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Sammanfattning 

I den här studien har vi valt att undersöka autentiseringsverktyg (som vi vidare benämner 

som AV i vår studie) ur ett integritetsperspektiv. Vi försöker sätta detta i relation till ett 

eventuellt svenskt onlineval. 

  

För att få en förståelse kring vad ett begrepp som integritet kan innebära i en svensk kontext 

använde vi oss av en statlig utredning kallad ”E-röstning och andra valfrågor”. Utredningen 

undersökte vilka olika möjligheter som kunde stå till buds vid ett eventuellt införande av ett 

framtida onlinebaserade val i Sverige. Till det lade vi sedan Regeringsformens (SFS 

1974:152) krav på hur integritet kan uppfattas och för att få en referens i det löpande 

arbetet valde vi att undersöka hur integritet upprätthålls vid svenska val i dagsläget. 

  

När vi senare gjorde vår litteraturstudie hittade vi tre olika typer av AV. De var ofta 

återkommande exempel i den litteratur som behandlade ämnet. Det rörde sig om olika 

biometriska lösningar, smartkort och BankID. 

  

På grund av de höga säkerhetskrav som ställs på ett onlinebaserat val, vilket delvis påvisas i 

säkerhetsanalyser som gjorts av Estlands onlinevalssystem, är det viktigt att ställa höga 

säkerhetskrav på AV. Man måste vara säker på att den person som avlägger en röst 

verkligen är den hen utger sig för att vara. 

  

När vi senare ställde fördelar och nackdelar kring olika AV mot varandra och när vi sedan 

dessutom lade till en faktor som rörde hänsyn till integritetsaspekterna - kom vi fram till att 

BankID är det verktyg som kan anses vara det bäst fungerande i ett tänkt svenskt 

onlinebaserat val. 

  

Nyckelord: Onlineautentisering, biometri, smartkort, BankID, e-val. 
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Centrala begrepp 

Autentisering 

Att man på något sätt kontrollerar och verifierar någons identitet. 

 Autentiseringsverktyg (AV) 

Ett verktyg som används i processer där en individs identitet måste kontrolleras och 

verifieras. 

Biometri 

Ett tekniskt tillvägagångssätt för att mäta en individs unika kroppsliga egenskaper. 

Onlineautentisering 

Verifiering av en person online. 

Onlineval 

Ett politiskt val som bedrivs via internet i en okontrollerad miljö. 

Okontrollerad miljö 

En miljö som inte är övervakad av en särskild valkontrollant. Det kan exempelvis vara över 

internet. 

Integritet 

Valdeltagare ska få ha sin fria åsikt samt anonymitet respekterade i ett val. 

Kontrollerad miljö 

En miljö som är övervakad av någon form av valkontrollant på en fysisk plats. 

Valdeltagare 

En myndig medborgare som deltar i ett politiskt val. 

Vallagskommittén 

En parlamentariskt sammansatt kommitté som gör en utredning kring införandet av ett 

eventuellt onlineval i Sverige. 
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1.0 Introduktion 

Idag räknas ett fritt och öppet valsystem där alla medborgare ska kunna få delta på lika 

villkor som en självklarhet. Alla medborgare ska ha en och samma rätt till att kunna påverka 

valresultatet. Varje medborgares enskilda röst är lika mycket värd. Valen ska vara hemliga. 

Ingen ska ha möjlighet att se vad du röstar på. Ingen ska heller ha mandat till att kunna 

bestämma vad en annan person ska rösta på. (Valmyndigheten, 2016 a). 

  

Det fria valdeltagandet har dock inte alltid varit en självklarhet. Sveriges valsystem är en 

dynamisk process som har utvecklats successivt från år 1866 då ståndsriksdagen avskaffades 

och det första steget mot fria val inleddes. Under de 150 åren som har gått sedan dess har 

nya valprocesser införts likaså har andra förändrats. Införandet av kvinnors rösträtt samt 

avskaffandet av tvåkammarriksdagen är två konkreta exempel på detta. Utvecklingen av det 

demokratiska valsystemet är det som har grundat dagens valprocess och hur denna formellt 

och praktiskt går till (Valmyndigheten, 2015 a). 

  

Vad är då ett tänkbart nästa steg i Sveriges valprocess?  

År 2011 tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att utreda vissa delar av valsystemet 

som kom att kallas 2013 års vallagskommitté. I utredningen presenterades det genom 

slutbetänkandet ”E-röstning och andra valfrågor” SOU 2013:24 en översyn kring e-röstning 

vilket i det här fallet skulle innebära att man ersätter de traditionella valsedlarna och gör 

röstprocessen till antingen ett delvist eller helt elektroniskt deltagande. Tanken med ett 

system som detta är att det ska kunna fungera som ett komplement till redan etablerade 

traditionella val. Vallagskommittén föreslog dessutom att ett valdeltagande online ska 

försöka genomföras vid 2018 års val (Valmyndigheten, 2015 b). 

  

Vallagskommittén nämner vidare att en förutsättning för att ett elektroniskt 

röstningsförfarande ska kunna inrättas är att de grundläggande principer som det svenska 

valsystemet bygger på kan upprätthållas. Det innebära bland annat att den absoluta 

valhemligheten måste kunna garanteras, att ingen annan än de med rösträtt ska kunna 

rösta samt att man bara ska ha möjlighet att rösta en gång. De röster som lämnas i ett val 
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ska heller inte kunna bli manipulerade av andra utomstående parter, likaså ska rösterna 

kunna sammanställas på ett korrekt sätt (SOU 2013:24). 

Precis som valdeltagare idag legitimerar sig med en id-handling, såsom ett körkort, ett pass 

eller en nationell id-handling behöver man i ett onlineval legitimera valdeltagare på ett 

likvärdigt sätt. Finns det några särskilda AV som kan täcka detta behov och som kan anses 

vara likvärdiga med en id-handling som idag finns på marknaden? 

  

Vidare är det oundvikligt att inte diskutera integritet när man diskuterar autentisering i en 

valprocess. Enligt 1 kap 2 § regeringsformen (SFS 1974:152) är integritet i valprocesser att 

räknas som “att den offentliga makten skall utövas med respekt för den enskilda människans 

frihet och värdighet”. Om en individ blir tvingad till att tänka eller tycka på ett särskilt sätt, 

eller om hen får sin röst i ett val brukad av någon annan än sig själv är det enligt vår tolkning 

integritetskränkning. 

  

Att man, som vi tidigare har nämnt, ska ha möjligheten och rättigheten till att kunna få sin 

integritet respekterad är det just frågan om integritet som blir av yttersta vikt när vi vidare 

undersöker möjligheten kring onlinebaserade valsystem i Sverige. Det centrala blir 

således att AV ska respektera en väljares integritet i valprocessen. Vad som sedan kan anses 

vara ett fungerande och passande AV för onlineval i Sverige blir då en av frågorna vi 

kommer att försöka undersöka och diskutera i den här uppsatsen. Inte minst med hänsyn till 

integriteten.  

1.1 Bakgrund 

Det stöd som behövs för att kunna rösta online saknas i Sverige idag. Det finns däremot ett 

antal länder som använder sig av onlinebaserade valprocesser i varierande utsträckning, så 

som Schweiz, Belgien och Indien (National Democratic Institute, 2012). Länder som 

använder sig av onlinebaserade valprocesser brukar i regel göra detta i någon form av 

kontrollerad miljö där själva röstningsprocessen bedrivs i val- och röstningslokaler som är 

godkända av deras valmyndighet. Det enda land som egentligen bedriver röstning till ett 

parlament i en helt okontrollerad miljö är Estland. Detta innebär rent praktiskt att 
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valdeltagare tillåts att rösta online via internet, helt utan närvaro av en formell valvakt (SOU 

2013:24). 

 

I Estland tillåts väljarna att rösta online med hjälp av ett system som involverar 

internetuppkoppling och med en särskild kortläsare som läser av en valdeltagarens id-kort - 

blir de autentiserade. Dessa id-kort är av typen smartkort, vilka diskuteras mer ingående i 

resultatdelen. På så vis legitimerar sig röstberättigade och ges möjlighet att rösta på det 

parti och den kandidat som de önskar (Elektroonilise hääletamise komisjon, U.Å). Eftersom 

Estland redan bedriver onlinebaserade val med hjälp av smartkort för autentisering anser vi 

att smartkort är ett relevant AV att föra fram och undersöka i detta arbete. 

  

Ett annat omdiskuterat sätt att autentisera personer är genom mätning av en persons unika 

kroppsliga egenskaper, så kallat biometri. Exempel på biometri är mätning av fingeravtryck, 

ansiktsform och liknande. I och med att dessa unika mätbara egenskaper finns hos en 

person skulle man således kunna legitimera personen i fråga. Man skulle kunna resonera 

omkring det faktum att teknikens utveckling gör det möjligt att använda sig av biometri i en 

autentiseringsprocess (TechTarget, 2008). Vi vill bland annat undersöka den här aspekten av 

autentisering. Vi tänker att det är en relevant undersökning dels eftersom det bedrivs 

mycket forskning i ämnet, dels för att det börjar inkluderas i fler och fler elektroniska 

verktyg som många privatpersoner äger. Ett konkret exempel på detta är iPhonelösningar, 

där en användare kan, med hjälp av touchID autentisera sig och bland annat genomföra köp 

på mobilen (Apple, U.Å). 

  

Onlineautentisering i stort är idag ett tillvägagångssätt som använts allt mer även i 

myndighets- och banktjänster. Genom att kunna autentisera sig online får man tillgång till 

tjänster som man tidigare varit tvungen att fysiskt legitimera sig på plats genom uppvisning 

av en id-handling. Människor har idag möjlighet att på olika sätt legitimera sig online hos 

exempelvis myndigheter som CSN, Försvarsmakten, Skatteverket och banker. Det här är en 

anledning till varför det behövs ett AV som kan uppfattas som både säkert och starkt. 

Statistik från BankIDs officiella sida presenterar aktuella siffror där vi kan se att 

användningen av BankID har ökat från ca 1.5 miljoner användare under januari 2014, till ca 7 

miljoner användare under oktober månad 2016 (BankID, 2016 b). BankID har kommit att bli 
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det onlinebaserade AV som tillämpas mest i Sverige, och eftersom BankID redan idag 

används av många myndigheter, som i sin tur ställer höga krav på säkerhet, är det intressant 

att undersöka ifall även BankID hade kunnat fungera som ett tänkbart AV med hänsyn till 

just valdeltagarnas integritet. 

  

Vallagskommitténs (SOU 2013:24) utredning kring e-röstning presenterar de krav som 

behöver upprätthållas för att detta röstningsalternativ överhuvudtaget ska vara applicerbart 

i en svensk valkontext. I och med att vallagskommittén presenterar förslag och underlag 

gällande val i okontrollerade miljöer ser vi relevansen att beakta detta i vår studie. Genom 

att göra detta kan vi på ett lämpligare sätt diskutera autentisering och integritet i svenska 

val. 

  

Gällande autentisering i allmänhet innebär det bland att man på något vis kan och ska styrka 

sin identitet. Enligt Svenska datatermgruppen (U.Å) kan det här till exempel innebära att 

visa upp en id-handling. I en onlinekontext skulle det kunna vara att man där legitimerar sig 

mot ett särskilt system med hjälp av en form av verktyg. För att ett AV ska ha möjligheten 

att appliceras i en svensk valprocess, behöver verktyget vara tillräckligt säkert för att 

upprätthålla en valdeltagares integritet. Detta styrks bland annat av vallagen (2005:837) där 

det i 8 kap 6 § står följande: “Väljare som inte är kända för röstmottagarna skall legitimera 

sig eller på annat sätt styrka sin identitet”. Dessa AV får således inte brista i säkerheten. En 

avgörande del är att det inte får påverka integriteten hos en väljare. Röstdeltagande och val 

skall kunna garanteras fullständigt skydd. På så vis ser vi därför relevansen i att undersöka 

säkerhetsaspekter kring olika AV för att på det sättet kunna undersöka integriteten kring det 

här. 

  

1.2 Syfte 

 Syftet med vår uppsats är att komma fram till vad som i ett svenskt onlineval kan anses vara 

det bästa AV. Vad som anses vara bäst blir det verktyg som inte brister i säkerhet och som 

ställer sig närmast vår uppfattning om vad integritet innebär. Detta gör vi med hjälp av 

regeringsformens (SFS 1974:152) definition av begreppet. 
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1.3 Problemformulering 

Det forskas idag mycket kring ämnet e-voting, och som vi tidigare har nämnt är det en 

pågående debatt kring införandet av val i okontrollerade miljöer i Sverige. I E-röstning och 

andra valfrågor (SOU 2013:24), nämns det att tekniken för att kunna utföra onlineval redan 

finns idag men att brister i säkerheten gör det problematiskt att tillämpa tekniken i 

dagsläget. En av dessa säkerhetsdelar som måste fungera, på ett felfritt sätt, är 

autentiseringen av väljare. Det är det här vi är intresserade av att undersöka vidare. 

Vi vill därför närma oss frågan om vad som krävs för att ett AV ska kunna användas i en 

svensk valkontext, men även vilket AV som kan anses vara bäst i den här situationen. 

  

1.4 Frågeställning 

Vi kommer undersöka styrkor och svagheter hos respektive AV för att se hur dessa förhåller 

sig till integritetskraven som presenteras i regeringsformen (SFS 1974:152). 

I vår studie, kommer vi därför arbeta kring följande frågor: 

  

●     Vad räknas som integritetskränkande i ett AV i relation till ett onlineval? 

●     Vilka AV används idag, och hur hanterar dessa verktyg integritet? 

●     Vilket AV fungerar bäst i relation till de krav som ställs gällande integriteten i ett 

svenskt onlineval? 

  

1.5 Avgränsning 

I denna studie fokuserar vi oss på AV och hur en valdeltagares integritet påverkas av 

verktygen i relation till ett svenskt onlinebaserat val. Vårt intresse ligger i att undersöka de 

AV som redan finns på marknaden och hur dessa även påverkar integriteten rent praktiskt 

idag. Vi vill vidare undersöka om det finns AV som kan ses likvärdiga med legitimeringen av 

väljare i traditionella val. 

