
Bilaga D - Intervjuer

Intervju IT-chef Kommun A
Inledande frågor:

1. Vilka delaktiviteter anser du ingår i aktiviteten administrera lösenord?
Svar: Rutiner för att hantera behörigheter och lösenord. Delegerar till andra lösenordsansvariga. 

2. Hur skulle du beskriva en lösenordspolicy?
Svar: En lösenordspolicy är bristfällig. En faktor till inom snar framtid och single sign-on.

3. Använder ni någon lösenordspolicy och hur ser den ut?
Svar: Ja, samma som annan kommun. Sju tecken, numeriska tecken, gemener och versaler. Byta lösenord 2 
gånger om året. Kommer förändras, ta bort lösenordsbyten och lösenordspolicyn kommer att bli starkare, 
tillsammans med den andra kommunen. I framtiden tvåfaktorsauktorisering. 

4. Testar ni era användares lösenord på något sätt? Om ja hur?
Svar: Nej, det finns brister. En del användare har lättillgängliga lösenord, plånboken, telefon och notiser.

5. Kan du nämna några risker och/eller möjligheter med er lösenordspolicy?
Svar: En del användare har lösenorden lättillgängliga i telefon eller plånbok till exempel. Administratörers 
lösenord kan vara svaga. I dagsläget många plattor Ipads osv som många är anslutna till olika system. 
Tjänstetelefoner osv.

6. Hur förvaras användarnas lösenord?
Svar: I AD. Krypterade. Server och nätverksutrustning förvaras särskilt på ett säkert ställe. Jag vet inte hur 
själv men teknikerna försäkrar mig om att dom är säkra

7. Kan du nämna några risker och/eller möjligheter med er förvaring av lösenord?
Svar: Plattor 

8. Vad bedömer du som de största problemen med lösenord?
Svar: Att de är för svaga. I många fall dessutom för lätta att lista ut. Vill ha en faktor till. Utbildar inte 
användare mer än självhjälp som skrivet material osv.

9. Hur värdefull är informationen som skyddas i verksamheten anser du? (Mycket värdefull – Värdefull – 
Mindre värdefull – Inte alls värdefull)
Svar: 100 000 000 Mycket värdefull. Uppskattat vad det skulle kosta kommunen att bli av med all 
information, uppskattat detta till 100 000 000 kronor.

Frågor om förväntan att slutföra en uppgift:

10. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att testa en lösenordspolicy? (Ja, absolut – Ja,
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

11. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Vi har inga rutiner för att testa en lösenordspolicy. Har inte varit aktuellt, ser ett behov dock.

12. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att utbilda användare? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)



Svar: Ja, absolut. 

13. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: För att det är så många användare. Både anställda och elever. Utbildningen idag är självinlärning 
videoguide och skrivet material på intranätet.

14. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, 
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite svårare.

15. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Administrera lösenord görs kontinuerligt

16. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

17. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: lösenorden förvaras i plattformsystem och är svåra att komma åt.

18. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att utbilda användare? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut

19. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Det är svårt att utbilda användare. Prövat många olika sätt genom åren.

20. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, 
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite svårare.

21. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: För att vi har erfarenheter och rutin för att administrera lösenord.

22. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut, - Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite lättare.

23. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Finns många system och alla förvarar lösenord på olika sätt (60 system)

24. Tycker du att det är lättare att utbilda användare än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare, - Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite svårare.

25. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Administrerar lösenord hela tiden, mer sällan utbildar användare.

26. Tycker du att det är lättare att utbilda användare än att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt? 
(Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite lättare.

27. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Försäkrat att lösenordsfilerna är säkra.



28. Tycker du att det är lättare att administrera lösenord än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

29. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Varför? Administrering gör vi hela tiden och har rutin på. Diskuterar förvaring av lösenord lite för lite.

Frågor om värde av aktiviteter:

30. tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att testa en 
lösenordspolicy? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite mer värdefullt.

31. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Vi har påtagliga brister i lösenordspolicyn som behöver rättas till.

32. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att utbilda användare? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

33. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Lösenordspolicyn har jag övergripande ansvar för till skillnad från utbildning av användare som ligger 
mer på verksamheten.

34. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att administrera lösenord? 
(Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite mer värdefullt.

35. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Högre lägsta nivå på säkerheten

36. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att förvara lösenord på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite mer värdefullt.

37. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Det är viktigare att lösenordspolicyn är bra.

38. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att utbilda användare? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite mer värdefullt.

39. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Utbildningsansvaret ligger inte bara på mig.

40. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att administrera lösenord? 
(Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

41. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Administrering av lösenord är en slags test. Erfarenheter skapas eftersom att det är dagligt arbete.

42. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att förvara lösenorden på 



ett tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen 
inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

43. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Om lösenordspolicyn finns så är det viktigare att lösenorden förvaras på ett tillfredsställande sätt.

44. Tycker du att det är mer värdefullt att utbilda personal jämfört med att administrera lösenord? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

45. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: För att utbildningsansvaret inte ligger på mig.

46. Tycker du att det är mer värdefullt att utbilda personal jämfört med att förvara lösenorden på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

47. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Jag har större fokus på att förvara lösenorden på ett tillfredsställande sätt.

48. Tycker du att det är mer värdefullt att administrera lösenord jämfört med att förvara lösenorden på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite mindre värdefullt.

49. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Har vi en lösenordspolicy så måste lösenorden administreras.

Frågor om tidsåtgång och möda:

50. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att testa en lösenordspolicy?
Svar: Det är viktigt att upprätthålla en god dialog med systemansvarige en gång om året.

51. När man testar en lösenordspolicy, hur mycket tid bör man då lägga ned?
Svar: Penetrationstester görs för vissa system där känsliga uppgifter förvaras, dessa kräver att tester görs en 
gång om året. Andra system sker det inte lika ofta, om alls. Så mycket tid som krävs.

52. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att skapa en ny lösenordspolicy (eller utvärdera)?
Svar: En gång om året, en viktig fråga.

53. När man skapar lösenordspolicys, hur mycket tid bör man då lägga ned?
Svar: Den tid som det krävs för att förankra informationen hos ett antal tekniker. Räcker inte med en person.

54. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att utbilda användare?
Svar: På förekommen anledning, kontinuerligt via intranätet osv. Personal får välja själv och elever blir 
tilldelade lösenord som de lär sig, därför har eleverna oftast bättre lösenord än personalen.

55. När man utbildar användare, hur mycket tid bör man då lägga ned per användare?
Svar: Några medarbetare har utbildats på att använda videoguide verktyget. Ansvariga på de olika 
arbetsplatserna blir notifierade om att det finns nytt material att titta igenom på intranätet.

56. Hur mycket tid är det rimligt att lägga på att administrera lösenord?
Svar: Det är en prioriterad uppgift, den tid som krävs.



57. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt?
Svar: Vi jobbar för lite med frågan idag. Diskussion åtminstone en gång om året med berörda.

