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Svenskarna om digital 
säkerhet och 

användning av lösenord
En kartläggning av svenskarnas syn på digital säkerhet och 

användningen av lösenord på arbetsplatsen och privat.



Sammanfattning

Vi lever i en digitaliserad värld. Det är en värld som nästan är som ett eget land eller världsdel – som styrs av 
egna regler, riktlinjer, säkerhetsåtgärder och naturligtvis, koder. Det är en komplicerad värld på många sätt 
och vis men också en naturlig del av både vår arbetsvardag och fritid. Vi ville därför undersöka hur bra sä-
kerheten i denna digitaliserade värld ser ut. Hur identifierar vi oss? Hur säkert beter vi oss? Blir vi mer oroliga 
i takt med att denna värld utvecklas?

Några resultat sticker ut mer än andra

Skriftliga lösenord fortsätter att dominera som inloggningsmetod – både på arbetsplatsen och för privat bruk. 
För arbetsrelaterad inloggning handlar det om nästan alla arbetsplatser, hela 9 av 10 använder det i sitt 
arbete. Det innebär att arbetsplatsen prioriterar sin IT-säkerhet väldigt lågt eftersom skriftliga lösenord är den 
form av identifieringsmetod som är enklast för utomstående att ta del av. Dessutom är det en hög andel, 4 av 
10, som använder samma lösenord på arbetet och privat och nästan hälften sparar sina lösenord automa-
tiskt på arbetsplatsen. Hanteringen av en redan osäker identifieringsmetod är med andra ord även i många 
fall bristfällig. 

Inställningen till e-legitimation är positiv, och en av de vanligaste inloggningsmetoderna privat. Vissa använ-
der det även på arbetet och 4 av 10 kan tänka sig att göra det. Problematiken med att använda sin e-legiti-
mation på arbetet är att man går i god för en uppgift i egenskap av sig själv som privatperson. Hur man iden-
tifierar sig på arbetsplatsen och privat behöver med andra ord avskiljas. Det är viktigt att man som anställd är 
medveten om skillnaden mellan den privata e-legitimationen och en arbetsrelaterad motsvarighet. 

Ett ökande problem är digitala intrång och säkerhet. Undersökningen visar att det finns en utbredd oro för 
detta på arbetsplatser trots att det finns riktlinjer för digital säkerhet hos nästan alla företag. Privat är oron 
ännu större för att drabbas av digitala intrång – 4 av 5 känner sig oroade att utsättas. Rädslan är störst när 
det kommer till bankinformation, men också att bli övervakad. Anmärkningsvärt är att det är en större andel 
yngre personer som oroar sig för att bli övervakade än äldre. 

Avslutningsvis så är det mycket intressant att en av de äldsta metoderna för identifiering digitalt, lösenord, 
fortfarande håller i sig så starkt. När all annan digital utveckling accelererat så har den stått stadigt kvar – 
trots att den inte lever upp till en säkerhet som vi behöver idag. Vi kan med denna rapport konstatera att oron 
och ovissheten inom den digitala världen är stor. Att belysa oron, men också vårt eget osäkra beteende, är 
med andra ord en viktig aspekt för att ta riktning mot en mer säker arbetsmiljö men också för vår integritet. 

Trevlig läsning!

Niklas Anderson 
VD och grundare på SecMaker
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EXEMPEL PÅ FLER MÖJLIGHETER MED NET iD ENTERPRISE

• Central hantering av PIN-policy möjliggör krav på PIN-kodens innehåll samt krav att byta PIN
• Unlock Card: Upplåsning av låst kort före inloggning
• Mifare info: Läsning och skrivning av information till Mifare (trådlös teknik)
• Enkel anpassning av texter och länkar i gränssnittet, exempelvis för support och hjälpsidor
• Web admin: Inbyggd webbläsare för kommunikation med Net iD Portal. Kringgår problem 

med plug-instöd och gör lösningen webbläsaroberoende.
• Tracker: Central loggning av händelser över lyckade/misslyckade inloggningar 
• Reset Card: Återställning av smartkort
• Signering och kryptering av filer och e-post med certifikat
• Trace service: Flexibel aktivering av spårning som hjälp för felsökning

Net iD Enterprise Developers Guide ger ytterligare insikt i alla de möjligheter som finns att 
strömlinjeforma användarupplevelsen.

Inledning
SecMaker har låtit genomföra denna undersökning av svenskarnas syn på digital säkerhet och lö-
senordshantering både inom arbetsrelaterat och privat bruk. Undersökningen belyser även vissa skillna-
der inom den privata och offentliga sektorn kring hantering av digital säkerhet.