  

Ytterligare begränsar vi oss enbart till hur autentiseringsprocessen ser ut. Hur rösterna 

sedan lagras eller räknas faller utanför vårt arbetes specifika ram då den processen sträcker 

sig utanför autentiseringen. 
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2.0 Ramverk och tidigare forskning 

Vårt ramverk består av tre delar som samspelar med varandra. Dessa delar är den svenska 

valprocessen som presenteras av Valmyndigheten (2015 c), utredningen “E-röstning och 

andra valfrågor” (SOU 2013:24) samt 2 och 3 §§ i kap 2 i regeringsformen (SFS 1974:152). De 

tre delarna bildar i sin tur vår uppfattning och tolkning av autentisering och integritet. 

  

Vi utgår från vårt ramverk när vi analyserar litteratur som vi finner. Detta genom att ställa 

litteraturen i relation till det som vårt ramverk definierar som autentisering samt integritet. 

Precis som valdeltagare idag fysiskt behöver legitimera sig vid röstning skulle vi även behöva 

legitimera deltagare i onlineval. Vi kommer därför undersöka olika AV som finns 

presenterade i litteraturen. 

  

Först och främst fokuserar vi oss på hur det svenska valsystemet är uppbyggt, och hur 

processen kring ett svenskt val går till. I detta arbete har vi använt oss av valmyndighetens 

förklaring kring detta. Det är när vi går igenom hur valprocessen ser ut idag som vi får en 

förståelse kring hur det går att applicera de tekniska lösningar som vi senare presenterar, 

samt hur dessa även eventuellt är applicerbara i en svensk valkontext. Förståelsen grundar 

sig således i att de tekniska verktygen måste upprätthålla det svenska valsystemets grunder. 

Vi undersöker även vad vallagskommittén (SOU 2013:24) tar upp, samt vilka delar i denna 

utredning som kan tänkas vara relevanta för vår studie. 

  

Slutligen så använder vi oss av 2 och 3 §§ i kap 2 i regeringsformen (SFS 1974:152) för att se 

vad lagen säger kring en valdeltagares rättigheter när det kommer till att få sin integritet 

respekterad i ett val. 

  

2.1 Sveriges valsystem idag  

Var fjärde år genomförs det ett val till riksdagen i Sverige. För att kunna få rösta i svenska val 

krävs det att man är en svensk medborgare som senast på valdagen, har fyllt arton år 

(Valmyndigheten, 2016 b). Varje valdeltagare tillhör ett särskilt valdistrikt, vilket tilldelas 

beroende på hens folkbokföringsadress. Valdeltagaren får hem ett röstkort i brevlådan, där 

det står vilken vallokal hen ska vända sig till för att lägga sin röst (Valmyndigheten, 2016 d). 
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En specifik röst är begränsad till ett särskilt valdistrikt. Detta är ett geografiskt område som 

en valdeltagare tillhör beroende på hens folkbokföringsadress. När valdagen infinner sig, ges 

möjligheten till valdeltagare att lämna sin röst i en vallokal. Vallokalerna har ett antal 

valskärmar, vilket består av ett skynke där valdeltagaren kan välja sin specifika valsedel och 

lägga in den i ett särskilt kuvert. En valdeltagare kan välja flera olika valsedlar att ta med sig 

bakom valskärmen, men för att en röst väl ska räknas som giltig får det enbart finnas en 

valsedel i röstkuvertet. Detta kuvert ska sedan lämnas till röstmottagaren, som sedan mot 

uppvisande av giltigt id-handling, lägger rösten i valurnan. Efter att röstmottagaren väl har 

lagt rösten i valurnan, avslutas processen (Valmyndigheten, 2015 c). 

  

Skulle man ha besvär med att på egen hand avlägga sin röst kan man be någon av 

röstmottagarna om hjälp. Röstmottagaren får enligt offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) inte under några som helst omständigheter avslöja en väljares röst. Eftersom vi 

har hemliga val i Sverige är det av yttersta vikt att en valdeltagares röst aldrig får avslöjas. 

Det är anledningen till att vi i svenska val har en valskärm där väljaren i ensamhet får lägga 

sin röst (Valmyndigheten, 2016 c). 

  

Man kan även lägga sin röst i andra valdistrikt om man inte har möjlighet att rösta vid det 

tilldelade distriktet. I dessa fall skickas rösten sedan vidare till det distrikt som valdeltagaren 

blivit tilldelad från början. 

  

2.1.1 Rösta med hjälp av bud  

Ifall valdeltagaren på grund av exempelvis: ålder, sjukdom eller någon form av 

funktionsnedsättning inte har möjligheten att ta sig till en vallokal, kan valdeltagaren rösta 

med hjälp av ett bud (Valmyndigheten, 2015 d). Detta gäller även röstberättigade som är 

frihetsberövande i häkte eller i fängelse. I sådana fall måste valdeltagaren beställa särskilt 

material från valmyndigheten, vilket består av ett valkuvert och ett ytterkuvert. I kuvertet 

måste det även finnas giltiga valsedlar för att rösten ska kunna räknas. 

  

När det gäller att rösta med hjälp av ett bud ställs det vissa krav på budet för att det ska 

räknas som säkert. Dels måste budet i fråga vara minst 18 år gammal och dels måste budet 

vara något av följande:    
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       ●     valdeltagarens make eller sambo, 

●     valdeltagarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon, 

●     de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars 

brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter, 

●     lantbrevbärare, samt 

●     anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt. 

  

För att få rösta med hjälp av ett bud, behöver man också ha ett särskilt vittne som 

garanterar att allting går rätt till i röstningsprocessen. Detta innebär att valdeltagaren lägger 

ner sin röst inför budet och vittnet och sedan klistrar igen ytterkuvertet. Samtliga tre 

personer måste fylla vissa uppgifter på kuvertet. Sedan transporteras kuvertet av budet till 

valdeltagarens vallokal, som står på valdeltagarens röstkort, eller i en lokal som tillåter 

förtidsröstning (Valmyndigheten, 2015 e). 

  

Vidare så står det i 7 kap 9 § vallagen (SFS 2005:837) att “väljare som inte är kända för budet 

skall legitimera sig eller på annat sätt styrka sin identitet. Om de inte gör det, får budet inte 

ta emot budrösten”. 

  

2.2 Integritet i en svensk valkontext - Regeringsformen (SFS 1974:152) 

I ett politiskt val är respekten av en valdeltagares integritet en förutsättning för att valet ska 

kunna räknas som demokratiskt (Riksdagen, U.Å). När vi mer djupgående ska titta på vilken 

lag som garanterar en människas integritet i Sveriges valsystem, är det viktigt att ta upp vad 

Regeringsformen (RF) som är en av Sveriges grundlagar säger. Grundlagarna i Sverige 

reglerar statsskicket och garanterar en individs grundläggande fri- och rättigheter. En 

grundlag står alltid över en vanlig lag och är svårare att ändra. 

  

I RF 2 kap 2 § står det bland annat att “Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin 

åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende”. Med detta menas 

att en valdeltagare har rätten till att kunna få lägga sin röst anonymt i ett val. Vidare står det 

i RF 2 kap 3 § att, “Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt 

register enbart på grund av sin politiska åskådning. Dessa paragrafer skyddar en 
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valdeltagares integritet och det är av yttersta vikt att dessa krav även upprätthålls vid ett 

onlineval. 

2.3 E-röstning och andra valfrågor 

I betänkandet “E-röstning och andra valfrågor" (SOU 2013:24) presenterades det år 2013 en 

möjlig lösning på hur man skulle kunna använda sig av onlinebaserade system för att 

bedriva framtida val i Sverige. Vallagskommittén föreslog även ett försök av e-röstning via 

internet 

inför valet år 2018 och kommittén diskuterade både tänkbara problem och förslag till 

lösningar. Bland annat understryks vikten av att ställa krav på en god autentiseringslösning 

som är baserad på en hög säkerhetsnivå (SOU 2013:24 s 70). 

  

2.3.1 E-röstning som komplement till traditionellt valdeltagande 

Vallagskommittén betonar i sin utredning att e-röstning inte ska ersätta traditionella val, 

utan snarare ska ses som ett komplement till den nuvarande manuella valprocessen. Enligt 

vallagskommittén är anledningen till detta att folk som känner sig främmande inför tekniken 

även fortsättningsvis ska kunna rösta på det traditionella viset med pappersvalsedlar i 

vallokalen på valdagen. I och med att e-röstningen som föreslås i utredningen bedrivs online 

i okontrollerade miljöer, det vill säga i miljöer som inte övervakas av en valkontrollant är det 

viktigt att säkerhetskraven ska vara höga och att systemet i sig måste utformas på så vis att 

väljarna känner ett högt förtroende för systemet överlag. 

  

I utredningen betonas att en fysisk röst alltid ska räknas som överordnad en elektronisk röst. 

Detta innebär i teorin att man med de tänkta digitala rösterna inte kan förändra den röst 

man eventuellt har lagt fysiskt på plats, utan att den fysiska rösten alltid räknas som starkare 

än vad ett digitalt alternativ gör (SOU 2013:24 s 70). 

2.3.2 För- och nackdelar enligt vallagskommittén med e-röstning  

Vallagskommittén presenterade ett antal tänkta för- och nackdelar med e-röstning i en 

okontrollerad miljö. En fördel som tas upp i utredningen är att ”möjligheten med 
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onlineröstning kan ge folk med funktionsnedsättningar ökade möjligheter att delta i val på 

jämlika villkor” (SOU 2013:24 s 62). 

Ett annat argument som tas upp av vallagskommittén är även att onlineröstning hade 

kunnat underlätta röstningsprocessen för utlandssvenskar som har svårigheter att ta sig till 

en närliggande ambassad. Vallagskommittén nämner även att det under förutsättning att 

systemet blir utformat på ett bra sätt, så kommer även risken för fel vid röstning, 

röstmottagning och rösträkning att minska jämfört med dagsläget. Vidare nämner 

Vallagskommittén att införandet av elektroniska alternativ till den traditionella 

röstningsprocessen, såsom onlineval, på sikt kan minska kostnaden för ett genomförande av 

ett val (SOU 2013:24 s 62). 

  

 I utredningen, presenteras det även eventuella nackdelar med införandet av ett 

onlinevalssystem. Det främsta problemet som vallagskommittén belyser är angående 

garantin av valhemligheten. På sida 62-63 i utredningen  “E-röstning och andra valfrågor”, 

betonar vallagskommittén att valdeltagare måste kunna få en bekräftelse på att rösten 

faktiskt har gått igenom. Vikten av att få en bekräftelse på sin röst grundar sig på att 

valsystemet bygger på att det inte får finnas något tvivel om att varje röst registreras, räknas 

och bidrar till valet i helhet. Den stora utmaningen ligger i valdeltagaren ska kunna få en 

bekräftelse på att hen har röstat samtidigt som det inte ska kunna gå att koppla ihop 

valdeltagarens identitet med valdeltagarens angivna röst så valhemligheten är av största 

vikt. 

  

2.3.3 Valdeltagande 

I utredningen påpekas  även innebörden av tillgänglighet i ett valsystem. Ju besvärligare 

röstningsprocessen anses vara, desto lägre valdeltagande i helhet. Ifall det exempelvis är 

långt eller problematiskt att ta sig till en vallokal, brukar valdeltagandet generellt sett 

minska. Att göra röstningsprocesser onlinebaserade lyfts här fram i detta förslag som en 

tänkbar lösning på att öka valdeltagandet överlag (SOU 2013:24 s 67). 
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2.3.4 Hemliga val  

I utredningen tas det upp att en valdeltagares röst inte ska kunna kopplas ihop med den 

person som lagt rösten. En valdeltagare måste med andra ord alltid kunna försäkras om att 

denne är anonym och förblir det. Det finns vissa situationer i det nuvarande systemet då 

skyddet för valhemligheten inte är lika stark som vid röstning i en röstlokal - exempelvis när 

man behöver använda sig av ett bud eller när man måste rösta med hjälp av brevröstning. 

Utredningen likställer brevröstning och val i okontrollerade miljöer, och menar att skyddet 

av en persons röst ska fungera på ett ungefärligt sätt i båda metoderna. (SOU 2013:24 s 69). 

  

2.3.5 Tekniska krav  

Utredningen nämner även att det behövs ett stort antal tekniska krav för att man ska kunna 

införa onlineröstning. Vallagskommittén presenterar en rekommendation som getts av 

Europarådet. Rekommendationen innehåller en del relevanta punkter beträffande att  

säkerställa de tekniska krav som man kan tänka sig att ett onlineval kräver. Med hjälp av 

dessa rekommendationer, uppställde vallagskommittén en punktlista där de tekniska 

aspekterna måste uppfylla följande krav: 

  

●     Väljaren får avge sin röst. 

●        Väljaren får inte avge mer än en godkänd röst. 

●     Rösten hålls hemlig och kan inte härledas till väljaren 

●     Rösten kan inte ändras eller förfalskas. 

●     En avgiven röst ska inte gå förlorad. 

●     Det ska inte förekomma röster som ingen har avgett. 

●     Sammanräkningen av röster måste bli korrekt. 

●     Resultatet måste gå att verifiera och kontrollera i efterhand. 

  

Vallagskommittén presenterade även eventuella risker med att göra valsystemen 

onlinebaserade. Det främsta hotet mot en användare i ett tänkt onlinebaserat val är hoten 

som är riktade mot en användares dator och de datorerna som tar hand om valsystemet. 

Man nämner som exempel att virusangrepp - som bland annat kan övervaka en användares 

dator - eller ett programmeringsfel, kan leda till att en röst går förlorad. Andra hot som 

presenterades var de eventuella hot som kan tänka sig riktas mot valsystemets datorer tex i 
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form av överbelastningsangrepp, vilket kan resultera i att röstningssystemet blir helt eller 

delvis blockerat under en viss tidsperiod. Det kan även finnas en risk för dataintrång, vilket 

gör att någon får obehörig tillgång till systemet och ändrar programvaran (SOU 2013:24 s 

75). 

 2.3.6 E-röstning i okontrollerade miljöer kräver väljarlegitimation 

Utredningen betonar att införandet av en röstningsprocess i en okontrollerad miljö, ställer 

stora krav på en hög säkerhetsnivå på identifiering- och autentiseringslösningar, detta för 

att skydda en valdeltagares integritet. Vallagskommittén presenterade även ett antal förslag 

på AV och hur man hade kunnat applicera dessa i ett tänkt val. Exempel på teoretiska 

lösningar som föreslås i utredningen är allt ifrån att en valdeltagare använder sig av ett 

röstkort med en hemlig kod, till att använda sig av så kallade smartkort för att autentisera 

sig (SOU 2013:24 s 87). 