58. När man arbetar med att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt, hur mycket tid bör man då lägga 
ned? 
Svar: Så mycket som krävs.

59. Hur ofta arbetar du med dessa frågor?
Svar: Kontinuerligt på veckomötet. Frågan dyker upp då och då.

60. Hur nyligen arbetade du med dessa frågor?
Svar: Samma. 

Frågor om belöning:

61. Anser du att det finns någon vinst med att skapa en lösenordspolicy och vad?
Svar: Säkrare miljö och det belastar supporten mindre.

62. Anser du att det finns någon vinst med att testa en lösenordspolicy och vad?
Svar: Spontant kan jag inte säga något. Administrering är en form av test.

63. Anser du att det finns någon vinst med att administrera lösenord och vad?
Svar: Verksamheten är helt och hållet beroende av det.

64. Anser du att det finns någon vinst med att utbilda användare och vad?
Svar: Intranätet ligger publikt så användarna kommer åt utbildningsmaterialet hemifrån. Så ett värde ses, 
uttrycks inte.

65. Anser du att det finns någon vinst med att förvara användarnas lösenord på ett tillfredsställande sätt 
och vad?
Svar: Finns ett värde att förvara serverlösenord och nätverksutrustningslösenord på ett bra sätt. Höjer 
säkerheten.

Frågor om hot mot konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet:

66. Vilket av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet anser du är mest kritisk att skydda när det gäller 
lösenord?
Svar: Konfidentialitet. Lösenorden ska vara otillgängliga.

67. Är det troligt att en lyckad attack som kan leda till att ett eller flera lösenord avslöjas inträffar? (Ja, 
absolut – Ja, ganska troligt – Nej, mindre troligt- Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, mindre troligt.

68. Varför?
Svar: Har haft tre intrång som känns till sedan 2006. En var DDoS en mot webserver hackaren la en fil där 
det stod att de var hackade. Den sista exekverade kod mot webservern som ändrade index.html. 

69. Är det allvarligt om ett eller flera lösenord avslöjas? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt – Nej, mindre 
allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

70. Varför?
Svar: Självklart är det allvarligt, andra kan komma in.



71. Är det troligt att en attack som kan leda till att integriteten på ett eller flera dokument äventyras kan 
inträffa? (Ja, absolut – Ja, ganska troligt – Nej, mindre troligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, mindre troligt.

72. Varför?
Svar: Inte omöjligt men mindre troligt.

73. Är det allvarligt om integriteten på ett eller flera dokument äventyras? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt 
– Nej, mindre allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

74. Varför?
Svar: Trovärdigheten naggas i kanten för allt, får inte ske.

75. Är det troligt att en attack som kan leda till att tillgängligheten för domänkontrollanten där användarna 
autentiserar sig med sina lösenord äventyras kan inträffa? (Ja, absolut – Ja, ganska troligt – Nej, mindre 
troligt - Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, mindre troligt.

76. Varför?
Svar: Höjt säkerheten eftersom att vi har anslutit oss till annan kommuns plattform, sårbarheterna har 
minskat och säkerheten stärkts.

77. Är det allvarligt om tillgängligheten för domänkontrollanten där användarna autentiserar sig med sina 
lösenord äventyras? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt – Nej, mindre allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

78. Varför?
Svar: Det vore katastrof, verksamheten kräver detta.



Intervju IT-chef Kommun B
Inledande frågor:

1. Vilka delaktiviteter anser du ingår i aktiviteten administrera lösenord?
Svar: Introducera nya användare, skapa konton. Nollställa lösenord.

2. Hur skulle du beskriva en lösenordspolicy?
Svar: Regler för lösenords längd och komplexitet. Hur ofta man måste byta lösenord och när.

3. Använder ni någon lösenordspolicy och hur ser den ut?
Svar: Ja, kräver 10 tecken advanced nivå på AD. Två av tre siffror specialtecken Stora bokstäver. Inga byten.

4. Testar ni era användares lösenord på något sätt? Om ja hur?
Svar: Inbyggt i AD. Använder microsofts så det är automatiserat.

5. Kan du nämna några risker och/eller möjligheter med er lösenordspolicy?
Svar: Möjligheten är att användarna kommer ihåg lösenord eftersom att de inte behöver byta, bättre 
lösenordshantering, användarna behöver i mindre utsträckning skriva upp sina lösenord. Eftersom att vi 
kräver 10 tecken är chansen stor att detta lösenord inte används på fler ställen eftersom att andra ställen 
ofta kräver 8 tecken. Risken är att lösenordsfilen blir stulen och att lösenorden knäcks. För att undvika detta 
så tar vi hand om alla datorer och så vidare. En annan risk är alla plattor och mobiltelefoner med lösenord. 
Möjlighet att det blir mindre lösenordsärenden till helpdesk.

6. Hur förvaras användarnas lösenord?
Svar: Krypterat i AD. Lösenord inlåsta i kassaskåp.

7. Kan du nämna några risker och/eller möjligheter med er förvaring av lösenord?
Svar: Exponerad för hackerattack. Är på väg från lösenord till tvåfaktorsautentisering. 

8. Vad bedömer du som de största problemen med lösenord?
Svar: Mänskliga faktorn, lösenord glöms och lösenorden är knäckbara. Tekniken blir bättre och lösenord 
knäcks lättare.

9. Hur värdefull är informationen som skyddas i verksamheten anser du? (Mycket värdefull – Värdefull – 
Mindre värdefull – Inte alls värdefull)
Svar: Mycket värdefull.

Frågor om förväntan att slutföra en uppgift:

10. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att testa en lösenordspolicy? (Ja, absolut – Ja,
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

11. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Svårt att testa om man inte har en

12. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att utbilda användare? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

13. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Skapa lösenordspolicy är lätt. 



14. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, 
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut 

15. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Skapa lösenordspolicy är lätt

16. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

17. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Lösenorden förvaras sig självt i AD.

18. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att utbilda användare? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite svårare

19. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Vi arbetar inte med penetrationstester.

20. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, 
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte

21. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Vi arbetar inte med penetrationstester

22. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut, - Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte

23. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: AD sköter det

24. Tycker du att det är lättare att utbilda användare än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare, - Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte

25. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Utbildning är svårt

26. Tycker du att det är lättare att utbilda användare än att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt? 
(Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte

27. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Utbildning är svårt och resurskrävande. Idag får anställda skrift angående lösenordshantering och 
skapa lösenord. Alla chefer har fått en halvdag gällande informationssäkerhet.

28. Tycker du att det är lättare att administrera lösenord än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte



29. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Varför? AD sköter det 

Frågor om värde av aktiviteter:

30. tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att testa en 
lösenordspolicy? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

31. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Jag har aldrig testat utan best practice används, hänga med i forskning.

32. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att utbilda användare? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

33. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Policyn tvingar dem att agera på ett sätt. Med utbildningen måste användarna göra aktiva val.

34. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att administrera lösenord? 
(Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

35. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Utan en lösenordspolicy så finns det inget att administrera

36. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att förvara lösenord på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

37. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Jag tycker att förvaring av lösenord ingår i en lösenordspolicy

38. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att utbilda användare? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

39. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Testa är gjort så mycket och det finns mycket best practice

40. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att administrera lösenord? 
(Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

41. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Administrera lösenord är viktigt för verksamheten, testa gör vi inte

42. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att förvara lösenorden på 
ett tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen 
inte)
Svar: Nej, verkligen inte

43. Varför tycker du som du gör på förra frågan?



Svar: Förvara lösenorden är viktigt för säkerheten

44. Tycker du att det är mer värdefullt att utbilda personal jämfört med att administrera lösenord? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

45. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: administrera är viktigt för verksamheten

46. Tycker du att det är mer värdefullt att utbilda personal jämfört med att förvara lösenorden på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

47. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Om dom är jättebra på att skapa lösenord och de förvaras på torget så spelar det inte så stor roll hur 
bra lösenorden är.

48. Tycker du att det är mer värdefullt att administrera lösenord jämfört med att förvara lösenorden på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite mer värdefullt

49. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Administrering måste göras.

Frågor om tidsåtgång och möda:

50. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att testa en lösenordspolicy?
Svar: Jag tycker inte att man behöver jobba med det. Hålla sig a jour rörande forskning angående detta.

51. När man testar en lösenordspolicy, hur mycket tid bör man då lägga ned?
Svar: ...

52. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att skapa en ny lösenordspolicy?
Svar: En gång om året se över den, reviderar inte varje år

53. När man skapar lösenordspolicys, hur mycket tid bör man då lägga ned?
Svar: Beror på men att revidera en policy är inget stort jobb så inte så mycket tid.

54. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att utbilda användare?
Svar: När man blir anställd och återkommande med några års mellanrum.

55. När man utbildar användare, hur mycket tid bör man då lägga ned per användare?
Svar: Skulle gärna sett en timma eller två. Så är det inte idag, kanske tio minuter.

56. Hur mycket tid är det rimligt att lägga på att administrera lösenord?
Svar: Vad som krävs

57. Hur ofta per år tycker du att man bör arbeta med att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt?
Svar: En gång per år utvärdera och se över.

58. När man arbetar med att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt, hur mycket tid bör man då lägga 
ned? 
Svar: Beroende på hur situationen ser ut, så länge inget ändras så kan vi behålla AD men om det skulle visa 
sig vara osäkert så får man lägga den tid som krävs.



59. Hur ofta arbetar du med dessa frågor?
Svar: Inte jätteofta, jag skriver alla säkerhetsplaner och så vidare. Implementeringsdelar sköter tekniker. En 
dag eller två per år på detta.

60. Hur nyligen arbetade du med dessa frågor?
Svar: Kontinuerligt. Så nyligen men inte så stora grejer, då var det senast i höstas.

Frågor om belöning:

61. Anser du att det finns någon vinst med att skapa en lösenordspolicy och vad?
Svar: O ja, man får en garanterad lägsta säkerhetsnivå.

62. Anser du att det finns någon vinst med att testa en lösenordspolicy och vad?
Svar: Inte den egna om den inte är avvikande från annat. Används best practice så är det inte nödvändigt 
anser jag.

63. Anser du att det finns någon vinst med att administrera lösenord och vad?
Svar: Ja, användarna måste ju få hjälp.

64. Anser du att det finns någon vinst med att utbilda användare och vad?
Svar: Ja, absolut. Utbildade användare är duktiga användare. Användarna behöver veta vilken information 
som ska hanteras på vilket sätt.

65. Anser du att det finns någon vinst med att förvara användarnas lösenord på ett tillfredsställande sätt 
och vad?
Svar: Ja, absolut. Viktigt att de förvaras bra.

Frågor om hot mot konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet:

66. Vilket av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet anser du är mest kritisk att skydda när det gäller 
lösenord?
Svar: Om det gäller lösenord så är det klart konfidentialitet för att annars är det värdelöst.

67. Är det troligt att en attack som kan leda till att ett eller flera lösenord avslöjas kan inträffa? (Ja, absolut –
Ja, ganska troligt – Nej, mindre troligt- Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, ganska troligt. 2

68. Varför?
Svar: Snarare så att en keylogger används eller social manipulering för att få tag på ett lösenord.

69. Är det allvarligt om ett eller flera lösenord avslöjas? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt – Nej, mindre 
allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, ganska allvarligt.

70. Varför?
Svar: Beror på VEM som blir av med det så klart. 

71. Är det troligt att en attack som kan leda till att integriteten på ett eller flera dokument äventyras kan 
inträffa? (Ja, absolut – Ja, ganska troligt – Nej, mindre troligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

72. Varför?
Svar: 



73. Är det allvarligt om integriteten på ett eller flera dokument äventyras? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt 
– Nej, mindre allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

74. Varför?
Svar: Om ett dokument är ändrat så kan man inte lita på innehållet i den andra informationen till 100%.

75. Är det troligt att en attack som kan leda till att tillgängligheten för domänkontrollanten där användarna 
autentiserar sig med sina lösenord äventyras kan inträffa? (Ja, absolut – Ja, ganska troligt – Nej, mindre 
troligt - Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, ganska troligt

76. Varför?
Svar: En motiverad och kunnig person som utför attacken har goda möjligheter att lyckas

77. Är det allvarligt om tillgängligheten för domänkontrollanten där användarna autentiserar sig med sina 
lösenord äventyras? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt – Nej, mindre allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, ganska allvarligt.

78. Varför?
Svar: DDos blir ofta kortvariga så inte lika allvarligt som integriteten på dokument.



Intervju IT-chef Kommun C
Inledande frågor:

1. Vilka delaktiviteter anser du ingår i aktiviteten administrera lösenord?
Svar: Rutiner för nya användare lösenord skapas automatiskt och detta ges till chefen och detta måste sen 
bytas. Hantering i AD tvingar lösenordsmöte, automatiskt.

2. Hur skulle du beskriva en lösenordspolicy?
Svar: Beskriver hur lösenordet ska vara konstruerat, hur man inte ska sätta det och hur man ska förvara det 
och undvika att förvara det. Hur man ska utbilda användarna.

3. Använder ni någon lösenordspolicy och hur ser den ut?
Svar: Ja beskriver hur man ska hantera lösenord. Teknisk minst åtta tecken blandning gemener, versaler 
siffror och specialtecken. Vill inte att det ska vara kopplat till person men detta kan inte lösas tekniskt.

4. Testar ni era användares lösenord på något sätt? Om ja hur?
Svar: Nej. Det vore intressant dock.

5. Kan du nämna några risker och/eller möjligheter med er lösenordspolicy?
Svar: Största risken är att den inte är känd och att den inte efterlevs. Kulturen på arbetsplatserna, hur 
chefen driver detta. Förvarar lösenord lättåtkomliga.