Genomförandet

Undersökningen är genomförd via PFM Research under våren 2020. Ett representativt urval av män och 
kvinnor, 18 år och äldre i Sverige, avseende ålder, kön, ingår bland respondenterna, totalt 1000 perso-
ner. Respondenterna arbetar på kontorsbaserade företag med minst 20 anställda och arbetar ej inom IT 
eller säkerhet.

Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Central-
byrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som 
har deltagit i undersökningen.

Om SecMaker 

SecMaker är den ledande leverantören i Norden av certifikatbaserade säkerhetslösningar för företag, 
myndigheter och organisationer. SecMakers lösning NetiD används av över 1,5 miljoner användare inom 
både den offentliga och privata sektorn. Denna lösning skyddar, säkerställer information, system och 
datatrafik.



 ––––   UNDERSÖKNINGSRESULTAT 

 

Del 1 - Arbetsrelaterat
Inloggning och lösenord

Skriftliga lösenord fortsatt den vanligaste inloggningsmetoden. 

Nästan alla, 89 procent, använder skriftligt lösenord som inloggningsmetod på sin arbetsplats. Det är något 
vanligare inom privat än offentlig sektor. Näst vanligast är ID-kort som inloggningsmetod – denna metod är 
tre gånger så vanlig inom offentlig sektor än den privata (figur 1). Mer än hälften anger att de använder mer 
än en inloggningsmetod på sitt arbete (figur 2).

Inom den privata sektorn byter nästan hälften (49 %) sitt skriftliga lösenord varje eller varannan månad, inom 
den offentliga sektorn är motsvarande siffra 34 procent. Totalt sett är det drygt 4 av 10 (42 %) som byter ut 
sitt skriftliga lösenord ofta, varje eller varannan månad (figur 3)

Figur 1: På vilket sätt identifierar du dig vid inloggning på din arbetsdator eller annan enhet? Vänligen kryssa i samtliga metoder du 

använder (underlag: alla)

Figur 2: Hur många olika inloggningsmetoder behöver du använda vid ett normalt arbetspass? (underlag: alla)

Skriftliga lösenord fortsatt den vanligaste inloggningsmetoden

Skriftliga lösenord fortsatt den vanligaste inloggningsmetoden



Figur 3. Hur ofta måste du byta lösenord på systemen på arbetet? (till exempel mejl, tidsrapporteringsprogram, interna program m.m. 

(underlag: alla)

Figur 4. Använder du samma skriftliga lösenord på jobbet som privat? (underlag: alla)

Samma lösenord på jobb och privat

När det kommer till lösenord på arbetet och privat så uppger 4 av 10 (39 %) att de någon gång använder 
samma skriftliga lösenord på privat som på arbetet (figur 4). Detta resultat skiljer sig inte avsevärt mellan de 
inom offentlig och privat sektor. 

Att fler än personen i fråga har tillgång till lösenord är betydligt vanligare inom den privata sektorn (16 %) än 
inom den offentliga (7 %). Anmärkningsvärt är att 5 procent inte vet om någon annan har tillgång till deras 
lösenord på arbetsplatsen (figur 5). 

Även när det kommer till att spara sitt skriftliga lösenord automatiskt på sina arbetsrelaterade enheter är det 
nästan hälften (45 %) som uppger att de någon gång gör detta. Av de personer som inte sparar sitt lösenord 
automatisk är en stor andel inom den offentliga sektorn, 67% i förhållande till de 53 procent inom den privata 
sektorn (figur 6).

Privat sektor byter lösenord oftast

Fyra av tio använder samma lösenord på jobbet som privat



Figur 5. Har någon annan, förutom du själv, tillgång till något eller några av dina lösenord på jobbet?  

(underlag alla)
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Figur 6. Sparar du ditt skriftliga lösenord automatiskt på din enhet på arbetet? (underlag: alla)

Fler har tillgång till lösenord inom privat sektor

Nästan hälften sparar sitt lösenord automatiskt på arbetet



E-legitimation

Positiv inställning till privat e-legitimation på arbetsplatsen

8 procent använder sig av e-legitimation av något slag på sin arbetsplats (figur 1). Däremot kan 4 av 10 per-
soner tänka sig att använda sin privata e-legitimation i jobbsammanhang. Män är mer benägna att använda 
detta än kvinnor, nästan hälften av männen (49 %) i förhållande till 37 procent av kvinnorna (figur 7a). Dess-
utom anser fler män (41 %) än kvinnor (35 %) att man bör använda en motsvarighet till e-legitimation/Bank 
iD på sin arbetsplats. Totalt anser nästan 4 av 10 att en motsvarighet till e-legitimation/Bank iD bör användas 
på arbetsplatser (figur 8a).