  

Vallagskommittén nämner även i utredningen att de föreslår att man som väljare ska 

använda sig av ett generellt legitimationskort som identifieringsverktyg. Detta 

legitimationskort menar vallagskommittén ska i regel kunna fungera i fler sammanhang än i 

en valprocess. Vidare så rekommenderades även i utredningen att valprocessen ska ha en 

databas där alla som är berättigade att rösta digitalt har sitt personnummer registrerat. Ifall 

personnumret inte är registrerat i en databas, ska den eventuella röstaren inte kunna få 

lägga sin röst. Onlineröstningssystemet ska senare, med hjälp av valdeltagarens AV, kunna 

pricka av de deltagare som har röstat. I utredningen betonas även att det vore fördelaktigt 

att låta en användare som röstar med hjälp av denna metod, få möjlighet att ändra sin röst 

ett obegränsat antal gånger fram till röstperiodens sista dag.  

3.0 Metod 

3.1 Metodval och överväganden. 

Eftersom vi i Sverige idag inte bedriver onlinebaserade val i en okontrollerad miljö ansåg vi 

att det var fördelaktigt med en litteraturstudie jämfört med en annan form av 

forskningsmetod. Detta då litteraturstudien ger oss en möjlighet att djupgående undersöka 

olika AV och hur dessa har använts för legitimering av personer online. Litteraturstudien gav 
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oss även en djupgående förståelse för hur länder som har tillämpat onlinebaserade val i en 

okontrollerad miljö fungerar rent praktiskt i dagsläget. 

 

I Levy & Ellis, 2006, presenteras ett antal fördelar med att bedriva forskning genom 

litteraturstudier. Ett huvudargument som presenteras är bland annat att genom att förstå 

vilken tidigare forskning som finns inom ett ämne, kan man sammanställa och få en bild av 

vad som kan forskas kring ytterligare i det ämnet. Det var även på detta vis som vi blev 

intresserade att just undersöka AV i en svensk kontext gällande val. Detta eftersom det finns 

en utredning kring införandet av onlinebaserade val i en svensk kontext, men inte någon 

konkret analys kring de AV som kan tänkas användas i dessa val. 

 

I vår forskning har vi även valt att fokusera på de AV som idag finns på marknaden. Vi 

kommer inte med några nya förslag och idéer på AV, utan undersöker helt enkelt de verktyg 

som redan existerar och används i praktiken. Detta för att senare kunna tillämpa det i en 

svensk kontext gällande val- och autentisering online med hänsyn till ramverkets krav.  

Av denna anledning kan det anses vara fördelaktigt med en litteraturstudie utefter den 

breda och heltäckande karaktär som forskningsmetoden består av (Levy & Ellis, 2006).   

Ifall vi hade genomfört en studie med enkäter eller intervjuer hade resultatet sannolikt blivit 

av en annan mer subjektiv karaktär än den vi är ute efter, då det vi letar efter är en bred 

förståelse kring hur de olika AV fungerar på ett rent praktiskt plan och hur dessa förhåller sig 

till det skapade ramverket. Vi har i vår litteraturstudie gjort två olika typer av 

litteratursökningar. Dels så har vi gjort en sökning som byggde vårt ramverk, dels en 

litteratursökning som grundade den forskningen kring AV som vi har fått fram.  

3.2 Ramverkets krav och grunder 

För att ett AV ska kunna appliceras i en svensk valkontext samt vara intressant för denna 

studie måste det uppfylla följande krav utformade efter vårt ramverk.  

 

• Ett AV måste idag användas i praktiken för att vi ska kunna diskutera hur det hade fungerat i 

en svensk valkontext. Det får alltså inte vara AV som håller på att utvecklas eller är tänkt 

utvecklas. 

 

• AV:et måste vara av teknisk karaktär, dvs använda sig av en sorts teknisk lösning för att 

autentisera användaren. 
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• Alla personer ska kunna använda sig av AV:et utan att ha några speciella förkunskaper 

 

• AV:et måste kunna användas på ett sätt så att en valdeltagare precis som det står i RF 2 kap 

2 §, kunna få lägga sin röst anonymt. Detta för att respektera och upprätthålla en 

valdeltagares integritet.  

 

• AV:et får inte visa på några allmänt kända brister som kan komma att påverka integriteten, 

exempelvis att någon utomstående person olovligen kan autentisera sig i någon annans 

namn. 

 

AV:et måste alltså kunna autentisera rätt person. Som det står i ”E-röstning och andra 

valfrågor” ska AV upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Detta för att respektera och 

upprätthålla en valdeltagares integritet.  

 

• Precis som i dagens valprocess måste valdeltagare med hjälp av ett AV kunna legitimera sig 

för att få rösta, samt endast kunna lägga en giltig röst (Vallagen 7 kap 9 §). 

 

 

För att även den litteratur som vi använde oss av i studien skulle anses vara relevant för 

slutanalysen och resultatet, satte vi upp ett antal kriterier för vad litteraturen som vi får 

fram bör innehålla. Grunden till vårt ramverk baserades på information som vi hittade kring 

de olika delarna, och hur dessa förhåller sig till varandra. Genom att söka efter dessa 

generella termer gällande E-röstning, politisk integritet och Sveriges valsystem lyckades vi 

hitta ett antal krav på information som vi senare valde att basera vår studie på. Detta kan 

ses i matrisen under 

Sökverkty
g 

Sökord Hemsida Titel Datum 
hämtad 

Antal 
träffar 

Google Sveriges 
valsystem 

Valmyndighete
n 

Det svenska 
valsystemet 

2016-11-23 97 200  

Google E-röstning 
Sverige 

Regeringen E-röstning och 
andra valfrågor 

2016-11-24 5 520 000 
 

Google Politisk 
integritet 
sverige 

Riksdagen Kungörelse 
(1974:152) om 
beslutad ny 
regeringsform 

2016-11-24 454 000  
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”Figur 1. En sökmatris som redogör vad vårt ramverk består av.” 

 

När vi senare hade analyserat och tagit fram den information som fanns från varje datakälla, 

gjorde vi en kravlista som fungerade som det ramverk vi använde oss av i litteraturstudien, 

vilket kan ses i följande matris under: 

 

Del av vårt 
ramverk 

Krav 1 Krav 2 Krav 3 

E-röstning 
och andra 
valfrågor 

Diskuterar artikeln 
valdeltagande och hur 
detta i sin tur hade eller 
har påverkats av ett 
specifikt AV? 

Är det som presenteras i 
artikeln förenligt med de 
tekniska krav som 
europakommissionen 
presenterat? 

Diskuterar artikeln 
någonting om hur 
man kan säkerställa 
att en valdeltagare är 
den som hen utger sig 
för att vara? 

Regeringsfo
rmen, 
paragraf 2 
och 3 

Respekterar litteraturen 
som behandlar AV de 
grundläggande fri- och 
rättigheterna som 
presenteras i 
regeringsformens 2- och 3 
kapitel? 

Kan en valdeltagare 
autentisera sig och således 
lägga sin röst på ett sätt som 
inte kränker integriteten för 
valdeltagaren? 

Diskuterar artikeln 
någon form av 
anonymitetskrav, 
eller innebörden av 
anonymitet i ett 
onlineval? 

Valmyndig
heten 

Diskuterar artikeln val, 
eller krav på röstning av 
någon form som går att 
applicera in med 
valmyndighetens krav 

Diskuterar artikeln hur det går 
att applicera in det föreslagna 
AV i en kontext som hade 
kunnat vara förenligt med 
specifikt svenska val med 
hänsyn till valmyndighetens 
rekommendation? 

  

”Figur 2. En matris som redogör de krav vårt ramverk ställer på litteraturen” 

3.3 Inklusions- och exklusionskriterier för litteratur 

För att en text skulle anses vara relevant i vår studie behöver den uppfylla åtminstone något 

av dessa krav som presenteras i tabellen ovan. Artiklar som diskuterade något i varje 

kategori av ramverket prioriterades framför artiklar som enbart kunde pricka av någon av 

delarna. Ifall artiklarna inte kunde pricka av något av kraven, användes inte artikeln. 

Våra inklusion- samt exklusionskriterier grundar sig i det som ramverket ställer som krav på 

en artikel. Det fanns situationer då det fanns artiklar som diskuterade en viss del av 

autentisering, men som vi inte kunde använda då de inte passade in i vårt ramverk. Detta 
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kunde grunda sig på antingen att artiklarna inte uppfyllde något av kraven som ställs på en 

text, eller att de motsätter sig några av de krav som finns i ramverket. Ett konkret exempel 

på en text som inte kan appliceras in i vårt arbete med hänsyn till vårt ramverk, är en artikel 

vid namn “Online voting system linked with AADHAR”, vilket gav oss en bra insikt i 

biometriska tillvägagångssätt, men kunde anses vara svår att applicera in i en svensk kontext 

utifrån det krav som valmyndigheten presenterar, då huvudfokus i denna lösning grundade 

sig i fysiska maskiner som främst skulle placeras på landsbygden där valdeltagare registrerar 

fingeravtryck för autentisering och senare röstar. Detta blir då även i en kontrollerad miljö, 

snarare än en okontrollerad sådan, vilket vi är intresserade av att titta på. 

 

3.4 Litteratursökning 

Vårt ramverk och våra frågeställningar lägger grunden till hur vi genomför vår 

litteratursökning. Vi söker således på vidare termer som diskuteras i vårt ramverk, eller finns 

med i våra frågeställningar. Då den svenska valprocessen och vallagsförslaget i vårt ramverk 

bildar vår uppfattning kring autentisering- och integritet, vill vi undersöka detta i relation till 

onlineval. Eftersom det i utredningen (SOU 2013:24) diskuteras hur, samt vad som krävs för 

att onlinebaserade system ska kunna användas i en valprocess, ser vi relevansen i att i vår 

studie söka efter litteratur som diskuterar liknande frågor. 

  

När det gällde att söka efter litteratur till vår studie, valde vi att följa råden som presenteras 

i Oates (2006). Där nämns att det i början av studien kan vara svårt att veta vilka referenser 

som kan komma till användning under studiens gång och därmed är det fördelaktigt att till 

en början i litteratursökningen ha generella nyckelord och försöka samla så mycket data 

som möjligt. För att hitta litteratur har vi använt oss av både sökmotorn Google och 

databaser med forskningsartiklar. Vi har till störst del använt Google för att göra ytterligare 

sökningar gällande saker och ting som tas upp i de forskningsartiklar vi har läst. 

Googlesökningar har således använts som ett sorts komplement till databaserna med 

forskningsartiklar. 

  

Vi började med att i databasen IEEE Xplore söka på begreppet “online voting”, vilket är en 

direktöversättning av det som i vallagsförslaget (SOU 2013:24) definieras som 

internetröstning. Denna sökning resulterade i forskningsartikeln “Online voting system 
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linked with AADHAR”. När vi sedan läste igenom artikeln upptäckte vi att den vid flera 

tillfällen diskuterar begreppet “biometrics”, vilket på svenska är biometri. Artikeln diskuterar 

användning av biometri i valsystem. I denna artikel förklaras biometri som ett möjligt 

tillvägagångssätt för autentisering i valsystem i Indien, vilket i sin tur gjorde oss intresserade 

av huruvida man eventuellt skulle kunna använda sig av biometri och autentisering i ett 

internetbaserat valsystem. 

  

 I och med detta fortsatte vi vår sökning genom att använda både nyckelordet “biometric” 

och “authentication”. Vårt nästa sökord blev då “authentication+biometrics”. Genom att 

vidare söka efter litteratur på detta vis, hittade vi forskning som diskuterar autentisering 

genom användning av biometri. Vi valde att fortsätta söka inom autentisering, för att 

undersöka vilka AV som det forskats mycket kring. Detta resulterade i forskning som 

diskuterade olika sätt att använda biometri på. Vi stötte på en term inom biometri som 

diskuterar ansiktsautentisering kallat “eigenfaces”, vilket gjorde att vårt nästa sökord blev 

“Face Recognition eigenfaces”. 

  

Eftersom att vi är intresserade av hur biometri kan användas i val, valde vi att fortsätta 

sökningen inom biometri. Nästa sökord blev därför “biometric”, “voting”. I och med att det 

var flera artiklar som diskuterade att det fanns en del säkerhetsrisker med biometri, såg vi 

relevansen i att själva göra en sökning för att då se vilka risker som diskuteras, och 

eventuella åtgärder på dessa, därav nästa sökord, vilket blev “biometric + risk”. När vi vidare 

fortsatte litteratursökningen, var vi intresserade av att undersöka hur Estland har tillämpat 

onlineval. Vi gjorde därefter helt enkelt en sökning på Google. Vi sökte på “estonia voting”, 

vilket resulterade i att vi kom in på Estlands valkommitté (Vabariigi Valimiskomisjon, 2016). 

Där presenterades hur Estlands onlineval går till och hur väljare kan autentisera sig. Ett AV 

som används i Estland “smartcards”. 

  

Därefter fortsatte vi vår sökning i “IEEE” och sökte på “smartcard + authentication”. Detta 

gjorde vi för att kunna undersöka hur man inom forskningen diskuterar gällande smartcard 

som AV. Sökningen resulterade i artikeln “Secure authentication process in smart cards” 

som beskriver att det finns olika attacker som smartcard kan utsättas för. Vi valde däremot 

att inte använda oss av denna artikel, då vi inte ansåg att den i tillräcklig utsträckning 
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diskuterade hur attackerna fungerade rent tekniskt. Detta medförde att vi intresserade oss 

för hur attacker och smartcard hänger ihop. Nästa sökord blev därmed “smartcard attacks”. 

  

Huvudfokus under vår litteratursökning kretsade kring de olika säkerhetsbristerna kring AV. 

Anledningen till att vi söker efter säkerhetsbrister grundar sig i att integriteten, som tidigare 

nämnts inte får kränkas i svenska val. Eventuella säkerhetsbrister kan medföra möjligheter 

att påverka en röstningsprocess, vilket gör att integriteten inte respekteras. 

  

I utredningen “E-röstning och andra valfrågor” (SOU 2013:24) på sidan 259, nämner de 

följande angående BankID: “Då Internetröstning sker oftast från väljarens egen dator i 

hemmet och baseras på elektronisk identifikation lik det svenska Bank-ID och dylika 

lösningar”. Detta gjorde att vi blev intresserade att undersöka ifall BankID är ett möjligt 

tillvägagångssätt att autentisera sig på i svenska val. Vi utgick främst från BankIDs hemsida 

för att samla information. När vi senare undersökte säkerhetsbristerna gällande BankID, 

utgick vi förutom från forskningsartiklar, även från vad som tidigare rapporterats i 

nyhetsartiklar kring eventuella säkerhetsläckor och attacker. Anledningen till att vi sökte i 

nyheter grundar sig på att det vid tiden då vår studie utfördes, var ett stort nyhetspådrag 

gällande just läckta säkerhetsbrister i BankID. 

