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 Sammanfattning 
 
Dagens samhälle går mer och mer mot att flytta över pappersarbete till elektronisk form, 
något som praktiserats sedan datorn introducerades på kontoren under 70- och 80-talet. För att 
ta ytterligare ett steg närmare det papperslösa kontoret så behövs det möjlighet att personligen 
sätta sin underskrift även på digitala dokument, och detta kräver att personen i fråga kan 
bevisa sin identitet elektroniskt. För att vilja göra det måste personen ha förtroende för att de 
uppgifter och handlingar som lämnas till eller fås av myndigheter eller företag via Internet 
hanteras på ett säkert sätt. Det vill säga att informationen har sin ursprungliga form och att 
den inte hamnar i orätta händer. Både myndigheten/företaget och användaren måste kunna 
förmedla information elektroniskt med samma tillit och legala verkan som när man skickar 
fysiska dokument med handskrivna underskrifter. Detta kan lösas med hjälp av e-legitimation, 
som är en elektronisk ID-handling med vars hjälp en individ kan legitimera sig på nätet. 
 
Syftet med uppsatsen är att förklara förtroendet för e-legitimation genom att påvisa hur 
förtroendet upplevs och påverkas. För att kunna besvara syftet har vi utgått från 
frågeställningarna: 
 
• Finns det ett förtroende för e-legitimation? 

o Om så finns, vad baseras förtroendet för e-legitimation på? 

o Om inte, vad beror det på? 

 
För att kunna svara på våra frågeställningar har vi använt oss av litteraturstudier samt samlat 
in primärdata genom att göra en kvantitativ enkätundersökning. Undersökningen gjordes på 
populationen studenter på Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik vid Örebro 
Universitet. 
 
Vi har kommit fram till att förtroendet för e-legitimation är stort. Medelvärdet för upplevt 
förtroende är 4,84 där 6,0 är max. Män har något större förtroende än kvinnor och de som ser 
risker med att använda e-legitimation har något mindre förtroende än de som inte ser några 
risker. 
 
De tre viktigaste orsakerna som förtroendet baseras på är: 
• Varumärket hos utgivaren av e-legitimationen. 
• Att det är enkelt att skaffa och använda e-legitimationen. 
• Att e-legitimationen är tillförlitlig, det vill säga att man kan lita på att känslig 

information behandlas korrekt. 
 
De finns två stora anledningar till varför personer inte har e-legitimation, där en är mer 
intressant ur ett förtroendeperspektiv. Den första anledningen är att de inte har haft behov av 
att skaffa e-legitimation. Den andra anledningen, som är mer intressant, är att informationen 
som beskriver hur man skaffar och använder en e-legitimation är bristfällig. Ur ett 
förtroendeperspektiv är information en viktig faktor som påverkar förtroendet, vilket i detta 
fall har lett till att personer valt att inte skaffa e-legitimation på grund av just bristfällig 
information. 
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1. Inledning 
I detta kapitel vill vi först presentera våra tankegångar kring valet av ämne. Hur 
problemområdet ser ut, hur vi har avgränsat oss samt vilka frågeställningar och syfte detta 
har resulterat i. Sedan fortsätter vi med att förklara vilket perspektiv vi ser ämnesområdet 
utifrån och vilka begrepp som är centrala för uppsatsen. Slutligen förklarar vi vilket bidrag vi 
hoppas att denna uppsats ska ge. 
 

1.1. Bakgrund 
Dagens samhälle går mer och mer mot att pappersarbete övergår till elektronisk form, något 
som praktiserats sedan datorn introducerades på kontoren under 70- och 80-talet. För att ta 
ytterligare ett steg närmare det papperslösa kontoret så behövs det möjlighet att personligen 
sätta sin underskrift även på digitala dokument, och detta kräver att personen i fråga kan 
bevisa sin identitet elektroniskt. 
 
I och med den ökade utbredningen av tjänster som kan utföras av privatpersoner på Internet, 
så kallade e-tjänster, via främst den offentliga sektorns Internetbaserade 24-timmarstjänster1 
men även andra företag och organisationer så har behovet av säker elektronisk identifiering 
växt fram. Genom att varje individ på ett säkert sätt kan styrka sin egen identitet helt 
elektroniskt så uppstår det stora möjligheter att låta individen utföra tidigare känsliga ärenden 
via Internet, något som effektiviserar både för den som erbjuder och utnyttjar tjänsten. Detta 
har lett till utvecklandet av e-legitimation. 
 
E-legitimation är ett samlingsbegrepp för elektronisk identifiering och kan ha namn som e-
leg, e-id och BankID beroende på sammanhang. Denna elektroniska legitimationstjänst 
tillhandahålls idag av i stort sett alla svenska banker, samt TeliaSonera.2 Generellt sett erbjuds 
två typer av e-legitimation; mjukvarubaserade certifikat (mjuka certifikat) som sparas i en 
elektronisk fil på en lokal dator, samt hårdvarubaserade certifikat (hårda certifikat) där e-
legitimationen finns på ett fysiskt kort och kopplas till datorn med exempelvis en kortläsare. 
Den mjukvarubaserade e-legitimationslösningen är idag den mest använda av de två, men 
samtidigt den mest osäkra eftersom användaren själv är ansvarig för att tillgodose de 
säkerhetskrav som han eller hon uppmanas att följa.3 
 
Den idag största tillhandahållaren av e-tjänster som kräver e-legitimation är staten. Både 
kommuner och statliga verk låter den traditionellt fysiska myndighetskontakten övergå till att 
ske via Internet där både identifiering, personliga underskrifter och signaturer sker 
elektroniskt med hjälp av e-legitimation. 
 

1.2. Problemområde 
 
Förtroendefrågan är av avgörande betydelse för användning av e-legitimation med e-tjänster.4 
En användare måste ha förtroende för att de uppgifter och handlingar som lämnas till eller fås 
av myndigheter eller företag via Internet hanteras på ett säkert sätt. Både 

                                                 
1 Mer om 24-timmarsmyndigheten, 2006 
2 Skaffa en e-legitimation, 2006 
3 E-legitimation för säkrare e-tjänster, 2005 
4 Ibid. 
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myndigheten/företaget och användaren måste kunna förmedla information elektroniskt med 
samma tillit och legala verkan som när man skickar fysiska dokument med handskrivna 
underskrifter. Förtroendet kan bero på tre huvudsakliga aspekter:5 
 

• Funktionalitet; att användaren litar på att e-legitimationen fungerar rent praktiskt 
 

• Datasäkerhet; att användaren känner att datatrafiken är säker, att rätt information 
kommer fram till rätt mottagare 

 

• Integritet; att användaren känner sig skyddad mot övervakning, mot att ”storebror 
kan se dig” 

 
Sammanfattningsvis kan det sägas att denna uppsats kommer att handla om förtroende för e-
legitimation, något vi anser att det finns goda grunder för att undersöka. 
 
Vår undran med denna uppsats är huruvida människor känner förtroende för e-legitimation. 
Trots att e-tjänster som kräver e-legitimation inte är särskilt utbredda idag så finns det ändå ett 
fåtal som många använder, till exempel tjänster inom Försäkringskassan och 
Skattemyndigheten. Redan under 2005 års deklaration var det nästan en halv miljon svenskar 
som använde e-legitimation för att göra ändringar och skicka in sin deklaration elektroniskt.6 
Vad är det med e-legitimation som får vissa människor att uppleva det som säkert? Beror det 
på att banken i de flesta fall har utfärdat denna legitimation och att detta skulle borga för 
säkerhet? Beror det på att legitimationen sparas på den befintliga datorn eller på kort och 
känns säkrare än traditionellt användarnamn och lösenord? Å andra sidan, vad är det som gör 
att andra människor inte litar på e-legitimation? Vad ser de för risker eller negativa 
konsekvenser med att använda e-legitimation? Finns det specifika tjänster som de inte skulle 
vilja använda e-legitimation till? 
 
Vi har valt att undersöka om det finns ett förtroende för e-legitimation, som identifiering för 
att kunna utföra e-tjänster. Vi avser även att undersöka vilka underliggande orsaker som 
påverkar förtroendet. Populationen vi undersöker kommer att vara studenter vid Örebro 
Universitet. Mer diskussion om valet av population återfinns i kapitel 2.2.3 Urval. 
 
Det kan finnas en mängd olika orsaker till varför vissa människor känner förtroende för e-
legitimation och andra inte. Vi kommer att undersöka vissa faktorer mer specifikt genom att i 
vår undersökning fråga efter faktorer som kön, ålder, uppfattning om säkerhet över Internet 
etcetera. Det kommer även att finnas möjlighet till att själv få formulera varför eller varför det 
inte föreligger ett förtroende för e-legitimation. Dessutom vill några av dem som erbjuder e-
tjänster, med e-legitimation som identifiering, ha så kallade ”hårda certifikat” medan andra 
nöjer sig med ”mjuka”. Vad tycker egentligen de som ska använda e-legitimationen? Kan 
detta vara en faktor till om man upplever förtroende eller ej? 
 
Vi finner detta intressant att undersöka eftersom en stor del av den offentliga sektorns tjänster 
finns eller kommer att finnas tillgängliga 24 timmar om dygnet via Internet, där fler och fler 
kräver e-legitimation som identifiering. Dessutom satsas det mångmiljonbelopp från 
statskassan för att utveckla dessa tjänster. Utifrån det är det bra att veta om det finns ett 
förtroende för e-legitimation, så att tjänsterna kommer att användas eller om det finns något 
som behöver rättas till så att e-legitimationen blir mer säker och förtroendet ökar. 

                                                 
5 E-legitimation för säkrare e-tjänster, 2005 
6 Genombrott för e-id i årets deklaration, 2006 
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1.3. Frågeställning 
Utifrån inledningen kan vår frågeställning, med underfrågor, utformas på följande sätt: 
 
• Finns det ett förtroende för e-legitimation? 

o Om så finns, vad baseras förtroendet för e-legitimation på? 

o Om inte, vad beror det på? 

 

1.4. Analys av frågeställning 
Första frågan handlar om huruvida det existerar ett förtroende hos användare för e-
legitimation över huvudtaget. Vi presenterar olika aspekter som förklarar begreppet 
förtroende och hur förtroende uppstår. Genom att använda och anpassa teorier omkring 
förtroende och Internet bygger vi en bra grund för att kunna svara på frågeställningen. Utifrån 
det vill vi kunna presentera en uppfattning om förtroendet för e-legitimation bland unga 
människor, genom att undersöka studenter.  
 
Frågeställningens underfrågor ställer vi för att undersöka vad som påverkar användares 
uppfattning om förtroende för e-legitimation. Utifrån de tidigare nämnda anpassade teorierna, 
som tar upp några specifika orsaker som påverkar förtroende, kommer vi att kunna undersöka 
detta. 
 

1.5. Avgränsning 
Denna uppsats avgränsar sig till att undersöka förtroende för e-legitimation och vad som 
påverkar förtroendet.  
 
Under teoriavsnittet avgränsar vi oss till att presentera teorier rörande förtroende till Internet 
som vi helt eller delvis anser går att koppla till e-legitimation, se kapitel 4, Förtroende. 
Beträffande teorier om e-legitimation avgränsar vi oss till att förklara vad begreppet innebär, 
vilka varianter av elektroniska certifikat som finns på marknaden, samt en grundläggande 
översikt över hur de fungerar, se kapitel 3, E-legitimation. Dessa teorier kommer inte att 
användas för att analysera resultatet av studien, utan fyller sin funktion genom att ge 
nödvändig kunskap om ämnesområdet. 
 
Vi ämnar inte undersöka vilka hot eller risker som faktiskt finns idag. Det är inte heller 
intressant för oss att undersöka vilka behov av olika tjänster som finns eller vilka alternativa 
sätt det kan finnas att legitimera sig elektroniskt. 
 

1.6. Intressenter 
De kunskapsintressenter som finns till denna rapport är de företag/myndigheter/kommuner 
som idag tillhandahåller eller funderar på att tillhandahålla e-tjänster med e-legitimation som 
identifiering. De kan få en bra bild av förtroendet för e-legitimationen som den ser ut idag och 
om de måste försöka komma ut med något säkrare alternativ, eller ny användarinformation, 
för att öka förtroendet. De företag/banker som tillhandahåller själva e-legitimationen kan 
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också ha intresse av vår rapport som underlag för om man ska planera en uppdatering eller 
utveckling av e-legitimationen. 
 
Även de som använder e-legitimation idag eller funderar på att skaffa en e-legitimation kan ha 
intresse av vår rapport för att veta vad andra tycker om e-legitimationen och hur förtroendet 
ser ut. 
 

1.7. Syfte 
Syftet är att förklara förtroendet för e-legitimation genom att påvisa hur förtroendet upplevs 
och påverkas. 
 

1.8. Analys av syfte 
Med uttrycket ”hur förtroendet upplevs och påverkas” vill vi undersöka vilket förtroende våra 
respondenter har för e-legitimation, detta genom att fråga hur högt eller lågt förtroende de har. 
Vi låter dem även svara på olika teoribaserade frågor som visar vilka orsaker som påverkar 
deras förtroende och hur viktiga dessa orsaker är för förtroendet. 
 

