstudie är, de påpekar även att det faktiska fall som utforskas kan för
exempel vara en organisation eller grupp i en organisation. Det som karakteriserar en fallstudie är att
det involverar ett begränsat antal fall, vilket ger möjligheten att detaljerat undersöka fenomenen.
Berndtsson, et al. (2008) rekommenderas att fallstudie används när det finns ett behov att förstå och
förklara fenomen under en verklig händelseförlopp som inte är helt förstått. 
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På grund av  brister  i  experimentell  kontroll,  samt att  fallstudie  i  denna undersökning kräver  att
organisationer tas med för  att  undersöka fenomen i  dess naturlig  miljö  väljs  fallstudie bort  från
denna studie.

4.7 Tillförlitlighet och validitet

Då undersökningar görs, är det viktigt att resultatet är trovärdigt. För att lyckas göra resultaten 
trovärdiga och valida, finns det metoder till hjälp (Berndtsson, et al. 2008). Det finns ett antal punkter
Wohlin, et al. (2012) tar upp (se Appendix C), de mest intressanta för denna undersökning är:

• Konstruktionsvaliditet -  handlar  om  hur  väl  experimentet  är  uppbyggt,  hur  väl  det  är
definierat och vilka metoder som används  (Wohlin, et al. 2012). För att minska hotet mot
konstruktionsvaliditet i experimentet skall en väl utvecklad mall (se Appendix B) användas av
personerna  som  utför  experimenten.  Ett  frågeformulär  har  utformats  (se  Appendix  A),
formuläret är till intervjuarens hjälp under intervjuerna för att enklare kunna ställa relevanta
frågor. Dessa formulär tillsammans med inspelat material används till  sammanställning av
resultaten. Eftersom alla system inte har samma funktionalitet, kommer det alltid finnas hot
mot  konstruktionsvaliditeten,  vissa  delar  av  mallen  som  skall  följas  kanske  inte  går  att
genomföra i vissa system. 

◦ Hot  mot  konstruktionsvaliditet  är  i  detta  experiment  intressant  när  det  gäller
”Experimenter expectancies”, detta hanteras genom att använda en blandad grupp av
deltagare med helt olika åsikter angående användarkontohantering. 

• Intern validitet – Denna typ av validitet är intressant när relationer undersöks. Det handla
om tillfällen där en person utför en uppgift påverkas av en faktor vilket inte medvetet är med
i undersökningen (Wohlin, et al. 2012). På grund av inlärningsmöjligheter människan har, kan
varje utförande av experimenten påverkas genom att samma person löser liknande problem
flera gånger. Detta kan leda till att svårare uppgifter som utförs senare kan upplevas enklare,
personen har lärt sig hur de skall gå tillväga för att lösa problemet. Detta strider mot intern
validitet, hantering av detta sker genom att olika personer får olika ordningar av tjänsterna
under experimenten. 

◦ Hot mot intern validitet är bland annat kompensations rivalitet ”Compensatory Rivalry”,
vilket  handlar  om  att  personer  som  får  en  mindre  attraktiv  uppgift  kan  bli  mindre
motiverad att utföra uppgiften (Wohlin et al. 2012). 

◦ Det  kan  även  handla  om  att  personer  som  får  mindre  attraktiva  uppgifter  tappar
motivation och till sist ger upp, eller utför inte uppgiften lika utförligt. Detta adresserar
Wohlin, et al. (2012) som  förbittrad demoralisering ”Resentful demoralization”.  

Kompensations rivalitet  och förbittrad demoralisering  är svåra att  undvika helt,  eftersom
varje  deltagare vet om att  det finns andra som gör liknande uppgifter.  Däremot går det
minska hotet genom att deltagarna utför uppgiften isolerat från varandra. Varje deltagare
behöver  inte  veta  vilken  ordning  de  andra  utför  uppgifterna,  vilket  skulle  minska  hotet
ytterligare. 
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◦ Eftersom personerna inte utföra uppgifterna samtidigt finns det hot mot kringspridning
eller  imitation  av  behandling  ”Diffusion  or  imitation  of  treatment”.  Wohlin,  et  al.
(2012) menar  detta  hot  förekommer  när  en  kontrollerad  grupp  får  vetskap  om
behandlingen av gruppen, eller att deltagarna imiterar andra deltagares beteenden. 

För att minska hotet mot kringspridning eller imitation av behandling kommer  deltagarna ej
att utföra experimenten vid samma tillfälle, varje behandling kommer förekomma med ett
mellanrum, vilket minskar risken att deltagarna lär sig av den som utfört sin behandling. Det
går inte att undvika helt att deltagarna har kontakt mellan experimenten, därmed kan detta
hot ej elimineras helt i detta fall. Om personerna utför behandlingen vid samma tidpunkt och
i separata rum kan hotet elimineras. Dock i detta experiment kommer intervjuer ske direkt
efter  varje  experiment  är  utfört,  därmed  kommer  inte  deltagarna  utföra  experimenten
samtidigt. 

• Extern validitet -  Handlar om förutsättningar som kan begränsa förmågan att genomföra
experimentet (Wohlin, et al. 2012). Det kan handla om att olika behandlingar använder olika
hårdvaror eller mjukvaror. För att minska hotet mot extern validitet kommer alla deltagare i
experimentet använda samma dator med samma version av operativsystem, samma version
av de system som behandlas samt samma version av webbläsare. 

• Slutsatsvaliditet - Handlar om hur trender upptäcks i resultatet (Wohlin, et al. 2012). I detta
experiment kommer det inte kunna ses en signifikant skillnad mellan ett utfall och ett annat
med hjälp av statistiska analyser eftersom intervjuerna ger kvalitativa svar. Däremot kommer
det  visa  en  indikation  om  vilka  av  systemen  som  har  minst  problem  med  att  möta  de
förväntningar som finns, samt vilka som är minst krångligt att använda. 

◦ Wohlin et al. (2012) menar det finns risk där implementationen inte är samma för varje
person som utför experimenten, detta adresserar de som Tillförlitlighet av behandling
implementation ”Reliability of treament implementaion”. För att minska detta hot ställs
systemet tillbaka till samma startläge, föregående behandlingar kan påverka utfallet av
behandlingen om miljön ej återställs. 

4.8 Etik

Ur ett etiskt perspektiv, hur arbetet kommer utföras kan leda till påverkan av systemens rykte. Detta
är ej tanken med detta arbete, därmed kommer resultatet presenteras på ett sådant sätt att det ej
kan  låta  kränkande  eller  nedlåtande.  Att  ha  i  åtanken  är  att  endast  ett  fåtal  personer  deltar  i
experimentet och att dessa ej kan tala för all befolkning som kan ha nytta av tjänsterna. För att
minska risken att resultatet visas nedlåtande för någon tjänst, konstrueras frågor på ett sådant sätt
att de är personligt ställda. De svarar endast för sig själv, hur de själva tycker tjänsten är att använda
och svarar ej för andras tycke. 

För att öka intresset hos deltagarna, är det viktigt att deltagarna får en introduktion till vad som är
gjorts i arbetet och varför det är viktigt att de är med i undersökningen. Detta leder till att deltagarna
förstår varför de är med och därmed ökar entusiasmen att göra ett bra arbete under experimenten.
Eftersom inspelning under intervjuer används är det mycket viktigt att deltagarna blir informerade
om detta innan intervjuerna startar. 
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Materialet  användas endast  till  sammanställning  av  resultat,  materialet  kasseras  efter  uppsatsen
blivit  godkänt  eller  avslutats  av  andra  grunder.  Materialet  kommer  inte  delas  ut  till  andra  och
kommer hållas konfidentiellt under materialets livslängd. 

4.9 Kriterier

Mindius  har  ställt  ett  antal  kriterier  som  sedan  granskats  och  hör  i  stora  drag  ihop  med
användbarhets målen ställda i  kapitel  2.2 Användbarhet. Med hjälp av dessa kriterier och målen
presenterade i kapitel 2.4 Användbarhet, har ett antal kriterier tagits fram som anses relevanta till
undersökningen.  

Kriterierna är som följer:

• Säkerhet 

◦ Minimerat hot mot intrång

◦ Säker inloggning med flera autentiseringsmöjligheter

◦ Säkert krypterad information

• Enkel att implementera i organisationen

• Enkel att lära sig använda

• Enkel att använda

• Enkel att administrera

◦ Enkelt att lägga till och ta bort konton

◦ Enkelt att ändra lösenord på konton

◦ Gå att gruppera behörigheter

◦ Enkelt att lägga till/ ta bort rättigheter för enkla personer

◦ Om en anställd slutar jobba i organisationen skall man enkelt kunna ta bort alla konton
som är kopplade till den personen

När det gäller säkerhet har målet om säkerhet i kapitel 2.4 Användbarhet tagits med i åtanken. Det
handlar om att popupfönster inte skall täcka viktig information för användaren, men även att man vill
minimera  hotet  mot  intrång  genom  att  använda  ett  säkert  inloggningssystem.  Användaren  skall
känna sig trygg i att lagra inloggningsinformation. Genom att använda flerfaktors-autentisering (se
2.2.1 Autentisering) går det att minska hotet mot intrång eftersom användaren behöver bekräfta sin
identitet i flera steg. Minskat hotet mot intrång gör även att vandalism minskas eftersom det blir
svårare för personer att göra skada.
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5 Genomförande
Denna  del  innehåller  information  gällande  hur  undersökningen  genomförts  såsom  konceptuell
modell, val av Password Mangaement Systems, skapande av frågor, skapande av experiments mall
samt vilka verktyg som använts.

5.1 Konceptuell modell

För att kunna visa hur det kan se ut i verkligheten vid användning av Password Management Systems
i organisationer, har en konceptuell modell konstruerats.  Johnson och Henderson (2002) beskriver
konceptuell modell som en detaljerad beskrivning över hur ett system är organiserat och används.  

Den konceptuella modellen som tagits fram och presenteras i Figur 9, är en uppfattning över hur
Password  Management  Systems  kan  användas  inom  en  organisation.  Ledningen  tar  det  stora
ansvaret  att  administrera  eller  ger  en  anställd  de  har  förtroende  för  ansvaret  att  administrera
systemet och utbilda personalen att använda systemet. Ledningen har som de andra anställda nytta
av att använda systemet. Personal har endast rättigheter att använda systemet, de kan inte lägga till
ta bort eller på något vis manipulera delningen av användarkonton. Detta på grund av säkerhets-
risker.

Administration av systemet handlar om, kontroll över de användarkonton som finns, uppdatering av
lösenord, vilka anställda som finns med i systemet, grupper med delade konton samt se till att det
inte finns döda konton. 