  

För att presentera resultaten av vår litteratursökning, har vi valt att göra matriser som 

presenterar de sökord vi använt oss av och hur de resulterade i sökningen, se kapitel 3.5. 

Matriserna byggdes i enlighet med vad Oates (2006) nämner om att gruppera litteratur. 

Gällande matrisen med forskningsartiklar är det även viktigt att poängtera att den visar alla 

våra sökord, även de som inte resulterade i en utvald artikel som vi direkt använde i arbetet. 

Även om vissa forskningsartiklar inte direkt användes, gav de oss en förståelse för hur vi 

sedermera skulle kunna söka vidare på information relaterat till ämnet.  

3.5 Urval och analysmetod 
3.5.1 Urval av litteratur 

För att en forskningsartikel skulle anses vara relevant för vår studie krävdes att artikeln 

uppfyller de krav ställda av ramverket. Forskningsartiklar som inte gjorde detta, 

exkluderades från vår studie. Artiklar som vi inkluderar i vår studie ska finnas tillgängliga i 
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fulltext och skrivna på antingen svenska eller engelska. Forskningsartiklarnas 

sammanfattning lästes igenom, för att vi sedan skulle kunna göra en bedömning ifall 

artiklarna var att anses relevanta eller inte för vår studie. Detta tillvägagångssätt grundar sig 

i Oates beskrivning, där Oates (2006) menar att man ska börja med att läsa igenom all data 

som man samlat in gällande ämnet, detta för att få en generell bild av situationen. För att 

sedan få fram mer data kring de områden vi ville undersöka, använde vi oss även till viss 

mån av snöbollsmetoden såsom den definieras i Oates (2006), vilket i vårt fall innebar att vi 

kollade på forskningsartiklar som vi ansåg vara bra samt deras källor för att kunna fördjupa 

oss inom respektive områden. 

  

De forskningsartiklar som valdes ut samlade vi till en början i ett enskilt dokument. De 

nyckelord som användes i artiklarna skrevs ner samt att vi gjorde korta sammanfattningar 

om varje artikel. Vi skrev även ner stycken som kunde tänkas användas i vår studie. Detta 

underlättade hanteringen av litteratur under studiens gång. Eftersom att vi använder oss av 

ett flertal artiklar kunde det bli besvärligt att vara konstant uppdaterad om vad varje artikel 

diskuterar. 

 

Vi delade upp vår matris som behandlar forskningsartiklar i två olika delar. Den första delen 

är antalet träffar som vi fick fram när vi sökte efter termer relaterade till vår studie, den 

andra delen består av de forskningsartiklar som vi slutligen valde att inkludera i studien. 

IEEE 
Ämne 

Antal 
träffar 

Utvalda artiklar Artikelnr 

“online”, “voting” 336   0 st N/a 

“Authentication, biometrics” 781  1 st 1 

“Biometric, risk” 207  1st 4 

“Smartcard attacks” 55 2 st 7,8 

“Face Recognition 
eigenfaces” 

317  2 st 2,3 

ResearchGate 
Ämne 

Antal 
träffar 

Utvalda artiklar Artikelnr 
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“Security estonia” N/A* 1 st 5 

“Secure voting”  N/A* 1 st 6 

Google Scholar 
Ämne 

Antal 
träffar 

Utvalda artiklar Artikelnr 

“Weakness BankID” 765 1 st 9 

”Figur 3. En matris som redogör de databaser vi använt oss utav, samt hur vi sökt i dem för 

att hitta våra forskningsartiklar.” 

 

En slutgiltig resultatmatris av de forskningsartiklar som valts ut och används i arbetet: 

Artikel 
nr 

Titel Författare Publicerad i Artikeln 
diskuterar 

1 Transforming 
voting paradigm — 
The shift from 
inline through 
online to mobile 
voting 

Thakur, S., 
Olugbara, O.O., 
Millham, R. , Wesso, 
H.W., Sharif, M 

2014, IEEE 6th 
International 
Conference on 
Adaptive 
Science & 
Technology 
(ICAST)               

Presenterar en 
modell som gör 
det möjligt att 
rösta via en 
mobiltelefon. Tar 
upp Estlands 
system som en 
utgångspunkt för 
modellen. 
Diskuterar olika 
biometriska 
lösningar. 

2 Face recognition 
using Eigenfaces 

Matthew A. Turk 
and Alex 
P.Pentland 

Proceedings. 
1991 IEEE 
Computer 
Society 
Conference on 
Computer 
Vision and 
Pattern 
Recognition 

Presenterar ett 
system som 
känner igen 
ansikten.   

3 A Proposed 
Technique of 
Online Face 
Authentication to 
Be Used For the 

Dibyendu Ghoshal 2012 
International 
Conference on 
Computer 
Communication 

Presenterar ett 
system som med 
både med ”Face 
recognition” och 
lösenord ska 
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User Identification) and Informatics göra 
autentiseringen 
säkrare 

4 Risk Score 
Calculation for 
Cloud Biometric 
Authentication 

Muhammad Yaasir 
Khodabacchus, 
Krishnaraj 
Madhavjee Sunjiv 
Soyjaudah, 
Gianeswar 
Ramsawok 

2016 IEEE 
International 
Conference on 
Emerging 
Technologies 
and Innovative 
Business 
Practices for the 
Transformation 
of Societies 
(EmergiTech) 

Diskuterar risker 
med att använda 
biometri 

5 Security Analysis of 
the Estonian 
Internet Voting 
System 

Drew Springall 
Travis Finkenauer 
Zakir Durumeric 
Jason Kitcat 
Harri Hursti 
Margaret 
MacAlpine J. Alex 
Halderman 

21st ACM 
Conference on 
Computer and 
Communication
s Security, The 
Scottsdale Plaza 
Resort, 
Scottsdale, 
Arizona, USA 

Analyserar 
säkerhetsbrisern
a I Estlands 
onlinevalssystem 

6 Secure National 
Electronic Voting 
System 

GHEITH A. 
ABANDAH, KHALID 
A. DARABKH, 
TAWFIQ AMMARI 
AND OMAR 
QUNSUL 

JOURNAL OF 
INFORMATION 
SCIENCE AND 
ENGINEERING 
30, 1339-1364 
(2014) 

Presenterar ett e-
röstningssystem 
som ska anses 
tillräckligt säkert 
för att kunna 
appliceras. 
Diskuterar bla. 
Biometri och 
smartcard 

7 Classification of 
smartcard attacks 

Ilhame EL FARISSI, 
Mostafa AZIZI and 
Mimoun 
MOUSSAOUI 

2011 
International 
Conference on 
Multimedia 
Computing and 
Systems 

Diskuterar olika 
attacker som går 
att göra på 
smartcards. Tar 
upp brister i 
säkerheten 

8 Examining Smart-
Card Security 
under the Threat of 
Power Analysis 
Attacks 

Thomas S. 
Messerges, Ezzat 
A. Dabbish, 
and Robert H. 
Sloan, 

IEEE 
Transactions on 
Computers(Volu
me: 51, Issue: 5, 
May 2002 ) 

Diskuterar brister 
hos smartcards 
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9 Weaknesses in 
BankID, a PKI-
substitute 
Deployed by 
Norwegian Banks 

Kristian Gjøsteen 5th European 
PKI Workshop: 
Theory and 
Practice, 
EuroPKI 2008 
Trondheim, 
Norway, June 
16-17, 2008 
Proceedings 

Diskuterar brister 
i BankID, i detta 
fall diskuterar de 
bristerna hos 
digitala signaturer 
som används av 
banker.  

“Figur 4. En matris som redogör övergriplig information om de forskningsartiklar som vi 

använder i vår studie.” 

  

Övrig data som vi har använt oss av kommer från andra källor vilka då benämns som “grå 

litteratur”, detta kan inkludera bland annat webbsidor för att få fram specifik data 

(Karolinska Institutet, 2015). Detta blev stundtals en nödvändighet då viss information inte 

fanns att tillgå i vetenskapliga databaser. Nedan kommer en matris med ett urval av fem 

källor som vi har använt oss av i vår studie som är att räknas som “grå litteratur”. För att få 

en fullständig inblick i hur denna matris ser ut, hänvisar vi till bilaga 1. 

Google “Voice 
biometric 
authentication
” 

Barclays 

 

Banking on the power 

of speech.  

2016-12-10 288 000 

Google “biometrics 
face 
recognition” 

Biometric 

Solutions. 

Face Recognition. 

 

2016-12-03 11 800 
000 

Google “voice 
biometric 
authentication
” 

Citibank. As unique as your 

fingerprint, your voice 

now gives you 

stronger 

authentication 

security.  

2016-12-10 288 000 

Google “id card 
internet voting 
estonia” 

Elektroonilise 

hääletamise 

komisjon. 

Using ID-card at e-

voting.  

2016-11-25 689 000 
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Google “bankid 
underskrift” 

Finansiell ID-

Teknik 

Juridisk bindande 

underskrifter. 

2016-11-27 10500 

”Figur 5. Denna matris visar några exempel på “grå litteratur”, samt hur vi sökt efter den 

litteraturen” 

  

3.5.2 Analys av litteratur 

När vi undersökte litteraturen var det en del saker vi valde att undersöka närmare för att på 

så sätt kunna besluta ifall det var en text som var relevant för vår studie. Bortsett från att 

använda oss av ramverkets mall för att avgöra ifall texterna var att räkna som relevanta eller 

inte, läste vi igenom texterna enskilt för att sedan diskutera dem tillsammans. Anledningen 

till detta var för att det kunde vara så att vi uppfattade och tolkade texten på olika sätt. Vi 

ansåg därför att det var viktigt att vi även diskuterade våra tolkningar med varandra, för att 

på så vis få en gemensam förståelse av vad texten innebar. När vi läste texten kom vi 

överens att vi även skulle markera ord eller meningar som kunde anses intressanta för 

studien. Dessa ord och meningar skrevs ner i ett enskilt dokument, för att sedan finnas 

tillgängligt för oss under studiens gång. Ord och meningar som dessa underlättade det för 

oss att bland annat att komma fram med intressanta sökord, i de fall där vi ytterligare vill 

undersöka saker som togs upp i artiklarna. 

 När vi gjort detta, fortsatte vi analysen med att undersöka ifall författarna till texten kanske 

hade avsikt att förmedla ett dolt budskap med sin artikel. Som Bengt Haraldsson nämner i 

sin handbok “Den kreativa och kritiska litteraturstudien”, kan en referens med ett dolt 

budskap komma att påverka innebörden av hela artikeln. 

  

Vi undersökte även enbart AV som i dagsläget redan existerar och används. Varför vi letade 

efter detta grundar sig i att vi vill undvika påståenden som inte går att styrka i praktiken, 

gällande appliceringen av AV. 

Det var även viktigt att undersöka hur trovärdig källan var, och ifall den hade en objektiv syn 

på hur den undersökte vetenskapliga artiklar. För att styrka exempelvis ifall en artikel var 

peer-reviewed, vilket innebär att artikeln blivit granskad av en utomstående sakkunnig 

(Vetenskapsrådet, 2011). Artiklar av denna karaktär ger oss en hög tillförlighet till att den är 

vetenskaplig. 
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Det var även viktigt att undersöka vilken typ av studie det var som presenterades. 

Exempelvis så kan en komparativ studie diskutera synsätt som kanske inte hade framgått 

genom att bedriva en annan studie. Var det exempelvis en litteraturstudie kunde vi då även 

undersöka den litteratur som studie grundade sig i, och därmed få ännu bredare litteratur 

att arbeta med. 

 

3.6 Analys av AV.  

För att kunna sammanställa några konkreta krav på AV, har vi med hjälp av delarna som 

presenterats i kapitel 2.0 Ramverk och tidigare forskning lyckats sammanställa tre olika 

kategorier som ett AV bör förhålla sig till för att kunna anses vara bra kontra mindre bra i vår 

studie. De delar som vi kommer att undersöka är bland annat integritetsaspekter, och hur 

väl ett AV kan förhålla sig till en valdeltagares integritet. Detta grundar sig i rätten till att 

kunna få ha sin valhemlighet respekterad.  

Vi kommer även undersöka de säkerhetsmässiga- och tekniska krav som ett AV kan tänkas 

ha. Detta grundar sig i vad “E-röstning och andra valfrågor” presenterar gällande detta i 

utredningen.  

Vi vill även genom kriteriet “applicerbarhet i en svensk valkontext ” undersöka till huruvida 

vilken grad AV:et är applicerbart i en svensk valprocess utifrån hur vallagen säger att ett val 

ska gå till.  

3.6.1 Integritetsaspekter 

När det gäller att göra en omfattande analys kring hur ett särskilt AV fungerar, är det viktigt 

att även se till vilken grad dessa kan komma att påverka integriteten hos valdeltagare. Ifall 

det finns en högre risk att en valdeltagares röst kan komma att avslöjas, eller att 

valdeltagaren på något sätt skulle kunna kopplas till den röst som har lagts, är verktyget att 

anses som mindre bra. Att undersöka just integritetsaspekterna grundar sig i vad “E-röstning 

och andra valfrågor” påpekar kring hemliga val (se punkt 2.3.4), samt vad regeringsformen 2 

kap 2 § diskuterar gällande en valdeltagares rätt att kunna få lägga sin röst anonymt i ett val.  
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3.6.2 Tekniska- och säkerhetsmässiga krav.  

Att undersöka de tekniska- och säkerhetsmässiga krav som måste ställas på ett 

autentiseringsverkyg är också av stor vikt för att avgöra ifall ett AV är att räknas som bättre 

kontra sämre i en svensk valkontext. Gällande de tekniska- och säkerhetsmässiga aspekter, 

definieras det som vi ansåg vara relevanta att undersöka under punkt 2.3.5 i “E-röstning och 

andra valfrågor”.  

Här tar utredningen upp ett antal krav vilka måste respekteras ifall ett onlinebaserat val ska 

kunna tillämpas i en svensk kontext, och detta blir vår referensram gällande huruvida ett AV 

är att anses som bättre kontra sämre än något annat, då eventuella säkerhetsbrister i ett AV 

kan medföra att obehöriga kan få tillgång till en valdeltagares röst eller på något sätt kan 

manipulera rösterna.  