1.9. Perspektiv 
Det perspektiv vi har angående förtroende för e-legitimation beror sannolikt på flera olika 
faktorer. 
 
• Informatikutbildning med positiv syn på teknik 

• Djupare kunskap och förståelse för digitala säkerhetslösningar 

• Egen erfarenhet av e-legitimation 

• Egen erfarenhet av Internetbank 

• Mångfacetterad bild av positiva och negativa aspekter med e-legitimation 

 
Som informatikstudenter på C-nivå har vi tillsammans många års informatikutbildning bakom 
oss, vilket ger oss ett tekniskt perspektiv som kommer att prägla vår egen uppfattning om 
förtroende till säkerhetslösningar på Internet. Genom att förstå tekniken bakom e-legitimation 
ger det oss ett underlag för att se möjligheter och risker med de befintliga e-
legitimationslösningarna bättre än gemene man. 
 
Som användare av Internetbank och e-legitimation kräver vi hög sekretess på grund av de 
känsliga uppgifterna som hanteras elektroniskt, och av egen positiv erfarenhet har detta lett 
till ett ökat förtroende. 
 
När vi samlat sekundärdata angående ämnet förtroende och e-legitimation har vi fått en bred 
uppfattning om hur säkerheten med e-legitimation uppfattas från olika organisationer och 
myndigheter. Den information som framkommit och påverkat vårt förtroende för e-
legitimation är de brister och framtida säkerhetsrisker som vissa skeptiker vill belysa. 
 
Vår önskan är att inte låta det förtroende till e-legitimation som vi bär med oss påverka denna 
undersökning, eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka användarnas förtroende 
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utan att påverka dem med vår uppfattning om möjligheter och risker. Detta hoppas vi uppnå 
genom att bygga undersökningen på frågor från redan befintliga teorier om förtroende och 
Internet. 
 

1.9.1. Koppling till befintlig kunskap 
Säkerheten på Internet har diskuterats och undersöks i många år vilket gör att det finns 
mycket information att tillgå och teorier att utnyttja. Primärt kommer vi att koppla denna 
undersökning till teorier kring förtroende till Internet, där vi har som mål att bygga våra 
undersökningsfrågor på faktorer som enligt teoriunderlaget påverkar användarens förtroende 
på olika sätt. Se avsnitt 4.6, Förtroendefaktorer för e-legitimation. Vi kommer även att utgå 
från befintligt teoriunderlag för e-legitimationens bakomliggande teknik och funktionalitet, 
vilket syftar till att bidra till bättre förståelse för e-legitimation som begrepp.  
Se kapitel 3, E-legitimation. 
  
Det har även skrivits uppsatser och rapporter kring ämnet e-legitimation. Då dessa 
frågeställningar inte stämmer överens med den kunskap vi önskar få fram samt att dessa 
rapporter skrevs för flera år sedan anser vi det högst intressant att göra en ny studie inom 
området. 
 

1.9.2. Centrala begrepp 
De centrala begreppen i denna studie är e-legitimation, e-tjänst, förtroende och 
förtroendefaktor. Begreppet e-tjänst innebär någon form av tjänst som är möjlig att utföra via 
Internet istället för att besöka en myndighet eller ett företag personligen. I denna studie 
kommer vi begränsa definitionen av e-tjänst till att handla om tjänster som kräver 
legitimering. Begreppet e-legitimation syftar på en elektronisk motsvarighet till konventionell 
identifiering såsom id-kort och körkort. Utifrån nedanstående figur presenteras förhållandet 
mellan användare, e-legitimation och e-tjänst. Vidare förklaring om e-legitimation finns i 
kapitel 3, E-legitimation. 
 

Figur 1 Relationen mellan användare och e-tjänst genom e-legitimation. Källa: Egen. 
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Begreppet förtroende beskrivs enligt Norstedts Svenska Ordbok på följande sätt: 
 

”Övertygelse om att man kan lita på någon eller något.”7 
 

Detta kan jämföras med begreppen tillit och tilltro som beskrivs av ovanstående nämnda 
ordbok på följande sätt: 
 

Tilltro: ”Övertygelse om trovärdighet eller pålitlighet.”8 
Tillit: ”Övertygelse om någons trovärdighet eller goda avsikter.”9 
 

Engelskans trust är även det ett begrepp som förekommer genomgripande i all engelsk 
litteratur inom förtroendeämnet, och detta begrepp förklaras på följande sätt av Collins 
English Dictionary: 
 

”Reliance on and confidence in the truth, worth, reliability, etc., of a person or thing.”10 
 
Vi kommer konsekvent genom denna uppsats att likställa alla dessa begrepp och endast 
använda begreppet förtroende. I detta sammanhang handlar förtroende om huruvida 
användaren litar på e-legitimation tillräckligt mycket för att våga använda de tjänster som 
finns tillgängliga. Läs mer i kapitel 4, Förtroende. 
 
Begreppet faktor förklaras enligt Norstedts Svenska Ordbok som ”omständighet som bidrar 
till ett visst resultat”.11 Begreppet förtroendefaktor handlar då om omständigheter som bidrar 
till ett visst förtroende. Genom att använda förtroendefaktorer kan vi på ett överskådligt och 
enkelt sätt samla flera snarlika kriterier eller frågeställningar från olika förtroendeteorier 
under samma undersökningspunkt. Läs mer i avsnitt 4.6, Förtroendefaktorer för e-
legitimation. 
 
Genom att hävda att vi vill utföra denna undersökning på en ung population krävs det att detta 
begrepp definieras tydligare. Vad vi vill mena med ung är någon som befinner sig inom 
ålderskategorin 18-40 år. Den nedre gränsen motiveras utifrån att vissa utfärdare kräver att 
personen i fråga är myndig för att kunna utnyttja tjänsten, samt att vi inte anser att det finns 
några direkta e-tjänster som riktar sig till personer under 18 år. Den övre åldersgränsen 
motiveras utifrån att genomsnittssvensken är cirka 40 år gammal12, då alla under medelvärdet 
kan hävdas vara yngre och alla över medelvärdet således äldre. 
 

                                                 
7 Norstedt Svenska Ordbok, 1995 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Collins English Dictionary, 2001 
11 Norstedt Svenska Ordbok, 1995 
12 Folkmängd i Sverige 1749-2003, 2004 
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1.9.3. Alternativa perspektiv 
Genom den kunskap vi som uppsatsskrivare har rörande e-legitimation och säkerhet finns 
möjligheten att utgå från perspektivet att fråga respondenterna om deras förtroende utifrån de 
risker vi kan presentera och motivera. Detta skulle med största sannolikhet ge ett helt annat 
resultat angående deras förtroende. Vi kommer dock inte att använda oss av detta perspektiv 
med motivet att vi vill ha förutsättningslösa och ofärgade svar om förtroende, trots att 
användare i allmänhet kanske inte förstår de risker som kan finnas. 
 
Ett annat perspektiv hade varit att rikta undersökningen mot utgivarna, för att ta reda på hur 
de ser på förtroendefrågan, genom exempelvis intervjuer om vad de gör för att påverka 
användarnas förtroende. Detta tror vi dock skulle bli färgat av en subjektiv syn, då de 
förmodligen inte är villiga att påpeka eventuella egna risker och svagheter. 
 

1.10. Det egna bidraget 
Det bidrag vi vill ge handlar om att undersöka vilka faktorer som faktiskt påverkar förtroendet 
för e-legitimation, något som vad vi förstår inte har undersökts tidigare. Resultatet kan ge 
utgivare av e-legitimationer och e-tjänster en uppfattning om vilka områden som bör 
fokuseras för att öka förtroendet för, och sedermera användandet av, e-legitimation. 
 

1.11. Disposition 
Kapitel 1. Inledning 
I detta kapitel vill vi först presentera våra tankegångar kring valet av ämne. Hur 
problemområdet ser ut, hur vi har avgränsat oss samt vilka frågeställningar och syfte detta 
har resulterat i. Sedan fortsätter vi med att förklara utifrån vilket perspektiv vi ser 
ämnesområdet och vilka begrepp som är centrala för uppsatsen. Slutligen förklarar vi vilket 
bidrag vi hoppas att denna uppsats ska ge. 
 
Kapitel 2. Metod 
I detta kapitel beskriver vi vår metod genom att presentera tillvägagångssätt, val av metod, 
datainsamlingsaspekter, urval av respondenter, eventuellt bortfall och alternativa metoder. Vi 
tar även upp och diskuterar kritik till urval, källkritik, validitet och reliabilitet. 
 
Kapitel 3. E-legitimation 
I detta kapitel tar vi upp vad e-legitimation är, hur den fungerar och vilka tekniker som den 
bygger på. 
 
Kapitel 4. Förtroende 
I detta kapitel förklarar vi förtroende, både grundläggande i sig och i relation till Internet. 
Sedan presenteras olika teorier som behandlar förtroende och Internet, för att slutligen 
anpassas till hur förtroende för e-legitimation kan undersökas. 
 
Kapitel 5. Resultat 
I detta kapitel presenterar vi resultaten från vår kvantitativa enkätundersökning, både antalet 
svar och svarens procentuella uppdelning. 
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Kapitel 6. Analys 
I detta kapitel går vi igenom och analyserar resultatet från vår undersökning. Under tre olika 
analysdelar; allmänna frågor, e-legitimation samt förtroendefrågor, kommer vi att gå djupare 
in i undersökningen för att belysa och beskriva olika intressanta samband och resultat. 
Analysen kommer vi även att koppla till tidigare presenterad teori. 
 
Kapitel 7. Slutsats 
I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser, genom att svara på syfte och frågeställning. 
 
Kapitel 8. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera uppsatsen och ta upp egna infallsvinklar omkring 
förtroende för e-legitimation. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskriver vi vår metod genom att presentera tillvägagångssätt, val av metod, 
datainsamlingsaspekter, urval av respondenter, eventuellt bortfall och alternativa metoder. Vi 
tar även upp och diskuterar kritik till urval, källkritik, validitet och reliabilitet. 
 

2.1. Val av metod 
Vår kunskapsstrategi för denna uppsats är av förklarande karaktär med diagnostiskt och 
explorativt inslag.13 Vi avser att svara på frågan huruvida det finns ett förtroende för e-
legitimation, som identifiering, samt förklara vad det kan bero på. Det diagnostiska inslaget 
innebär att vi söker olika orsaker som påverkar förtroendet och det explorativa inslaget 
innebär att vi medvetet riktar in oss på området förtroende för att få teoribaserade istället för 
hypotesbaserade faktorer som påverkar förtroendet. 
 
Vi använder oss av en kvantitativ forskningsstrategi eftersom vår undersökning snarare prövar 
teorier, deduktiva inslag, än genererar nya, induktiva inslag. Syftet med vår undersökning är 
också att kvantifiera förtroendet för e-legitimation och olika faktorer som påverkar förtroendet 
snarare än att exakt med ord beskriva dessa faktorer och hur de påverkar användaren.14 
 
Svenning15 diskuterar skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar. I 
enlighet med våra frågeställningar och vårt syfte är vi mer intresserade av att mäta hur många 
som har förtroende och hur många som anger vissa orsaker snarare än att undersöka varför de 
tycker att vissa orsaker inger förtroende just för dem, vilket tyder på en kvantitativ metod 
snarare än en kvalitativ. 
 
Med utgångspunkt från ovanstående valde vi att använda oss av en kvantitativ metod i denna 
undersökning då den hjälper oss att svara på våra frågeställningar och uppfylla vårt syfte, det 
vill säga att vi mäter det vi vill mäta och inget annat. 
 

2.2. Datainsamling 

2.2.1.  Sekundärdata 
Sekundärdata är material som tidigare insamlats av andra, till exempel offentligt material eller 
slutförda forskningsprojekt.16 Vi använder oss av sekundärdata i form av litteraturstudier 
kring förtroende och e-legitimation. För att hitta denna litteratur har vi sökt i 
universitetsbibliotekens gemensamma sökmotor LIBRIS. Vi använde oss av sökorden 
förtroende, förtroende på Internet, trust, e-legitimation samt olika kombinationer av dessa. Vi 
har även gjort en utsökning på Internet med hjälp av sökmotorn Google17. Vi valde att söka 
information på Internet därför att rapporter och artiklar ofta finns på Internet innan de trycks 
och publiceras. Detta tyckte vi var viktigt då vårt ämne är relativt nytt och många saker 
diskuteras inom ämnets ramar just nu. Även här använde vi oss av sökorden förtroende, 
förtroende på Internet, trust, e-legitimation samt olika kombinationer av dessa. 

                                                 
13 Goldkuhl, 1998 
14 Bryman, 2002 
15 Svenning, 2000 
16 Ibid. 
17 http://www.google.com 
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Vi har även gjort ett urval av teorier som behandlar förtroende i relation till Internet. Utifrån 
de olika teorierna vi hittat har vi försökt välja ut de delar som vi tror kan stämma in på 
förtroende för e-legitimation. Detta har vi gjort då vi inte har hittat några teorier som tar upp 
just förtroende för e-legitimation, elektroniska signaturer eller elektronisk identifiering. Vi har 
alltså försökt att anpassa olika teorier så att de kan användas för att undersöka förtroende för 
e-legitimation. 
 

2.2.2. Primärdata 
Med primärdata menas material som samlats in för en specifik studie.18 I vår undersökning 
samlar vi in data genom en enkät för att få reda på om det finns ett förtroende för e-
legitimation och vilka orsaker som kan påverka detta förtroende. I vår undersökning använder 
vi oss alltså av data som är specifik för vår studie, så kallad primärdata. 
 