6. Hur förvaras användarnas lösenord?
Svar: AD, krypterat. Administrationslösenord finns i en krypterad lösenordsskyddad fil. Letar efter system för
detta och har det i åtanke.

7. Kan du nämna några risker och/eller möjligheter med er förvaring av lösenord?
Svar: Administrationen kanske slarvar med sina egna lösenord som i sin tur skyddar andra lösenord.

8. Vad bedömer du som de största problemen med lösenord?
Svar: Inte tillräcklig kunskap om hur viktiga lösenorden är och har inte tillräcklig respekt för detta. Man har 
flera som delar dator och är inte lika noggrann med att logga ut och så vidare.

9. Hur värdefull är informationen som skyddas i verksamheten anser du? (Mycket värdefull – Värdefull – 
Mindre värdefull – Inte alls värdefull)
Svar: Mycket värdefull (alla olika nivåer i olika verksamheter men i regel mycket värdefull.

Frågor om förväntan att slutföra en uppgift:

10. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att testa en lösenordspolicy? (Ja, absolut – Ja,
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite lättare.

11. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: För att vi faktiskt skapar lösenordspolicys, testar inte lösenord i nuläget. 

12. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att utbilda användare? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite lättare.

13. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Utbilda användare är svårt.



14. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, 
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite svårare.

15. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: För att det sköts mycket automatiskt.

16. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite svårare.

17. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Lösenorden hanterar systemen åt oss.

18. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att utbilda användare? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite svårare.

19. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Eftersom att vi inte har gjort det. Detta kanske skulle ändras om vi gjorde detta.

20. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, 
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite svårare.

21. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Administrera lösenord gör vi hela tiden

22. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut, - Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

23. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Sköts automatiskt.

24. Tycker du att det är lättare att utbilda användare än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare, - Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite svårare.

25. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: På grund av resurserna som finns så är det svårare att utbilda användare, aktiviteten i sig är inte svår 
men tiden är svår att få till.

26. Tycker du att det är lättare att utbilda användare än att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt? 
(Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

27. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Förvaring av lösenord sköts automatiskt.

28. Tycker du att det är lättare att administrera lösenord än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite svårare.



29. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Varför? Förvaringen sköts automatiskt, all administrering gör inte det. Kan bli mer jobb. 

Frågor om värde av aktiviteter:

30. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att testa en 
lösenordspolicy? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

31. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Har man ingen kan man inte testa.

32. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att utbilda användare? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mer värdefullt.

33. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Det spelar ingen roll vilken policy man har om inte användarna följer dom.

34. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att administrera lösenord? 
(Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

35. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Administrera är viktigare för verksamheten.

36. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att förvara lösenord på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

37. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Det viktigaste är att vi hanterar lösenorden korrekt.

38. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att utbilda användare? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

39. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Utbilda användare är det viktigaste anser jag. Detta är det vi måste jobba mest med och öka 
medvetenheten.

40. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att administrera lösenord? 
(Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

41. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Vi testar inte lösenord idag och administrering är viktigt för verksamheten.

42. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att förvara lösenorden på 
ett tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen 
inte)
Svar: Nej, lite mindre. 



43. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Förvaringen är viktigare för säkerheten 

44. Tycker du att det är mer värdefullt att utbilda personal jämfört med att administrera lösenord? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt

45. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Administrera lösenord är viktigt för verksamheten.

46. Tycker du att det är mer värdefullt att utbilda personal jämfört med att förvara lösenorden på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

47. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Att förvara lösenorden är viktigt för säkerheten.

48. Tycker du att det är mer värdefullt att administrera lösenord jämfört med att förvara lösenorden på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

49. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Förvara lösenorden är viktigare.

Frågor om tidsåtgång och möda:

50. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att testa en lösenordspolicy?
Svar: OM man hade resurser och möjligheter så skulle jag vilja göra det några gånger om året.

51. När man testar en lösenordspolicy, hur mycket tid bör man då lägga ned?
Svar: Svårt att bedöma men det tar säkert tid, och återkoppla.

52. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att skapa en ny lösenordspolicy?
Svar: Utvärderar vartannat år och revideras varje år när det är val om det finns behov. 

53. När man skapar lösenordspolicys, hur mycket tid bör man då lägga ned?
Svar: Om man bara skapar lösenordspolicy så tar det inte så lång tid men om det är annat säkerhetsarbete 
så tar det längre tid.

54. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att utbilda användare?
Svar: Någon gång per år och vid nyanställning. Idag är det dåligt, introduktion och har planer på att ha 
självhjälp första inloggningen. Tänker på det.

55. När man utbildar användare, hur mycket tid bör man då lägga ned per användare?
Svar: En timma på dessa saker för att kunskapen skall kunna sitta. Det handlar mycket om klimatet där man 
har detta tänket med sig för det höjer säkerhetstänket. Jag kommer ut och drar detta om chefer vill, men de 
måste be mig om det.

56. Hur mycket tid är det rimligt att lägga på att administrera lösenord?
Svar: Vi lägger inte så mycket tid på det för att användarna har blivit duktigare på att lösa detta själva och vi 
har självhjälpsportaler där de kan lösa det själva. Om det beror på att de skriver upp lösenorden eller för att 
de lär sig dom vet vi inte. Så mycket tid som krävs.

57. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt?



Svar: Ett par gånger per år, iaf göra stickprov.

58. När man arbetar med att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt, hur mycket tid bör man då lägga 
ned? 
Svar: Stickprov, inte så mycket.

59. Hur ofta arbetar du med dessa frågor?
Svar: Varje vecka. 

60. Hur nyligen arbetade du med dessa frågor?
Svar: Mycket nyligen.

Frågor om belöning:

61. Anser du att det finns någon vinst med att skapa en lösenordspolicy och vad?
Svar: Vinsten är att man höjer säkerheten så JA så att den blir på en rimlig och bra nivå för verksamheten.

62. Anser du att det finns någon vinst med att testa en lösenordspolicy och vad?
Svar: Ja det tycker jag. Förutom det som går att reglera tekniskt. Jag blir nyfiken på detta och får undersöka 
detta mera.

63. Anser du att det finns någon vinst med att administrera lösenord och vad?
Svar: Ja, det gör det, det blir ordning och reda och folk kan sköta sina jobb. Rätt säkerhetsnivå på saker och 
ting.

64. Anser du att det finns någon vinst med att utbilda användare och vad?
Svar: Det gör det och jag tror att detta är viktigt, det här är nyckeln. När användarna får kunskap så förstår 
dom varför man inte ska slarva med säkerheten.

65. Anser du att det finns någon vinst med att förvara användarnas lösenord på ett tillfredsställande sätt 
och vad?
Svar: Ja verkligen, det är viktigt att lösenorden är säkra och dessutom för vår trovärdighet, det skulle vara 
ödesdigert om vi inte kunde göra det. Skadligt för rykte.