 

3.6.3 Applicerbarhet i en svensk valkontext 

Huruvida till vilken grad ett AV är att anses vara applicerbart i en svensk valkontext, grundar 

sig i hur väl den kan appliceras in med hänsyn till den svenska vallagen (2005:837).  

Under punkt 2.1 “Sveriges valsystem idag” beskrivs det hur de svenska valen ser ut idag, och 

hur det ska gå till för att ett val i en svensk kontext ska anses vara korrekt.  

Det kan finnas AV som fungerar bra i vissa särskilda situationer eller i andra länders 

valsystem, men mindre bra i en svensk valkontext. Därför är det viktigt att ta hänsyn till vad 

den svenska vallagen säger gällande hur ett val ska bedrivas, för att således kunna avgöra till 

vilken grad ett AV är applicerbart i ett tänkt svenskt onlineval.  

Ifall ett AV är enklare att applicera in med hänsyn till den svenska vallagen än ett annat, är 

det att räknas som bättre.  

  

3.7 Metodkritik 

Den kritik som kan tänkas föras fram i vår litteraturstudie är att vi enbart grundar den på 

tidigare forskning och med hjälp av snöbollsmetoden, vilket innebär sökningar på termer 

som var av intresse för studien försöker hitta liknande, relevant forskning inom de ämnen 

som berör vår studie. Detta gör att data vi samlar in kan bli påverkad av vad den tidigare 
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forskaren kommit fram till. Som vi tidigare nämnt kan det i vissa fall också vara så att 

forskaren som gjort studien haft en viss dold agenda som denne vill föra fram bakom det 

påvisade resultatet (KTHB, 2011). Detta kan därmed bli problematiskt för oss då vi baserar 

en del av vår studie på vad som just sägs i den tidigare forskningen. För att undvika detta 

kommer vi undersöka olika litteraturkällor för att se vad som tas upp. Om flera artiklar 

diskuterar liknande aspekter på ett objektivt sätt, anser vi att litteraturen blir relevant att 

använda. 

  

3.8 Forskningsetik 

Eftersom majoriteten av forskningsartiklarna i vår studie är skrivna på engelska, var vi 

väldigt noga med att verkligen förstå vad som diskuteras i artikeln. I de fall där vissa ord 

behövdes översättas använde vi oss av en svensk-engelsk ordbok. Detta för att vi ville 

undvika eventuella felöversättningar, eftersom det hade påverkat innebörden av det som 

artikeln förmedlade. Vi tog även stor hänsyn till att inte plagiera någon annan forskare- eller 

artikelförfattares verk. Ifall vi har använt oss av ett direkt citat, nämns detta i den löpande 

texten. 

4.0 Resultat och analys 

4.1 Biometrilösningar 
 

4.1.1 Vad är biometri? 

Biometri innebär att man mäter en människas unika kroppsliga egenskaper för att senare 

använda det i någon form av autentisering. I en artikel skriven av TechTarget (2015) nämns 

det att det huvudsakligen finns två olika biometriska identifieringstekniker. Den första 

identifieringstekniken som artikeln tar upp är en så kallad fysiologisk identifiering, där man 

mäter exempelvis fingeravtryck och ansiktsmönster hos en specifik person. Den andra 

identifieringstypen bygger på att man studerar en persons unika beteende, exempelvis 

genom att studera en specifik persons röst eller gångstil (NSTC Subcommittee on Biometrics 

and Identity Management Room, 2011). 
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4.1.2 Varför biometri? 

AV som använder sig av biometri är någonting som mycket forskningslitteratur återkommer 

till på ett eller annat sätt. I Thakur et al. (2014) ges en introduktion till tre olika biometriska 

verktyg som det bedrivs mycket forskning kring, nämligen fingeravtryck, ansikts- samt 

röstautentisering. Att kunna verifiera en person med hjälp av fingeravtryck, ansikts- eller 

röstregistrering är tillvägagångssätt som börjar bli mer och mer använt i system som 

vanligtvis ställer relativt höga krav på säkerhet kring autentisering. Det bedrivs även 

forskning kring hur man skulle kunna applicera vissa av de biometriska lösningarna för att 

både höja säkerheten och smidigheten på autentiseringsprocessen. Exempel på detta går att 

hitta bland annat i kreditkortsföretaget MasterCard, som experimenterar med så kallade 

“selfie-scans” i transaktioner. Detta innebär att man i praktiken ska kunna ta en bild på sitt 

egna ansikte för att autentisera sig och således kunna genomföra olika transaktioner 

(Nyteknik, 2016). 

Ett annat exempel på biometriska lösningar går att hitta i vissa mobiltelefoner, mer specifikt 

smartphones. I exempelvis mobiltelefonen Iphone, från och med generation 5s- och framåt, 

kan en användare genomföra transaktioner utan att behöva skriva in ett lösenord eller 

någon särskild kod, utan enbart med hjälp av sitt fingeravtryck (Apple, U.Å). 

  

Gällande röstautentisering, finns det exempelvis banker som har börjat använda sig av detta 

som autentiseringsprocess. Värt att nämna är företaget Citibank i Hongkong, som låter 

användare autentisera sig med hjälp av rösten (Citibank, 2016). Ett annat exempel är den 

internationella banken Barclays som även den ger möjlighet till kunder att få åtkomst till 

sina banktjänster genom röstautentisering (Barclays, 2016). 

  

Alla biometriska lösningar kommer med sina respektive styrkor och svagheter. Det kan 

finnas ett verktyg som rent tekniskt kan anses vara betydligt säkrare, men brista i form av 

kostnad av underhåll eller hur allmänheten uppfattar att den kränker ens personliga 

integritet (Komarinski, 2005). Därför är det viktigt att presentera alla eventuella för- och 

nackdelar med dessa tre verktyg som vi har tänkt att föra fram i detta kapitel, och resonera 

kring vad detta kan innebära i praktiken. 
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4.1.3 Verifiering och identifiering med hjälp av biometri 

Jain et al. (2008) presenterar en förklaring på verifiering och identifiering med hjälp av 

biometriska egenskaper. I vår studie kommer vi använda begreppet verifiering som 

autentisering. Autentiseringssystem som använder sig av biometri kan beroende på 

kontexten av användning, användas för att antingen verifiera eller identifiera en person. 

För att verifiera en person jämför systemet angiven biometri, med biometri som tidigare är 

sparad i databasen. Personen som ska verifieras anger någon form av personlig information 

som är kopplat till biometrin sparad i databasen, exempelvis personnummer. De 

biometriska egenskaperna fungerar i dessa fall som en form av lösenord, där dessa sedan 

behöver stämma överens med den tidigare angivna personliga informationen. Exempelvis 

kan systemet användas för att säkerhetsställa om den biometriska data som anges tillhör 

den personliga information som anges. Man jämför alltså i ett “ett- mot ett samband”. 

Att använda biometri på detta vis kallas för “positive recognition”, och syftet är kunna 

förhindra olika personer att använda samma identitet. 

Biometri kan även användas för att identifiera personer.  När syftet är att identifiera 

personer används biometri i systemet genom att söka i databasen efter en matchning med 

samma biometriska egenskaper. I dessa fall jämför alltså systemet till skillnad från vid 

verifiering där en viss personlig information anges den biometriska datan med all tidigare 

sparad data. Man jämför alltså här i ett “ett- mot många samband”. Oftast används 

systemet för att säkerställa vem den biometriska datan tillhör, exempelvis “Vems 

fingeravtryck är detta?”. Att använda biometri på detta vis kallas “negative recognition”, och 

syftet är att förhindra personer att använda flera olika identiteter. 

  

Den biometriska informationen gällande en människa måste kunna vara sparad i en databas, 

för att den information som anges i ett senare skede, ska kunna ställas mot den information 

som sedan tidigare finns sparad i databasen. Om den tidigare sparade informationen 

stämmer överens med den information som finns i databasen, ska verifieringen eller 

identifieringen anses som korrekt (TechTarget, 2008). 
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4.1.4 Fingeravtrycksautentisering 

I över 100 år har fingeravtryck systematiskt använts för att identifiera människor på ett eller 

annat sätt. Fingeravtryck är något som är invariant och unikt. Med invariant menas det att 

fingeravtrycket inte förändras med tiden, och unikt betyder att det inte finns någon annan 

person med samma fingeravtryck. Aldrig i historien har det visat sig att ett fingeravtryck är 

identiskt med ett annat. Även om en kopia av ett fingeravtryck kan vara någorlunda otydligt 

eller skadat, kan det fortfarande innehålla tillräcklig information för att kunna identifiera en 

människa. Människans fingeravtryck är inte något som går att ändra, då det alltid kommer 

vara detsamma. I en bok skriven av Komarinski (2005) nämns det följande: Även om en 

person kan förfalska ett namn, ändra sin hår-eller ögonfärg eller plastikoperera sig, så går 

det inte att ändra sina fingeravtryck, ett fingeravtryck är alltid unikt. 

  

Att verifiera människor genom att ta ett fingeravtryck är ett relativt enkelt tillvägagångssätt 

på det vis att det enda som krävs av den som ska bli verifierad, är en kopia av 

fingeravtrycket. Att autentisera människor med hjälp av fingeravtryck är något som idag till 

stor del runt om i världen finns tillgängligt digitalt, vilket praktiskt innebär att 

autentiseringen sker via ett digitalt system som således kontrollerar fingeravtrycket. 

Innan teknologin med digital fingeravtrycksautentisering fanns, gjorde man framförallt inom 

polisväsendet manuella jämförelser mellan fingeravtryck för att på så vis identifiera 

personer. Till skillnad från dagens digitala fingeravtrycksautentisering, tog man fingeravtryck 

genom att lägga fingret mot bläck. Fingret lades sedan mot ett papper, där bläcket bildade 

ett avtryck. Att göra fingeravtryck på detta vis medförde problem som exempelvis att 

avtrycken kunde bli otydliga vilket gjorde att jämförelsen av fingeravtrycken blev 

tidskrävande och problematisk, då det blev svårt att undersöka de olika fingeravtrycken för 

att hitta eventuella likheter mellan dem. Personen som gör denna bedömning kan även 

missa vissa avgörande detaljer, vilket medför att den manuella jämförelsen blir felaktig 

(Komarinski, 2005). 

  

Den mest förekommande processen i hur digital fingeravtrycksautentisering går till är 

uppbyggd på följande vis: Fingret läggs mot en sensor som i sin tur skannar fingeravtrycket. 

Med hjälp av algoritmer väljs fingeravtryckets mest karakteristiska drag ut, för att sedan 

bygga en modell av fingeravtrycket. Denna modell sparas sedan i en databas, och används 
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sedan som tidigare nämnt genom att jämföra den sparade modellen med det finger som 

läggs mot sensorn vid autentiseringen. Fingeravtrycken måste till en viss gräns stämma 

överens med varandra för att autentiseringen ska godkännas (Precise biometrics, U.Å). 

  

Ett praktiskt exempel där fingeravtrycksautentisering används är i USAs gränskontroll. I 

passkontrollen måste en inresande även lämna sitt fingeravtryck. Genom att kontrollera en 

människas identitet med både resehandlingar och biometri blir autentiseringen av personen 

säkrare (U.S Custom and Border Protection, 2016). 

 

4.1.5 Ansiktsautentisering 

År 1991 utvecklade Turk et al. (2002) den så kallade PCA-metoden (vilket står för Principal 

Component Analysis) som ett möjligt tillvägagångssätt att identifiera ansikten. Ghoshal et al. 

(2012) nämner att PCA-metoden används i applikationer som exempelvis 

ansiktsidentifiering samt bildkomprimering. Han nämner även att PCA-metoden används för 

att hitta mönster i data. Enligt Biometric Solutions (2016) bildar dessa mönster som oftast 

består av punkter och linjer, en unik mall. Mallen är en representation av individens ansikte, 

som ansiktsautentiseringsprogrammet sedan använder sig av för att identifiera likheterna 

samt skillnaderna mellan olika mönster i mallen. 

  

Att använda sig av PCA-metoden är ett möjligt biometriskt tillvägagångssätt att autentisera 

en individ på, exempel på hur detta används i praktiken är bland annat i olika datorer. Detta 

gör det möjligt för användaren att med hjälp av sitt ansikte autentisera sig mot sin dator, 

vilket möjliggör inloggning utan lösenord. Ett exempel på hur detta används idag är 

datortillverkaren Asus, som har applicerat denna teknik på ett flertal av sina datormodeller 

(Asus, U.Å). Bach Khoa Internetwork Security (U.Å) nämner att den tagna bilden måste ta sig 

igenom tre faser för att autentiseringen ska kunna genomföras. Dessa tre faser är: Face 

Detection, Feature Extraction samt Feature Match och kan dela in processen som förklaras 

av Biometric Solutions (2016). 

Enligt Biometric Solutions (2016) krävs det att enheten, som i vårt fall är en dator, tar en bild 

på användaren. Ansiktsautentiseringssystemet lokaliserar sedan ansiktet på den tagna 

bilden (Face Detection), och analyserar den spatiala geometrin av individens ansikte som 

sedan lokaliserar de unika egenskaperna i individens ansiktsdrag (Feature Extraction). 
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Spatial geometri är en form av geometrisk matematik som beskriver strukturen av ett eller 

flera dimensionella objekt i form av punkter och linjer (IGI Global, 2016). I vårt fall är det 

spatiala objektet en individs ansikte. Dessa värden som kommer i form av punkter och linjer 

som ansiktsautentiseringssystemet lokaliserar, och genererar som tidigare nämnts en unik 

mall. Den genererade mallen jämförs sedan med en mall som tidigare sparats på 

användarens dator (Feature Match). Ifall den genererade mallen matchar den sparade 

mallen, får användaren tillgång till enheten, om inte blir användaren nekad tillgång till 

enheten (Biometric Solutions, 2016). 

 

4.1.6 Röstautentisering 

När vi vidare studerar forskningen inom biometri ser vi även ett annat tillvägagångssätt som 

tas upp som förslag på en eventuell autentiseringslösning, nämligen röstautentisering. 

Varje individs röst är unik och kan som tidigare nämnt, användas som AV i olika situationer. 

Det som gör en röst unik är formen av det så kallade ansatsröret. Ansatsröret består av de 

olika talorganen och hur de är positionerade. Utöver formen av ansatsröret och dess olika 

talorgan spelar betoning och uttal även en stor roll. Dessa komponenter skapar individens 

unika röstmönster (SANS Institute InfoSec Reading Room, 2003). 