2.2.3. Urval 
Vi har valt att undersöka en stor grupp studenter vid Örebro Universitet. Vi tror att studenter 
generellt sett har en större vana vid att använda datorer och Internet än vad en vanlig 
medborgare har. Vi tror även att en undersökningsgrupp med stor datorvana kan leda till 
större andel respondenter som vet vad e-legitimation är samt använder det. Detta gör att vi 
tror att svarsantalet kan bli högre om vi gör en elektronisk enkät, där du måste svara med 
hjälp av dator och Internet. Vi vill också påpeka att respondenterna inte är intressanta i 
egenskap av student, då e-legitimationen inte är anpassad för eller användbar i någon märkbar 
utsträckning på just objektet student. Snarare är det intressant ur andra perspektiv. Vi är 
intresserade av olika personer med varierande kunskap, ålder och social bakgrund, vilket vi 
tror att universitetsstudenter som respondenter kan erbjuda. Med denna population som 
underlag så hoppas vi kunna ge en generell uppfattning om unga människors förtroende för e-
legitimation. 
 
Efter kontakt med sekreteraren på institutionen Ekonomi, Statistik och Informatik samt 
Datorenhetens e-postansvarig genererades en handfull e-postlistor som gick till studenter på 
ett antal stora kurser. De gjorde bedömningen att mellan 800 och 1200 studenter skulle nås 
med dessa e-postlistor. Utifrån detta tror vi oss nå cirka 1000 stycken studenter. Till dessa 
skickades ett e-brev ut med en Internetlänk till vår enkät.  
 

2.2.4. Kritik till urval 
Nackdelen med att välja en population begränsad till Örebro Universitets studenter är att vi 
inte kan påstå oss dra generella slutsatser för svenska befolkningens förtroende för e-
legitimation, på grund av att åldersfördelningen inte är tillräckligt bred samt att behoven att 
utnyttja e-tjänster kan skilja sig beroende på respondentens livssituation, men detta har heller 
inte varit vår intention med denna undersökning. Däremot vill vi påstå att vi har underlag för 
att kunna dra generella slutsatser om unga människors förtroende för e-legitimation. 
 
Kritik till att vi valt att göra en elektronisk enkät är att vissa respondenter inte har tillgång till 
dator eller inte har en e-postadress. I detta fall då alla respondenter är studerande vid Örebro 
Universitet vet vi att alla har tillgång till skolans datorer och har varsin e-postadress tilldelad 
                                                 
18 Svenning, 2000 
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av skolan. Den stora datorvanan kan dock påverka resultatet i den utsträckning att vi får en 
högre andel som vet vad e-legitimation är och som har en e-legitimation än genomsnittet i 
Sverige. Vi kommer därför, om vi märker att resultatet är missvisande, inte att lägga någon 
större vikt vid detta i våra slutsatser. 
 
En annan nackdel med elektroniska enkäter är den begränsade möjligheten till uppföljning, då 
vi inte vet vilka ur populationen som svarat på enkäten. Vår uppföljning bestod av att göra ett 
påminnelseutskick till hela populationen efter cirka två veckor. 
 
Det finns även en teoretisk möjlighet att människor utanför populationen har svarat på 
enkäten, eftersom den finns tillgänglig på Internet, utan behörighetskontroll. Att detta skulle 
inträffa tror vi är ytterst osannolikt, då det endast är möjligt om någon ur populationen 
medvetet spridit adressen till enkäten vidare. 
 

2.2.5. Utformning av frågor 
I vår enkät vill vi få reda på om människor har förtroende för e-legitimation och ifall olika 
faktorer påverkar förtroendet. När vi gjorde frågorna 10-2019 utgick vi från de anpassade 
teorierna om förtroende i samband med Internet, se kapitel 4.6, Förtroendefaktorer för e-
legitimation. Vi valde att inte ha ”Vet ej” som ett alternativ för att respondenten skulle tänka 
till istället för att välja den enkla utvägen ”Vet ej”. Detta valde vi för att vi tror att många inte 
har funderat kring e-legitimation och förtroende förut och vi vill att de ska göra det. Vi tror att 
det ger ett bättre resultat trots att det kan kännas tvingande i vissa fall. Sedan ställer vi även ett 
par frågor för att kunna få olika egenskaper som till exempel kön och ålder. Vi ställer även en 
fråga kring allmän inställning till säkerheten på Internet för att kunna se om det påverkar 
förtroende för e-legitimation. Vi frågar även de som inte har en e-legitimation varför de inte 
har en, om det finns någon speciell orsak till deras beslut som har med förtroende att göra. 
 

2.2.6. Utformning av enkät 
Vid valet av tillvägagångssättet för utformning av enkäten och insamling av data såg vi två 
alternativ. Det första alternativet var att utföra en traditionell enkätundersökning i 
pappersform, där respondenterna fysiskt ska bemötas, ges en förklaring till undersökningen, 
samt förmås att fylla i enkäten. Denna process är sannolikt fullt duglig, men tidsödande både 
beträffande insamling samt bearbetning av data. Det andra alternativet var att välja ett 
elektroniskt tillvägagångssätt, där respondenterna kontaktas via e-post för att sedan fylla i 
enkäten på Internet. Fördelarna var att fler respondenter kan nås på kortare tid, enkäten blir 
fullkomligt anonym och går snabbare att fylla i, samt att bearbetning av data blir betydligt 
lättare. Baserat på dessa argument valde vi att använda en elektronisk enkät. 
 
För att utföra en enkätundersökning via elektronisk väg bestämde vi oss för att publikt lägga 
ut enkäten på Internet genom webhotellet cliche.se. Enkäten utformades grafiskt med hjälp av 
HTML och CSS (Cascading Style Sheets). För att kontrollera att respondenten fyllde i 
enkäten korrekt genomfördes en kontroll via scriptspråket JavaScript som meddelade 
respondenten om, och i så fall vad, som fattades eller var felaktigt ifyllt innan enkäten 
skickades in. Genom denna kontroll garanteras att endast korrekt ifyllda enkäter ingår i den 
insamlade datan. Vi sparar och kontrollerar även respondenternas ip-nummer för att försvåra 
för respondenter som vill svara flera gånger på enkäten. 

                                                 
19 Se bilaga A 
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Tekniskt sett lagrades de inskickade enkätsvaren i en MySQL-databas med en tabellkolumn 
per fråga, där varje svar sparas i form av en kod eller i textform, beroende på frågans natur. 
Den största fördelen med att ha primärdata inskriven i en databas är att resultat enkelt kan 
genereras genom databassökningar med SQL (Structured Query Language), då 
frekvensmätningar och korsreferenser ska undersökas. 
 

2.2.7. Bortfall 
Det finns två typer av bortfall som måste beaktas när man gör en enkätundersökning, 
nämligen det interna och det externa bortfallet. Med internt bortfall menas att vissa frågor inte 
blir besvarade utan utelämnas. Med externt bortfall menas att några väljer att inte alls svara på 
enkäten.20 
 
Vi har valt att utforma vår elektroniska enkät så att respondenten måste svara på alla frågor 
för att kunna skicka in den och få den med i undersökningen. På så vis undanröjer vi en del av 
de interna bortfallen. Det kan bli vissa bortfall då vi valt att inte ha ”Vet ej” som 
svarsalternativ på några frågor vilket somliga kan känna som tvingande och avstå från att 
svara på enkäten, som då inte kommer med i undersökningen och alltså blir ett externt 
bortfall. Då enkäten distribueras elektroniskt kan de externa bortfallen bli många. De externa 
bortfallen som inträffar borde inte påverka så mycket då undersökningen inte är av känslig 
karaktär för populationen utan bortfallet snarare kan bero på att respondenten är ointresserad, 
inte anser sig ha tid att svara på enkäten eller helt enkelt inte läser e-brevet. Vi tror alltså inte 
att vi kommer att missa en viktig undersökningsgrupp på grund av detta utan att vi kan få ett 
rättvist resultat även om det sker bortfall. 
 

2.3. Alternativa metoder 
Vi hade kunnat använda oss av en kvalitativ metod i form av till exempel intervjuer med olika 
människor. I en kvalitativ metod är man mer intresserad av ord och varför något är på ett visst 
sätt snarare än siffror.21 Det hade varit intressant om vårt syfte hade varit att generera en teori 
om förtroende för e-legitimation eller ta fram riktlinjer för hur man ska öka förtroendet för e-
legitimation. Vi valde att inte använda denna metod eftersom vi vill kunna säga något mer 
generellt om förtroendet för e-legitimation och påverkande orsaker, snarare än att skapa en 
teori som säger att ”så här är det” eller ”följer du dessa riktlinjer ökas förtroendet för e-
legitimation”. För att kunna svara på våra frågeställningar och uppfylla vårt syfte passar inte 
den kvalitativa metoden bra, eftersom vi inte skulle mäta rätt saker. 
 

2.4. Källkritik 
När det gäller olika teorier om förtroende har vi valt att spåra upphovsmakarna till olika 
teorier, där det var möjligt, då det finns många olika författare som tar upp och diskuterar 
teorierna ur olika synvinklar och perspektiv. Vi tyckte att det var viktigt att vi gick till 
huvudkällan för att få teorierna från upphovsmakarna själva och då lättare kunna anpassa 
dessa på ett bättre sätt. Vi ville alltså undvika att anpassa redan anpassade teorier. Att det även 
är allmänt erkända forskare som skrivit litteraturen och att många av teorierna har flera 
gemensamma punkter tycker vi ökar pålitligheten hos källorna. 
                                                 
20 Avdic, 2005 
21 Svenning, 2000 
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Kritik till källor på Internet är alltid av intresse att diskutera och vara medveten om då det 
finns många tvivelaktiga källor på Internet. Vi har under hela undersökningen varit mycket 
noga med att undersöka vilka som står bakom hemsidorna vi hämtat information från. Vi har 
valt att koncentrera oss på svenska hemsidor där det går att få kontakt med företaget eller 
myndigheten som står bakom sidan. Detta har vi valt för att minska risken att använda sig av 
felaktig information. 
 
Då vi har beaktat dessa saker under utredningen tycker vi att våra källor är tillförlitliga men vi 
vet samtidigt att det inte går att vara 100% säker. 
 

2.5. Validitet 
Med validitet menas att man kontrollerar att man mäter rätt sak och att resultatet stämmer med 
verkligheten. En hög validitet innebär alltså att man har rätt mätinstrument för 
undersökningens syfte och att resultatet faktiskt stämmer överens med verkligheten.22 
Man pratar ofta om inre och yttre validitet. Den inre validiteten handlar om huruvida man 
frågat rätt grupp människor och om man använder rätt mätinstrument.23 Den yttre validiteten 
berör undersökningen som helhet, om det är möjligt att generalisera utifrån en specifik 
studie.24 
 
För att öka validiteten har vi undersökt en bred grupp studenter av olika kön, ålder och 
bakgrund. Vi har utgått från olika teorier om förtroende, framtagna av kunniga människor, när 
vi utformat enkätfrågorna. Då vi har gjort ett val av metod och beskrivit varför vi valt en 
metod framför andra anser vi att det ökar våra förutsättningar för att använda rätt 
mätinstrument för vårt syfte.  
 

2.6. Reliabilitet 
Med reliabilitet menas tillförlitlighet till resultatet. Det handlar om slumpartade fel i 
undersökningar och vad som har gjorts för att minimera dessa. Om en undersökning 
innehåller få slumpartade fel tyder det på en hög reliabilitet.25 Vi har eftersträvat att uppnå en 
hög reliabilitet då en undersökning med samma metod under liknande omständigheter skulle 
kunna ge ett liknande resultat. För att göra det har vi försökt att beskriva våra utgångspunkter 
och vår metod på ett klart och tydligt sätt. Val av teorier kan anses som subjektivt men vi har 
utifrån relevant litteratur och med vår erfarenhet och kunskap inom ämnet selektivt valt ut de 
teorier som vi tror passar in på ämnet. Se mer under avsnitt 2.2.1, Sekundärdata. 
 
Tidsaspekten tror vi dock är väldigt avgörande för resultatet, då ämnet är väldigt hett och 
omdebatterat, till exempel diskuteras det huruvida e-legitimationen behöver ändras för att bli 
säkrare. En sådan ändring kan mycket väl ge annorlunda resultat. Att det är många fler 
tjänster som utnyttjar e-legitimation som identifiering kan också göra att resultatet kan bli 
annorlunda, i alla fall om tjänsterna är av känslig karaktär för användaren. Ifall det skulle bli 
mycket negativ publicering om e-legitimation, till exempel missbruk eller identitetsstöld, så 
kan det leda till ett annat resultat vid en ny undersökning. 

                                                 
22 Avdic, 2005 
23 Svenning, 2000 
24 Ibid. 
25 Avdic, 2005 
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2.7. Analys 
Under resultatet i kapitel 5 kommer vi att presentera den insamlade datan, som gjorts mätbar 
genom kvantitativ analys, via frekvenstabeller som visar både antal och procentuell fördelning 
av svaren. 
 
Analysen i kapitel 6 kommer att delas upp i tre delar där tyngdpunkten ligger på den sista 
delen: 
 

• Kön och åldersfördelning 
• E-legitimation 
• Förtroende 

 
Vi kommer att analysera svaren på enkäten och genom korsreferenser beräkna hur stort 
förtroende som upplevs för e-legitimation i olika grupperingar av respondenterna, till exempel 
ålder, kön, typ av certifikat och utfärdare av e-legitimation. Vi ska även kvantitativt och 
kvalitativt analysera om våra föreslagna förtroendefaktorer, utifrån de anpassade teorierna, 
påverkar förtroendet och om några förtroendefaktorer utmärker sig mer än andra. Vi kommer 
dessutom att analysera av vilka anledningar vissa respondenter valt att inte skaffa e-
legitimation. I första hand analyserar vi våra framtagna förtroendefaktorer och hur viktiga de 
är för förtroendet men vi ger även ett visst utrymme för respondenterna att själva komma med 
andra orsaker som påverkat dem. Vi kommer dessutom att genomföra kvalitativa analyser av 
de intressanta samband vi upptäckt. 
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3. E-legitimation 
I detta kapitel tar vi upp vad e-legitimation är, hur den fungerar och vilka tekniker som den 
bygger på. 
 