5.2 Val av system

För att  välja  vilka system som skall  vara med i  undersökningen har önskemål från Mindius samt
system från Henry (2015) post på lifehacker.com tagits med i besluten. I första hand har önskemålen
från  Mindius  värderats.  Systemen  undersöktes  först  på  deras  hemsidor  för  att  titta  på  vad  de
erbjuder samt hur de används. Därefter prövades systemen innan valet fastställdes, detta för att
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säkerställa  att  systemet fungerar och kan användas i  undersökningen.  Pollen och inlägget  Henry
(2015) lagt upp på lifehacker.com används endast som tips då valet av de systemen gjordes. 

• LastPass – valet av lastpass gjordes då systemet var ett önskemål från Mindius samt det
populäraste systemet i pollen som var med i (Henry, 2015) post på lifehacker.com. 

• KeePass – ansågs vara tredje populäraste systemet enligt  (Henry, 2015) poll, systemet har
öppen  källkod  och  därmed  ansågs  vara  intressant  att  vara  med  i  undersökningen.  Det
intressanta att ta med KeePass är att se hur det ställer sig mot de kommersiella systemen. 

• Dashlane –  ansågs  vara  ett  av  de  minst  populära  systemet  enligt  Henrys  poll,  systemet
ansågs intressant efter att författaren prövat använda det. Dashlane täcker även in flera av
kriterierna i kapitel 4.9 Kriterier, systemet ansågs även intressant av Mindius.  

Valen av system är gjorda utifrån Henrys post på lifehacker.com, förslag från Mindius. Ytterligare
system prövades av författaren innan beslut av just de tre systemen gjordes.  Onelogin.com (2015)
och Okta.com (2015) var system som uteslöts eftersom dessa ej var lämpliga till undersökningen. De
krävde registrering av en organisation vilket skapade problem under skapande av konton på deras
system.  OneLogin hade även begränsat vilka applikationer som gick att lagra inloggningsinformation
till, för att lägga till fler föreslås dessa till  OneLogin som granskar och lägger till applikationen om de
vill.

5.3 Mallkonstruktion

En mall är konstruerad (se Appendix B) genom att systematiskt gå igenom de kriterier som ställts.
Varje steg i mallen är en del av kriterierna. Vilket leder till att något av systemen som undersöks
kanske inte kan utföra alla steg. På grund av detta finns det hot mot konstruktionsvaliditet av mallen.
Detta hanteras genom att personen som utför experimentet blir informerad om vilka system som
utesluter vissa steg.  Mallen har även konstruerats med hänsyn till  den konceptuella  modell  som
konstruerats (se 5.1 Konceptuell modell), detta för att komma så nära en organisations användande
av systemen som möjligt. Fokus ligger helt på ledningssidan av modellen, med utesluten utbildning.

Varje steg i mallen är rankad efter den ordning som de skall utföras, vilket strider mot intern validitet
(se 4.7 Tillförlitlighet och validitet). Eftersom systemen fungerar på liknande sätt gör det att sista
systemet blir per automatik enklare än första systemet deltagaren prövat på, detta för att deltagaren
har  lärt  sig  hur  systemen  fungerar.  För  att  minska  detta  hot  kommer  varje  deltagare  utföra
experimentet i olika ordningar på systemen. Alla kommer använda samma mall vilket de utgår ifrån
för att minska hotet mot konstruktionsvaliditet.  För att säkerställa att mallen går att följa har den
blivit provad att användas innan den fastställdes. 

Nedan listas de olika delarna i mallen, vilka kriterier de täcker in:

• Logga in på tjänsten – handlar om att deltagaren skall förstå hur inloggningen fungerar, det
handlar om vilken typ av autentisering som används vid första inloggningen. Inloggning är en
del av säkerhetskriteriet, täcker in ”Autentisering” 

• Lägga  till  konton –  är  en  del  av  administrationskriteriet,  för  att  deltagaren  skall  få  en
överblick  hur  enkelt  det  är  att  lägga till  flera  konton  i  systemet.  Täcker  första  delen  av
delkriteriet ”Enkelt att lägga till och ta bort konton”
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• Logga in på något av tjänsterna – hör i huvudsak till användaren av systemet, täcker kriteriet
”Enkel att använda”

• Ändra lösenord – är en del av administrationskriteriet, täcker delkriteriet ”Enkelt att ändra
lösenord på konton” 

• Dela ett konto – är en del av administrationskriteriet, täcker delkriteriet ”Enkelt att lägga
till/ ta bort rättigheter för enkla personer”

• Ta bort delningen – är en del av administrationskriteriet, täcker andra delen av delkriteriet
”Enkelt att lägga till/ ta bort rättigheter för enkla personer”

• Ta bort alla konton – är huvudsakligen för att underlätta för nästa experiment och är en del
av  administrationskriteriet,  täcker  även  in  delkriteriet  ”enkelt  att  lägga  till  och  ta  bort
konton”

5.4 Frågekonstruktion

Det kommer användas både öppna frågor och stängda frågor i undersökningen. Enligt Wohlin, et al.
(2012) är  öppna  frågor  där  det  finns  en  bred  mängd  svar,  stängda  frågor  är  när  det  finns  ett
begränsat antal svar. För att underlätta intervjuerna och minska hotet om tillförlitlighetsåtgärder (se
Appendix  C)  har  frågor  förberetts,  vilket  gör  det  lättare  att  ställa  frågor  som  är  relevanta  till
undersökningen. 

Frågorna förbereddes  genom att  först  prova  använda systemen med hjälp  av  experimentmallen
flertalet gånger. Frågorna skall täcka in vad som anses vara viktigt i denna undersökning, vilket är att
ta reda på hur enkelt vissa uppgifter var att utföra. För att säkerställa att frågorna är av värde, har
vissa av målen för användbarhet (se 2.4 Användbarhet) varit i åtanke. Effectiveness, Efficiency, Utility
och  Learnability  är  de  mål  som  anses  vara  till  stor  vikt  i  denna  undersökning,  därför  fokuserar
frågorna kring dessa användbarhetsmål.

Svaren på de stängda frågorna kommer vara i skala mellan ett till fyra, där ett är svårt och fyra är
enkelt. Dessa typer av svar är intressanta om exempelvis frågor ställs hur enkelt någonting var att
utföra. En fråga kan lyda, ”hur enkelt var det att lösa problemet?”. Ett svar på sådan fråga kan leda till
ett svar som ”svårt” eller ”enkelt”, dessa svar behöver omformuleras genom att ställa en följdfråga.
Följdfrågan kan formuleras som ”om man skulle sätta det i skala ett till fyra, ett svårt och fyra enkelt,
hur enkelt anser du det var att lösa problemet?”. Detta gör att respondenten behöver tänka till, detta
på grund att inget medelsvar finns, respondenten måste välja sida om det var lättare eller svårare.
Andra orsaken till denna typ av svar är att det skall vara enkelt att tolka och sammanställa svaren till
ett resultat. Om en deltagare tycker att en uppgift är svår att genomföra och ger ett betyg för det,
behöver inte  betyda att  nästa  deltagare  som ger  samma betyg  tycker  att  uppgiften var  svår  på
samma sätt. Betygsättningarna används endast för att göra en uppskattning på hur enkelt eller svårt
något var att utföra för just den deltagaren och kan inte generaliseras. Det som är mer intressant i
denna undersökning är svaren som blir en diskussion mellan respondent och intervjuaren, vilket ger
kvalitativa svar.

Det kan vara svårt för respondenten att svara på frågor utan att reflektera mot andra system som de
använt (se mono-operation partiskhet, Appendix C).  För att lösa detta problem kommer frågorna
formuleras där respondenterna får reflektera mellan de system som de använt under experimentet.
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Ett exempel på en sådan fråga är ”hur enkelt var det att lösa problemet med system1, jämfört med
system2 och 3?” Detta leder till  att respondenten kan reflektera mellan de system de använt för
svara på frågan och ger på så sätt kvalitativa svar över tankegången eller diskussionen som blir.
Problem  uppstår  eftersom  respondenten  måste  komma  ihåg  hur  de  tidigare  systemen  var  att
använda. Detta kan lösas genom att intervjuaren diskuterar tillsammans med respondenten kring
systemen dock strider detta mot ”fiskning och felprocent” (se Appendix C), men löses på det sätt att
intervjuaren prövar undvika till största möjliga mån att påverka svaren. Fiskning kan ske omedvetet
av intervjuaren vilket inte kan påverkas utan att avsluta diskussionen, det är respondenten som skall
vara i fokus och intervjuaren skall bara föra diskussionen framåt.

Det är viktigt under intervjuer att börja med enklare frågor för att bygga upp ett förtroende mellan
intervjuaren och respondenten. Strukturen för de inledande frågorna är som följer:

• Eftersom olika personer har olika erfarenheter inom dator-användning är det viktigt att veta
vilken erfarenhet respondenterna har. För att göra detta på enkelt möjliga sätt har en fråga
konstruerats, där respondenten svarar på en skala 1-4 hur stor datorvana den har. Där svar 1
menas  låg  datorvana,  läser  nättidningar  eller  liknande.  Svar  4  menas  hög  datorvana,
programutveckling eller liknande. 

• Det kan vara intressant för undersökningen att få en överblick hur många användarkonton
respondenten har. Därmed har det tagits fram en fråga där respondenten svarar på det.

• Det kan spela stor roll om deltagaren redan använt liknande system tidigare, eller använder
det system som är med i undersökningen. Därmed har en fråga tagits fram där respondenten
svarar på det. 

De huvudfrågor som tagits fram och fokuserar på efficiency och learnablity (se 2.4 Användbarhet)
följer en struktur, de innefattar både öppna och stängda frågor. Strukturen för de öppna frågorna är
följande: 

• Hur enkelt var det att lägga till flera konton till [SystemX], jämfört med de andra systemen?

• Hur enkelt var det att lära sig använda [SystemX], jämfört med de andra systemen?

• Hur  enkelt  var  det  att  använda  [SystemX]  för  att  automatiskt  hämta  information  vid
inloggning?

Vissa frågor som kommer ställas ger ja, nej eller vet ej svar. Dessa typer av frågor är stängd  frågor,
vilket innebär att det finns en begränsning på vad som kan ges som svar. Dessa frågor fokuserar på
utility (se 2.4 Användbarhet) och följer strukturen: 

• Går det att gruppera behörigheter?

• Går det att flera personer delar på konton kopplade till systemet?

• Går det att lägga till/ ta bort rättigheter för enstaka personer?

• Går det ta bort alla konton som är kopplad till en person?