  

SANS Institute InfoSec Reading Room (2003) förklarar även teknologin bakom 

röstautentisering, där de förklarar att även autentiseringsystemet kan vara uppbyggt på 

flera olika sätt. Beroende på hur säkert ett system behöver vara så finns det krav på det 

röstprov som ska spelas in och anges vid autentisering. I enklare system kan röstprovet 

exempelvis bestå av en eller flera fraser. I mer avancerade system som kräver högre 

säkerhet, kan registreringen av röstprovet behöva upprepas flera gånger av personen. Att 

registrera röstprov på detta vis ger systemet möjlighet att registrera en samling av flera 

röstprov. Detta anses som ett säkrare tillvägagångssätt då personens tonläge och uttal inte 

alltid är detsamma. 

  

System som på detta vis registrerar förinspelade fraser kallas textberoende, vilket som 

tidigare nämnts innebär att personer som vill autentisera sig specifikt måste ange det som 

röstprovet består av. Ett annat alternativ är att autentiseringen är textoberoende, vilket i sin 

tur innebär att systemet kan autentisera personer oberoende av vad som sägs vid 
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autentiseringen. Systemet ska alltså vara uppbyggd för att kunna känna igen unika tonlägen 

och dialektala attribut i en persons röst. Jain et al. (2008) nämner att system som möjliggör 

textoberoende autentiseringssystem är mer komplicerade att utveckla än ett textberoende 

autentiseringssystem, däremot ger textoberonde autentisering större skydd mot 

förfalskningar av röstprov. 

4.1.7 Analys av biometrilösningar 

Det finns flera viktiga säkerhetsaspekter att ha i åtanke när man diskuterar biometri. Även 

om de tre biometriska lösningarna som tidigare presenterats till stor del har räknats som 

tillräckligt säkra för att användas i dagsläget i vissa system, exempelvis som tidigare nämnt i 

transaktioner, finns det även några eventuella risker som är värda att ta upp när man 

diskuterar biometriska lösningar. Gällande fingeravtrycksautentisering, belyser 

Khodabacchus et al. (2016) att det finns en risk att gamla fingeravtryck sparas på 

fingeravtrycksläsaren och på så sätt kan låta en annan person än den behöriga att få 

åtkomst till systemet. 

  

Enligt hemsidan The Verge (2014) är det en någorlunda enkel process i allmänhet att hacka 

relativt sofistikerade fingeravtryckssystem. Ett tänkbart tillvägagångssätt som kan användas 

är att ha tillgång till någon form av mjukplast på sitt finger och pressa det mot 

fingeravtrycksläsaren ifall en tidigare användare inte har smetat ut fingeravtrycket. 

Fingeravtrycket kan på så sätt bli kopierat och en obehörig kan på detta vis få tillgång till ett 

särskilt system. 

  

Att applicera fingeravtrycksautentisering kan bli en integritetsrisk i system som kräver hög 

säkerhet gällande autentisering. Detta då en obehörig person på ett relativt enkelt sätt 

genom att manipulera fingeravtrycksläsaren kan få tillgång till att utnyttja funktioner i 

system som inte är ämnat för denne. I en valprocess hade detta i praktisk mening kunnat 

innebära att en valdeltagares integritet äventyras då dennes röst kan utnyttjas av obehöriga 

genom möjligheten att kopiera ett fingeravtryck. 

  

Gällande ansiktsautentisering, finns det även här ett antal risker att ha i åtanke när man 

diskuterar detta AV. Enligt Europeiska kommissionen (2012), presenteras ett antal viktiga 
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risk- och säkerhetsaspekter att tänka på när det kommer till ansiktsautentisering. I 

rapporten tas det bland annat upp att en av de risker som kan tänkas uppkomma när det 

gäller ansiktsautentisering, bland annat grundar sig i att det kan finnas folk som har tillgång 

till bilder på en person, exempelvis en vän eller kollega. Därför finns det alltid en 

överhängande risk angående ansiktsautentisering, då någon alltid kan ha en bild tillgänglig 

på en särskild person och då kunna felaktigt bli autentiserad trots att personen i fråga är 

obehörig. Detta hade då kränkt personens integritet, då en obehörig kan autentisera sig i en 

annan personens namn. 

  

Thakur et al. (2014) nämner ytterligare ett problem med ansiktsautentisering, nämligen att 

folk som av religiösa- eller kulturella skäl bär burka eller en turban blir mycket svåra, om inte 

omöjliga att verifiera. Det blir en viktig aspekt att diskutera de fall där valdeltagare på något 

vis skyler sitt ansikte, eftersom det kan påverka ansiktsautentiseringen. AV som 

ansiktsautentisering kan i dessa fall inte känna igen de datapunkter som krävs för att kunna 

verifiera ansiktet. Enligt den svenska vallagen måste valdeltagaren kunna legitimeras för att 

kunna lägga sin röst. Om det vid ansiktsautentisering uppstår problem med att legitimera en 

valdeltagare, är det att anse som problematiskt att applicera in i en svensk valprocess, då 

kan uppstå fall där personer som inte kan legitimeras genom AV:et, inte heller kan delta i ett 

internetbaserat val. 

I sådana fall där ansiktet inte kan verifieras av AV:et, kan det behövas att en valdeltagare 

ytterligare hade behövt exponera sitt ansikte. Att ställa sådana krav på valdeltagare hade 

kunnat räknas som integritetskränkande för en individ, vilket då även ur ett 

integritetsperspektiv gör det problematiskt att applicera i en svensk valprocess. 

  

Eventuella risker som omnämns gällande röstautentisering, är bland annat så kallade 

“replay attacks”. I denna kontext innebär det att en obehörig person lyckas spela in en 

persons röst när denne väl autentiserar sig, antingen genom att vara i närheten av personen 

i fråga och spela in, eller att den obehörige lyckas få åtkomst till personens dator och på så 

sätt göra en “man-in-the-middle-attack”. Detta innebär att den obehörige hackar sig in 

mellan två parter och på så sätt får tillgång till information som skickas mellan dessa 

(Veracode, 2016).  Gällande röstautentiseringen blir det då på det sätt att en obehörig 

lyckas spara ljudfilen när det ovetande offret loggar in med hjälp av rösten. När denna ljudfil 
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vid ett senare tillfälle spelas upp, kan den obehörige olovligen få tillgång till systemet 

(Agnitio, 2016). Detta kränker då offrets integritet.  

För att dessa biometriska AV ska kunna appliceras i Sverige behövs det krav på en säker 

legitimering, detta i enlighet med vad som påvisas av vallagen (2005:837) där det nämns att 

väljare som inte är kända för röstmottagarna måste legitimera sig eller på annat sätt styrka 

sin identitet. Om obehöriga med hjälp av ett biometriskt AV kan legitimera sig som någon 

annan, blir det en fråga om ifall det kan anses vara tillräckligt säkert för att kunna applicera 

in i en svensk valkontext.  

4.2 Smartkortslösningar 
4.2.1 Vad är ett smartkort? 

Ett smartkort är ett plastkort som kommer i olika former, men brukar oftast bestå av ett 

chip som innehåller inbyggda processer och minnen där data kan lagras. Ett konkret 

exempel på en vanlig form av smartkortlösning är bankkort som är knutet till en bankkunds 

konto. Med hjälp av ett smartkort kan då en bankkund få tillgång till sitt konto, detta genom 

någon form av kortläsare vilket oftast kräver ytterligare säkerhetsåtgärder.  Några exempel 

på sådana säkerhetsåtgärder är att ange en PIN-kod i en bankomat eller genom en 

tvåstegsautentiseringsprocess, få en svarskod att knappa in från bankens server i sin 

bankdosa (Smart Card Basics, 2010). 

  

En annan typ av smartkort som används i Sverige är det nationella id-kortet. Kortet har ett 

inbyggt digitalt chip, som innehåller ägarens personuppgifter samt en bild på personen i 

fråga (Polisen, 2016). Med hjälp av det chip som finns tillgängligt i det nationella id-kortet, 

blir det möjligt att legitimera människor även via internet. Exempel på länder som använder 

sig av internetbaserad legitimering med smartkort är Estland som låter medborgare 

autentisera sig vilket bland annat möjliggör röstning i val via internet. 

 

4.2.2 Varför smartkort? 

Några av de främsta anledningarna till att lyfta fram smartkort som ett av de AV som hade 

kunnat tillämpas i en svensk valkontext, grundar sig främst i två olika faktorer. Den första 

anledningen till varför det är relevant att titta närmare på smartkort är för att Estland som 
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är det enda landet i världen som faktiskt bedriver onlinebaserade val idag, använder sig av 

smartkortslösningar för att autentisera eventuella deltagare i sitt onlinevalssystem. 

Vidare så presenterar vallagskommittén (SOU 2013:24), vilket nämns på sida 20, att ett 

tänkbart AV i en svensk onlinevalsprocess är genom användningen av smartkort. Det 

presenteras även att en tänkbar lösning för att autentisera valdeltagare hade kunnat vara 

att tillämpa en generell legitimation som fungerar i onlinevalsprocessen, såsom Estland har 

tillämpat det, men som ändå ska fungera i andra fysiska sammanhang, såsom ID-kort 

tillämpas i Sverige idag. 

4.2.3 Estland, en smartkortslösning för onlinebaserade val i praktiken 

Som vi tidigare nämnde i bakgrunden, är Estland det enda land som i praktiken bedriver val 

till parlamentet i en helt okontrollerad miljö via internet, dvs utan en valvakt som 

kontrollerar en valdeltagares legitimation på en fysisk plats. Detta innebär enligt Estlands 

valkommission Vabariigi Valimiskomisjon (2016), att valdeltagare slipper ta sig till en vallokal 

för att lägga sin röst, utan kan göra detta var som helst så länge det finns en 

internetuppkoppling och att personen i fråga har lyckats att legitimera sig mot 

onlinevalssystemet. 

  

För att kunna legitimera sig mot detta valsystem, använder den estländska regeringen tre 

olika typer av AV, där ett av dem är Mobile-ID. Eftersom vi i denna del väljer att fokusera oss 

på smartkort, tänker vi bortse från den lösningen för tillfället och återkomma till den när vi 

tar upp BankID, detta under resultat och analys av BankID. 

  

Det finns som tidigare nämnt, två olika smartkortsvarianter där det ena kortet är det 

estländska nationella id-kortet som kan användas för att legitimera en medborgare, oavsett 

om det är fysiskt eller via internet. Det andra smartkortet som gör det möjligt för en 

estländsk medborgare att få rösta i ett onlinebaserat val är det så kallade “Digi-ID”, vilket 

påminner om ett nationellt id-kort- men kan enbart användas online då kortet saknar en 

bild på medborgaren. (Vabariigi Valimiskomisjon, 2016) 
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Det estländska smartkortet har förmågan att genomföra vissa kryptografiska funktioner. 

Detta innebär att den estländska befolkningen genom det nationella ID-kortet samt med en 

särskild kortläsare och ett datorprogram- kan autentisera sig mot olika myndigheter 

(Springall et. al., 2014). 

  

När det gäller själva röstningsprocessen och autentiseringen i den estländska 

onlinevalsprocessen med hjälp av smartkort, förklaras detta i Estlands nationella 

valkommittés översiktsdokument gällande onlineröstningssystem (Estonian National 

Electoral Committee, 2010), på följande vis: 

  

●     Valdeltagaren går in på valhemsidan, detta möjliggörs med hjälp av ett HTTPS-

protokoll. Därefter laddar valdeltagaren ner röstningsapplikationen från 

valhemsidan, och sätter in sitt smartkort i smartkortläsaren. 

●     Röstningsapplikationen ber sedan användaren att ange en fyrsiffrig pin-kod som är 

kopplat till smartkortet. 

●      VFSen använder sig senare av en unik elva-siffrig identifieringskod som finns lagrad i 

chipet på en användarens smartkort, och granskar sedan databasen för att kunna 

verifiera valdeltagaren. 

VFS är, enligt Springall et al. (2014) en förkortning för Vote Forwarding System och 

fungerar som en mellanhand för valdeltagaren och backendservern VSS. 

VSS servern verifierar i detta en valdeltagare genom att granska databasen över de 

röstberättigade medborgare som finns i systemet samt verifierar valdeltagarens 

digitala signatur. 

●     Ifall valdeltagaren är röstberättigad, presenteras det en lista över de kandidater som 

hör till det valdistrikt som valdeltagaren får rösta på. 

●     Valdeltagaren lägger sin röst, som i sin tur blir krypterad av hemsidan som tar hand 

om onlineröstningen. 

●     För att kunna lägga sin röst, behöver valdeltagaren signera sin röst med hjälp av sin 

digitala signatur. 

●     Ifall den digitala signaturen godkänns av VSS, skickas en verifiering till VFS - som 

presenterar för valdeltagaren att rösten har blivit mottagen. VSS är en förkortning 



 
 

42 
 

för Vote Storage Server och är en backend servern som lagrar signerade och 

krypterade röster från VFSen (Springall et al., 2014). 

  

4.2.4 Analys av smartkortslösning 

I vallagskommitténs utredning (SOU 2013:24) “E-röstning och andra valfrågor” nämner de 

ett antal synpunkter gällande väljarlegitimation kring e-röstning. Det nämns bland annat att 

smartkort kan användas som en tänkbar autentiseringslösning i ett svenskt internetbaserat 

val.  

Detta smartkort ska då, likt Estlands nationella ID-handlingar, även fungera som generellt 

legitimationskort, men med möjlighet att även kunna autentisera medborgare online. Det 

finns däremot ett antal säkerhetsrisker som är värda att nämna.  

När det gäller säkerhetsaspekter brukar dessa oftast omfatta två olika typer av 

autentiseringtyper för att legitimera sig med. Dessa autentiseringstyper omfattar vanligtvis 

autentisering med en särskild säkerhetskod, eller olika biometriska autentiseringslösningar, 

vilket oftast är i form av fingeravtryck. Abandah et al. (2014) nämner att risken med 

autentisering med säkerhetskoder kan vara att någon obehörig kan få reda på någons 

säkerhetskod, och på så sätt olovligen autentisera sig i dennes namn. Abandah et al. (2014) 

föreslår autentisering i form av fingeravtryck, då detta är att anse som säkrare i och med att 

ett fingeravtryck är unikt för en enskild individ. 

  

I en annan artikel skriven av El Farissi et al. (2011) tas olika sorters attacker upp som 

smartkort kan tänkas bli utsatta för. Dessa attacker används för att få åtkomst till data på 

smarkortchipet. Bland annat tar artikeln upp två olika typer av attacker som kan riktas mot 

smartkort, nämligen fysiska attacker (Invasive attacks) och icke-fysiska attacker (non-

invasive attacks). 