Det här avsnittet är med för att det ska ge en djupare bakgrund och förståelse för e-
legitimation. Vi ställer oss frågorna: Vad är egentligen en e-legitimation och hur fungerar den 
tekniskt? 
 
Här följer ett par olika beskrivningar av vad e-legitimation är: 
 

”E-legitimation är en elektronisk ID-handling med vars hjälp en individ kan legitimera 
sig på nätet.” 26 
 
”E-legitimation kan jämföras med en vanlig ID-handling, till exempel ID-kort eller 
körkort. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på Internet.” 27 

 
Utifrån dessa beskrivningar kan man säga att e-legitimationen kan användas för att bevisa att 
man är den man utger sig för att vara, på Internet. Till exempel för att få tillgång till vissa 
tjänster eller skriva under dokument och avtal. 
 
Genom att använda e-legitimation vid kommunikation mellan olika parter går det att: 28 
• Säkerställa vem som skickat ett meddelande. 
• Skydda informationen från insyn. 
• Kontrollera att informationen inte förändrats under kommunikationen. 
• I efterhand bevisa att ett meddelande skapats, skickats och tagits emot. 

 
E-legitimationen används idag på två olika sätt. Antingen finns information som behövs för 
att identifiera en person elektroniskt lagrat i ID-handlingen eller så kan den informationen fås 
på förfrågan från den som utfärdat ID-handlingen. I ett sådant fall innehåller ID-handlingen 
en unik beteckning som kan knytas till en person. Den gemensamma nämnaren för alla e-
legitimationer är att de baseras på så kallad PKI, Public Key Infrastructure.29 
 

3.1. PKI – Public Key Infrastructure 
”Byggstenarna i PKI är nycklar och certifikat. Dessa byggstenar gör att vi kan skapa 
elektroniska ID.” 30 

 
PKI är både en teknik och en metod. Tekniken baseras på ett nyckelpar, en privat och en 
publik nyckel som används ihop för att kunna skapa grundfunktionerna i PKI:31 
• Elektronisk identifiering. 
• Elektronisk signering. 
• Kryptering. 

                                                 
26 E-legitimation för säkrare e-tjänster, 2005, sida 5 
27 E-legitimation och skatteverkets e-tjänster, 2005, sida 3 
28 E-legitimation för säkrare e-tjänster, 2005 
29 Ibid. 
30 Cardholm et al., 2001, sida 20 
31 Ibid. 
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Elektronisk identifiering används för att visa vem sändaren/mottagaren är. Elektronisk 
signering används för att elektroniskt signera dokument för att det till exempel ska få en laglig 
status. Kryptering används för att göra informationen säker när den skickas och lagras.32 
 
Metoden PKI beskriver hur nycklarna får ges ut och hur de ska användas. Här används ofta 
funktionerna certifiering, verifiering och revokering.33 Certifiering är kopplingen mellan 
verkligheten och nyckeln. Ett certifikat är beviset på kopplingen mellan ett nyckelpar och en 
person eller ett företag. Certifikat är tidsbegränsade och användaren bör med jämna 
mellanrum byta ut sina nycklar och certifiera ett nytt nyckelpar. Verifiering är ett sätt för 
mottagaren att kontrollera om användarens certifikat är giltigt. Revokering, eller återkallande, 
handlar om att snabbt kunna ogiltigförklara ett certifikat till exempel för att en anställd slutar 
på ett företag och inte längre ska komma åt tjänster i företagets namn.34 Nedan kommer vi att 
förklara elektronisk identifiering, elektronisk signering och kryptering närmare. Vi kommer 
även att förklara de certifikat som används för e-legitimation, så kallat mjukt respektive hårt 
certifikat. 
 

3.2. Elektronisk identifiering 
Identifiering är något som sker dagligen i den fysiska världen. Man känner igen en 
arbetskamrat, ett företag eller en känd person. Man kan få visa en ID-handling vid till 
exempel ett kortköp för att visa att man är den rättmätiga innehavaren till kortet. När man ska 
resa kan man behöva visa sitt pass eller körkort för att bevisa att man är den man utger sig för 
att vara genom en fotojämförelse. Den vanligaste individuella identifieringen sker med hjälp 
av din underskrift. Till exempel när du hämtar ett paket på posten, genomför ett kortköp, 
checkar in på ett hotell eller skriver under ett kontrakt. Identifieringar görs med andra ord 
dagligen på olika platser och tider. På Internet är identifiering grundläggande men en visuell 
identifiering är inte gångbar.35 Nedan finns en översiktsbild som beskriver skillnaden mellan 
en fysisk ID-handling och en elektronisk ID-handling.  
   
 Fysisk ID-handling Elektronisk ID-handling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fysisk karakteristik Elektroniskt ID-kort (Ex.) 
  
  
 
Figur 2 Certifikat som elektronisk ID-handling. Källa: Halvarsson & Morin, 2000. Sida 41. 

                                                 
32 Halvarsson & Morin, 2000 
33 Cardholm et al., 2001 
34 Halvarsson & Morin, 2000 
35 Ibid. 
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Det som skiljer är alltså sättet att verifiera innehavaren, det vill säga att kontrollera att 
innehavaren verkligen är den som ID-handlingen är utfärdad för. Det fysiska ID-kortet 
verifieras genom ett foto och förmågan att skriva en korrekt namnteckning medan det 
elektroniska ID-kortet verifieras genom att innehavaren har den privata nyckeln som hör ihop 
med den publika. Eftersom den privata nyckeln endast finns på det elektroniska ID-kortet är 
det alltså certifikatet som är den elektroniska ID-handlingen. Det elektroniska ID-kortets 
uppgift är att skydda innehavarens privata nyckel. Det kan ske genom till exempel en PIN-kod 
som bara innehavaren känner till. Det diskuteras även en del om olika biometriska metoder 
som till exempel fingeravtryck eller röstigenkänning. Dessa kan fungera som PIN-kod men 
kan inte ersätta det elektroniska ID-kortet.36 
 

3.2.1. Mjuka certifikat 
Mjuka certifikat är de idag mest använda, eftersom det är lättare och billigare att distribuera 
dem än de hårda certifikaten.37 Ett mjukt certifikat innebär att den privata nyckeln lagras i en 
fil på datorn och att man låter en applikation ersätta själva kortet.38 
 
• De privata nycklarna skyddas i en krypterad fil på datorn vilket innebär ett lägre 

insynsskydd jämfört med om filen skulle lagras i ett hårt certifikat. 
 

• Applikationen som ska ersätta själva kortet behöver ingen specialutrustning, till 
exempel en kortläsare, för att fungera. 
 

• Då datafilen kan kopieras går det inte att spärra tillgång till filen om ett antal felaktiga 
PIN-koder slagits in. 

 
Säkerheten hos ett mjukt certifikat är beroende av att det finns en fungerande brandvägg och 
ett uppdaterat virusprogram i datorn, för att göra filen svåråtkomlig för andra personer.39 
  

3.2.2. Hårda certifikat 
Hårda certifikat innebär att filen med de privata nycklarna lagras i ett chip på ett så kallat 
smart kort. Chipet innehåller en liten dator som kan utföra avancerade kryptografiska 
funktioner och har ett minne där filen lagras. Kortet används med en PIN-kod, precis som de 
flesta bankkorten.40 
 
De hårda certifikaten anses vara säkrare än de mjuka men de kostar mer att tillverka och 
distribuera, dessutom måste användaren ha en kortläsare. Utvecklingen går sannolikt mot att 
fler väljer att använda hårda certifikat. Ett annat exempel på hur ett hårt certifikat kan 
användas är genom SIM-kortet i en mobiltelefon som är uppkopplad mot Internet.41 
  

                                                 
36 Halvarsson & Morin, 2000 
37 E-legitimation för säkrare e-tjänster, 2005 
38 Halvarsson & Morin, 2000 
39 E-legitimation för säkrare e-tjänster, 2005 
40 Halvarsson & Morin, 2000 
41 E-legitimation för säkrare e-tjänster, 2005 
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3.3. Elektronisk signering 
Lika viktigt som identifiering, att man vet vem man kommunicerar med, är signering. Det vill 
säga att de som ska få informationen verkligen får den och att den inte har blivit ändrad på 
vägen.42 Elektronisk signering möjliggör för en avsändare att signera informationen så att en 
läsare kan avgöra var informationen kommer ifrån. Avsändaren kan vara en person, en dator 
eller en programvara. Genom att använda elektroniska signaturer kan man uppnå oavvislighet. 
Detta är mycket viktigt då det betyder att man inte kan neka till en handling i efterhand och att 
en person kan bindas till en handling lika starkt som en fysisk signatur.43 
 
Elektronisk signering börjar med att datamängden, informationen, som ska skickas 
förbehandlas. Man får då fram en kontrollsumma, ett så kallat hashvärde, som krypteras och 
skickas med informationen. Läs mer om kryptering i nästa kapitelavsnitt 3.4, Kryptering. 
Mottagaren beräknar fram en ny kontrollsumma, hashvärde, utifrån datamängden han 
mottagit. Sedan dekrypteras avsändarens hashvärde. Om hashvärdena överensstämmer kan 
mottagaren vara säker på att informationen är autentisk, det vill säga att informationen inte 
har förändrats på vägen.44 Man kan även vara säker på att det är rätt avsändare om man kan 
lita på den privata nyckel som avsändaren använt vid krypteringen.45 
 

3.4. Kryptering 
Kryptering är en funktion som används för att skydda information. När man vill skicka 
information via, för vem som helst, tillgängliga medier men där du vill vara säker på att bara 
vissa utvalda kan tolka informationen korrekt används kryptering. Kryptering har funnits 
länge, fast i olika former. Redan Caesar visste att det var viktigt att skydda känslig 
information från att hamna i fel händer. Han använde sig av Caesar-chiffret som gick ut på att 
man bytte ut olika bokstäver i alfabetet efter ett visst mönster. Sedan dess har kryptering alltid 
funnits och använts på olika sätt, mer eller mindre framgångsrikt.46 
 
”Syftet med kryptering är att på ett väldefinierat och kontrollerat sätt manipulera (kryptera) 
informationen, till exempel i en blankett, så att ingen obehörig kan ta del av informationen 
när den sänds eller lagras.” 47 
 
Det finns olika typer av kryptering men vi kommer bara att förklara asymmetrisk kryptering 
närmare eftersom det är den som används i elektroniska signaturer och alltså i e-
legitimationen.48 Detta understryks av Post och telestyrelsen, PTS, som på sin hemsida om 
Internetsäkerhet skriver: 
 
”Asymmetrisk kryptering kan även användas för att säkerställa vem som skickat ett 
meddelande (oavvislighet) och för att kontrollera att informationen inte förändrats vid 
transporten (integritet). I det fallet används den privata nyckeln för att skapa en elektronisk 
signatur som skickas med meddelandet.”  49 
 

                                                 
42 Cardholm et al., 2001 
43 Halvarsson & Morin, 2000 
44 Elektroniska signaturer: säkrare transaktioner, 2006 
45 Halvarsson & Morin, 2000 
46 Cardholm et al., 2001 
47 Halvarsson & Morin, 2000, sida 47 
48 E-legitimation för säkrare e-tjänster, 2005 
49 Metoder för säker kommunikation, 2006 
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Asymmetrisk kryptering baseras på att varje användare har ett nyckelpar; en publik nyckel 
som är tillgänglig för alla och en privat nyckel som hålls hemlig. Den ena nyckeln används för 
att kryptera och den andra för att dekryptera. Nycklarna är alltså starkt sammankopplade och 
kan bara användas tillsammans. De publika nycklarna ska alltså finnas tillgängliga för alla 
medan de privata måste skyddas, genom till exempel olika certifikat.50 Läs mer i avsnitt 3.2, 
Elektronisk signering. 
 
Ett exempel på hur asymmetrisk kryptering kan gå till: 
Person A vill skicka ett meddelande till person B som bara person B ska kunna läsa. Person A 
väljer då att kryptera meddelandet med person B´s publika nyckel som finns tillgänglig för 
alla. Då vet nämligen person A att bara person B´s privata nyckel kan dekryptera 
meddelandet. Förhoppningsvis har person B skyddat sin privata nyckel på ett bra sätt så att 
ingen har kunnat stjäla den. 
 
Asymmetrisk kryptering vid elektroniska signaturer går till så här: 
Person X signerar ett dokument med sin privata nyckel. Mottagare Y kontrollerar med hjälp 
av person X´s publika nyckel att det är person X som skickat dokumentet. Person Y 
kontrollerar även att kontrollvärdena, hashvärdena, överensstämmer och vet då att 
meddelandet inte har förändrats på vägen. Så här långt är dokumentet i sig inte skyddat 
eftersom alla har tillgång till person X´s publika nyckel. För att skydda även informationen i 
dokumentet kan person X kryptera dokumentet med person Y´s publika nyckel, då kan bara 
person Y´s privata nyckel användas för att dekryptera meddelandet. Genom att kryptera på 
detta sätt kan man vara säker på att:51 
 
• Inga obehöriga kan läsa meddelandet, så länge den privata nyckeln skyddas korrekt. 

 
• Meddelandet inte har förändrats under vägen, om kontrollvärdena överensstämmer. 