Frågor om hot mot konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet:

66. Vilket av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet anser du är mest kritisk att skydda när det gäller 
lösenord?
Svar: Konfidentialitet viktigt att lösenord är hemliga.

67. Är det troligt att en attack som kan leda till att ett eller flera lösenord avslöjas kan inträffa? (Ja, absolut –
Ja, ganska troligt – Nej, mindre troligt- Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, mindre troligt.

68. Varför?
Svar: Det går självklart att göra om någon verkligen vill som är kunnig men motivationen för att göra det är 
väl inte så stor troligtvis.

69. Är det allvarligt om ett eller flera lösenord avslöjas? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt – Nej, mindre 
allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut

70. Varför?
Svar: Det skadar vår image om de kommer ut. 



71. Är det troligt att en attack som kan leda till att integriteten på ett eller flera dokument äventyras kan 
inträffa? (Ja, absolut – Ja, ganska troligt – Nej, mindre troligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, ganska troligt.

72. Varför?
Svar: Om motivationen finns så går det.

73. Är det allvarligt om integriteten på ett eller flera dokument äventyras? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt 
– Nej, mindre allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut 

74. Varför?
Svar: Det beror på vilken information som tappar integriteten.

75. Är det troligt att en attack som kan leda till att tillgängligheten för domänkontrollanten där användarna 
autentiserar sig med sina lösenord äventyras kan inträffa? (Ja, absolut – Ja, ganska troligt – Nej, mindre 
troligt - Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, ganska troligt

76. Varför?
Svar: Beroende på motivationen, det kan ske men finns motivationen? 

77. Är det allvarligt om tillgängligheten för domänkontrollanten där användarna autentiserar sig med sina 
lösenord äventyras? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt – Nej, mindre allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

78. Varför?
Svar: Utan domänkontrollanten kommer vi inte åt vår information eller våra resurser. Den klassas högst i 
våra system.



Intervju Egna åsikter
Inledande frågor:

1. Vilka delaktiviteter anser du ingår i aktiviteten administrera lösenord?
Svar: Rutiner för nya användare, nollställa lösenord, administrera behörigheter osv. 

2. Hur skulle du beskriva en lösenordspolicy?
Svar: En lösenordspolicy är både en teknisk mall som bestämmer hur ett lösenord skall se ut dels i längd 
men även i komplexitet. Men även riktlinjer för hur lösenordshantering i en organisation skall gå till.

3. Använder ni någon lösenordspolicy och hur ser den ut?
Svar: X

4. Testar ni era användares lösenord på något sätt? Om ja hur?
Svar: X

5. Kan du nämna några risker och/eller möjligheter med er lösenordspolicy?
Svar: X

6. Hur förvaras användarnas lösenord?
Svar: X

7. Kan du nämna några risker och/eller möjligheter med er förvaring av lösenord?
Svar: X

8. Vad bedömer du som de största problemen med lösenord?
Svar: Att användarna väljer lösenord som inte är tillräckligt säkra samt att hanteringen av dessa lösenord 
oftast är bristfällig. Tekniska lösningar är oftast inte bristfälliga utan den mänskliga faktorn är det största 
problemet.

9. Hur värdefull är informationen som skyddas i verksamheten anser du? (Mycket värdefull – Värdefull – 
Mindre värdefull – Inte alls värdefull)
Svar: X

Frågor om förväntan att slutföra en uppgift:

10. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att testa en lösenordspolicy? (Ja, absolut – Ja,
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

11. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att säkerställa att den lösenordspolicyn verkligen är 
tillräckligt bra.

12. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att utbilda användare? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut. 

13. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Att utbilda användare är alltid jättesvårt och att skapa en lösenordspolicy är inte så komplicerat, det är 
bara att kolla på forskning och best practice.



14. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, 
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite svårare.

15. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Administrera lösenord är ett arbete som utförs kontinuerligt och alltid och detta har man rutiner för 
och det är inte särskilt ansträngande arbete. 

16. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite svårare.

17. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: lösenorden förvaras i plattformsystem och är svåra att komma åt, detta är oftast tillräckligt. Lösenord 
för servrar och nätverksutrustning är en annan femma och här krävs det att man har säkra rutiner.

18. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att utbilda användare? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite lättare.

19. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Det är svårt att utbilda användare.

20. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, 
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

21. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: administrera lösenord görs hela tiden och mycket av det arbetet är automatiserat.

22. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut, - Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite svårare.

23. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Förvaring av lösenord sköts till stora delar automatiskt av systemet

24. Tycker du att det är lättare att utbilda användare än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare, - Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

25. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Administrerar lösenord hela tiden, mer sällan utbildar användare och väldigt svårt att utbilda.

26. Tycker du att det är lättare att utbilda användare än att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt? 
(Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite svårare.

27. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Att utbilda användare är svårt och att förvara lösenorden sköts till stora delar automatiskt.

28. Tycker du att det är lättare att administrera lösenord än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite lättare.



29. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Varför? Administrering finns goda rutiner för. Lösenords förvaring är i stora drag automatiserat men det är 
svårt att förvara administratörers lösenord för att de ska vara tillgängliga för rätt personer.

Frågor om värde av aktiviteter:

30. tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att testa en 
lösenordspolicy? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite mer värdefullt.

31. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Att skapa en policy är värdefullt och att testa den är beroende av att det faktiskt finns en.

32. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att utbilda användare? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite mer värdefullt.

33. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: En lösenordspolicy höjer säkerhetens miniminivå på ett sätt som gör att det är viktigare än att utbilda 
användare men för att höja säkerheten ytterligare så är utbildning av användare än viktigare.

34. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att administrera lösenord? 
(Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite mindre värdefullt.

35. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: En lösenordspolicy är viktigare för att höja säkerheten även om det är viktigt att anställda kommer åt 
sina resurser för att kunna utföra sina arbeten.

36. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att förvara lösenord på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

37. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Det spelar ingen roll hur säkra lösenord man får med hjälp av lösenordspolicyn om de förvaras 
undermåligt.

38. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att utbilda användare? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

39. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Utbildning är viktigt enligt mig och om användarna är utbildade så höjer det säkerheten mer än att 
ytterligare förbättra en policy.

40. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att administrera lösenord? 
(Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

41. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Att testa en lösenordspolicy är viktigt men att det dagliga arbetet med administrering flyter på är 
viktigare, iaf för det korta perspektivet, det är viktigt att säkerställa att användarnas lösenord är säkra också.



42. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att förvara lösenorden på 
ett tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen 
inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

43. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Om lösenordspolicyn finns så är det viktigare att lösenorden förvaras på ett tillfredsställande sätt.

44. Tycker du att det är mer värdefullt att utbilda personal jämfört med att administrera lösenord? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite mer värdefullt.

45. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Det är viktigt att användare kommer åt det de behöver för att göra sitt jobb men utbildning höjer 
säkerheten på hela verksamheten under längre tid och därför anser jag att det är viktigare med utbildning.

46. Tycker du att det är mer värdefullt att utbilda personal jämfört med att förvara lösenorden på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite mer värdefullt.

47. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Att utbilda personal är viktigt och att förvara lösenorden är också viktigt, tycker att detta är svårt att 
svara på. Eftersom att AD används och lösenord förvaras automatiskt kan jag tycka att det är mer värdefullt 
att fokusera på utbildning eftersom att förvaring av lösenord sköts på ett adekvat sätt. Större 
utvecklingspotential när man utbildar användare.

48. Tycker du att det är mer värdefullt att administrera lösenord jämfört med att förvara lösenorden på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

49. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Förvaring av lösenord är viktigare än att administrera även om det är viktigt att användare kommer åt 
sina nödvändiga resurser men jag anser att det är viktigare att säkerställa säkerheten i detta fallet.

Frågor om tidsåtgång och möda:

50. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att testa en lösenordspolicy?
Svar: En gång om året eller om behov tydligt uppstår.

51. När man testar en lösenordspolicy, hur mycket tid bör man då lägga ned?
Svar: Tillräckligt med tid för att testa användarnas lösenord och se hur stor andel av lösenorden som är 
tillräckligt bra och vid behov revidera lösenordspolicyn eller ännu bättre, sätta in mer utbildningar för 
användarna.

52. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att skapa en ny lösenordspolicy?
Svar: En gång om året kan man utvärdera den som finns och fundera över om det är nödvändigt att 
revidera.

53. När man skapar lösenordspolicys, hur mycket tid bör man då lägga ned?
Svar: Den tid det tar att läsa forskning och best practice information och sedan implementera förändringar 
om det är nödvändigt, handlar både om teknisk lösenordspolicy och lösenordshanterings riktlinjer.

54. Hur ofta per år tycker du att man bör arbeta med att utbilda användare?
Svar: En gång när man anställs eller börjar i skolan och sedan en gång om året, det är viktigt att lägga 



utbildningen på användarnas nivå, man pratar inte på samma sätt med IT-studenter som man pratar med 
personal på ett äldreboende eftersom att de har olika förkunskaper.

55. När man utbildar användare, hur mycket tid bör man då lägga ned per användare?
Svar: Förutom att skapa självhjälp som alla användare ska kunna komma åt anser jag att man bör kunna 
frigöra en timma för varje anställd, detta görs självklart i grupp, och att man ser till att användarna i de olika 
grupperna hamnar i grupper med användare som har ungefär samma förförståelse för dessa saker.

56. Hur mycket tid är det rimligt att lägga på att administrera lösenord?
Svar: Den tid som krävs men eftersom att mycket av det arbete som behöver göras kan ske automatiskt så 
ska det inte behöva uppta så mycket tid i veckan för personalen, någon timma kanske

57. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt?
Svar: En diskussion och uppföljning någon gång om året och om det uppstår anledning att tro att det 
behöver ses över. Ha koll på forskningssamfundet.

58. När man arbetar med att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt, hur mycket tid bör man då lägga 
ned? 
Svar: När man utför arbetet så ska så mycket tid som krävs läggas eftersom att det är prioriterat att 
lösenorden förvaras på ett bra sätt så att de inte läcks.

59. Hur ofta arbetar du med dessa frågor?
Svar: X

60. Hur nyligen arbetade du med dessa frågor?
Svar: X

Frågor om belöning:

61. Anser du att det finns någon vinst med att skapa en lösenordspolicy och vad?
Svar: Säkerheten höjs och risken att lösenord forceras minskar, både tekniskt som bruteforce samt andra 
sätt som att lösenord som är nedskrivna på lappar tappas eller man blir lurad av någon som utför en social 
manipulation attack (social engineering)

62. Anser du att det finns någon vinst med att testa en lösenordspolicy och vad?
Svar: Ja, man testar användarnas lösenord och kan därmed bedöma om lösenordspolicyn och kunskaperna 
hos användarna är tillräckliga. Om det upptäcks att användarnas lösenord är för svaga så kan man sätta in 
punktinsatser så som utbildningar som får användarna att förstå vikten av att ha bra lösenord och även att 
de får lära sig hur ett bra lösenord ser ut.

63. Anser du att det finns någon vinst med att administrera lösenord och vad?
Svar: Ja, det är viktigt att användarna ska kunna utföra sina arbeten och detta är väsentligt för att detta ska 
fungera. Mycket går att automatisera och detta är att föredra i de flesta fall.

64. Anser du att det finns någon vinst med att utbilda användare och vad?
Svar: Absolut, en användare som har koll på informationssäkerhet och lösenordshantering är oerhört bra 
och viktigt för verksamheten. Motsatsen kan vara direkt skadligt för verksamheten. Jag tror på utbildning 
och anser att det är en nyckel att få användare att bli medvetna om vilka risker och hot som finns.

65. Anser du att det finns någon vinst med att förvara användarnas lösenord på ett tillfredsställande sätt 
och vad?
Svar: Ja absolut, det är väldigt viktigt att användarnas lösenord förvaras på ett bra sätt. Om detta inte vore 
fallet så skulle det äventyra hela verksamhetens säkerhet eftersom att alla lösenord skulle kunna användas 
av personer som inte är avsedda att använda dem.



Frågor om hot mot konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet:

66. Vilket av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet anser du är mest kritisk att skydda när det gäller 
lösenord?
Svar: Konfidentialitet. Lösenorden ska vara otillgängliga.

67. Är det troligt att en attack som kan leda till att ett eller flera lösenord avslöjas kan inträffa? (Ja, absolut –
Ja, ganska troligt – Nej, mindre troligt- Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, ganska troligt

68. Varför?
Svar: Allt handlar om motivation, om motivationen finns så tror jag att en tillräckligt sofistikerad hacker 
skulle kunna utvinna lösenord och avslöja dem. Sen är frågan om en kommun är tillräckligt intressant att 
attackera.

69. Är det allvarligt om ett eller flera lösenord avslöjas? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt – Nej, mindre 
allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

70. Varför?
Svar: Obehöriga kan få tillträde till filer som de inte är behöriga till. Dessutom finns det en image att bevara 
för kommunerna och en sådan här händelse skulle skada den väldigt mycket.

71. Är det troligt att en attack som kan leda till att integriteten på ett eller flera dokument äventyras kan 
inträffa? (Ja, absolut – Ja, ganska troligt – Nej, mindre troligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, ganska troligt

72. Varför?
Svar: Återigen, om motivationen finns så är det möjligt rent tekniskt av en tillräckligt sofistikerad hacker. 