  

Först och främst, nämner El Farissi et al. (2011) att de fysiska attackerna innebär att 

smartkortets chip, via en fysisk handling antingen förstörs eller förändras på något vis. 

Ett exempel på hur fysiska attacker kan gå till, presenteras som bland annat Reverse 

engineering. I detta fall innebär reverse engineering att en förövare öppnar upp chipet på 

ett smartkort för att få en inblick av hur chipet är uppbyggt. Genom att öppna chipet kan 
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förövaren skaffa fram mycket information om chipets struktur. Information som är av störst 

intresse är information som exempelvis chipets uppbyggnad och hur säkerhetssystemet i 

kortet är uppbyggt. 

  

I den andra gruppen av attacker som El Farissi et al. (2011) tar upp, diskuteras de icke-

fysiska attackerna. Icke-fysiska attacker innebär att förövaren inte är i en direkt fysisk 

kontakt med smartkortet utan manipulerar det på distans. Ett exempel på en sådan attack 

benämns som “power analysis”. Power analysis är den vanligaste formen av attack mot 

smartkort enligt El Farissi et al. (2011), och innebär att en eventuell förövare mäter ett chips 

elektroniska signaler under användningen. Enligt Messerges et al. (2002) kan förövaren 

använda sig av ett speciellt verktyg som kallas för oscilloskop, vilket läser av elspänning. I 

praktiken så innebär detta att oscilloskopet läser av strömmens spänning i komponenterna 

som finns i smartkortet och den eventuella smartkortsläsaren. Detta för att olovligen kunna 

få åtkomst till den datan som smartkortet innehåller, exempelvis säkerhetskoder eller 

personlig information om kortägaren. 

  

I säkerhetsanalysen gällande Estlands e-röstningssystem, skriven av Springall et al. (2014), 

som bedriver forskning kring det onlinebaserade valsystemet i Estland, nämns det att deras 

e-röstningssystem är relativt lätt att få åtkomst till genom att bland annat olovligt intrång i 

smartkortslösningen. Forskarna menar att e-röstningssystemet inte är säkert nog att klara 

av alla sorts tänkta attacker, och avråder därför starkt att Estland fortsätter att använda sig 

av detta system. Forskarna utförde ett antal tester kring säkerheten i Estlands e-

röstningssystem. De lyckades i testerna kringgå säkerheten i systemet gällande 

smartkortsautentiseringen, och kunde på så vis modifiera en särskild valdeltagares röst. 

  

Det finns även vissa risker gällande säkerhetskoder och smartkort. I och med risken att 

säkerhetskoden på olika sätt kan avslöjas, kan det uppstå problem att använda detta AV. 

Detta kan då komma att påverka en valdeltagares integritet och någon obehörig kan således 

kunna rösta i någon annans namn.  

 

Vid e-röstning i Estland krävs inte legitimering på annat vis än att säkerhetskoden verifieras, 

vilket egentligen innebär att vem som helst som har tillgång till smartkortet och 
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säkerhetskoden kan legitimera sig, och på så vis utge sig för att vara någon annan vid 

röstningstillfället. Detta i kontrast till svenska val där man behöver legitimera sig med en ID-

handling mot en fysiskt person, oavsett om man röstar via bud eller på plats i en röstnings- 

eller vallokal. Detta gör det svårare för andra att olovligen rösta i en annan persons namn, 

då ID-handlingen innefattar en personlig bild som valvakten jämför med.   

4.3 BankID 
4.3.1 Vad är ett BankID? 

BankID är den i särklass vanligaste formen av E-legitimation som används i Sverige idag, och 

fungerar som ett verktyg vilket genom teknik gör det möjligt att legitimera sig samt skriva 

under avtal på internet (BankID, 2016 a). De underskrifter och autentiseringar som görs med 

ett BankID ska räknas som likställt med uppvisning av fysisk legitimation (BankID, 2016 f). 

Aktiebolaget Finansiell ID-teknik, som utvecklar och förvaltar BankID, grundades av ett 

bankkonsortium där de flesta svenska bankerna idag deltar. Syftet var att utveckla ett AV 

som tillgodoser de höga krav som myndigheter och banker ställer, för att sedan kunna 

användas av allmänheten (BankID, 2016 b). 

  

Med hjälp av en E-legitimation ska en användare kunna legitimera sig över internet för att få 

tillgång till vissa tjänster online. Exempel på myndigheter som anser att BankID är tillräckligt 

säker för autentisering och underskrift är bland annat CSN, Försvarsmakten och 

Skatteverket. Exempelvis nämner Skatteverket på sin hemsida att de anser att det är säkrare 

att lämna deklarationsblanketter via internet med hjälp av BankID än att skicka dessa fysiskt 

via brev, vilket tidigare var standard (Skatteverket, U.Å). 

  

BankID kan komma i tre olika former. Antingen så kan det vara som ett Mobilt BankID, vilket 

blir en mobilapplikation som en användare laddar ner till sin smartphone. BankID kan även 

laddas ner som en fil på en dator eller användas i form av ett smartkort, som med hjälp av 

en särskild bankdosa låter en användare autentisera sig (BankID, 2016 c). 
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4.3.2 Varför BankID? 

Att använda sig av digitala signaturer i form av BankID och liknande, är någonting som har 

börjat tillämpas i allt större grad av både myndigheter och banktjänster. Enligt BankIDs 

hemsida nämns det att företaget Synovate genomförde en undersökning på 1200 

privatpersoner år 2007, där hela 95% svarade att de kände till BankID och E-legitimation 

(BankID, 2016 b). Tio år senare, i oktober 2016, gjordes det även en sammanställning av 

användare som har tillgång till BankID av Finansiell ID-teknik, där nämns det att det är upp 

emot 7 miljoner svenskar som använder sig av BankID (BankID, 2016 d). Vidare nämner de 

även att det är den vanligaste formen av digital legitimation online som finns tillgängligt i 

dagsläget i Sverige. 

  

Eftersom detta är en så pass vanlig form av autentisering för myndighetsuppgifter i Sverige, 

kan det kännas relevant att undersöka möjligheterna med denna typ av autentisering i ett 

eventuellt onlinebaserat val, då signaturen dels är likställd en fysisk legitimation och dels 

eftersom den redan används i en så pass stor utsträckning av både myndigheter och andra 

tjänster, som exempelvis banker. Både banker och myndigheter ställer ett högt krav på att 

legitimeringsprocessen ska anses vara säker och trovärdig. 

4.3.3 Olika sätt att använda BankID 

Som det tidigare nämndes, erbjuder BankID sin tjänst i tre olika former. Dessa former 

uppfyller samma funktion, nämligen autentisering. BankID finns i form av en 

mobilapplikation, som fil för en dator samt i form av ett smartkort. Detta för att ge större 

möjlighet för alla att använda tjänsten, oberoende av vad man som person kan ha tillgång 

till- det kan exempelvis finnas folk som inte har smartphones men tillgång till en dator och 

vice versa. Giltighetstiden på BankID skiljer sig åt beroende på vilket format av tjänsten som 

används. För att kunna använda BankID krävs det även att BankIDs säkerhetsprogram (BISP) 

är installerat på den enhet där tjänsten ska användas. BISP innehåller funktionalitet för 

legitimering och underskrift (BankID, 2013 e). 
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4.3.4 BankID på fil 

BankID i filformat är med andra ord användarens e-legitimation som går att ladda ner från 

hemsidan på den bank som användaren har. Denna fil sparas sedan i användarens dator. 

Man kan endast ha BankID på fil i en dator åt gången. Utöver den sparade e-legitimationen 

måste användaren ladda ner ett särskilt utvecklat säkerhetsprogram. Genom 

säkerhetsprogrammet kan användaren sedan legitimera sig från den datorenheten. 

Giltighetstiden för BankID som datafil är upp till två år och säkerhetskoden för autentisering 

måste innehålla minst sex tecken och bestå av antingen siffror, bokstäver eller både och. 

  

4.3.5 Mobilt BankID 

Mobilt BankID är en mobilapplikation som kan hämtas från olika appbutiker. Applikationen 

kan användas i både mobiltelefoner samt surfplatta för att legitimera användaren mot olika 

myndigheter. Giltighetstiden för mobilt BankID är högst fem år och säkerhetskoden för 

autentisering kan bestå av minst sex siffror. 

  

4.3.6 BankID på kort 

BankID på kort innebär att e-legitimationen är i form av ett smartkort. Smartkortet sätts in i 

en kortläsare som med hjälp av en sladd kopplas in i datorenheten och läser av smartkortets 

chip. Kortet samt kortläsaren får användaren av sin respektive bank. Användaren får även 

en PIN-kod som kommer i form av en sifferkombination som sedan skrivs in med hjälp av 

kortläsarens knappsats eller med hjälp av datorns tangentbord beroende på dosans 

utformning. För att genomföra autentiseringen krävs samma säkerhetsprogram installerad 

på användarens dator som BankID på fil använder sig av. För att kortläsaren ska kunna läsa 

av individens smartkort krävs det även drivrutiner för kortläsaren. Dessa drivrutiner kan 

man ladda ner från BankIDs hemsida. Giltighetstiden för BankID på kort är högst fem år. 

4.3.7 Analys av BankID 

Det finns några förekommande säkerhetsbrister kring BankID som är värda att nämnas. 

Dessa brister gäller främst den fysiska processen av att införskaffa sig ett BankID. 
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Det har förekommit ett antal fall där bedragare använt sig av en falsk ID-handling på ett 

ovetande offer, för att således kunna öppna ett nytt konto på en bank där offret inte är 

kund. Därefter beställer bedragaren ett BankID i offrets namn. Då samma BankID kan 

kopplas till flera olika bankkonton, kan detta senare leda till att bedragaren även kan få 

tillgång till den drabbade individens ursprungliga bankkonto. Genom detta tillvägagångssätt 

kan bedragaren med hjälp av det beställda BankID:et få tillgång till offrets alla konton. 

  

Andra risker som är förenliga med att just använda sig av BankID presenteras av Gjøsteen 

(2008). I artikeln diskuteras det svagheter med att använda sig av just digitala signaturer för 

legitimering, och det framförs att digitala signaturer på detta vis öppnar upp för 

säkerhetsbrister som gör det tillgängligt att använda sig av man-in-the-middle-attacker eller 

säkerhetsintrång genom insiderattacker i företagen som underhåller dessa tjänster. Vidare 

påpekar Gjøsteen att konsekvenserna med att förenkla autentisering på detta vis som görs i 

digitala signaturer blir på bekostnad av vissa säkerhetskrav. 

 

De la Reguera (2014, 18 november) skriver i Dagens Nyheter att ett fåtal individer som äger 

ett BankID har blivit utsatta för bedrägeri där bland annat pengar har blivit stulna. Enligt 

artikeln menar både Polisen och Swedbank att det i själva verket inte är e-legitimationen i 

sig som är problemet, utan att problemet snarare grundar sig i den fysiska processen att 

införskaffa sig ett BankID. Liknande fall har även skett i år, då De Lima Fagerlind (2016, 27 

januari) skriver i Expressen gällande samma problem där användare av BankID blivit offer för 

bedrägeri av samma sort. I samma artikel publicerad av Expressen säger Anders Olofsson, 

polis på nationella bedrägericentret, angående anskaffningen av BankID och legitimeringen 

för bankpersonalen att exempelvis “körkort borde inte vara godkända som legitimation då 

de är lätta att förfalska”. 

  

Det finns vidare andra problem som uppstått gällande åtkomsten av andra personers mobila 

BankID. I en granskning gjord av Tv4 (2016), framkommer det att bedragare fått tillgång till 

andra personers sekretessbelagda information, exempelvis sjukhusjournaler och 

bankkonton. I ett experiment som genomfördes av Tv4 (2016), utgav sig en 

datorsäkerhetsexpert för att arbeta på en telefonsupport och fick genom detta tillgång till 

ett antal utvalda testpersonernas känsliga information. Med hjälp av denna teknik, lyckades 
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personen som utgav sig för att vara telefonsupport få tillgång till offrens information i fyra 

storbanker och på tre myndigheters sidor. Allt detta sker utan att offret är medveten om 

det. I ett annat exempel skriver Rydhagen (2016, 5 oktober) i tidningen Expressen att 

bedragare har lyckats ta lån på hundratusentals kronor med hjälp av att få olovlig tillgång till 

en användares BankID och på så vis skuldsatt dem utan deras vetskap. 

  

Det kan konstateras att vissa säkerhetsbrister kan göra det möjligt för obehöriga att 

använda andra personers BankID. Ifall BankID hade applicerats som AV i en svensk 

valkontext, hade dessa säkerhetsbrister kunnat äventyra en valdeltagares integritet, då 

exempelvis en person med en falsk ID-handling kan beställa ett BankID på en bank i någon 

annan persons namn. På detta vis kan då en obehörig, olovligen utge sig för att vara en 

annan person och legitimera sig mot ett system och rösta i en annan persons namn.  
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4.3.8 Sammanfattning av säkerhetsbristerna kring varje AV 

 

 

“Figur 6. En tabell som redogör en värdering av riskerna gällande varje AV” 

 

Risker Biometri Smartkort BankID 

Gamla fingeravtryck som sparas 
på en fingeravtrycksläsare och 
kan bli kopierade med hjälp av 
fysiska metoder så som 
mjukplast. 

4 (fingeravtrycksautentisering)   

Någon kan ha en bild på en 
person och på så vis olovligen 
autentisera sig som denne.  
 

4 (ansiktsautentisering)   

Någon kan spela in en annan 
persons röst och använda denna i 
autentiseringsprocessen. 
 

4(röstautentisering)   

Att med hjälp av 
tvåstegsverifiering med 
smartkort och säkerhetskod, alt 
smartkort och fingeravtryck 
kunna utge sig för att vara en 
annan användare.   
 

 3  

Att utsättas för ”reverse 
engineering”.  
 

 2  

Att utsättas för ”power analysis”.  
 

 3  

Att en bedragare införskaffar en 
falsk legitimation i offrets namn 
och således lyckas beställa ett 
BankID i dennes namn.  
 

  2 
 

Att en bedragare utför en man-
in-the-middleattack och på så vis 
får uppgifter om en persons 
BankID 

  3 

Att någon skulle ringa och utge 
sig för att vara anställd av en 
bank och myndighet och på så vis 
legitimera någon med BankID.  
 