• Hanterar systemet lokala tjänster, (inloggning på programvara)?
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Avslutande  frågor  ställs  där  respondenten  behöver  tänka  till  och  reflektera  mellan  de  andra
systemen de provat på. Jämföra och ge svar angående administration av systemen, samt om de kan
tänka sig börja använda något av systemen i framtiden. Riktlinjen för dessa fråga är följande:

• Hur enkelt var det att administrera [SystemX] i helhet, jämfört med de andra systemen?

• Kan du tänka dig börja använda något av systemen?

Frågan ”Hur enkelt var det att administrera” är tanken att en diskussion skall  förekomma mellan
intervjuaren och respondenten kring användbarhetsmålet effectiveness (se 2.4 Användbarhet), där
respondentens tankar och åsikter är i fokus.

Med tanke på hotet ”tillförlitlighet av behandlings genomförandet” (se Appendix C) är det svårt att
skapa frågor till öppna intervjuer så att alla deltagare upplever intervjuerna lika. Det handlar om att
första deltagaren som intervjuas upplever frågorna som ställs på ett sätt medan sista deltagaren
upplever frågorna på ett annat sätt eftersom intervjuaren känner sig mer bekväm att hålla intervjuer.
På grund av detta är det viktigt att ställa så liknande frågor till alla deltagarna. Om intervjuaren är
nybörjare när det gäller att hålla intervjuer, så är det viktigt att öva på att hålla intervjuer inför andra
innan de riktiga intervjuerna startar för att minska detta hot. 

5.5 Verktyg

Microsoft Visio används vid konstruktion av diagram vilket används i arbetet.  LastPass.com (2015),
Dashlane.com (2015),  KeePass.info (2015) är de Password Management Systems som användes i
undersökningen. Vid konstruktion av diagram har Libre Office Kalkylblad använts. Vid inspelning av
intervjuer  användes  Sound  Recorder  Version  6.3  (Build  9600).  Webbläsaren  Google  Chrome
användes under experimenten.

De versioner av Password Management Systems som användes är:

• LastPass Chrome Toolbar version 3.1.97, byggd 2015.03.25

• Dashlane programvara hade version 3.2.5

◦ Dashlanes Chrome Toolbar hade version 3.2.5.15987

• KeePass 2.28 utgåvan

5.6 Experimentgenomförande

Experimenten  genomfördes  av  deltagarna  i  deras  hemmamiljö.  Varje  deltagare  fick  en  kort
introduktion  till  vad  arbetet  handlar  om,  hur  experimentet  kommer  gå  till  samt  varför  deras
deltagande är viktigt innan experimentet började. Tabell 1 visar vilken ordning varje deltagare hade
på systemen vid experimentet.
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Tabell 1: Ordning av system vid genomförande av experiment

Deltagare System 1 System 2 System 3

Deltagare 1 LastPass Dashlane KeePass

Deltagare 2 Dashlane LastPass KeePass

Deltagare 3 KeePass LastPass Dashlane

Deltagare 4 LastPass KeePass Dashlane

Deltagare 5 KeePass Dashlane LastPass

Deltagarna fick  i  första hand själva  göra sitt  bästa  att  följa  experimentmallen,  frågor ställdes till
författaren  när  oklarheter  uppstod  i  genomförandet.  När  oklarhet  uppstod  omformulerade
författaren steget i mallen för att förtydliga. Om en deltagare ej klarade av att genomföra en del av
mallen, gav författaren handledning hur deltagaren skall gå tillväga. 

5.7 Intervjugenomförande

Innan de riktiga intervjuerna började hade författaren övat på att hålla intervju med andra personer
som inte är med i  undersökningen. Detta för att minska hotet att sista deltagaren upplever frågor
och svara på ett sett jämfört om den personer hade varit den första som intervjuats (se tillförlitlighet
av behandlings genomförandet, Appendix C). 

Intervjuerna inträffade efter  var  enkel  deltagare  hade  gått  igenom både LastPass,  Dashlane och
KeePass. Detta medförde att deltagarna kunde relatera mellan de tre systemen och se skillnader.
Intervjuaren  hade  ett  frågeformuläret  (se  Appendix  A)  till  hjälp  under  intervjuerna  och  fyllde  i
betygen deltagarna gav systemen allteftersom respondenten svarade på frågorna. 

Intervjuaren började med att påminna respondenten att intervjun spelas in. Sedan började själva
intervjun genom att ställa de inledande frågorna för att få en grundläggande bild över datorvana och
tidigare erfarenhet av liknande system. De inledande frågorna var enklare att svara på och fungerade
som en enklare ingång till intervjuerna. Efter de inledande frågorna ställdes huvudfrågor och till sist
ställdes de avslutande frågorna, vilket var mer relaterade till användarvänlighet.

Intervjuaren ställde frågorna till  respondenten som fick svara för sig själv,  intervjuaren prövade i
första hand att inte påverka svaren. När intervjuaren såg eller hörde att respondenten inte förstod
frågan, förtydligade intervjuaren frågan genom att omformulera frågan eller förklarade vad frågan
relaterar till i det experiment som genomförts.
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6 Resultat och Analys
Detta kapitel innehåller resultat och analys av delmålen presenterade i kapitel 3.3 Delmål. Delmål ett
hör till kapitel 6.1 Metod, delmål två till kapitel 6.2 System, delmål tre till kapitel 6.3 Frågeformulär
och mall, delmål fyra och fem hör till kapitel 6.4 Användarvänlighet och kapitel 6.5 Säkerhet.

Experimenten och intervjuerna utfördes mellan 1 april 2015 till 6 april 2015. Totalt har fem deltagare
deltagit, alla deltog i intervjuer efter de var klar med sitt experiment. LastPass och Dashlane hade
plugin till webbläsaren vilket förenklade användandet,  KeePass hade inte ett plugin som fungerade
till webbläsaren vid genomförandet av experimenten.  

6.1 Metod

Delmål  1  handlar  om  att  granska  vilka  metoder  som  går  att  använda  för  att  få  svar  på
frågeställningarna  presenterade  i  kapitel  3.1  Frågeställning.  Efter  att  granskat  för  och  nackdelar
mellan  ett  antal  möjliga  metoder  (se  4  Metod)  som  skulle  kunna  användas  för  att  få  svar  på
frågeställningarna valdes  Experiment  samt intervjuer.  När  det  gäller  hot  mot  validitet  har  intern
validitet  samt  extern  validitets  (se  4.7  Tillförlitlighet  och  validitet)  tagits  tagits  med  i  besluten.
Validitetshoten har till största förmåga prövat hanteras genom att ha dem i åtanke under planering
av experimenten och intervjuerna. 

6.2 System

Delmål  2  handlar  om  att  välja  ut  de  Password  Management  Systems  som  skall  vara  med  i
undersökningen. Efter att granskat ett antal system och tittat på möjligheterna för att sätta upp en
experimentell miljö runt de systemen valdes LastPass, Dashlane och KeePass. Dessa system passade
bäst in i experimentet då inget av systemen krävde att en organisation registrerades, samt att inget
av systemen krävde någon form av betalning för att kunna användas i experimentet.  Kapitel 5.2 Val
av system tar upp mer detaljerat hur valen gjordes.

6.3 Frågeformulär och mall

Delmål 3 handlade om att skapa ett frågeformulär som skulle stå som hjälp under intervjuerna efter
experimentet  var  utfört  av  var  enkel  deltagare.  Detta  formulär  finns  med  i  Appendix  A,  vilket
innefattar ett antal inledande frågor, huvudfrågor och avslutande frågor. Delmål 3 handlade även om
att skapa en mall som användes under experimenten av deltagarna. Mallen presenteras i Appendix B,
vilket innehåller sju steg deltagarna skall genomföra för att kunna svara på frågorna som ställs under
intervjuerna. 

Några av deltagarna ansåg att frågorna sju och elva i frågeformuläret var svåra att besvara. 

• Fråga sju handlar om att ge svar om det går att gruppera behörigheter vilket kan vara svår att
tolka. Intervjuaren förklarade att det handlar om det  går att placera ett användarkonto på
flera platser i olika mappar i systemet och dela de konton som finns med i den mappen till
olika användare. På detta vis går det att gruppera användarkonton och ge olika användare
behörighet till denna grupp av konton. 
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• Fråga elva ansågs vara svår att svara på eftersom experimentet inte utnyttjade premium
konton på de system som var med i undersökningen. Gratisversionen av systemen användes i
undersökningen, vilket inget av systemen hanterade programvaruinloggning på ett effektivt
sätt.  Alla  system krävde  att  deltagarna  manuellt  hämtade  inloggningsinformationen  från
systemen för att logga in på programvaran. 

6.4 Datorvana

Datorvana varierade kraftigt mellan deltagarna, alla hade olika bakgrunder och använde datorer på
olika sätt i sin vardag. Tabell 2 visar vilka datorvanor deltagarna har. Datorvana har skala 1-4, 1 låg
datorvana, läser nättidningar eller liknande och 4 hög datorvana, utveckling av programvara eller
liknande.

Deltagare 1 och 3 med datorvana 1 hade mycket låg datorvana, båda var väl medveten om detta. De
använder  datorer  mest  till  att  läsa  nättidningar,  titta  runt  på  annonser  eller  liknande.  Medan
deltagare 4 hade något högre datorvana än deltagare 1 och 3. Deltagare 4 sa: 

Jag använder datorn till att surfa på blocket och betala räkningar 

medan deltagare 2 sa: 

Jag använder dator främst vid ljudinspelning och ljudredigering efter musikinspelning samt
öka datorns prestanda genom att begränsa vad som körs i bakgrunden. 

Deltagare 5 som var mer datorvan, har varit med och utvecklat programvara tidigare. Deltagaren var
medveten om att datorvanan deltagaren hade inte är den högsta, men den låg under utveckling. Det
deltagare 5 sa angående datorvana var: 

Jag är medveten om att min datorvana inte är absolut högst, ju mer jag lär mig desto mer
inser jag att vad jag inte kan.

Deltagarna fick frågan om hur många användarkonton de tror sig ha på olika tjänster ute på internet.
De flesta ansåg sig ha relativt lågt antal konton aktivt,  medan några hade högre antal användar-
konton.  Det kan handla om ovisshet över hur många konton användarna faktiskt  har på nätet.  I
denna studie har denna information ingen större betydelse. 