73. Är det allvarligt om integriteten på ett eller flera dokument äventyras? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt 
– Nej, mindre allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut

74. Varför?
Svar: Man kan inte lita på någon information längre, all information kan potentiellt vara ändrad och detta är 
verkligen inte önskvärt. Väldigt kostsamt att kontrollera all information och i vissa fall skulle en ändring som 
går obemärkt förbi vara ödesdiger, så som i ett juridiskt dokument eller liknande.

75. Är det troligt att en attack som kan leda till att tillgängligheten för domänkontrollanten där användarna 
autentiserar sig med sina lösenord äventyras kan inträffa? (Ja, absolut – Ja, ganska troligt – Nej, mindre 
troligt - Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut

76. Varför?
Svar: Återigen handlar det om motivation och om motivationen finns så är det inte så svårt att utföra en 
DDoS attack, det krävs inte jättmycket kunskap om detta.

77. Är det allvarligt om tillgängligheten för domänkontrollanten där användarna autentiserar sig med sina 
lösenord äventyras? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt – Nej, mindre allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

78. Varför? 



Svar: Tidsaspekten är avgörande här, om servrarna är angripna under natten så spelar det kanske inte så 
stor roll för majoriteten av användarna men om det sker under en vecka där betyg och annat ska läggas in 
för alla studenter så kan det ställa till väldiga bekymmer. Det är viktigt att användarna ska kunna utföra sina 
jobb och därför är det allvarligt om detta skulle ske.



Intervju Säkerhetsforskare
Inledande frågor:

1. Vilka delaktiviteter anser du ingår i aktiviteten administrera lösenord?
Svar: Utmaningen som finns är hur man fördelar nya lösenord till nya användare. Ändra lösenord, 
problematiskt att de lösenorden hanteras av personal på IT-avdelningen.

2. Hur skulle du beskriva en lösenordspolicy?
Svar: Det finns både intern och extern, hur man väljer ett bra lösenord, krav på hur de ser ut. Jag anser att 
längd är det viktiga, inte hur många olika tecken. Lösenordsbyten hur ofta osv. Att inte göra lösenordsbyten 
säkra är ett större problem. Om de tekniska systemet är tillräckligt säkra så är det bättre att ha långa 
lösenord som inte byts än att ha kortare lösenord som byts ofta.

3. Använder ni någon lösenordspolicy och hur ser den ut?
Svar: X

4. Testar ni era användares lösenord på något sätt? Om ja hur?
Svar: X

5. Kan du nämna några risker och/eller möjligheter med er lösenordspolicy?
Svar: X

6. Hur förvaras användarnas lösenord?
Svar: X

7. Kan du nämna några risker och/eller möjligheter med förvaring av lösenord?
Svar: Distributionen av lösenord.

8. Vad bedömer du som de största problemen med lösenord?
Svar: Administrationen kring utlämnandet av lösenord. Hur man får folk att välja bra lösenord, längd är det 
viktigaste. 

9. Hur värdefull är informationen som skyddas i verksamheten anser du? (Mycket värdefull – Värdefull – 
Mindre värdefull – Inte alls värdefull)
Svar: X

Frågor om förväntan att slutföra en uppgift:

10. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att testa en lösenordspolicy? (Ja, absolut – Ja,
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut

11. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Det kan göras med en rad text men testandet är väldigt svårt. En policy kan vara: ”skapa jättesäkra 
lösenord som ni kommer ihåg och byt dom så ofta som det behövs” hur lätt testas denna?

12. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att utbilda användare? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

13. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Samma argument



14. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, 
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut. 

15. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Att skapa en policy är trivialt. 

16. Tycker du att det är lättare att skapa en lösenordspolicy än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

17. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Det är jättelätt att skapa en policy men att få den att användas och att den är klok är desto svårare.

18. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att utbilda användare? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja absolut.

19. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Utbildning är kopiöst svårt, att testa policyn är lättare. Att testa är att testa ett resultat av utbildning, 
det är alltid lättare än själva utbildningen.

20. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, 
lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite lättare.

21. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Det är förhållandevis enkelt att testa en policy, administrera lösenord är bökigt.

22. Tycker du att det är lättare att testa en lösenordspolicy än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut, - Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut.

23. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Att testa är enkelt.

24. Tycker du att det är lättare att utbilda användare än att administrera lösenord? (Ja, absolut – Ja, lite 
lättare, - Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

25. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Utbilda användare är löjligt svårt.

26. Tycker du att det är lättare att utbilda användare än att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt? 
(Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

27. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Utbilda användare är svårt

28. Tycker du att det är lättare att administrera lösenord än att förvara lösenord på ett tillfredsställande 
sätt? (Ja, absolut – Ja, lite lättare – Nej, lite svårare – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite lättare



29. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Varför? 

Frågor om värde av aktiviteter:

30. tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att testa en 
lösenordspolicy? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite mer värdefullt.

31. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Testandet är i grund och botten skräp men det är en nonsens syssla. Med en policy så kan vi säga vad 
ett bra lösenord är, vid test säger vi bara att ditt lösenord är dåligt.

32. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att utbilda användare? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.

33. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Så länge man utbildar användare bra så är det mer värdefullt.

34. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att administrera lösenord? 
(Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

35. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Svårt att jämföra. Jag tolkar administrera som att dela ut lösenord och om man inte delar ut lösenord 
så behövs det ingen policy.

36. Tycker du att det är mer värdefullt att skapa en lösenordspolicy jämfört med att förvara lösenord på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja lite mer värdefullt.

37. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Jag anser att i en lösenordspolicy så ingår förvaring i detta.

38. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att utbilda användare? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

39. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Utbilda användare är värdefullt.

40. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att administrera lösenord? 
(Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Nej, verkligen inte.

41. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Utan administrering av lösenord finns det inget behov av att testa lösenordspolicyn.

42. Tycker du att det är mer värdefullt att testa en lösenordspolicy jämfört med att förvara lösenorden på 
ett tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen 
inte)
Svar: Nej, lite mindre värdefullt.



43. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Utan att förvara lösenorden ordentligt så är det meningslöst att ha bra lösenord.

44. Tycker du att det är mer värdefullt att utbilda personal jämfört med att administrera lösenord? (Ja, 
absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite mer värdefullt.

45. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Ja om vi förutsätter att administrationen fungerar på en grundnivå eftersom att personalen oftast 
utsätts för angrepp och allvarliga angreppsförsök drabbar oftast personalen.

46. Tycker du att det är mer värdefullt att utbilda personal jämfört med att förvara lösenorden på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, lite mer värdefullt

47. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Om lösenorden förvaras på ett tillfredsställande sätt rimlig nivå istället för en ypperlig nivå så är det 
mer rimligt att utbilda personal. Om förvaringen är undermålig så är det viktigare.

48. Tycker du att det är mer värdefullt att administrera lösenord jämfört med att förvara lösenorden på ett 
tillfredsställande sätt? (Ja, absolut – Ja, lite mer värdefullt – Nej, lite mindre värdefullt – Nej, verkligen inte)
Svar: 2,5 INGET SVAR

49. Varför tycker du som du gör på förra frågan?
Svar: Jag tycker att det är samma sak, i administrationen anser jag att lösenordsförvaringen ingår. Ingenting i
administrationen innefattar inte förvaring av lösenord.