  2 

TOTAL 12 8 7 
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Generell slutsats gällande säkerhetsbrister med Biometri:  

Vi anser att det är relativt enkelt för utomstående att olovligen kunna ta sig in i andra system 

med hjälp av biometriska lösningar. Dessa kräver ofta inte sofistikerade attacker på samma 

vis som exempelvis ett smartkort eller vad Bank-ID gör, utan räcker med att kunna få tillgång 

till en persons bild, eller röst.  

 

Generell slutsats gällande säkerhetsbrister med Smartkort: 

Smartkortslösningar hade kunnat fungera som ett bra alternativ när det gäller legitimering 

online. Den största risken vi kunde identifiera är ifall en användare just lyckas få tillgång till 

just en användares fingeravtryck OCH smartkortet i fråga. Att det just förutsätter att man har 

den typen av tvåstegsverifiering anser vi att det gör autentiseringen generellt säkrare än att 

bara använda sig av fingeravtryck. Gällande reverse-engineering och power-analysis anser 

vi att det är en relativ låg risk för att en attack skulle kunna förekomma då det dels krävs att 

förövaren har tillgång till en persons unika kort under en längre tid ELLER använder sig av 

ett oscilloskop under själva användningen av kortet.  

 

Generell slutsats gällande säkerhetsbrister med BankID: 

Mobilt BankID medför en rad fördelar när det gäller att legitimera användare online, dels så 

är det enkelt att implementera i ett nuvarande läge då vissa myndigheter redan använder sig 

av det, samt att många människor i dagsläget har tillgång till det.  

Säkerhetsriskerna är också relativt låga jämfört med de andra autentiseringsverktygen, då 

problemen som tas upp går att till stor del förhindra med ökade säkerhetsrutiner och 

information gällande beställning och utlämning av BankID.    

 

 

I tabellen ovan (se Figur 6) har vi värderat säkerhetsbrister som finns för varje AV. Den 

totala värderingen i slutet av tabellen visar på att BankID har lägst värde, vilket innebär att 

BankID är ett säkrare alternativ än både smartkorts – samt biometrilösningar. 

5.0 Diskussion 

Att bedriva ett onlinebaserat val i okontrollerad miljö är alltid förenligt med en viss 

riskfaktor när det gäller autententisering - oavsett val av verktyg. Det blir problematiskt att 

kunna säkerställa att personen som röstar, verkligen är samma person som den utger sig för 

att vara. Att rösta i en okontrollerad miljö kan till viss del jämföras med den 

budröstningsprocessen som bedrivs idag. Detta i den mån att även om budet i fråga 

garanterar att det är den ursprungliga personen som har röstat, kan inte en valvakt fullt ut 

säkerställa detta. Detta eftersom att en valvakt enbart legitimerar budet och inte 

valdeltagaren och därför blir det svårt att garantera att det är rätt person som röstar.  En 
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annan aspekt som kan medföra problem, är att valvakten inte kan garantera att personen 

som lämnat rösten gjort detta utan att bli påverkad av utomstående. 

  

Därför är det, precis som vallagsförslaget (SOU 2013:24) “E-röstning och andra valfrågor” 

påpekar, alltid säkrare att lämna sin röst på en fysisk plats såsom en vallokal, snarare än en 

digital, och att onlinebaserad röstning snarare bör ses som ett komplement eftersom risken 

för att en person olovligen utger sig för att vara någon annan och på så vis kan rösta i någon 

annans namn är större i okontrollerade miljöer än i kontrollerade miljöer. Därför bör en 

digital röst anses som underordnad en fysisk röst ifall en valdeltagare har röstat på båda sätt 

enligt vallagsförslaget (SOU 2013:24). Det nämns även att den tekniska röstningsprocessen 

inte ska ersätta det traditionella röstningsförfarandet, då eventuella valdeltagare som kan 

känna sig främmande inför tekniken fortsättningsvis ska kunna rösta på det traditionella 

sättet med pappersvalsedlar. 

 

För att ett AV senare ska kunna appliceras i en svensk valkontext, gäller det att AV i lika stor 

mån som fysisk legitimering kan säkerställa identiteten hos en valdeltagare. Valdeltagares 

integritet får inte på grund av brister i säkerheten till någon som helst mån riskeras. Det är 

därför viktigt att ställa de säkerhetsbrister som finns i AV i kontrast med det som 

presenteras i den tidigare forskningen gällande integritet. 

  

De AV vi undersökt har alla ett visst antal säkerhetsrisker. Det har visat sig att AV på olika vis 

går att manipulera, vilket medför att användning av dessa verktyg kan komma att påverka 

integriteten. Inom exempelvis biometri finns det vissa tillvägagångssätt som gör det relativt 

enkelt för obehöriga att kopiera unika biometriska egenskaper för att olovligen kunna 

autentisera sig. Detta genom att exempelvis kopiera en persons fingeravtryck eller spela in 

rösten, kan man senare uppge dessa vid autentisering, och därmed “lura” ett AV och 

använda någon annans röst. Ifall vi skulle använt oss av ett biometriskt AV i praktiken, hade 

en tänkbar lösning kunnat vara att man använder sig av någon form av 

tvåstegsautentisering. Detta innebär att man utöver ett biometriskt tillvägagångssätt, även 

låter valdeltagare legitimera sig med en säkerhetskod eller dylikt och således höja den redan 

relativt låga säkerhetsgränsen.  
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Ett annat problem som kan uppstå när man använder sig av biometriska AV grundar sig i att 

människor kan, som tidigare nämnt, komma att behöva exponera sina kroppsliga 

egenskaper för att kunna använda sig av ett AV överhuvudtaget. Detta hade medfört att 

människor som av kulturella- eller personliga skäl exempelvis skyler sitt ansikte inte hade 

kunnat delta i röstningprocessen. Samma sak gäller hos exempelvis personer som har 

problem med att ge sina fingeravtryck, där personer som arbetar mycket med händerna och 

som resultat av detta har slitit bort sina fingeravtryck i varierande grad. Detta kan på vis 

kränka integriteten hos valdeltagare som av olika anledningar inte kan använda sig av AV:et.  

  

Smartkort, som tidigare presenterades som en eventuell lösning skulle även kunna räknas 

som ett tänkbart sätt att legitimera valdeltagare i okontrollerade internetbaserade val. När 

vi tittar på Estland, som faktiskt redan bedriver denna typ av val, använder de sig av ett 

liknande system för att legitimera valdeltagare. Det hade även varit ett smidigt system att 

applicera, då många redan har ett liknande id-kort att legitimera sig med idag i Sverige. 

Det finns däremot som tidigare nämnt en del problematik med smartkortslösningar, vilket 

Springall et. al. visade på- då det finns en risk att kortläsaren kan bli kapad eller på något vis 

manipulerad av en utomstående, vilket ställer ytterligare krav på säkerhet gällande 

kortläsare och id-korten i sig. I säkerhetsanalysen pekas säkerhetsbristerna i Estlands 

valsystem ut. Eftersom de AV som idag används i den estländska valprocessen innefattar 

brister i säkerheten, anser forskarna att det onlinebaserade röstningssystemet där borde 

läggas ner omedelbart. Detta för att förhindra att systemet eventuellt blir hackat eller att 

någon på något sätt får tillgång till en persons röst, vilket utgör ett stort hot gällande en 

valdeltagares integritet.  

 

När vi slutligen valde att titta på BankID, märkte vi att det fanns en hel del fördelar med att 

legitimera sig på detta vis, samt att nackdelarna med att eventuellt använda sig av ett 

sådant system i ett val hade kunnat förhindras relativt enkelt. Att någon skulle utge sig för 

att vara en annan och legitimera sig på en bank, för att senare få tillgång till personens 

brevlåda utgör en risk, men någonting som säkerligen hade kunnat förhindras genom att 

dela ut BankID på fysisk plats, eller att man eventuellt vidtar andra liknande 

säkerhetsåtgärder. En tänkbar lösning hade kunnat vara att BankID delas ut på ett liknande 

vis som ID-kort gör idag, exempelvis av en myndighet som Polisen. Detta hade eventuellt 
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också kunnat öka säkerhetsaspekterna och minska risken för insiderattacker som 

presenterades i Gjøsteens forskningsartikel, då det hade skötts på uppdrag av en myndighet 

snarare än ett privat företag. Att andra myndigheter som ställer höga krav på autentisering 

använder sig av BankID för att legitimera användare, kan även det tyckas vara en bra 

pekpinne på att systemet uppfyller en stor del av de krav vad som ställs gällande en hög 

teknisk- och säkerhetsmässig nivå för autentisering av medborgare.  

  

Ifall Sverige hade börjat använda sig av onlinedrivna val, hade det medfört en viss risk rent 

integritetsmässigt, oberoende av vilket AV man än använder sig av, vilket redovisas i den 

forskning som vi presenterat. 

 I utredningen E-röstning och andra valfrågor tog de upp eventuella för- och nackdelar med 

att bedriva ett onlineval. Även om det på lång sikt hade kunnat öka valdeltagandet för 

människor med svårigheter att komma till traditionella vallokaler, finns det en risk att på 

grund av ett eventuellt bristfälligt utvecklat valsystem, att garantin om varje medborgares 

valhemlighet riskeras. För att kunna öka valdeltagandet behöver systemet vara tillräckligt 

enkelt för medborgare att använda och förstå utan att större förkunskaper gällande 

systemets teknik.  

 

E-röstning blir helt enkelt ett komplement, vars tillvägagångssätt till viss del kan jämföras 

med hur en budröstning idag går till. Skillnaden ligger helt enkelt i vem som väl 

transporterar rösten och hur denne väljer att godta en väljares legitimering.  

6.0 Slutsats 

Alla AV medför till varierande grad en viss sorts säkerhetsbrist, men när vi ska redogöra för 

vilket AV som skulle kunna tänkas vara det bästa, sett till en svensk valkontext och de höga 

säkerhetskrav som ställs - anser vi att BankID hade fungerat som det säkraste alternativet i 

dagsläget. Detta för att biometrilösningar är komplicerade i sin utförandenivå och relativt 

enkla att olovligen få tillgång till. Smartkort hade kunnat vara en bra lösning då det är en 

smidigt tillvägagångssätt att autentisera valdeltagare på. Dock finns det, som tidigare 

diskuterats, även ett antal säkerhetsbrister med detta system som är viktiga att poängtera. 

Detta påvisas bland annat i Springall et. al. (2014) och deras säkerhetsanalys. Eftersom dessa 
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säkerhetsbrister kan komma att påverka integriteten hos valdeltagare, anser vi att detta AV 

inte är optimalt att använda i dagsläget. Detta stärks ytterligare av att forskarna avråder 

Estland starkt från att fortsätta bedriva onlinebaserade val med hjälp av detta AV.  

 

När det slutligen kommer till BankID, anser vi att det är det AV som fungerar bäst i en svensk 

kontext i dagsläget. Detta grundar sig i att det dels är svårt att göra olagliga intrång i ett 

BankID för att kunna manipulera autentiseringen. Det är även svårt för en obehörig att 

olovligen beställa ett BankID genom att utge sig för att vara någon annan. Att även 

myndigheter som ställer höga krav på säkerhet redan använder sig av BankID, är ytterligare 

en faktor som stärker förtroendet för detta AV.  

 

En tänkbar förbättring gällande tillämpning av BankID i en valprocess är dock att 

förvaltningen av BankID flyttas från en bank till en myndighet- som exempelvis polisen, och 

att processen för att anskaffa sig ett BankID likställas med ett nationellt ID-kort. Detta för att 

säkerställa sig om att det inte är någon annan som utger sig för att vara en annan 

valdeltagare. Detta eftersom även om det finns en liten risk för att detta ska hända i 

praktiken, är det ändå av stor vikt att det inte råder några tvivel om vem det egentligen är 

som röstar. 
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Google “skatteverket 
säkerhet 
bankid” 

Skatteverk

et 

Säkerhet.  

 

2016-12-11 48 600 

Google “smart card ” Smart 

Card 

Basics. 

Smart Card 

Overview. 

2016-12-14 22 200 000 
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Google “autentiserin
g betydelse” 

Svenska 

datatermg

ruppen. 

 Autentisering. 

 

 

2016-12-05 18 300 

Google “biometrics” TechTarge

t. 

 

biometrics. 2016-12-12 11 000 000 

Google “verification 
biometrics” 

TechTarge

t. 

biometric 

verification. 

2016-12-12 552 000 

Google “fingerprint 
kill the 
password” 

THE 

VERGE. 

 

The plot to kill the 

password. 

2016-12-12 386 000 

Google “BankID 
säkerhet” 

Tv4 Bedragare kan 

komma åt dina 

konton med mobilt 

bankID på sekunder. 

2016-12-12 299 000 

Google “Biometric 
Security” 

U.S 

Custom 

and Border 

Protection. 

Biometric Travel 

Security Initiatives. 

2016-12-10 16 500 000  

Google “evoting 
estona” 

Vabariigi 

Valimisko

misjon. 

Internet Voting in 

Estonia 

2016-12-04 224 000  

Google “Svenska 
valsystemet” 

Valmyndig

heten 

Det svenska 

valsystemet 

2016-11-23 64 900 
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Google “Svenska 
valsystemet” 

Valmyndig

heten 

Historik 2016-11-23 64 900 

Google “Svenska 
valsystemet” 

Valmyndig

heten 

Rösta elektroniskt 

eller via internet? 

2016-11-24 64 900 

Google “Svenska 
valsystemet” 

Valmyndig

heten 

Rösta i vallokal på 

valdagen 

2016-11-27 64 900 

Google “Svenska 
valsystemet” 

Valmyndig

heten 

Vanliga frågor 2016-11-28 64 900 

Google “Svenska 
valsystemet” 

Valmyndig

heten. 

 

Hjälp vid röstning 2016-11-29 64 900 

Google “Svenska 
valsystemet” 

Valmyndig

heten 

Om lokaler för 

röstning 

2016-11-29 64 900 

Google “Svenska 
valsystemet” 

Valmyndig

heten 

Rösta på ambassad 

eller konsulat 

2016-11-28 64 900 

Google “Svenska 
valsystemet” 

Valmyndig

heten 

 Rösta med bud 2016-11-28 64 900 

Google “what is man 
in the middle 
attack” 

Veracode Man in the Middle 

(MITM) Attack. 

2016-12-10  16 900 
000 

Google “peer 
reviewed” 

Vetenskap

srådet 

Vad innebär peer 

review? 

2017-02-15 49 700 000 

”Figur 5. Denna matris redogör sökningen av den litteratur vi kallar “grå litteratur”. 

 

 


