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1 Introduktion

Detta seminarium handlar om huruvida lösenordspolicyer, och i s̊adant fall vil-
ka som, f̊ar användare att utforma starka lösenord. I m̊anga fall används en
lösenordspolicy för att f̊a användarna att använda ett lösenord p̊a en viss form
för att det ska vara starkt mot gissningar och annan form av lösenordsknäckning,
men det är inte alltid detta fungerar särskilt bra. Det kan faktiskt vara s̊a att
en lösenordspolicy ger svagare lösenord.

2 Syfte

Syftet med detta seminarium är:

• Att du tillsammans med andra ska diskutera och reflektera över olika
aspekter av säkert användande av lösenord.

• Att du ska ta del av forskning kring hur olika lösenordspolicyer p̊averkar
användares val av lösenord och vilken typ av policy som ger säkra lösenord
som är enkla att komma ih̊ag och änd̊a motst̊a attacker.
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3 Läsanvisningar

För att delta p̊a seminariet krävs att du läst artikeln av Komanduri m.fl. [1]
där författarna undersökt olika lösenordspolicyer och hur användarna skapat
lösenord utifr̊an dessa.

4 Genomförande

Läs igenom materialet och anteckna dina tankar under läsningen. Fundera kring
din egen användning av lösenord: Vad har du för egen strategi för att komma
ih̊ag dina lösenord? Hur reagerar du själv p̊a olika typer av lösenordspolicyer?

5 Examination

Aktivt deltagande i seminariet krävs för godkänt betyg.
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