Däremot där deltagaren fick svara på om de använt liknande system tidigare, kan spela en större
betydelse i denna studie. Det poängterades att webbläsarnas funktion att spara lösenord räknas in,
detta påpekades på grund av deltagarnas mindre kunskaper inom Password Management Systems
för att minska misstolkning. Det var endast deltagare 5 som hade använt liknande system tidigare. 
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Tabell 2: Datorvana hos deltagarna
Datorvana Användarkonton Tidigare kunskaper

Deltagare 1 1 4 nej
Deltagare 2 3 5 nej
Deltagare 3 1 3 nej
Deltagare 4 2 15 nej
Deltagare 5 4 30 ja



6.5 Användarvänlighet

Deltagarna  fick  under  intervjuerna  frågor  angående  hur  enkelt  det  var  att  lägga  till  konton  till
systemen, lära sig använda systemen och hur enkelt det var att använda systemen för att hämta
information vid inloggning.  Diagram 1 till 4 visar svaren från deltagarna, betygsskalan är 1-4, 1 är
svårt och 4 är enkelt. Dessa svar är endast till för att visa vad denna grupp av deltagare tycker och det
går inte dra några statistiska slutsatser kring betygsättningen. Det som är intressant är deras åsikter
kring systemen och inte själva betygsättningen som bara är till för att enkelt visualisera deras tankar
om systemen. 

6.5.1 Upplärning

Diagram 1 visar hur enkelt deltagarna upplevde det var att lära sig använda systemen. Dashlane
ansågs vara det enklaste systemet, medan Lastpass ansågs vara något otydlig till en början. KeePass
som inte hade webbläsartillägg ansågs vara det svåraste systemet att lära sig använda för just denna
grupp av deltagare. 

Deltagare 1 ansåg att det går lära sig använda alla systemen, den lägre datavanan sätter hinder hur
enkelt det är att lära sig använda systemen med orden: 

Nog tror jag det går att lära sig använda alla, dock blir det lite fel då ingenting egentligen är
enkelt för mig då jag inte har någon speciell datorvana. Allt är mer eller mindre svårt, men
KeePass var svårare än de andra.

Deltagare 3 hade samma tankegång som deltagare 1, alla systemen var något krångliga på grund av
den låga datorvanan.  Men KeePass  stack  ut  och var  svårare  än de andra,  därmed ansåg de att
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Diagram 1: Hur enkelt var det att lära sig använda [SystemX], jämfört med de andra 
systemen? Skala 1 till 4, 1 svårt och 4 enkelt.
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LastPass och Dashlane fick en tvåa i enkelhet medan KeePass fick etta. Deltagare 2 hade en annan
uppfattning över hur enkla systemen var att lära sig använda, deltagare 2 sa: 

LastPass tycker jag är det svåraste, just för sitt moderna gränssnitt. 

I och med denna kommentar var tanken att deltagaren inte hade nog kunskaper i systemdesign, över
vad modernt gränssnitt är och inte. Intervjuaren ansåg att Dashlane har något modernare design än
LastPass. Deltagare 2 står kvar på sin tanke om att LastPass var svårare just för sin moderna design,
och gav kommentar angående Dashlane:

Dashlane var jättebra och får lätt en fyra, jag håller med att Dashlane är ännu mer modern
än LastPass med. Det var enklare att komma igång just för att Dashlane hade pilar som
guidade användaren att komma igång att använda tjänsten på ett enkelt sätt. 

Flerparten  var  enig  att  KeePass  var  det  svåraste  systemet  att  lära  sig  använda,  det  var  endast
deltagare  5  som tyckte  systemet  var  något  enkelt  att  lära  sig.  Detta  beror  till  stor  grad på den
kunskap deltagaren hade med liknande system. Deltagare 5 poängterade att deltagaren har prövat
på KeePass tidigare och därmed blir det enklare att lära sig använda systemet på nytt jämfört med
andra som inte använt det tidigare. I medel var Dashlane det system deltagarna tillsammans tyckte
var enklast, deltagarna med lite högre datorvana tyckte att systemet var mycket enkelt att lära sig
använda Dashlane. Deltagare med lägre datorvana hade problem med alla system mer eller mindre.  

6.5.2 Lagring av kontoinformation

Diagram 2 visar att Dashlane ansågs vara lättast att lägga till konton till, medan KeePass tydligt var
det svåraste alternativet. Flera av deltagarna ansåg att Dashlane och LastPass var mycket lika i hur
lagring av konton fungerade, men ansåg att Dashlane var något enklare. 
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Diagram 2: Hur  enkelt var det att lägga till flera konton till [SystemX], jämfört med de andra 
systemen? Skala 1 till 4, 1 svårt och 4 enkelt.
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Dashlane ansågs vara enklast över lag mellan deltagarna. Deltagare 2 sa: 

LastPass var något krångligt och får då en tvåa, medan Dashlane var superenkelt och får
därför en fyra. Medan KeePass såg ut som många andra äldre programvaror jag är van att
använda och därmed enklare än LastPass. 

Medan deltagare 1 som hade lägre datorvana tyckte det var enklare med LastPass och Dashlane,
medan KeePass var alldeles för tekniskt och sa under intervjun:

LastPass gick bra att lägga till konton, men något otydlig i när programmet upptäcker att ett
nytt användarkonto använts. Medan  Dashlane var betydligt tydligare, med ett fönster som
kom fram då nytt konto användes. KeePass är allt för tekniskt, mer risk att jag snubblar på
vägen, glömmer något moment eller gör något fel.

Deltagare 4 som hade högre datorvana än vad deltagare 1 och 3 hade tyckte lika som de att LastPass
var  något enkel,  men kunde varit  tydligare  då nytt  användarkonto använts.  Han tyckte  dock att
KeePass var alldeles för komplicerat och sa: 

KeePass förstod jag inget av, hade jag kunnat ge svar noll hade jag gjort det.

Deltagare 5 ansåg däremot att LastPass och Dashlane var likvärdiga i hur enkelt det var, de hade två
olika sätt att ge frågan om man ville lägga till det nya kontot i systemet eller inte. LastPass var något
diskret med en rad överst på webbläsarens fönster medan Dashlane hade ett popupfönster mitt på
skärmen. Bägge är bra på sitt sätt, LastPass är bra på det viset att det inte döljer saker i onödan.
Medan Dashlane  är  bättre  på  att  uppmärksamma användaren  att  ett  nytt  konto  använts  ansåg
deltagare 5. 

6.5.3 Använda

Diagram 3 visar hur enkelt deltagarna upplevde att tjänsterna var att använda för att logga in på olika
hemsidor. 
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Diagram 3: Hur enkelt var det att använda [SystemX], för att automatiskt hämta information
vid inloggning? Skala 1 till 4, 1 svårt och 4 enkelt.
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Diagrammet visar tydligt vilket system deltagarna inte tyckte var enkelt att använda för att hämta
information  från  systemet  vid  inloggning  på  ett  konto.  Både  LastPass  och  Dashlane  hämtade
automatiskt information och fyllde i  användarnamn och lösenord på ett enkelt och effektivt sätt.
Med  KeePass  var  användarna  tvungna  att  använda  en  funktion  i  programvaran,  vilket  fyllde  i
användarnamn  och  lösenord  på  den  plats  användaren  markerat  just  innan.  Detta  gjorde  att
användarna lätt kunde göra misstag och markerat ett sökfält eller annat där informationen då fylldes
i. 

Detta ökade risken att användare av systemet skickar informationen av misstag med ett meddelande
eller liknande vilket är en stor säkerhetsrisk vid användandet. Dashlane ansåg flera deltagare var
lättare  eftersom  den  hade  förinställt  inställningar  att  automatiskt  fylla  i  inloggningsfältet  och
automatiskt trycka på inloggningsknappen vid besök av registrerad hemsida. Denna funktion finns på
LastPass, användare av LastPass behöver ställa in automatiskt inloggning manuellt.  

Deltagare 5 hade synpunkter angående skillnaden mellan Dashlane och LastPass:

Att Dashlane automatiskt loggar in på hemsidan då den besöks är bra om man endast har
ett  konto,  vad  om  man  använder  fler  konton  på  den  hemsidan?  Det  skulle  göra  mig
frustrerad om systemet automatiskt loggade in på ett av kontona utan att fråga om vilket. 

Problemet undersöktes tillsammans med Deltagare 5, genom att prova logga in på en hemsida varav
deltagaren lagrat två olika användarkonton. Vid inloggning på hemsida med flera användarkonton
med Dashlane visade det  sig  att  användaren får  upp en  ruta  med val  om vilket  användarkonto
användaren vill logga in med. Användaren behöver endast klicka på det användarnamn användaren
vill använda, systemet sköter resten och loggar in automatiskt. Detta svarade på frågan deltagare 5
hade. 

6.5.4 Administration

Diagram  4  visar  hur  enkelt  användarna  upplevde  systemen  var  att  administrera.  Frågan
respondenterna fick var, ”hur enkelt var det att administrera [SystemX] i  helhet, jämfört med de
andra systemen?”. Intervjuaren lade till för att förtydliga frågan ”Det handlar om exempelvis byte av
lösenord, dela konton med andra, ta bort och lägga till konton, gruppera konton och så vidare”.  
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Deltagarna med lägre datorvana var överens att KeePass var det svåraste systemet att administrera.
Dashlane var något lättare att administrera gentemot LastPass för deltagarna, detta beror till stor
grad  till  det  enkla  gränssnittet  och  tydliga  hänvisningarna  när  en  ny  deltagare  börjar  använda
systemet. KeePass fick bättre betyg av deltagare med högre datorvana, vilket anas på grund av att
KeePass har fler inställningsmöjligheter. Deltagare 2 hade ett bra argument där deltagaren sa:

Dashlane var bättre vid byte av lösenord på konton eftersom systemet gav val om lagring av
det nya lösenordet direkt då man valt att byta lösenordet och inte före. LastPass lagrade
lösenordet före det faktiskt blev bytt på hemsidan. LastPass var också krångligt då systemets
popupfunktion vid  generering av slumpmässigt  lösenord täcker  viktiga  delar  av  fönstret,
försvinner inte först om man klickar bredvid vilket ökar risken att man gör klickar fel. 

Detta problem uppmärksammades också av deltagare 5 vilket hade högre datorvana, även van vid
utveckling av system och därmed tittade på systemen med ett mer kritiskt tänkande.  