Det är även tydligt att man är mer positivt inställd till en sådan användning inom den privata sektorn än inom 
den offentliga. Nästan hälften (48 %) av de anställda inom privat sektor kan tänka sig att använda sitt privata 
Bank iD/e-legitimation i jobbsammanhang. Inom den offentliga sektorn kan en tredjedel (33 %) tänka sig 
detta (figur 7b). Motsvarande anser fler inom den privata sektorn att man bör använda en motsvarighet till 
e-legitimation/Bank iD på arbetsplatsen, nästan 4 av 10 personer (39 %) (figur 8b).

Figur 7a. Kan du tänka dig att använda ditt privata Bank ID/e-legitimation i jobbsammanhang? (underlag: alla)

Figur 7b. Kan du tänka dig att använda ditt privata Bank ID/e-legitimation i jobbsammanhang? (underlag: alla)

Män mer positiva till användning av e-legitimation på arbetet

Nästan hälften positiva till privat e-legitimation på jobbet inom privat sektor



Figur 8a. Anser du att arbetsplatser bör använda elektronisk legitimation motsvarande privatpersoners Bank ID? (underlag: alla)

Figur 8b. Anser du att arbetsplatser bör använda elektronisk legitimation motsvarande privatpersoners Bank ID? (underlag: alla)
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Fler män tycker man ska ha e-legitimation på arbetsplatsen

Fyra av tio vill ha e-legitimation på arbetsplatsen inom privat sektor



Digital säkerhet och intrång

En majoritet upplever oro för digitala intrång på arbetsplatsen, trots digital säkerhet.

Mer än tre fjärdedelar (78 %) har riktlinjer för digital säkerhet på sin arbetsplats (figur 9) Trots detta finns en 
osäkerhet kring om företaget man arbetar på drabbats av digitala intrång, och en stor oro för det i framtiden. 
Hälften (50 %) uppger att de inte vet huruvida arbetsplatsen drabbats av digitala intrång, något fler inom 
offentlig sektor än privat (figur 10). 

Det är även en majoritet som uppger att de någon gång känner oro för digitala intrång på sin arbetsplats. 6 
av 10 (61 %) upplever någon gång en sådan oro (figur 11). Detta trots att endast tre procent uppger att de 
drabbats på sin arbetsenhet. Anmärkningsvärt är att var sjätte person uppger att de inte vet om de drabbats 
på sin arbetsenhet (figur 12).

En fjärdedel (24 %) känner däremot minst en person som drabbats av digitala intrång på sin arbetsplats 
(figur 13).

Figur 9. Har din arbetsplats riktlinjer inom hantering av digital säkerhet? (underlag: alla)

Figur 10. Har din arbetsplats någon gång drabbats av digitala intrång? (underlag: alla)

Mer än tre fjärdedelar har riktlinjer för digital säkerhet

Osäkerhet över om man utsatts för digitala intrång



Figur 11. Hur ofta känner du oro över att digitala intrång sker på din arbetsplats? (underlag: alla)

Figur 12. Har den jobbdator du använder någon gång utsatts för intrång? (underlag: alla)

Figur 13. Känner du någon/några som drabbats av digitala intrång på arbetet? (underlag: alla)

Sex av tio känner oro att drabbas av digitala intrång

Var sjunde vet inte om jobbdatorn utsatts för intrång

En fjärdedel känner någon som drabbats av digitala intrång på jobbet



Molntjänster

En majoritet använder sig av molntjänster på företaget, 57 procent. Detta är betydligt vanligare inom den 
privata sektorn där 66 procent använder molntjänster i förhållande till den offentliga sektor där mindre än 
hälften (47 %) använder det. Här råder dock lite osäkerhet eftersom en femtedel inte vet om de  
använder molntjänster (figur 14a). 

En oro över att det läcker information genom dessa molntjänster delas mellan den offentliga och privata  
sektorn. Inom den offentliga sektorn är nästan en femtedel (17 %) oroliga att information läcker via moln-
tjänster, inom den privata upplever 10 procent denna oro (figur 14b). 

Figur 14a. Använder ert företag sig av molntjänster?  (Ex: Google Drive, Office 365, Gmail, iCloud) (underlag: alla)

Figur 14b. Hur orolig är du över att dessa molntjänster läcker information om din användning till obehöriga?  

(underlag: alla som svarat JA på fråga 14a)

En majoritet använder sig av molntjänster

Mer oro inom offentlig sektor för läckt information



 ––––   UNDERSÖKNINGSRESULTAT

Del 2 - Privat bruk

Inloggning och lösenord

Skriftligt lösenord vanligast privat.