 
• Den som skickat meddelandet är den som den utger sig för att vara, så länge den 

privata nyckeln skyddas korrekt. 
 
Som vi ser ovan är det alltså mycket viktigt att man skyddar sin privata nyckel på ett bra sätt. 
För att höja säkerheten och för att hjälpa användarna av e-legitimation att skydda sin privata 
nyckel används de olika certifikaten som vi skrev om i kapitel 3.2.1, Mjuka certifikat och 
3.2.2, Hårda certifikat. 

                                                 
50 Halvarsson & Morin, 2000 
51 Metoder för säker kommunikation, 2006 
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4. Förtroende 
I detta kapitel förklarar vi förtroende, både grundläggande i sig och i relation till Internet. 
Sedan presenteras olika teorier som behandlar förtroende och Internet, för att slutligen 
anpassas till hur förtroende för e-legitimation kan undersökas. 
 
Förtroende är ett fenomen som förekommer ständigt i våra liv. Allt vi gör har någon 
beståndsdel av förtroende inblandat. Att bara sitta på en stol innebär att vi har förtroende för 
att stolen kommer att hålla. Första gången vi satte oss på stolen visste vi inget om hur hållbar 
och vältillverkad den var. Efter upprepad användning byggs vårt förtroende upp och vi litar på 
att stolen fyller sin funktion och inte går sönder. 
 
Förtroende är ett komplext begrepp som relaterar till ärlighet, sanningsenlighet, behörighet, 
pålitlighet etcetera av den förtrodda personen eller tjänsten. Det finns ingen konsensus inom 
litteraturen om hur förtroende definieras, även om många forskare påvisar dess betydelse.52 
Dessutom varierar definitionerna beroende på forskarens bakgrund, livssyn samt inom vilket 
område förtroendebegreppet ska användas.53 Förtroende ses av ekonomer som en företeelse 
som kan beräknas. Psykologer ser förtroende som förlitande och betrodda parter och de 
fokuserar på inre kognitiva processer. Socionomer tänker på förtroende som enheter i 
relationer mellan människor och institutioner.54 
 
Så länge som personer haft kontakt sinsemellan, trots att de tidigare inte känt till varandra, har 
det funnits behov av att upprätta förtroendeförhållanden och begreppet förtroende har varit 
föremål för diskussioner i all tid. SIG Security ger en bra definition av förtroende:55 
 

”Förtroende är tilltron till förhållanden bortom ett subjekts direkta kontroll.” 
 
Begreppet kontroll är centralt när det gäller förtroende. I en situation där en person har stort 
förtroende för någonting innebär det att personen inte har kontroll. Ju mer kontroll personen 
har, desto mindre behov finns det av att ha förtroende. 
 

4.1. Förtroende och Internet 
Till skillnad från situationen för våra förfäder kräver idag samhället att vi medborgare ska 
anpassa oss efter de förutsättningar och krav som de nya teknikerna ställer på oss. Soltesz och 
Lundblad skrev 1998 att än så länge vet vi för lite om hur vi ska utnyttja och använda dessa 
nya medier, eftersom vi bara befinner oss i början av informationssamhällets utveckling. Hur 
vi ska utforma tekniken för att användas för mänsklig interaktivitet på ett effektivt sätt vet vi 
heller inte mycket om.56 Trots att åtta år gått sedan dess och det har skett utveckling inom 
området kan vi ändå påstå samma sak idag. Med nya idéer uppstår även nya möjligheter, och 
även om vi kommit en bit på vägen inser vi att vägen inte blir kortare för det. Horisonten är 
helt enkelt lika långt bort nu som då. 
 

                                                 
52 Grandison & Sloman, 2002 
53 Grandison, 2003 
54 Rousseau et al., 1998 
55 SIG Security, 2000, sida 19 
56 Soltesz & Lundblad, 1998 
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När vi idag börjar utföra ekonomiska och personliga aktiviteter i en elektronisk miljö sker det 
oftast en beteendetransformation, det vill säga en förändring av vårt beteende till den nya 
miljön, eftersom förutsättningarna för våra handlingar i de elektroniska miljöerna oftast skiljer 
sig helt från de traditionellt fysiska motsvarigheterna som vi är vana vid. I och med detta 
förändras vårt sätt att agera mer eller mindre, beroende på hur den nya tekniken fungerar och 
vilket beteende det gäller.57 
 
Det som utmärker övergången från den fysiska till den elektroniska miljön är just en 
försämring av kontroll. Att utföra handlingar i den elektroniska miljön ses som 
okontrollerbara och oåterkalleliga abstraktioner. Om vi begår ett fel vid en normal fysisk 
handling som till exempel i en affär vet vi generellt sett hur vi reparerar skadan, men om ett 
fel begås på Internet är det inte alls lika säkert att vi vet hur vi ska korrigera det. Avsaknaden 
av kontroll skapar rimligen en osäkerhetskänsla hos individen som påverkar dennes sätt att 
agera och ta beslut i en virtuell värld som Internet.58 
 
Det är värt att notera att motsatsen till förtroende inte är misstro, utan en avsaknad av både 
förtroende och misstro. När dessa egenskaper saknas hänvisas individen till att göra egna 
riskbedömningar som ofta är både osäkra och felaktiga.59 
 
Användare ser idag Internet som något kaotiskt, där både möjligheter och hot är påtagliga.60 
Dilemmat när det gäller förtroende och Internet är att användarna inte gärna vill tillkännage 
sina personliga uppgifter eftersom de inte vet vad informationen kan komma att användas 
till.61 Villigheten att börja utnyttja e-tjänster kommer först när de känner säkerhet med att 
använda sin personliga information.62 
 

4.2. Förtroende i relation till risk 
Enligt Luhmann ska förtroende ses i relation till risk, eftersom förtroende krävs för att välja 
ett kritiskt alternativ där konsekvensen av en handling ”kan kosta mer än det kan smaka”. 
Men förtroende är förstås inte ovillkorligt; det måste finnas gränser och stå i proportion till 
rationella förväntningar. Förtroende behöver även någon form av bakgrund. Den som förlitar 
sig på något måste vara förtrogen med viss bakgrundsfakta även om detta bara ger en 
begränsad del av bilden. Att upptäcka ”ledtrådar” eller ytterligare delar av bilden eliminerar 
inte riskerna med förtroendet men minskar dem.63 
 
Enligt Huemer är förtroende i en affärsrelation speciellt viktigt, och för att förtroendet ska 
finnas måste vissa villkor vara uppfyllda. Det två viktigaste villkoren är risk och osäkerhet, 
där konsekvensen är sårbarhet. Ju större skada en part har möjlighet att åsamka en annan i en 
affärsrelation, desto större förtroende krävs.64 
 
När dessa relationer sker i en virtuell miljö såsom Internet behövs än större förtroende. 
Giddens hävdar att de personer som representerar ett abstrakt system är ytterst viktiga 

                                                 
57 Soltesz & Lundblad, 1998 
58 Ibid. 
59 Huemer, 1998 
60 Cheskin Research, 1999 
61 Anderson & Schéele, 2000 
62 Cheskin Research, 1999 
63 Luhmann, 2005 
64 Huemer, 1998 
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eftersom de blir en länk mellan person- och systemtillit. Förtroende till ett abstrakt system kan 
omöjligen ge samma känsla av trygghet som kan uppstå i förtroendet till en annan person.65 
 
Vid utvecklandet av Internetbaserade tjänster ligger ofta fokus på tekniska säkerhetsåtgärder 
för att skapa förtroende, men förtroende kan bygga på många fler aspekter än så. Vi vill därför 
presentera olika teorier kring förtroende i relation med Internet, och dess påverkande faktorer. 
 

4.3. BATE-modellen66 
Genom Cardholm, Bengtsson, Karlsson och Palmblad har BATE-modellen tagits fram. Denna 
modell vill visa på vilka aspekter som behöver uppfyllas för att uppnå den graden förtroende 
som behövs över Internet, där de olika parterna sannolikt aldrig kommer att mötas via direkt 
kontakt. På grund av detta är det viktigt att båda parterna agerar trovärdigt inom modellens 
fyra aspekter av förtroende, som kommer förklaras mer utförligt nedan. 
 

• Affärsmässigt förtroende (B) 
Det är viktigt att skydda en organisations affärsmässiga värden och tillgångar på ett 
legalt och korrekt sätt. Med affärsmässiga värde och tillgångar menas varumärken, 
patent, metoder, affärsmodeller samt andra viktiga kännetecken. 
 

• Administrativt förtroende (A) 
Inom det administrativa förtroendet ryms även krav på att organisationen har den 
personalstyrka och kompetens som krävs för att hantera alla de typer av elektronisk 
affärssamverkan som man är involverad i. 
 

• Tekniskt förtroende (T) 
För att skapa tekniskt förtroende måste företaget ha tillgång till den tekniska 
kompetens som behövs för att hantera kända fel, brister och säkerhetsluckor i de 
stödsystem som används. De krav som måste kunna hanteras för att uppnå 
informationssäkerhet vid elektronisk affärssamverkan är sekretess, dataintegritet och 
tillgänglighet. Relevant spårbarhet måste även finnas för att uppnå det tekniska 
förtroendet och oavvislighet, det vill säga att ingen kan förneka att informationsutbytet 
ägt rum. Läs mer i kapitel 3.1, PKI – Public Key Infrastructure. 
 

• Erfarenhetsbaserat förtroende (E) 
Det finns inga andra sätt att generera och upprätthålla den erfarenhetsbaserade delen 
av förtroende än genom att sträva efter att skapa ett anseende för sin organisation. Ett 
av de säkraste sätten att lyckas med det är att organisationen i sin helhet agerar 
professionellt och konsekvent över tiden. Inom satsningar på elektronisk 
affärssamverkan kan denna aspekt förstärkas genom till exempel system som använts 
en längre tid. System där problem kunnat lösas utan att någon part känt sig illa 
behandlad skapar förtroende. 
 

                                                 
65 Giddens, 1990 
66 SIG Security, 2000 
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4.4. eCommerce Trust Study (Cheskin Research/Studio Archetype)67 
Amerikanska analysföretaget Cheskin Research har tillsammans med Studio 
Archetype/Sapient genomfört en stor studie angående vilka kriterier som påverkar förtroendet 
till Internet, där de jämfört olika varumärken och dess webbplatser i olika branscher. 
 

• Kvalitetsmärkning (Seals of Approval) 
Detta handlar om att webbplatsen har fått någon form av säkerhetsmärkning, ett 
godkännande på att en viss nivå av säkerhet eller äkthet har uppnåtts. För de företag 
som sätter sin kvalitetsstämpel på webbsidor beror det helt på vilken marknad och del 
av världen den riktar sig åt samt vilken affärsinriktning det handlar om. För 
amerikanska e-handelsplatser kan till exempel VeriSign och VISA vara två 
förtroendeingivande kvalitetsmärken. Man kan säga att kvalitetsmärkningen fyller två 
syften: att bedöma en webbplats säkerhetsgrad eller vissa aspekter av denna samt att 
kommunicera resultatet till användaren. 
 

• Varumärke (Brand) 
Varumärken är tätt sammankopplade med förtroende, vilket kan syfta till vad 
varumärket står för, vilken verksamhet det inbegriper men även vilka tidigare 
erfarenheter användare har av dess webbplats. Om varumärket som tillhandahåller 
tjänsten är starkt leder detta till ökat förtroende till tjänsten i sig. 
 

• Navigering (Navigation) 
Det är viktigt för användaren att kunna hitta på webbplatsen. Att ha en lätt navigering 
skapar både ett gott förtroende och ger användaren en ökad känsla av att webbplatsen 
lever upp till deras förväntningar. Att en webbplats är utformad på det sätt som 
användaren förväntar sig ger en känsla av trygghet. 
 

• Fullföljande (Fulfillment) 
Kriteriet fullföljande handlar om att det ska finnas information om hur ett ärende går 
till, vilka steg det innefattar och hur användaren ska göra vid oklarheter eller problem. 
En tydlig helhetsförklaring om tillvägagångssättet ger ökat förtroende. 
 

• Presentation 
Att presentera webbplatsen på ett tilltalande sätt pekar på professionalism och kvalitet. 
Grafiska problem, stavfel och grammatiska misstag kan sänka förtroendet. 
 

• Teknik (Technology) 
Teknisk kompetens inger förtroende då det kommunicerar professionalism och 
kunnande. Detta kan dock vara svårt att visa för användaren då mycket av den 
tekniska funktionaliteten ska vara dold för att förenkla handhavandet. 

 

                                                 
67 Cheskin Research, 1999 
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4.5. Förtroende till Internet enligt Ratnasingham 
Pauline Ratnasingham är universitetslektor inom informationssystem vid Melbourne´s 
Universitet i Australien. Hon har skrivit flera artiklar som behandlar förtroende till Internet 
och förtroende vid elektronisk handel. Hon skriver bland annat i en artikel att 
förtroendefrågan är viktigare i den elektroniska världen än den fysiska.68 Det beror på att de 
som interagerar kanske är i olika städer, lyder under olika lagar och inte kan kontrollera 
varandra som i den fysiska världen genom till exempel ett handslag eller att läsa kroppsspråk. 
Hon skriver också att förtroende endast är relevant om det föreligger en risk och att man inte 
kan kontrollera allt som kan hända.69 
 
Ratnasingham´s viktiga kriterier till ökat förtroende på Internet:70 
 

• Tillförlitlighet till kommunikationen, det vill säga att man kan lita på att 
informationen som överförs behåller sin ursprungliga form och inte ändras 
under vägen eller att den kommer på villovägar.  