6.5.5 Övergripande Användarvänlighet

För  att  kunna svara  på  frågeställningen ”Hur enkla  är  systemen att  använda och administrera?”
sammanställs  alla  resultat  från  ovanstående  diagram.  Resultatet  av  användarvänligheten  är
sammanställt i Diagram 5. Det högsta betyg en tjänst kan få är 16, lägst är 4 eftersom deltagarna
minst kunde ge betyg 1. 
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Diagram 4: Hur enkelt var det att administrera [SystemX] i helhet, jämfört med de andra 
systemen? Skala 1 till 4, 1 svårt och 4 enkelt.
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Diagram 5 visar att deltagarna ansåg Dashlane var överlag det enklaste systemet att använda och
administrera. KeePass var det minst populära systemet bland deltagarna medan LastPass hamnade i
mitten enligt denna grupp av deltagare. LastPass och Dashlane fick högsta möjliga enkelhets betyg av
deltagare 5, medan KeePass halkade efter på grund av de höga valmöjligheter vilket ökar risken att
deltagaren trycker fel. Eftersom det är ett lågt antal deltagare som gett betyg går det inte säkerställa
resultatet. Deltagare 5 sticker ut och har gett mycket högre betyg än resterande deltagare för vissa
system vilket har en effekt på resultatet. Denna deltagare kan styra medelbetyget för systemen för
mycket. Det som är mer intressant i denna undersökning är åsikterna deltagarna hade om systemen.

Deltagarna fick frågan ifall de hade kunnat tänka sig börja använda något av systemen. Flertalet av
deltagarna visste inte om att det fanns system som kunde hantera alla deras användarkonton på ett
enkelt sätt. Många blev positivt överraskade och skulle kunna tänka sig att pröva använda en eller
flera av systemen. Tabell 3 visar vilka system de olika deltagarna skulle kunna tänka sig att använda
privat.  Det  var  endast  deltagare  3  som  inte  skulle  kunna  tänka  använda  Dashlane.  Deltagare  3
kommenterade: 

Jag har så få användarkonton och har intet behov att använda något av systemen, det skulle
bara öka antalet saker jag behöver ha koll på och därför skapar det mer problem. 

Detta är förståeligt, deltagare 3 hade mycket få antal konton på internet idag. Intervjuaren ställde
följdfrågan: 

Om du någon gång i framtiden har fler konton, säg att du då har 20 konton du behöver ha
kontroll över. Skulle du då kunna tänka dig att använda något av systemen, och vilket skulle
det då vara?

Deltagaren svarade: 
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Diagram 5: Övergripande användarvänlighet av systemen baserat på deltagarnas svar på 
intervjuerna.
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I  så fall  skulle  det vara Dashlane,  men jag vet  att  det  skulle  ta mycket  tid  att  lära  mig
använda programmet då jag inte är så bra på datorer 

Deltagare 4 och 5 hade kunnat tänka sig pröva på att använda alla systemen. Deltagare 4 tyckte att
KeePass var mer aktuell just för att användarinformationen endast lagras i en privat databas lokalt på
sin egna dator, deltagaren sa: 

På grund av att KeePass inte skickar informationen över ett nätverk ut på internet känns det
som det blir mer aktuellt. Det känns tryggare då man själv ansvarar för informationen och
ingen annan. 

6.6 Säkerhet

För att kunna svara på delfrågeställningen ”Hur säkra är systemen mot intrång?”, har autentisering
och kryptering varit i fokus.

6.6.1 Autentisering

Nedan kommer en punktlista över de olika systemen och en kort överblick av vilka autentiserings-
möjligheter som stödjer dem.

• LastPass ger  möjlighet  att  gratis  använda  flera  typer  av  flerfaktorsautentisering,  Google
Authenticator och Toopher är två av de gratis varianterna. De har var sin applikation till
smarttelefon som genererar ett tillfälligt lösenord som användaren behöver använda för att
logga in. De som betalar för LastPass premium kan även använda fingeravtrycksläsare och
kortläsare för att öka säkerheten vid inloggning. Det finns även tillgång att lägga till Sesame,
vilket är en applikation som körs från en USB som fungerar som en nyckel  (LastPass.com,
2015).

• Dashlane  har inte lika många alternativ som LastPass. Dock har Dashlane standard att vid
inloggning  på  ny  enhet  måste  användaren  bekräfta  tillgång,  genom  en  engångskod  som
skickats  till  den e-post  vilket  är  registrerad på systemets konto.  I  tillägg  kan användaren
registrera ett Google Authenticator till Dashlane för att ytterligare öka säkerheten. Detta gör
att Dashlane har en flerfaktorsautorisering vid inloggning på ny enhet som standard.

• KeePass  ger  användaren  möjligheten  att  skapa  en  nyckelfil  som  måste  användas  vid
inloggning på till databasen. Användaren måste då ange huvudlösenordet och använda den
nyckelfil som användaren skapade vid skapande av databasen. Nyckelfilen kan användaren
lagra  på  ett  USB-lagringsmedia  för  att  öka säkerheten vid  inloggning.  Lagrar  användaren
nyckelfilen  på  datorn  lätt  tillgängligt  minskar  säkerheten  betydligt.  Nyckelfilen  gör  att
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Tabell 3: Svar på frågan; Kan du tänka dig börja 
använda liknande system?

LastPass Dashlane KeePass
Deltagare 1 ja ja nej
Deltagare 2 nej ja ja
Deltagare 3 nej nej nej
Deltagare 4 ja ja ja
Deltagare 5 ja ja ja



KeePass har en tvåfaktorsautentisering. Systemet erbjuder även möjligheten att kräva att
endast  ett  användarkonto  i  Windows  har  åtkomst  till  databasen,  detta  gör  att  endast
användaren  till  Windowskontot  kopplat  till  databasen  kan  få  åtkomst.  Användare  kan
kombinera  nyckelfil,  Windowskonto och masterlösenord,  vilket  gör systemet  extra säkert
med flerfaktorautentisering. 

6.6.2 Kryptering

LastPass,  Dashlane och KeePass  använder  256-bit  AES  krypteringsnycklar,  AES  står  för  Advanced
Encryption Standard.  Krypteringen blev fastslagen av National Institute of Standrads and Technology
(NIST) som standard 26 november 2001  (Fips, 2001). Isa et al. (2011) undersökte hur säkerheten hos
AES är, där de kom fram till att AES fortfarande praktiskt taget är säkert. AES tar 128 bit i klartext
med masternyckel  block av storlekar 128, 192 eller 256 bits  (Isa et al.  2011).  128-bits kryptering
ansågs vara säker fram till 2028 (Seagate, 2008).

Det  är  svårt  att  avgöra  om en kryptering  är  helt  säker,  utvecklingen går  hela  tiden framåt,  nya
metoder för att knäcka nycklar utvecklas samt ökar datorkapaciteten. Krypteringsnyckeln för 256-bit
AES har 1,1 x10^77 kombinationer. För att sätta ett perspektiv på hur säker 256 bit AES är, tar det ca
77.000.000.000.000.000.000.000.000  år  att  knäcka  128  bits  krypteringen  med  en  ”brute  force”
taktik. Detta om varje person på jorden (ca 7 miljarder) har 10 datorer vardera, tillsammans hjälps åt
att knäcka nyckeln  (Seagate. 2008). I detta antagande är också tagits med i uträkningen att nyckeln
blir knäckt i medel efter 50% av alla möjliga kombinationer är prövade och att varje dator klarar testa
en miljard nyckelkombinationer per sekund. 

34



6.7 Sammanfattning av resultat

Resultatet presenteras i Tabell 4, betygen respondenterna satt på respektive system är omformulerat
till svårt, medel och enkelt. Svårt är betyg mellan 1 till 2, medel är 2.1 till 3, enkelt är 3.1 till 4. Det är
viktigt att poängtera att resultatet angående användarvänlighet endast är relaterat till denna grupp
av deltagare. För att kunna ge bättre resultat krävs fler deltagare. Resultat angående kryptering och
autentisering är hämtat från respektive tjänsts hemsida. 

Tabell 4: Resultat

Kriterier LastPass Dashlane KeePass

Enkel att lära sig använda Medel Enkelt Svårt

Enkel att lägga till konton Medel Enkelt Svårt

Enkel att använda Enkelt Enkelt Svårt

Enkel att administrera Medel Enkelt Svårt

Enkel  att  implementera  i
organisationen

Vet ej Vet ej Vet ej

Gå att gruppera 
behörigheter

Ja Ja Nej

Kryptering 256-bits AES 256-bits AES 256-bits AES

Autentisering - Huvudlösenord

- Google Authenticator

- Toopher

- Duo Security

- Transakt

- Grid

- YubiKey

- Fingerprint/ Smart 
Card

- Sesame

- Huvudlösenord

- Google Authenticator

- Bekräftelsekod vid 
inloggning på ny enhet

- Huvudlösenord

- Nyckelfil

- Windowskonto
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Utifrån resultat  presenterat  i  Tabell  4,  kan slutsatser  ställas  att  Dashlane  anses  vara  enklast  att
använda. Medan LastPass har fler autentiseringskombinationer, vilket anses säkrare. KeePass anses
vara det svåraste systemet att använda enligt respondenterna. YubiKey, Fingerprint/ Smartcard och
Sesame för LastPass är endast tillgängligt för användare med premium konto, resterande kräver ej
premium. Om någon av autentiseringstjänsterna är betaltjänster har inte tagits hänsyn till.

Flera av deltagarna hade oro över vem som har tillgång till informationen som lagrats i systemet. Det
var endast KeePass som användaren faktiskt har kontroll över informationen, eftersom den lagrade
en lokal  databas på datorn.  LastPass och Dashlane lagrar  informationen på deras servrar,  var  är
oklart. Detta leder till att användaren inte har full kontroll över informationen, vilket inte är något
som tagits med vid besluten om vilka system som skulle vara med i undersökningen. 

Resultatet av undersökningen visar att det är en viss skillnad mellan hur enkla systemen anses vara
mellan  deltagarna.  Det  mer  tekniska  systemet  KeePass,  ansågs  vara  det  minst  användarvänliga
systemet  för  deltagare  med lägre  datorvana.  Medan deltagare  med högre  datorvana  kan  detta
system vara en kandidat de anser vara användbart. Både LastPass och Dashlane ansågs av de flesta
vara användarvänliga, dock ansågs administrationen något svår bland deltagare med lägre datorvana.
Deltagare med högre datorvana ansåg att Dashlane var det enklaste systemet att administrera. 

Med tanke på kriteriet ”gå att gruppera behörigheter”, så går det både med LastPass och Dashlane
att sortera alla delningar efter vem som har delade konton tilldelat sig. Detta gör att administrator
enkelt kan ta reda på alla konton en användare har tillgång till.

För att svara på säkerhetsaspekter till systemen, har en litteraturundersökning gjorts kring de system
som varit med i undersökningen. I huvudsak har deras egna hemsidor använts för att ta reda på vilka
inloggningsmöjligheter och kryptering systemen har, nedan visas de olika systemen rankade med det
systemen som anses säkrast och mest användarvänligt högst upp. 