Frågor om tidsåtgång och möda:

50. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att testa en lösenordspolicy?
Svar:  Du menar testa lösenorden som finns. I grund och botten kräver inte detta så mycket arbete utan du 
har databasen med lösenord och programvaran som testar. Du vill inte testa hur bra lösenorden utan du vill 
testa hur dåliga lösenorden är, hur många lösenord kan du knäcka på under 2 minuter. Om man har ett 
lösenord på åtta tecken som klarar sig i 1 timma så är det bra nog. Man kan löpande göra detta och skicka 
till dem som har för svagt lösenord att du har ett för svagt lösenord ändra.

51. När man testar en lösenordspolicy, hur mycket tid bör man då lägga ned?
Svar: löpande.

52. Hur ofta tycker du att man bör arbeta med att skapa en ny lösenordspolicy?
Svar: En gång man har en passfras punkt slut. Och när teknikförändringar kräver det. Har man 
lösenordsfraser så är problemet löst i stor utsträckning.

53. När man skapar lösenordspolicys, hur mycket tid bör man då lägga ned?
Svar: 

54. Hur ofta per år tycker du att man bör arbeta med att utbilda användare?
Svar: Utbildning är jag tveksam till, träning är jag mycket positiv till. Forskning visar utbildning håller i sig i 
tre månader sen glömmer man det man lärt sig. Jag tror att man ska ha små utbildningspass, en minut typ 
väldigt ofta. OFTA MEN LITE. Inte mycket och sällan eller ofta och mycket. 

55. När man utbildar användare, hur mycket tid bör man då lägga ned per användare?
Svar: 



56. Hur mycket tid är det rimligt att lägga på att administrera lösenord?
Svar: Beror på. Så mycket som krävs.

57. Hur ofta per år tycker du att man bör arbeta med att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt?
Svar: När en teknisk förändring eller säkerhetslucka tas upp. Har man ett system som fungerar så finns det 
ingen anledning att ändra. Mer reaktiv än proaktiv. Om det finns bevisade säkerhetsluckor så måste de 
åtgärdas.

58. När man arbetar med att förvara lösenord på ett tillfredsställande sätt, hur mycket tid bör man då lägga 
ned? 
Svar: 

59. Hur ofta arbetar du med dessa frågor?
Svar: X

60. Hur nyligen arbetade du med dessa frågor?
Svar: X

Frågor om belöning:

61. Anser du att det finns någon vinst med att skapa en lösenordspolicy och vad?
Svar: Ja, man kan inte ställa krav om man inte vet vad kraven är. Säkerhetsnivån höjs. Att få användarna att 
förstå.

62. Anser du att det finns någon vinst med att testa en lösenordspolicy och vad?
Svar: Det lättaste sättet är att titta på sina lösenordsdatabaser och se hur starka lösenorden är. 
Penetrationstester är jag tveksam till. Jag anser inte att det testar en policy utan ett test av en policy kollar 
man alla användares lösenord. Vinster finns, man får en bild av det men jag vet inte vad man ska göra av 
det.

63. Anser du att det finns någon vinst med att administrera lösenord och vad?
Svar: Ja, att man blir tilldelad ett lösenord.

64. Anser du att det finns någon vinst med att utbilda användare och vad?
Svar: Jag är tveksam till nyttan, för att det inte finns någon forskningsevidens på nyttan av utbildning av 
användare. Jag tror att detta är en mycket komplex fråga. Kortsiktiga vinster finns tror jag. Jag tror inte på 
att någon utbildar användare i hur ett bra lösenord ser ut i två timmar utan att användarna får träna på att 
skapa lösenord.

65. Anser du att det finns någon vinst med att förvara användarnas lösenord på ett tillfredsställande sätt 
och vad?
Svar: JA. Självklart. Hur mycket kan vi begära att våra användare ska göra och hur mycket ska 
administratörerna göra? De flesta hack som sker så stjäls lösenordsfiler. Jag förväntar mig att mina lösenord 
hanteras på ett bra sätt och ni förväntar er att jag har en bra lösenordshantering.

Frågor om hot mot konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet:

66. Vilket av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet anser du är mest kritisk att skydda när det gäller 
lösenord?
Svar: X

67. Är det troligt att en attack som kan leda till att ett eller flera lösenord avslöjas kan inträffa? (Ja, absolut –
Ja, ganska troligt – Nej, mindre troligt- Nej, verkligen inte)



Svar: Ja, absolut

68. Varför?
Svar: Det är ett mål för att angripa. Det finns saker att vinna. Detta sker hela tiden, mer eller mindre 
framgångsrikt och sofistikerat.

69. Är det allvarligt om ett eller flera lösenord avslöjas? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt – Nej, mindre 
allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: X

70. Varför?
Svar: Det beror på vem och i vilken kontext. I de allra flesta fall är det inte allvarligt men vid en viss tidpunkt 
kan ett lösenord på villovägar vara ödesdigert. Det finns alltså en tidsaspekt som är jätteviktig. Till exempel 
förmaterialet till ett byggnadsbeslut.

71. Är det troligt att en attack som kan leda till att integriteten på ett eller flera dokument äventyras kan 
inträffa? (Ja, absolut – Ja, ganska troligt – Nej, mindre troligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut

72. Varför?
Svar: Samma svar som ovan

73. Är det allvarligt om integriteten på ett eller flera dokument äventyras? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt 
– Nej, mindre allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: X

74. Varför?
Svar: På samma sätt här, det kan vara jätteallvarligt och totalt ointressant. DET BEROR PÅ. I många fall så vill 
vi att dokument ska bli kända och om dessa är ändrade så kan detta vara besvärligt. Mycket merjobb om 
juridiska dokument ändras.

75. Är det troligt att en attack som kan leda till att tillgängligheten för domänkontrollanten där användarna 
autentiserar sig med sina lösenord äventyras kan inträffa? (Ja, absolut – Ja, ganska troligt – Nej, mindre 
troligt - Nej, verkligen inte)
Svar: X

76. Varför?
Svar: Jag har ingen aning om hur tekniken är strukturerad Förmodligen skulle det kunna ske.

77. Är det allvarligt om tillgängligheten för domänkontrollanten där användarna autentiserar sig med sina 
lösenord äventyras? (Ja, absolut – Ja, ganska allvarligt – Nej, mindre allvarligt – Nej, verkligen inte)
Svar: Ja, absolut

78. Varför?
Svar: Tidsfaktorn. Är tjänsten utslagen i flera dagar så spelar det inte mig någon roll eftersom att jag bara 
behöver ett visst dokument inom ett antal veckor. I vissa fall kan det vara jätteallvarligt. 
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