• Utformningen av avtal, att det finns välutformade och heltäckande avtal som 
berör bland annat garantier och ansvar, har betydelse för förtroendet. 

• Fysisk närvaro, att företaget inger en känsla av att vara ”närvarande” och att 
det går att komma i kontakt med företaget, påverkar förtroendet. 

 
Ratnasingham tar även upp några kriterier som är viktiga för förtroendet och säkerheten men 
som är väldigt svåra att förklara eller visa för användarna då det handlar om den tekniska 
lösningen. Dessa kriterier är: 
 

• Auktorisering, endast behöriga användare 
• Autentisering, parterna är de som de utger sig för att vara. 
• Integritet, information skyddas mot ändringar och avlyssning. 
• Konfidentiellt, information är bara tillgängligt för den som är behörig. 
• Tillgänglighet, tjänster ska vara tillgängliga. 
• Oavvislighet, ena parten ska inte kunna förneka informationsutbyte. 
• Sekretess, personlig information sprids inte vidare. 

 
 

4.6. Förtroendefaktorer för e-legitimation 
De tre ovan förklarade teorierna tar upp förtroende till Internet på olika sätt från olika 
synvinklar. I syfte att försöka undersöka förtroende gentemot just e-legitimation behöver vi 
anpassa dessa teorier och använda de kriterier som vi anser är relevanta att undersöka. De 
intressanta kriterierna kommer vi dessutom att koppla till en förtroendefaktor. Detta gör vi för 
att på ett överskådligt och enkelt sätt kunna samla flera snarlika kriterier eller frågeställningar 
under samma undersökningspunkt; förtroendefaktor. Vi har, efter att ha gått igenom de olika 
teorierna flera gånger, funnit olika saker som vi vill undersöka. Dessa har vi sedan, där det 
varit liknande teorier, sammanställt i olika förtroendefaktorer. De olika förtroendefaktorer 
som vi har använt är Varumärke, Navigering, Information, Teknik, Erfarenhet, Tillförlitlighet 
och Avtal. Vi kommer nedan att beskriva vilka delar ur teorierna som vi valt att använda samt 
                                                 
68 Ratnasingham, 1998 [1] 
69 Ratnasingham, 1998 [2] 
70 Ratnasingham, 1998 [1] 
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beskriva vad de olika förtroendefaktorerna innefattar. Genom att i en tabell, sist i detta kapitel, 
ställa upp de tre teorierna, våra framtagna förtroendefaktorer samt koppla detta till de frågor 
vi ställer i enkätundersökningen som berör förtroende och e-legitimation vill vi presentera en 
övergripande bild av hur vi använder det teoretiska underlaget angående förtroende. 
 
I BATE-modellen anges fyra grundläggande kriterier som går att koppla till frågor rörande 
förtroende för e-legitimation. Detta är möjligt eftersom teorin är förhållandevis generell när 
det gäller förtroende och Internet. Kriterierna är av allmän karaktär och går att applicera på de 
flesta områden inom Internet, inte bara till en specifik del som till exempel en webbplats eller 
e-handel. Nedan tar vi upp de fyra kriterierna och förklarar vad vi använder och hur vi 
använder det. 
 

• För att se huruvida varumärket för utgivaren av e-legitimationen anses 
förtroendeingivande använder vi aspekten Affärsmässigt förtroende. 

      (förtroendefaktor Varumärke) 
 

• Administrativt förtroende undersöker vi genom att kontrollera om användare litar på 
att utgivaren kan skydda den personliga informationen på ett säkert sätt. 
(förtroendefaktor Tillförlitlighet) 

 
• Aspekten Tekniskt förtroende kommer att undersökas för att se användares förtroende 

för teknisk kompetens hos utgivaren och om de uppfattar att tekniken som e-
legitimation bygger på är säker. (förtroendefaktor Teknik) 

 
• Genom att fråga användare om deras tidigare erfarenheter av utgivaren, till exempel 

att de redan var kund hos en specifik bank innan de införskaffade e-legitimation, så 
kan vi undersöka aspekten Erfarenhetsbaserat förtroende. (förtroendefaktor 
Erfarenhet) 

 
Ur Cheskins rapport har vi valt att använda oss av kriterierna Varumärke, Navigering, 
Fullföljande och Teknik men inte Presentation och Kvalitetsmärkning. Först tar vi upp de 
kriterier som vi valt att ta med för att sedan beskriva varför vi valt att inte ta med de andra två 
kriterierna. 
 

• Varumärke använder vi för att kontrollera om utgivarens varumärke upplevs som 
förtroendeingivande. (förtroendefaktor Varumärke) Från Cheskins kriterium om 
Varumärke hämtar vi även teorin om att tidigare erfarenheter påverkar förtroendet. 
(förtroendefaktor Erfarenhet) 

 
• Med Navigering vill vi undersöka om det är lätt eller svårt att skaffa och använda en e-

legitimation och om det påverkar förtroendet som Cheskin säger. (förtroendefaktor 
Navigering) 

 
• Fullföljande handlar enligt Cheskin om att det finns information som beskriver vad 

som sker i olika steg och varför det sker samt vart man kan vända sig om man har 
frågor eller problem. På så sätt ger man en tydlig förklaring vad gäller 
tillvägagångssättet. Här tycker vi att det är intressant att undersöka huruvida man fick 
information om själva e-legitimationen, hur man gör för att använda den och ifall man 
kan komma i kontakt med utgivaren av e-legitimationen, om man har frågor eller om 
något går fel. (förtroendefaktor Information) 
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• Även om Teknik är något som ofta är svårt för användaren att förstå kan det ändå vara 

förtroendeingivande. Vi är intresserade av att veta om användaren tycker att e-
legitimation är ”tillräckligt säkert” som identifiering, utan att blanda in en massa 
tekniska termer, som ofta försvårar. Vi är även intresserade av den tekniska kompetens 
som de tror att utgivaren har, det vill säga att utgivaren kan reda ut de tekniska 
problem som kan uppstå. (förtroendefaktor Teknik) 

 
Ur Cheskins kriterier valde vi bort två, nämligen Kvalitetsmärkning och Presentation. 
Presentation handlar till stor del om design samt att förmedla kvalité och en professionell 
känsla. Vi valde bort detta då vi upplever att det mer handlar om de företag/myndigheter som 
tillhandahåller och presenterar sina e-tjänster för e-legitimation än om själva e-legitimationen. 
Exempelvis kan Vägverket presentera sina e-tjänster på ett snyggt och professionellt sätt, 
vilket är förtroendeingivande för e-tjänsten och Vägverket, men vi har svårt att se hur detta 
skulle påverka förtroendet för själva e-legitimationen. När det gäller Kvalitetsmärkning så 
tycker vi i vårt fall att det snarare är så att begreppet e-legitimation kan fungera som 
kvalitetsmärkning för tjänster än att det finns kvalitetsmärkning för e-legitimation. Vi har inte 
hittat några kvalitetsmärkningar för e-legitimation vilket gör det svårt att anpassa teorin på ett 
bra och intressant sätt för just e-legitimation. 
 
Ratnasingham tar i sin teori upp tre huvudsakliga kriterier för förtroende över Internet; 
Kommunikationens tillförlitlighet, Utformning av avtal och Grad av fysisk närvaro. Sju 
underliggande kriterier som förhåller sig mer åt det tekniska hållet tas även upp. De är, som 
uttryckts i tidigare kapitel, svåra att både förklara och förstå för användare. Många av dessa 
sju kriterier ”täcks upp” genom tekniken som e-legitimationen byggs på, se kapitel 3, E-
legitimation, även om användaren kan ha svårt att uppfatta det. Det skulle bli både svårt och 
krångligt att formulera frågor som respondenterna skulle förstå och skulle kunna svara på i en 
enkät. Dessa hinder gör att vi valt bort att undersöka svåra teknikfrågor och istället inriktat oss 
på ett par mjukare frågor angående teknik, som även förklarats ovan under Cheskins kriterium 
Teknik. Nu tar vi upp de tre huvudsakliga kriterierna och hur vi kategoriserat dessa. 
 

• Kommunikationens tillförlitlighet undersöker vi genom att kontrollera om användare 
litar på att utgivaren kan skydda den personliga informationen på ett säkert sätt 
(förtroendefaktor Tillförlitlighet). 

 
• Garanti- och ansvarsfrågor är någonting som kan påverka förtroendet för e-

legitimation, vilket gör kriteriet Utformning av avtal intressant att undersöka 
(förtroendefaktor Avtal). 

 
• Kriteriet Grad av fysisk närvaro vill vi undersöka genom att fråga användare om de 

anser det vara lätt att få kontakt med utgivaren av e-legitimationen vid eventuella 
frågor eller problem. (förtroendefaktor Information) 

 
 
Nedan följer en beskrivning av de olika förtroendefaktorer som vi valt att undersöka och en 
tabell som visar vilka teorier som förtroendefaktorerna bygger på: 
 
Varumärke 
Olika varumärken för med sig olika grad av förtroende. Om varumärket hos tillhandahållaren 
av e-legitimation är starkt ökas förtroende för e-legitimation. 
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Navigering 
Om det är lätt och enkelt att utföra det man vill ökas förtroendet. Vi undersöker om det var 
lätt att skaffa och om det är lätt att använda e-legitimationen. 
 
Information 
Finns det beskrivningar som säger vad som sker, varför det sker och i vilken ordning det sker 
ökas förtroendet. Om det finns kontaktinformation inger även det förtroende, speciellt på 
Internet. Vi undersöker om det finns information som talar om vad e-legitimation är och hur 
man använder den. Vi vill även undersöka om man lätt kan komma i kontakt med sin utgivare 
av e-legitimationen. 
 
Teknik 
Teknik är svårt för användarna att begripa, som de olika teorierna beskriver, men vi vill ändå 
få med det i vår undersökning. Därför har vi valt att ställa förhållandevis lättförståeliga frågor 
om teknik. Vi väljer att inrikta våra teknikfrågor mot teknisk kompetens hos utgivaren och om 
själva e-legitimationen uppfattas som säker. En mer utförlig diskussion om tekniken bakom e-
legitimationen skulle förmodligen göra användarna mer förvirrade. 
 
Erfarenhet 
Med erfarenhet menar vi att goda erfarenheter av utgivaren och dess varumärke leder till ett 
ökat förtroende för e-legitimationen. Vi vill alltså undersöka om respondenterna har goda 
erfarenheter av sin utgivare sedan tidigare. 
 
Tillförlitlighet 
Att kunna lita på att känslig information behandlas korrekt är A och O när det gäller 
förtroende. I detta fall handlar det om att lita på att utgivaren av e-legitimationen har kontroll 
över den personliga information som man gett dem, och att systemet är tillräckligt säkert för 
att informationen inte ska komma i orätta händer, vilket vi vill undersöka. 
 
Avtal 
Om det finns välutformade, heltäckande avtal som reglerar till exempel garantier och vem 
som har ansvar för vad ökar det förtroendet. Vi är intresserade av att veta om de olika 
utgivarna har avtal eller riktlinjer som användarna måste skriva under och följa. 
 
Tabellen nedan beskriver alltså vilka delar vi har hämtat ur de olika teorierna och hur vi har 
använt oss av dessa för att utforma enkätfrågorna angående förtroende för e-legitimation. 
 
Tabell 1; Teorianpassning Källa: Egen 

 Cheskin Ratnasingham BATE Enkätfrågor 
Varumärke ٧  ٧ 10 
Navigering ٧   11, 12 
Information ٧ ٧  13, 15 
Teknik ٧  ٧ 14, 16 
Erfarenhet ٧  ٧ 17 
Tillförlitlighet  ٧ ٧ 18 
Avtal  ٧  19 
 
Utöver de enkätfrågor som hänvisas i ovanstående figur så förekommer förtroendefaktorerna 
även i flervalsfrågan 20. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenterar vi resultaten från vår kvantitativa enkätundersökning, både antalet 
svar och svarens procentuella uppdelning. 
 
Enkätundersökning e-legitimation 
Resultatet bygger på de 201 enkätsvar vi fått in. Frågorna 6-22 besvarades endast av de som 
var innehavare av en e-legitimation. Siffror som anges inom parentes visar antalet svarande. 
 
På frågan om de är man eller kvinna svarade 49,8% (100) män och 50,2% (101) kvinnor. 
 
Enligt svar på fråga 2 så fördelades åldern på respondenterna på följande sätt: 
 
Tabell 2; Åldersfördelning 

Ålder Procent Antal 
18-24 48,8% 98 
25-30 31,3% 63 
31-40 14,9% 30 
41-50 4,0% 8 
51-60 1,0% 2 
61- 0,0% 0 

 
 
På fråga 3, om de anser att Internet är tillräckligt säkert för att använda kreditkort, 
Internetbank eller personliga uppgifter fick respondenterna ange en siffra mellan 1 och 6 där 1 
var Nej och 6 var Ja. Fördelningen ses i tabellen nedan. 
 
Tabell 3; Uppfattning om Internetsäkerhet 

Svar Procent Antal 
1 – Nej 1,5% 3 
2 4,5% 9 
3 10,4% 21 
4 27,4% 55 
5 32,3% 65 
6 – Ja 23,9% 48 

 
 
På fråga 4, om respondenterna vet vad e-legitimation är svarade 89,1% (179) Ja och 10,9% 
(22) Nej. Det var även 45,8% (92) som var innehavare av en e-legitimation, mot 54,2% (109) 
som inte var det, enligt fråga 5.  
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Vilken utgivare som står bakom e-legitimationen, som frågades i fråga 6, framgår enligt 
tabellen nedan. 
 