• Lastpass har flest valmöjligheter till autentisering.  Därmed anses LastPass ha något säkrare
autentisering,  det  går  att  kombinera  flera  olika  autentiseringar  för  att  öka  säkerheten
ytterliga.  Lastpass  var  något  lägre  användarvänlighet  än  Dashlane,  säkerheten  i  Lastpass
väger över den låga skillnaden i användarvänlighet. 

• Dashlane har ett extra säkerhetslager som grundinställning vilket LastPass inte har, Dashlane
kräver en verifieringskod vilket skickas till användarens e-post vid inloggning på en ny enhet.
Detta ökar säkerheten för intrång från externa enheter. Användaren kan även lägga till ett
autentiseringslager  med  hjälp  av  googleautentisering.  Eftersom  Lastpass  hade  fler
autentiseringsmöjligheter antas det att Dashlane är något svagare i säkerheten mot intrång. 

• KeePass var något otydlig i hur säkert systemet är i  autentiseringen, det går att lagra en
nyckelfil  på  datorn  vilket  användaren  måste  användas  vid  inloggning.  Om  detta  ökar
säkerheten är oklar, eftersom en person som kommit å datorn kan hitta denna fil utan större
problem.  Detta  beror  på  om  användaren  valt  att  lagra  filen  på  datorn  eller  extern
lagringsmedia. Om användaren använder Windowslogin för åtkomst till databasen och byter
Windowslogin  tappar  användaren  åtkomst  till  databasen.  Vilket  kan  ställa  till  problem.
KeePass ansågs även ha lägst användarvänlighet enligt resultatet från intervjuerna.  
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Risken  att  använda  Password  Management  Systems ligger  främst  att  det  är  en  ”single  point  of
failure”. Att systemen skickar information till en extern lagringsplats ökar misstankar och oro från
flera användare.  Vem har tillgång och ser informationen på den externa lagringsplatsen? På grund av
detta ansåg deltagare med allmänna datorvanor, trots svårigheten att använda KeePass, att KeePass
är det system vilket de helst hade använt. Detta på grund av att användaren själv ansvarar och lagrar
informationen lokalt, vilket ökar säkerheten. Deltagare 4 motiverade:

Det kanske tar lite längre tid att lära sig använda, men det är värt det om man vet var ens
användarkonton och lösenord finns lagrade och det är endast jag som användare som har
vetskap om databasen och var den är lagrad. 
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7 Diskussion
I denna kapitel tas det upp hur arbetet kunde gjorts annorlunda, vilka problem som uppstod under
undersökningen och hur dessa problem kunde undvikas. 

Författaren hittade tillägg till KeePass, problem uppstod då tillägget ej fick åtkomst till databasen.
LastPass  och  Dashlane  hade  hänvisningar  och  som  automatiskt  kopplade  användaren  till  deras
hemsida med länk för  nedladdning och installation av deras  tillägg.  Att  byta ett  system just  när
experimenten  startat  hade  förskjutit  arbetet.  Det  kunde  varit  ett  bättre  alternativ  att  förskjuta
arbetet några dagar och ersatt KeePass med ett annat system, eller väntat för att se om problemet
löste  sig  istället  för  att  ta  med  ett  system  som  hade  problem  med  tillägget  just  vid
experimenttillfället. 

Det skapade problem kring användandet av KeePass eftersom systemet krävde en lokal databas på
datorn som lagrar informationen, flera av deltagarna poängterade att detta skulle ställa till problem
om de vill komma åt lösenord från en annan dator. Detta kan lösas genom att databasen lagras på en
molntjänst eller extern lagringsmedia. 

På grund av att det endast var fem deltagare med i undersökningen, kan ej statistiska slutsatser dras
över hur resterande användare av systemen anser systemen är att använda. För att ge ett resultat
vilket kan ge större bild över hur systemen verkligen är att använda, krävas en större användarbas.
En metod som kunde användas istället för experiment är fallstudie, det hade då varit en variant där
en  undersökning  i  organisationer  hade  kunnat  göras.  Detta  hade  gett  en  bättre  bild  på  hur
organisationer anser att systemen är att använda, vilket tas upp ytterligare i framtida arbeten. För att
stärka resultatet  ytterligare hade även en kontrollgrupp kunnat användas,  där ett antal personer
hade fått en genomgång hur systemen fungerar. Detta hade gett en tydligare bild hur enkla systemen
är att använda för oerfaren kontra erfaren användare.

Prioriteringar är gjorda för att hinna svara på frågeställningen ”Hur enkla är systemen att använda
och  administrera?”  inom  ramen  för  examensarbetet,  vilket  leder  till  mindre  fokus  blev  lagt  på
säkerheten  i  systemen.  Ytterligare  undersökningar  inom  hur  informationen  lagras  på  systemens
lagringsmedia,  kryptering och hur informationen hanteras överlämnas till  framtida arbeten.  Samt
tittat  på  hur  säkra  de  olika  autentiseringsmöjligheterna  de  olika  systemen  använder  är,  hur  de
fungerar mer detaljerat. Eftersom flera autentiseringar använder applikationer på en smarttelefon,
hur säkert är det?. Detta är frågor som har blivit uteslutna och lämnas över till framtida arbeten för
att titta närmare på säkerheten.  

När det kommer till validitetshotet ”Random irrelevancies in experimetnal setting” (se Appendix C)
som inte hanteras under experimenten eftersom experimenten utförs i deltagarnas hemmamiljö. För
att  hantera  detta  hade experimentet  kunnat  sättas  upp i  enskilt  ljudisolerat  rum för  att  minska
störningar  från  externa  element.  Detta  kan  dock  påverka  resultatet  negativt  eftersom  systemet
kanske  skall  används  på  organisationer  med  en  bullrig   miljö.  För  att  undersöka  detta  kunde
experimentet utföras med störande element för att bättre förstå hur deltagarna hanterar problemen
i den miljön. Ytterligare hot som inte hanterats finns presenterade i Appendix C med motivering till
varför de inte är hanterade. 
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Hotet  mot  tillförlitlighet  av  behandlings  genomförandet  (se  Appendix  C)  angående  intervjuerna
hanteras inte i denna undersökning vilket kan påverkat resultatet. Författaren borde gått igenom
intervjuer med antal provdeltagare innan de riktiga experimentet startade för att minska detta hot. 

Personligen tycker författaren att Password Management Systems är bra system som gör det enkelt
för användaren att skapa kontroll över sina användarkonton. Att alla system i denna undersökning
genererade starka slumpade lösenord anser författaren är bra, eftersom slumpade lösenord inte går
att koppla till någon händelse eller taktik användaren använder för att skapa säkra lösenord.
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8 Slutsats
Frågeställningarna  för  denna  studie  har  varit  att  svara  på  hur  användarvänliga  Password
Management Systems är, samt vilka typer av autentiseringsmöjligheter som finns hos systemen. För
att identifiera hur enkelt systemen är att använda, har en kvalitativ metod används, där deltagare
med  olika  datorvanor  prövat  använda  tre  system  och  sedan  intervjuats  där  frågor  kring
användarvänlighet ställts. 

På  grund  av  att  endast  fem  personer  deltagit  i  experimentet  kan  ej  statistiska  slutsatser  dras,
däremot kan slutsatser dras runt deltagarnas argument kring användarvänligheten bland systemen.
Resultaten som presenteras under kapitel 7 Resultat och analys visar att deltagarna tyckte att de
Password  Management  Systems  som  hade  webbläsartillägg  anses  enkla  att  använda  för  både
användare med låg datorvana och användare med högre datorvana.  Systemet som inte använde
webbläsartillägg anses svårt att använda  för både användare med låg datorvana och hög datorvana.
I detta falla var det KeePass som saknade webbläsartillägg under experimentet. 

Slutsatser  kan  dras  att  Password  Management  Systems  med  webbläsartillägg  anses  enklare  att
administrera jämfört med  system utan tillägg. Administrationen av systemen anses betydligt enklare
för  användare med hög datorvana jämfört  med användare med låg  datorvana.  Om KeePass  var
svårare  att  använda  och  administrera  på  grund  av  att  webbläsartillägget  inte  användes  under
experimentet, eller om det var andra orsaker kan ej säkerställas.

Slutsatser angående säkerheten kan dras att alla tre system som varit med i undersökningen anses
vara mycket lika i säkerheten mot intrång, eftersom alla systemen använder samma kryptering och
liknande  möjligheter  av  flerfaktorautentisering.  Det  säkraste  systemet  anser  författaren  vara
KeePass. Detta på grund av att KeePass lagrar en lokal databas på användarens dator, vilket gör att
användaren ansvarar själv över den, istället för att informationen lagras på externa servrar. Externa
servrar anser  författaren vara större  risk  för intrång jämfört  med lokal  databas som inte  skickar
information över  internet.  Tack  vare  att  krypteringen sker  lokalt  innan den skickas  till  servrarna
lagras endast krypterad information på servrarna. Kryptering och dekryptering sker lokalt. Nackdelar
finns  med  att  användaren  ansvarar  över  databasen  själv,  informationen  kan  försvinna  om
användarens  dator  går  sönder.  Det  är  upp  till  användaren  att  lagra  databasen  på  ett  säkert
lagringsmedia.  

Slutsatser  kan  även  dras  att  LastPass  och  Dashlane  skulle  vara  de  bättre  alternativen  för
organisationer eftersom det går att dela konton enkelt mellan användare. Administrator kan enkelt
se  vem  som  har  tillgång  till  vilka  konton,  ta  bort  och  lägga  till  delningar  på  ett  enkelt  sett.
Författarens favorit är LastPass eftersom det enligt författaren är det system som är tydligast och
enklast  att  administrera.  Dock  ansåg  deltagarna  i  experimenten  att  Dashlane  var  enklast  att
administrera.
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8.1 Bidrag

Denna studie har lagt till grund, en bild över hur enkelt det är för användare med olika datorvanor att
använda system som hanterar  användarkonton och lösenord.  Med denna studie  som grund kan
ytterligare undersökningar göras för att stärka resultaten. 

Mindius har även fått svar på en del av sin frågeställning som var från början ”Undersök hur säker
lösenordshantering för interna och externa tjänster kan utformas för småföretag”.  

Studien har bidragit till  att deltagarna i  experimenten fick lärdom om problemet med användar-
kontohantering  och  hur  de  kan  lösa  problemet  som  just  de  har  med  användarkontohantering.
Flerparten av  deltag  skulle  kunna tänka sig  börja  använda något  av  de  system som varit  med i
undersökningen. 