Liksom på arbetet är det vanligast att använda skriftligt lösenord för privat bruk, 50 procent anger det som 
sin vanligaste inloggningsmetod. Tätt efter kommer e-legitimation som är vanligast inloggningsmetod, 42 
procent. Den vanligaste metoden skiljer sig dock åt mellan kvinnor och män – fler män använder skriftligt 
lösenord främst (55 %) och kvinnor e-legitimation (45 %) (figur 15).

En övervägande majoritet sparar någon gång sina lösenord automatiskt på sina privata enheter – 66 procent 
(figur 16a). Den yngsta kategorin sparar sina lösenord automatisk oftare än de äldre, desto äldre en person 
är desto mer sällan sparar de lösenorden automatiskt. 4 av 10 (41 %) inom kategorin 20–30-åringar sparar 
sina lösenord automatiskt alltid eller ofta och nästan 7 av 10 (68 %) sparar någon gång sina lösenord auto-
matiskt. Inom den äldsta kategorin 60+ sparar 15 procent sina lösenord alltid eller ofta automatiskt och 4 av 
10 (39 %) någon gång (figur 16b).

Nästan hälften (46 %) använder samma skriftliga lösenord för flera olika inloggningar (figur 17). Svenskar är 
generellt sett dåliga på att byta sina lösenord inom flera kategorier. 6 av 10 (62 %) byter lösenord för inlogg-
ning mer sällan än en gång om året. 15 procent byter aldrig sitt lösenord för inloggning (figur 18).  

Figur 15. Vilken inloggningsmetod använder du mest på privata enheter? (underlag alla)

Skriftliga lösenord vanligast i privata sammanhang



Figur 16a. Sparar du dina skriftliga lösenord automatiskt på din privata enhet? (underlag alla)

66 %

Figur 16b. Sparar du dina skriftliga lösenord automatiskt på din privata enhet? (underlag alla)

Yngre sparar lösenord automatisk oftare



Figur 17. Använder du samma lösenord för olika inloggningar? (inloggning på enhet, sociala medier, mejl och liknande) (underlag alla)

Figur 18. Hur ofta byter du lösenord på dina enheter, när det gäller... (underlag alla)

Nästan hälften har samma lösenord för flera konton

Svenskar generellt sett dåliga på att byta lösenord 



Digitala intrång

Stor oro för digitala intrång.

Mindre än en femtedel (17 %) oroar sig aldrig för att utsättas för digitala intrång. Fyra femtedelar (81 %) oro-
ar sig alltså någon gång för att utsättas för digitala intrång (figur 19). Den information som man är mest oroad 
för att en utomstående part ska få tag på är bankinformation följt av att bli övervakad Det innebär att 4 av 5 
(79 %) oroar sig för att någon obehörig ska ta del av deras bankinformation, och mer än en tredjedel (36 %) 
att de blir övervakade (figur 20a).

Att bli övervakad är en större oro hos de yngre ålderskategorierna, där ungefär 4 av 10 känner oro. Hos 
20–30-åringarna är 41 procent oroliga för detta och hos 31–40 åringarna upplever 44 procent oro (figur 20b).

Figur 19. Hur ofta känner du oro över att digitala intrång sker på dina privata enheter? (underlag alla)
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Kvinnor mer oroliga än män för digiala intrång



Figur 20a. Vilken information oroar dig att utomstående part får tag på genom digitala intrång? (underlag alla, flera alternativ möjliga)

Figur 20b. Vilken information oroar dig att utomstående part får tag på genom digitala intrång? (underlag alla, flera alternativ möjliga)

Fyra av fem oroar sig för att utomstående ska få tag på bankinformation
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SecMaker AB
Uddvägen 7 | 131 54 Nacka

08-601 23 00 | info@secmaker.com

Vill du veta mer? 
Besök www.secmaker.com för mer information om våra lösningar. För fördjupad information eller en utvär-

deringslicens, kontakta oss på SecMaker via e-post info@secmaker.com eller telefon 08-601 23 00.

SecMaker – 
med drivkraften att göra skillnad

Risken för identitetsstölder och nätbedrägerier växer snabbt. Inte minst för företagare som utsätts för virus, 
dataintrång, id-kapning, stulna lösenord och utpressningsprogram. I många fall kan konsekvenserna för 
verksamheten vara förödande. Men det går att öka säkerheten med enkla metoder, Secmaker hjälper dig 
att minska riskerna. Vi är Nordens ledande leverantör av certifikatbaserade säkerhetslösningar för företag, 
myndigheter och organisationer. Vi skyddar och säkerställer information, system och datatrafik hos över 1,5 
miljoner nöjda användare.

www.secmaker.com
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