Tabell 4; Utgivare av e-legitimation 

Utgivare Procent Antal 
Föreningssparbanken 50,0% 46 
Handelsbanken 23,9% 22 
Nordea 10,9% 10 
Fristående Sparbanker 4,3% 4 
Skandiabanken 3,3% 3 
Länsförsäkringar 3,3% 3 
Telia genom SEB 3,3% 3 
Annat 1,1% 1 
Ikanobanken 0% 0 
Danske bank 0% 0 
Telia 0% 0 
Vet ej 0% 0 

 
 
Av dem som var innehavare av e-legitimation så fördelade sig typ av certifikat enligt följande; 
77,2% (71) hade ett mjukt certifikat i form av fil på datorn, 13,0% (12) hade hårt certifikat i 
form av fysiskt kort och kortläsare, samt 9,8% (9) som inte visste vilket certifikat de hade. 
 
Vid frågan om innehavare av e-legitimation ser risker med att använda e-legitimationen 
svarade 31,5% (29) Ja mot 68,5% Nej. De som såg risker fick även skriva i fritext 
vilken/vilka risker de såg, vilket gav följande kommentarer: Om den kommer i orätta händer, 
kopiering av fil och lösenord genom hackning, hackning, en liten chans att någon använder 
min dator och knäcker lösenordet, alltid en viss risk vid hantering av personuppgifter, ja om 
någon får tag i fil och lösenord. 
 
På en skala mellan 1 och 6 fick respondenterna även ange vilket förtroende de ansåg sig ha för 
e-legitimation, enligt tabellen nedan. 
 
Tabell 5; Angivet förtroende för e-legitimation  

Utgivare Procent Antal 
1 - Jag har inget förtroende alls 0% 0 
2 3,3% 3 
3 6,5% 6 
4 23,9% 22 
5 35,9% 33 
6 - Jag har stort förtroende 30,4% 28 

 
 
Fråga 10-19 var alla Ja/Nej-frågor som behandlar förtroendepåverkande orsaker. I genomsnitt 
har 93,7% svarat Ja. Resultatet av dessa frågor ses tillsammans i tabellen nedan. 
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Tabell 6; Förtroendepåverkande orsaker enligt fråga 10-19 

 Ja Nej 
Fråga Procent Antal Procent Antal 
Tycker du att den bank/organisation som utfärdat din e-
legitimation har ett förtroendeingivande varumärke? 97,8% 90 2,2% 2 

Var det lätt att skaffa e-legitimation? 95,7% 88 4,3% 4 
Är det lätt att använda e-legitimation? 90,2% 83 9,8% 9 
När du skaffade e-legitimationen, fick du information om vad 
e-legitimation är och hur den används? 92,4% 85 7,6% 7 

Tycker du att e-legitimationen är tillräckligt säker för att 
användas som identifiering via Internet? 90,2% 83 9,8% 9 

Kan du lätt få kontakt med den bank/organisation som utfärdat 
din e-legitimation vid eventuella frågor eller problem? 95,7% 88 4,3% 4 

Tror du att det finns tillräcklig teknisk kompetens hos den 
bank/organisation som utfärdat din e-legitimation för att lösa 
de problem som kan uppstå? 

85,9% 79 14,1% 13 

Har du positiva erfarenheter av den bank/organisation som 
utfärdat din e-legitimation sedan tidigare? 96,7% 89 3,3% 3 

Litar du på att den bank/organisation som utfärdat din e-
legitimation kan skydda din personliga information på ett 
säkert och legalt sätt så att den inte hamnar i orätta händer? 

94,6% 87 5,4% 5 

Har den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation 
avtal och riktlinjer som du måste godkänna och följa? 97,8% 90 2,2% 2 

 
 
På fråga 20 fick respondenterna kryssa för tre orsaker som de ansåg hade störst betydelse för 
deras förtroende för e-legitimation, vilket kan ses i tabellen nedan. Totalt antal svar är 276, 
det vill säga 92st som gett 3 orsaker var. 
 
Tabell 7; Förtroendepåverkande orsaker med störst betydelse 

Orsak Procent Antal 
Varumärket hos den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation 48,9% 45 
Lätt att skaffa e-legitimation 28,3% 26 
Lätt att använda e-legitimation 48,9% 45 
Information om vad e-legitimation är och hur den används 15,2% 14 
E-legitimationens säkerhet som identifiering via Internet 51,1% 47 
Möjligheten att få kontakt med den bank/organisation som utfärdat din e-
legitimation om man har frågor eller problem 10,9% 10 

Teknisk kompetens hos den bank/organisation som utfärdat din e-
legitimation för att lösa de problem som kan uppstå 17,4% 16 

Tidigare erfarenheter av den bank/organisation som utfärdat din e-
legitimation 29,3% 27 

Den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation kan skydda din 
personliga information på ett säkert och legalt sätt så att den inte hamnar i 
orätta händer 

37,0% 34 

Den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation har avtal och riktlinjer 
som måste godkännas och följas 13,0% 12 

 
  
I fråga 21 får respondenterna fylla i om det finns någon annan orsak som påverkar deras 
förtroende för e-legitimation. 6,5% (6) anser det, och har fyllt i följande kommentarer: 
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Behov av att få information från skatteverket, brist på rön om knäckbarhet, jag har inte 
lyckats få det att fungera än, vad andra säger och vad som skrivs i olika datatidsskrifter, det 
beror mest på de tjänster som godkänner e-legitimation känslig information som 
patientjournaler kanske inte behöver göras tillgängliga med e-legitimation eftersom risken för 
integritetsbrott är stor, positivt om en erkänd organisation har utvecklat tekniken bakom e-
legitimation. 
 
Om det finns tjänster som respondenten ur ett säkerhetsperspektiv inte anser sig vilja utföra 
med sin e-legitimation, fanns det under fråga 22 möjlighet att kryssa för de alternativ som 
stämmer överens med deras uppfattning. Se tabell nedan. Antal som inte kryssat för något 
alternativ är 65,2% (60).  
 
Tabell 8; E-tjänster som respondenter ej vill utnyttja ur ett säkerhetsperspektiv 

E-tjänst Procent Antal 
Flyttanmälan 1,1% 1 
Ändra i deklarationen 2,2% 2 
Skriva ut personbevis 7,6% 7 
Kontrollera pensionspengar och prognoser 3,3% 3 
Ansöka om pension 7,6% 7 
Sköta studielån via CSN 5,4% 5 
Kontrollera skattekontot / ansöka om skattejämkning 2,2% 2 
Anmäla sjukt barn, föräldrapenning 4,3% 4 
Starta företag 29,3% 27 
Visa uppgifter om ditt fordon / ställa av / ställa på 1,1% 1 

 
 
De respondenter som under fråga 5 uppgav att de inte hade e-legitimation har under fråga 23 
angivit vilken/vilka anledningar som legat till grund för att de inte införskaffat e-legitimation. 
Vilket visas i tabellen nedan. 
 
Tabell 9; Anledningar till att inte inneha en e-legitimation 

Anledning Procent Antal 
Visste inte att e-legitimation fanns 9,2% 10 
Besvärligt att skaffa e-legitimation 10,1% 11 
Dyrt att skaffa e-legitimation 3,7% 4 
Svårt att använda e-legitimation 3,7% 4 
Bristfällig information om vad e-legitimation är och hur den används 41,3% 45 
Tycker inte att e-legitimation som identifiering via Internet är tillräckligt 
säkert 8,3% 9 

Dåliga tidigare erfarenheter med känslig/personlig information via Internet 1,8% 2 
Litar inte på att utfärdaren av e-legitimation kan skydda min personliga 
information på ett säkert och legalt sätt 9,2% 10 

Har inget behov av e-legitimation 55,0% 60 
Annat 11,9% 13 

 
De som svarade annat har skrivit följande: 
Ej folkbokförd i Sverige, har inte blivit av, har inte satt mig in i vad det är, jag är en slacker, 
jag har inte ids skaffa det, jag har inte orkat, vet inte hur man går tillväga, har inte kommit 
mig för, lat, datorn krånglade vid installation av e-legitimation, har inte kollat upp hur man 
skaffar, har ej tagit mig tid, har inte blivit av. 
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6. Analys 
I detta kapitel går vi igenom och analyserar resultatet från vår undersökning. Under tre olika 
analysdelar; allmänna frågor, e-legitimation samt förtroendefrågor, kommer vi att gå djupare 
in i undersökningen för att belysa och beskriva olika intressanta samband och resultat. 
Analysen kommer vi även att koppla till tidigare presenterad teori. 
 

6.1. Kön och åldersfördelning 
I denna kategori kommer frågor om kön och ålder att presenteras, med syftet att demografiskt 
kunna placera våra respondenter. 
 
Av 201 svarande var 101 (50,2%) kvinnor och 100 (49,8%) män. Denna väldigt jämna 
könsfördelning är förstås positiv för undersökningen, då den ger en god bild av verkligheten 
och dessutom legitimitet vid könsuppdelade analysfrågor. Av de 92 svarande som hade e-
legitimation var siffrorna istället 54,3% män och 45,7% kvinnor. 
 
För att ge en bättre bild av åldersfördelningen i förhållande till uppsatsens syfte jämförs det 
totala antalet svarande (stapel till vänster) med både antalet som känner till e-legitimation 
enligt fråga 3 (stapel i mitten) och de som faktiskt har e-legitimation enligt fråga 4 (stapel till 
höger).  
 
Diagram 1; Åldersfördelning hos respondenter; alla respondenter, de som känner till e-legitimation samt de som 
har e-legitimation 

 
Som vi kan se i de vänstra staplarna har vi nått mestadels yngre respondenter, där åldrarna 18-
30 är väl representerade. Denna åldersfördelning är inte förvånande och beror sannolikt på att 
populationen varit studenter samt det sätt vi valt att distribuera enkäten på.  
 
De mittersta staplarna presenterar de som känner till e-legitimation, vilket presenterar en 
snarlik fördelning som föregående jämförelse, men med en liten förskjutning mot högre 
snittålder. 
 
De högra och sista staplarna presenterar de som har en e-legitimation, och här kan vi se en 
markant förändring av åldersfördelning, där bara 36,7% av de tillfrågade i åldersgruppen 18-
24 har e-legitimation, mot 54,0% av gruppen 25-30, 56,7% av gruppen 31-40 och 50% av de 
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övriga äldre grupperna. Av detta kan vi se att användningen av e-legitimation ökar 
procentuellt sett med ålder, med en kulm vid 31-40-åringar som är de procentuellt mest 
representerade användarna. Diagrammet visar även att antalet som innehar e-legitimation är 
tämligen jämnt fördelat mellan ålderskategorierna 18-24, 25-30 och 31-40, vilket ger ett bra 
underlag för att kunna säga vad unga människor i Sverige baserar sitt förtroende för e-
legitimation på. 
 
Anledningen till detta är sannolikt att många e-tjänster som kräver e-legitimation indirekt 
riktar sig till människor i yngre medelåldern och uppåt, exempelvis försäkringskassans 
föräldrarelaterade tjänster och skatteverkets e-tjänster rörande deklaration och 
företagsärenden, eftersom de som utnyttjar dessa troligen är 25 år eller äldre. 
 

6.2. E-legitimation 
Vi tycker att det är intressant att så många, hela 89,1% av respondenterna, vet vad en e-
legitimation är. Det är mer än vad vi har sett i undersökningar som gjorts tidigare, till exempel 
när skatteverket gjorde en undersökning i maj 2005 då siffran var 50%.71 En orsak till den 
höga siffran kan vara, som vi tog upp i kapitel 2.2.4 Kritik till urval, att enkäten skickats till 
människor med stor datorvana. En annan orsak kan kanske vara att några valt att inte svara 
när de sett att undersökningen handlar om e-legitimation just på grund av att de inte vet vad 
det är och på så vis bidragit till en högre procentandel som vet vad det är. Den enkla 
beskrivningen av e-legitimation som finns med i enkäten kan förstås också ha ökat andelen 
som säger sig veta vad det är. 
 
Att det är 45,8% som har en e-legitimation tycker vi är ett högt värde då det i maj 2005 fanns 
cirka 500.000 aktiva användare av bankID, som är den vanligaste formen av e-legitimation, i 
Sverige.72 Det visar att många studenter faktiskt känner till och har en e-legitimation, som vi 
skrev i kapitel 2.2.3 Urval. 
 
När det gäller vem som har utfärdat e-legitimationen har Föreningssparbanken en mycket stor 
andel, 50,0%. Förklaringen till detta vet vi inte riktigt men det mest troliga är att de har andra 
ärenden i banken. Varför en stor andel studenter använder föreningssparbanken och inte andra 
banker har vi inget direkt svar på. Det skulle kunna vara faktorer som till exempel bra 
marknadsföring eller speciella studenterbjudanden som de andra bankerna inte kan matcha. 
Att utfallet i utgivarfrågan blev så här obalanserat är olyckligt då den dåliga bredden leder till 
att vi inte kan dra paralleller eller knyta samband till utgivare. 
 
Precis som det togs upp i inledningen av uppsatsen stödjer vår undersökning påståendet att e-
legitimation i form av en fil på datorn är vanligast. Hela 77,2% har ett så kallat mjukt 
certifikat medan 13,0% har ett hårt certifikat och 9,8% vet inte vad de har. Att det är 9,8% 
som inte vet vad deras e-legitimation har för form, trots en enligt oss ganska enkel förklaring 
av begreppen, överensstämmer med några av förtroendeteorierna när det gäller det faktum att 
teknik och tekniska begrepp är svåra för användaren att förstå. 
 