8.2 Framtida arbeten

I kapitel 7 Diskussion, nämndes ett antal delar som inte hanterats i denna undersökning. Därmed
finns framtida arbeten att göra. Att titta på system som är lokaliserade inom Sveriges lagstiftning om
datahantering kan vara något vilket flera organisationer skulle vara intresserade av. 

Framtida arbeten finns även inom säkerhetsaspekterna, hur säkra är de autentiseringsmöjligheterna
systemen erbjuder? Det finns arbete att göra inom hot mot intrång, vilka typer av hot finns, hur kan
systemen skydda sig mot dessa intrång?

I denna studie har det tittats på vad privatpersoner tycker är enkelt med Password Management
Systems, det var ett  litet antal  deltagare i  undersökningen. Ett alternativt framtida arbete är att
använda  en  annan  kvalitativ  undersöknings  metod  som  fallstudie.  Fallstudien  kan  då  göras  i
organisationer som redan använder system som hanterar användarkonton och lösenord. Se hur de
tycker att systemen fungerar och vad de anser saknas i systemen. Hur skulle systemen göras enklare
för att öka effektiviteten i organisationen ytterligare.  
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Appendix A – Frågeformulär

Namn och Datum:

Inledande frågor: SVAR Kommentar

1. Vilken datorvana har du som användare på en
skala  1-4,  där  1  är  lite  datavana  (läser
nättidningar),  4  är  stor  datorvana
(programutveckling eller liknande)

2. Ungefär hur många olika användarkonton har
du på internet?

3. Har  du  som  användare  någon  gång  använt
system  som  hanterar  lösenord  och
användarkonton?

Huvudfrågor (Öppna och stängda frågor): 
Fråga 4-6: Svarsskala 1-4, 1 svårt, 4 enkelt. 
Fråga 7-10: Besvaras med ja eller nej

Last-
pass

Dash-
lane

Kee-
Pass

Kommentar

4. Hur enkelt var det att lägga till flera konton till
[SystemX], jämfört med de andra systemen?

5. Hur  enkelt  var  det  att  lära  sig  använda
[SystemX], jämfört med de andra systemen?

6. Hur enkelt var det att använda [SystemX] för
att  automatiskt  hämta  information  vid
inloggning?

7. Går det att gruppera behörigheter?

8. Går  det  att  flera  personer  delar  på  konton
kopplade till systemet?

9. Går det att  lägga till/  ta  bort  rättigheter  för
enstaka personer?

10. Går det ta bort alla konton som är kopplad till
en person?

11. Hanterar systemet lokala tjänster, (inloggning
på programvara)?
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Avslutande frågor: 
Fråga 12: Svarsskala 1-4, 1 svårt, 4 enkelt. 
Fråga 13: Besvaras med ja eller nej

Last-
pass

Dash-
lane

Kee-
Pass

Kommentar

12. Hur enkelt var det att administrera [SystemX] i
helhet, jämfört med de andra systemen?

13. Kan  du  tänka  dig  börja  använda  något  av
systemen?
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Appendix B – Mall
1. Logga in på tjänsten

2. Lägg till konton listade i Appendix D

3. Logga in på något av tjänsterna som är lagt till i steg 3

4. Ändra lösenord på något av de tillagda kontona med hjälp av systemet, använd 
säkert lösenord (tips vissa system hjälper till att slumpmässigt generera lösenord)

◦ OBS!! Notera det nya lösenordet

5. Dela ett konto som lades till i del 3 med det andra PMS kontot som finns tillgängligt

6. Ta bort delningen som gjordes i steg 5.

7. Ta bort alla konton som lades till i steg 3
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Appendix C – Validitetshot
Detta appendix innehåller en fullständig lista av de validitetshot som Wohlin, et al. (2012) tar upp. 

Slutsatsvaliditet (Conclusion Validity)

Slutsatsvaliditet handlar om saker som kan ha en effekt på möjligheten att dra korrekta slutsatser. 
Om relationer mellan en behandling och resultatet av ett experiment. 

Namn Relevant? Hanterad? Beskrivning Motivering

Låg statistisk 
styrka (Low 
statistical power)

Ja Ja Handlar om saker som
kan ha en effekt på 
möjligheten att dra 
korrekta slutsatser. 
Om relationer mellan 
en behandling och 
resultatet av ett 
experiment. 

På grund av det låga antalet 
deltagare samt de kvalitativa 
svaren som samlats in under 
intervjuerna, går det inte dra 
statistiska slutsatser. Den 
kvantitativa svaren under 
intervjuerna kräver större antal 
deltager för att kunna dra 
statistiska slutsatser kring. 
Hotet hanteras genom att 
undvika statistiska slutsatser. 

Brutit mot 
antagandet av 
statistiska test

(Violated 
assumptions of 
statistical tests)

Nej Nej Vissa tester har 
antaganden, 
exempelvis 
normalfördelningen 
och oberoende 
prover. Om 
antagandet bryts kan 
det leda till felaktiga 
slutsatser.  

Använder inga statistiska test.

Fiskning och 
felprocent

(Fishing and the 
error rate)

Ja Ja Handlar om att 
forskaren söker efter 
ett specifikt resultat. 

Författaren har under 
frågekonstruktionen och under 
själva intervjuerna prövat 
undvika till största mån att inte 
påverka svaren.

Tillförlitlighets-
åtgärder

(Reliablity of 
measures)

Ja Ja Exempelvis dåligt 
formulerad fråga eller 
dåliga instruktioner.

Författaren har formulerat 
frågeformulär som skall följas 
under intervjuerna samt en 
experimentmall som skall följas 
under experimenten för att till 
största mån minska detta hot. 
Dock har vissa frågor under 
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intervjuerna förklarats till 
respondenten på nytt för att 
respondenten skall förstå, detta
kan ha påverkat validiteten då 
alla deltagare inte fick samma 
förklaring. 

Tillförlitlighet av 
behandlings 
genomförandet

(Reliability of 
treatment 
implementation)

Ja Ja Detta handlar om att 
det finns en risk att 
genomförandet inte är
lika mellan olika 
personer som 
tillämpar 
behandlingen eller 
mellan olika tillfällen.

Experimentmall och 
frågeformulär är använda. Dock 
har intervjuarna förbättrat sina 
kunskaper som intervjuare efter
varje intervjuad deltager. 
Därmed kan senaste deltagaren 
upplevt frågorna på ett annat 
sätt, trots att frågeformulär 
använts. 

Slumpmässiga 
irrelevanser i 
experimentell 
miljö

(Random 
irrelevancies in 
experimental 
setting)

Ja Nej Element utanför 
experiment miljön kan
störa. Det handlar 
bland annat om buller 
utanför rummet eller 
plötsligt avbrott i 
experimentet. 

Eftersom experimenten och 
intervjuerna utfördes i 
deltagarnas hemmamiljö har 
inte detta tagits i åtanke. 

Slumpmässig 
heterogenitet av 
subjekt

(Random 
heterogeneity of 
subjects)

Ja Ja Det finns alltid 
heterogenitet i en 
studiegrupp. Om en 
grupp är mycket 
heterogen finns det en
risk att variationen på 
grund av individuella 
skillnader är större än 
behandlingen.

Genom att ha en blandning av 
deltagare med både kvinnor och
män samt en blandning av 
datorvana och tidigare 
kunskaper inom Password 
Management Systems har detta
hot minskats. Dock på grund av 
en deltagares höga datavana 
och tidigare kunskaper kan 
detta ha större utslag på 
resultatet. 

Intern validitet (Internal Validity)

Hot mot intern validitet är inflytande som kan påverka den oberoende variabeln med avseende på 
orsakssamband, utan forskarens kunskap.

Namn Relevant? Hanterad? Beskrivning Motivation
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Historia

(History)

Nej Nej Om ett experiment 
upprepas under flera 
dagar kan ett 
experiment skilja sig 
från ett annat om 
exempelvis ett 
experiment utförs 
efter en långhelg 
vilket kan påverka 
resultatet. 

Eftersom experimenten och 
intervjuerna inte utspelat sig 
över flera dagar, är detta inte 
relevant för studien.

Mognad

(Maturation)

Ja Ja/Nej Handlar om att 
deltagarna reagerar 
annorlunda med 
tiden. Exempelvis kan 
deltagare reagera 
annorlunda om 
experimentet tar lång 
tid och deltagaren blir 
trött. 

Deltagarna fick själva 
bestämma tid och plats då de 
själva kände att de hade tid att 
lägga på experimentet och 
intervjuerna.  

Däremot tog experimentet lite 
väl lång tid och deltagarna blev 
okoncentrerade mot slutet av 
experimentet. 

Testning

(Testing)

Nej Nej Om ett test upprepas 
kan deltagaren 
reagera annorlunda 
vid olika tidpunkter 
eftersom de vet hur 
testet genomförs. 

Ej relevant eftersom 
experimentet och intervjuerna 
endast skedde en gång per 
deltagare.

Instrumentation

(Instrumentation)

Ja Ja Detta är den effekt 
som orsakas av 
artefakter som 
används för 
exekvering av 
experiment.

Alla deltager fick samma 
startläge med samma dator 
som användes under 
experimentet. Författaren 
återställde programvara till 
startläge mellan varje 
experiment.

Statistisk 
regression

(Statistical 
regression)

Nej Nej Detta är ett hot när 
deltagarna är indelade
i experimentella 
grupper baserat på ett
tidigare experiment 
eller fallstudie. 

Inte relevant i denna studie 
eftersom deltagarna inte 
delades in i grupper. 
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Urval

(Selection)

Ja Nej Detta är effekten av 
naturlig variationer i 
mänskliga 
prestationer. 
Beroende på hur 
deltagarna väljs från 
en större grupp, kan 
effekten variera.  

Eftersom deltagargruppen inte 
togs fram slumpmässigt så 
hanteras detta hot inte. Det var
problem att hitta frivilliga  som 
skulle passa in i experimentet, 
därmed valdes personer som 
ville vara med istället för 
personer som borde varit med 
för bättre resultat. Detta gjorde
att deltagarna genomförde 
experimentet trots att det tog 
lång tid, ca 2 timmar per 
deltagare. 

Bortfall

(Mortality)

Ja Nej Denna effekt beror på 
de olika typer av 
personer som lämnar 
experimentet.

Eftersom det inte blev något 
bortfall från de inbokade 
deltagarna behövde inte detta 
hot hanteras. 

Tvetydighet om 
inriktningen av 
tillfällig påverkan

(Ambiguity about 
direction of causal 
influence)

Ja Nej Detta är frågan om A 
orsakar B, B orsakar A 
eller händelse X 
orsakar A och B.

Eftersom experimenten och 
intervjuerna inträffade i 
deltagarnas hemmamiljö kan 
det varit olika faktorer som 
orsakat resultatet av 
experimentet. Även att 
intervjuerna spelades in kan 
spela en stor roll över hu 
deltagarna svarade på 
frågorna. Detta hanteras inte i 
denna studie. 

Interaktionen med
urval

(Interactions with 
selection)

Nej Nej Interaktionen med val 
är på grund av olika 
beteenden i olika 
grupper. Olika grupper
mognar med olika 
hastigheter.

Ej relevant eftersom 
experimenten sker enskilt. 
Deltagarna är inte uppdelade i 
grupper. 

Spridning av 
efterbildning av 
behandling

(Diffusion or 
imitation of 
treatments)

Ja Nej Denna effekt uppstår 
när en kontrollgrupp 
lär sig om 
behandlingen ur 
gruppen i 
experimentet, eller de
försöker imitera 

Det används inte någon 
kontrollgrupp i 
undersökningen. Dock kan de 
enskilda deltagarna lära sig från
varandra eftersom 
experimenten inte utspelar sig 
samtidigt i separata rum, 
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beteenden hos 
gruppen i studien.

därmed är detta hot relevant. 

Kompenserande 
utjämning av 
behandling

(Compensatory 
equalization of 
treaments)

Nej Nej Om en kontrollgrupp 
ges kompensation för 
att vara en 
kontrollgrupp, som ett
substitut för att de 
inte får behandlingen.

Ej relevant då ingen 
kontrollgrupp används. 

Kompensations 
rivalitet

(Compensatory 
rivalry)

Ja Ja En deltagare som får 
en mindre önskvärd 
behandling kan som 
den naturliga 
underdog vara 
motiverad att minska 
eller vända det 
förväntade resultatet 
av försöket. 

Genom att skapa en mall och 
prövat använda mallen ett 
flertal gånger har författaren 
prövat minimera chansen att 
deltagarna känner att 
uppgifterna är för svåra. Samt 
har författaren suttit med 
under experimenten för att 
kunna förklara uppgifter som 
deltagaren inte förstår. 

Förbittrad 
demoralisering

(Resentful 
demoralization)

Ja Ja Detta är motsatsen till
”Compensatory 
rivalry”. En deltagare 
som får en mindre 
önskvärd behandling 
kan ge upp eller inte 
utföra experimentet 
lika bra som de i 
allmänhet skulle gjort.

Samma som för kompensations
rivalitet så har författaren 
prövat minimera hotet genom 
att gå igenom 
experimentmallen flertal 
gånger, samt varit med under 
experimenten för att kunna 
förklara uppgifter som inte 
deltagaren förstår.  Alla 
deltagarna får samma uppgifter
och liknande förklaringar av 
uppgifterna om så behövs, 
därmed anses detta hanterat.

Konstruktionsvaliditet (Construct Validity)

Konstruktionsvaliditet handlar om att generalisera resultat av experimentet till begrepp eller teori 
bakom experimentet. Några hot relaterar till utformningen av experimentet, andra till sociala 
faktorer. 

Namn Relevant? Hanterad? Beskrivning Motivering

Otillräcklig t Ja Ja Detta innebär att Genom att genomföra 
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förberedda 
förklaringar av 
konstruktioner

(Inadequate 
preoperational 
explication of 
constructs)

konstruktionerna inte 
är tillräckligt 
definierade innan de 
översätts till åtgärder 
eller behandlingar. 

provexperiment innan de riktiga
experimenten genomförts har 
författaren prövat minimera 
detta hot. Provexeperimenten 
genomfördes i samband med 
konstruktionen av 
experimentmallen av 
författaren.

Mono-operation 
partiskhet

(Mono-operation 
bias)

Ja Ja Om experimentet 
inkluderar en enda 
oberoendevariabel, 
fall eller behandling, 
kan experimentet 
under representera 
konstruktionen och 
därmed inte ge en 
fullständig bild av 
teorin. 

Genom att använda flera 
oberoende variabler, har detta 
hot minskats. Under 
intervjuerna ställs frågor där 
respondenterna får jämföra 
mellan de system de provat 
använda istället för att svara på 
frågorna efter varje system de 
provat använda, vilket minskar 
hotet ytterligare.  

Mono-metod 
partiskhet

(Mono-method 
bias)

Ja Nej Om endast en typ av 
åtgärder eller 
observationer 
används innebär det 
en risk att om denna 
åtgärd eller 
observation ger 
mätfel.

Eftersom varje deltagare endast
genomför experimentet och 
intervjun en gång går det inte 
skilja på om resultatet hade 
varit annorlunda vid annat 
tillfälle. Hade heller ingen 
kontrollgrupp som kunde 
jämföras emot. Däremot kan 
man jämföra de olika 
deltagarnas åsikter över 
systemen. 

Confounding 
konstruktioner och
nivåer av 
konstruktioner

(Confounding 
constructs and 
levels of 
constructs)

Ja Nej Effekten av närvaro av
konstruktionen 
förväxlas med 
effekten av nivån av 
konstitutionen.

Tidigare kunskapar av Password 
Management Systems har inte 
tagits med då valet av deltager 
skedde. Det ansågs vara 
intressant att se vilka åsikter 
deltager med högre kunskaper 
inom systemen hade. 

Interaktion av 
olika behandlingar

Ja Nej Om deltagaren är 
involverad i flera 
studier kan 
behandlingen från de 

Om deltagarna var med i andra 
studier och gjorde liknande 
undersökningar har inte 
kontrollerats. Eftersom 
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(Interaction of 
different 
treatment)

olika studierna 
samverka.

deltagarna var bekanta och 
familjemedlemmar är 
författaren relativt säker att 
deltagarna inte varit med i 
liknande undersökningar. Dock 
kan detta inte säkerställas. 

Samverkan mellan 
testning och 
behandling

(Interaction of 
testing and 
treatment)

Ja Ja Testningen själv, det 
vill säga tillämpningen 
av behandlingar kan 
göra att personen 
omfattas mer känslig 
eller mottaglig för 
behandlingen.

Eftersom deltagarna är 
medvetna om att 
undersökningen handlar om att 
se hur användarvänliga 
systemen är, kan de medvetet 
eller omedvetet pröva reducera 
problemen de har genom att 
säger under intervjuerna att det
var enklare att genomföra vissa 
uppgifter än de egentligen var.  
Hotet är prövat minskas genom 
att granska deltagarnas 
reaktioner under själva 
experimenten, samt diskutera 
problemen som uppstod. 

Begränsad 
generaliserbarhet 
över konstrukt

(Restricted 
generalizability 
across constructs)

Ja Ja Behandlingen kan 
komma att påverka 
resultatet positivt, 
men oavsiktligt 
påverka andra resultat
negativt. Detta hot gör
resultatet svårt att 
generalisera till andra 
möjliga utfall. 

Eftersom deltagarna skall 
genomföra experimenten efter 
den experimentsmall som tagits
fram skall detta hot vara 
eliminerat. Om deltagarna inte 
följer experimentmallen och 
exempelvis skall ändra lösenord 
på ett konto utan ha tillgång till 
något konto så kan detta 
påverka resultatet. 

Hypotesgissning

(Hypothesis 
guessing)

Ja Ja Om människor deltar i
ett experiment gör att 
de kan försöka ta reda
på vad syftet är och 
vad det förväntade 
resultatet är. Då är det
troligt att de grundar 
sitt beteende på sina 
gissningar om 
hypotesen, antingen 
positivt eller negativt 

Genom att ge en presentation 
innan experimentet startar, där 
författaren berättar vad arbetet
handlar om, vad syftet med 
undersökningen är och varför 
det är viktigt att deltagarna är 
med i experimentet har detta 
hot minimerats. 
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beroende på deras 
inställning till den 
förväntade hypotesen.

Utvärderings-
uppfattning

(Evaluation 
apprehension)

Ja Ja Vissa människor är 
rädda för att 
utvärderas. En form av
mänsklig tendens är 
att försöka se ut 
bättre när de 
utvärderas. 

Genom att sätta upp etiska 
principer (se 4.8 Etik), samt 
informera deltagarna och gör 
klart för dem hur informationen
kommer hanteras har detta hot 
minimerats.

Experimentations-
förväntningar

(Experiment 
expectancies)

Ja Ja Deltagarna i ett 
experiment kan ha 
fördomar om 
resultatet av en 
studie, både medvetet
och omedvetet 
baserat på vad de 
förväntar sig av 
experimentet. Hotet 
kan minskas genom 
att involvera olika 
människor som har 
ingen eller olika 
förväntningar till 
experimentet. 

Genom att ta med deltagare 
som inte har några större 
förväntningar av resultatet har 
detta hot minskats. Dock kan 
hotet inte tas bort helt eftersom
deltagarna kan omedvetet ha 
fördomar eller förväntningar 
om experimentet och 
resultatet.

Extern validitet (External Validity)

Hot mot extern validitet är villkor som begränsar vår förmåga att generalisera resultatet av 
experiment till industriell praxis.

Namn Relevant? Hanterad? Beskrivning Motivering

Interaktion av 
utval och 
behandling

(Interaction of 
selection and 
treatment)

Ja Ja Detta är en effekt av 
att ha en mängd 
deltagare som inte är 
representativa för 
populationen som vi 
vill generalisera till, 
det vill säga fel 
människor deltar i 

Genom att ta med deltagare 
som har någon form av 
datorvana och använder datorer
i vardagen har detta hot 
minimerats. 
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experimentet. 

Samverkan mellan 
inställning och 
behandling

(Interaction of 
setting and 
treatment)

Ja Ja Detta är effekten av 
att inte ha den 
experimentella 
inställningen eller 
utrustning som är 
representativa för 
exempelvis 
industripraxis.

Eftersom experimentmiljön har 
till största grad prövat att 
imitera vanlig användning av 
Password Management Systems
har hotet minskats. 
Experimentmiljön sattes upp på 
en bärbar dator som enkelt 
kunde användas på olika platser
utan att påverka experimentet. 

Samverkan mellan 
historia och 
behandling

(Interaction of 
history and 
treatment)

Ja Ja Detta är effekten av 
att experimentet 
utförs på en speciell 
tid eller dag som 
påverkar resultatet. 

Detta hot hanteras genom att 
deltagarna själva fick bestämma
tid och plats som experimentet 
skulle genomföras på. Däremot 
kan deltagarna välja en tid som 
gör att de presterar sämre 
under experimentet. 
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Appendix D – Konton
Finns i separat bilaga kopplat till denna rapport. 
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Appendix E – Password Management Systems
Finns i separat bilaga kopplat till denna rapport. 
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