Det är bara en knapp tredjedel som anger att de ser någon eller några risker med att använda 
e-legitimation. De risker som nämns är främst stöld, hackning, av själva certifikatet. Att det är 
så få som ser risker kan hänga ihop med att det finns ytterst få fall, av riskkaraktär, som har 

                                                 
71 Halva svenska folket känner till E-legitimation, 2006 
72 Över en halv miljon använder BankID, 2006 
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blivit kända för allmänheten. Många kanske inte tänker på vad som skulle kunna hända om e-
legitimationen hamnar i fel händer. Till exempel kan någon utföra brott på Internet i någon 
annans identitet. Detta är väldigt allvarligt eftersom e-legitimationen, precis som vi skrev i 
kapitel 3 E-legitimation, bygger på PKI, det vill säga att man inte kan neka till handlingar 
efteråt. Det betyder i sin tur att man måste kunna bevisa att någon stulit eller kopierat e-
legitimationen. Det här är kanske allvarligare än vad många människor idag förstår.  
 

6.3. Förtroende 
Under detta avsnitt kommer vi att presentera en analys av förtroende för e-legitimation, som 
är själva kärnan i denna uppsats. Många frågor kommer att jämföra förtroendet för e-
legitimation mellan olika grupper i resultatet, vilket blir möjligt med hjälp av medelvärden. 
Detta beräknas genom att summera det totala värdet av det angivna förtroendet, där 
graderingen är 1 till 6, och dela med det totala antalet respondenter för den specifika gruppen 
som undersöks. Genom att jämföra dessa medelvärden med varandra kan utmärkande data 
presenteras och diskuteras. Medelvärdet för alla respondenter som innehar en e-legitimation 
är 4,84. 
 

6.3.1. Upplevd Internetsäkerhet mot förtroende för e-legitimation 
Vi presenterar respondentens syn på Internetsäkerhet när det handlar om att använda känsliga 
ekonomiska eller personliga uppgifter, där svaret 1 är att de inte anser det vara säkert alls, och 
6 att de anser det vara säkert. Resultatet av denna fråga kan dessutom delas upp i de som har 
e-legitimation (92 stycken), och de som inte har e-legitimation (109 stycken). Vi visar även 
vilket förtroende respondenten anser sig ha för e-legitimation, på skalan 1 till 6, där 1 är inget 
förtroende och 6 är stort förtroende. De som svarat på denna fråga är bara de som innehar en 
e-legitimation (92 stycken). I nedanstående diagram har vi ställt dessa tre resultat mot 
varandra. 
 

Diagram 2; Respondenternas angivna förtroende för e-legitimation samt uppfattning om Internetsäkerhet 
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Vi ser tydligt att de vänstra och mittersta staplarna uppvisar liknande resultat genom hela 
diagrammet, vilket tyder på att respondenter som innehar e-legitimation anser sig ha likvärdig 
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mängd förtroende för e-legitimation som uppfattning om hur säkert Internet är för att använda 
känslig information. Medelvärdet för uppfattning om Internetsäkerhet för de som har e-
legitimation är 4,83, vilket kan jämföras med medelvärdet för angivet förtroende för e-
legitimation som är 4,84. Skillnaden är alltså ytterst marginell. 
 
Det som utmärker sig i diagrammet är de högra staplarna, de respondenter som inte har e-
legitimation. I jämförelse med de två övriga resultaten förhåller de sig mer restriktiva när det 
gäller att använda känslig information på Internet, med ett medelvärde på 4,34. Det kan peka 
på att människor med högre upplevd Internetsäkerhet är de som skaffar e-legitimation eller att 
människor som skaffat e-legitimation får en ökad uppfattning om Internetsäkerhet, till 
exempel av erfarenheter med just e-legitimation. 
 

6.3.2. Påverkan av kön och ålder 
För att kunna avgöra om kön och/eller ålder spelar någon tydlig roll gällande förtroendet för 
e-legitimation så kommer de olika gruppernas medelvärden att ställas mot varandra. 
 

Diagram 3; Medelvärdet av förtroende för e-legitimation uppdelat enligt kön och ålderskategorier 
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Enligt diagrammet ovan skiljer sig inte förtroendet för e-legitimation åt mellan de olika könen 
eller ålderskategorierna i någon särskilt utmärkande utsträckning. Det intressanta är möjligen 
att skillnaden mellan mäns och kvinnors förtroende ökar med åldern, då kvinnors förtroende 
sjunker och mäns förtroende stannar på en hög nivå. Ålderskategorierna 41-50 och uppåt har 
medvetet tagits bort i denna analys då resultatet skulle bli missvisande på grund av få 
respondenter i dessa åldrar. 
 
Det totala medelvärdet för alla män är 4,98, mot alla kvinnor som är 4,67, vilket pekar på att 
män anser sig ha något större förtroende för e-legitimation. Anledningen till detta kan vara att 
e-legitimation känns tekniskt och abstrakt, där datorvana och intresse kan bidra till att 
förenkla. Att män är mera tekniskt intresserade kan då vara en anledning till att män upplever 
ett större förtroende än kvinnor. Erfarenhet kan också spela in då män ofta är den som får 
sköta det tekniska och på så vis får mer erfarenheter av det medan det för kvinnor är tvärtom, 
det vill säga att när de blir äldre låter de mannen sköta det tekniska och då minskar kvinnans 
erfarenhet på det området. 
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6.3.3. Påverkan av certifikattyp 
Respondenterna fick ange vilken form av e-legitimation de har, med andra ord vilken typ av 
certifikat de har. Av de tillfrågade var det 77,2% som hade Fil på datorn, 13,0% hade Fysiskt 
kort och kortläsare och 9,8% svarade Vet ej. 
 

Diagram 4; Skillnaden i förtroende för e-legitimation, beroende på typ av certifikat 
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Genom att jämföra dessa tre gruppers olika medelvärde för förtroende i diagrammet nedan ser 
vi att respondenter med certifikatet Fysiskt kort och kortläsare i genomsnitt har ett större 
förtroende än övriga e-legitimationsanvändare. Tidigare behandlad teori i kapitel 3.2.2 Hårda 
certifikat påpekar dessutom att detta certifikat anses vara det mest säkra. Detta pekar på att 
säkrare certifikat innebär större förtroende. De 9,8% som inte vet vilket certifikat de har 
stödjer teorin om att teknik är svårt att förstå och förklara, som vi påpekade tidigare under 
analysen i kapitel 6.2 E-legitimation. Detta kan även kopplas till teorin om förtroende till 
abstrakta system och osäkerhet, se kapitel 4.2 Förtroende i relation till risk, där konsekvensen 
är lägre förtroende. 
 

6.3.4. Påverkan av syn på risk 
Angående risker med att använda e-legitimation är det 29 stycken som svarat att de ser risker, 
varav 18 är män (36,0% av alla män) och 11 är kvinnor (26,2% av alla kvinnor). Nedan ser vi 
hur det angivna förtroendet skiljer sig mellan dem som ser risker och dem som inte ser några 
risker, uppdelat efter kön. 
 
Diagram 5; Förtroende för e-legitimation bland dem som ser/inte ser risker med användning av e-legitimation 
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Det man kan urskilja är att de som ser risker med att använda e-legitimation har mindre 
förtroende för e-legitimation än de som inte ser några risker. Det känns ganska naturligt då 
riskuppfattningar kan leda till negativa tankar eller konsekvenser, det vill säga att när man 
upptäcker att det finns en viss risk med att till exempel använda ett kreditkort på Internet blir 
man mer negativt inställd till att använda just kreditkortet eller till och med slutar använda det 
helt om risken uppfattas som stor eller allvarlig. När man uppfattar risker minskas eller 
försvinner den kontroll man trodde att man hade vilket leder till att också förtroendet minskar. 
Se mer om risker i kapitel 4.2 Förtroende i relation till risk. 
 

6.3.5. Påverkan på förtroendefaktorer 
Nedan finns ett diagram som jämför de olika förtroendefaktorerna, se mer i kapitel 4.6 
Förtroendefaktorer för e-legitimation, utifrån frågorna 10-19, som alla handlar om förtroende. 
Vi har här räknat om procentsatsen för tre av förtroendefaktorerna; Navigering, Information 
och Teknik, eftersom de togs upp i två frågor vardera. Navigering i frågorna 11 och 12, 
Information i frågorna 13 och 15 samt Teknik i frågorna 14 och 16. Detta har vi gjort för att få 
ett medelvärde för alla förtroendefaktorerna. Diagrammet visar alltså hur stor andel av de 
respondenter, som angett att de har e-legitimation, som har svarat ”Ja” på frågorna 10-19, och 
på så vis svarat positivt till påverkan på de olika förtroendefaktorerna. Vi har i diagrammet 
även gjort en uppdelning av hur kvinnor och män har svarat. 
 
Diagram 6; Andelen respondenter, med kön som korsreferens, som svarat ”Ja” på förtroendefaktorfrågorna 
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Att alla faktorer har fått mycket positiv respons borde, enligt teorierna, tyda på ett stort 
förtroende för e-legitimation. Och som vi har presenterat ovan är förtroendet hos 
respondenterna ganska stort, ett medelvärde på 4,84 där max är 6,0. Vi tycker att det här pekar 
på att teorierna om förtroende och vår anpassning av dessa går att applicera på området e-
legitimation. Det styrks även av att det är så få, bara 6 av 92 stycken, som svarat att det finns 
någon annan orsak som påverkar deras förtroende för e-legitimation. Mycket positiv påverkan 
kan också bero på att det är så få som ser risker och att de därigenom upplever e-legitimation 
som säkert med konsekvensen högre förtroende. 
 
Teknikfaktorn är den som är lägst bland faktorerna, speciellt bland män. Frågan där flest män 
svarade nekande var, Tror du att det finns tillräcklig teknisk kompetens hos den 
bank/organisation som utfärdat din e-legitimation för att lösa de problem som kan uppstå? 
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Just den frågan är väldigt utstickande eftersom 24,0%, 12 av 50, av männen inte tror att deras 
utgivare av e-legitimation kan lösa de tekniska problem som kan uppstå. Det kan bero på att 
de har stött på tekniska problem hos banken tidigare vilket gör att de inte tror på den tekniska 
kompetensen hos bankpersonalen. Detta är olyckligt för banken då det förmodligen leder till 
ett lägre förtroende hos användaren. Det skulle kunna undvikas genom att banken går ut med 
att de har en god teknisk kompetens alternativt att de anlitar teknikkonsulter och marknadsför 
detta. För banken kan detta dock vara svårt eftersom de hanterar väldigt känslig information 
om deras kunder och kanske inte vill blanda in andra parter i informationsförloppet. 
 

6.3.6. Utmärkande förtroendefaktorer 
Här kommer vi att analysera hur viktiga de olika förtroendefaktorerna är utifrån olika 
korsreferenser, baserat på svaren till frågan, Kryssa för de tre faktorer som har störst 
betydelse för ditt förtroende för e-legitimation. Även här har vi räknat om svarsalternativen så 
att förtroendefaktorerna får ett värde, trots att vissa tas upp i två olika svarsalternativ. Dessa 
analyser baseras på dem som innehar en e-legitimation, 92 stycken. I diagrammet nedan ser vi 
först svaren för hela gruppen.  
 

Diagram 7; De viktigaste förtroendefaktorerna enligt innehavare av e-legitimation 
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Vi kan här se att det är tre förtroendefaktorer som skiljer sig från mängden. Den mest 
betydelsefulla förtroendefaktorn är Varumärke, där näst intill hälften av respondenterna, 
48,9%, anser att den är en av de tre som har störst betydelse. De två minst betydelsefulla är 
Information och Avtal, som endast har 13,0% svarsfrekvens vardera. De övriga fyra 
förtroendefaktorerna har en relativt jämn fördelning med svarsfrekvens på 30-40%. 
 
Att varumärket är så betydelsefullt kan bero på att det är den främsta symbolen för en utgivare 
och något som binder samman den kunskap och erfarenhet som respondenterna bär på. Att det 
dessutom generellt sett är banker som är de vanligaste varumärkena bakom e-legitimationer 
kan även det vara en orsak till betydelsen av den förtroendefaktorn. Att avtal och information 
ses som minst betydelsefulla kan bero på den formalitet som omger dessa delar. Inte sällan 
handlar avtal undertecknade på nätet om att kryssa för en ruta att man godkänt den finstilta 
text som står, och det är heller inte sällan som dessa förbises som något man accepterar men 
inte lägger något intresse i att ta del av. 
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Trots variationerna i grad av betydelse så har ändå samtliga förtroendefaktorer angetts som en 
av de tre viktigaste orsakerna till påverkan av förtroende av minst 13% av respondenterna, 
vilket visar att alla är viktiga och legitimerar vår teorianpassning, se kapitel 4.6, 
Förtroendefaktorer för e-legitimation. 

Diagram 8; De viktigaste förtroendefaktorerna, med åldersgruppering, enligt innehavare av e-legitimation 
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I ovanstående diagram ser vi hur svarsfrekvensen är fördelad när respondenterna delats upp 
enligt ålderskategorier. Som det tydligt framgår av diagrammet så finns det olika 
förtroendefaktorer som sticker ut för de olika ålderskategorierna. För gruppen 18-24 ligger 
tyngdpunkten vid förtroendefaktorerna Varumärke och Navigering. För gruppen 25-30 är det 
istället Varumärke och Erfarenhet som spelar störst roll. För den tredje gruppen, 31-40, är det 
Varumärke och Tillförlitlighet. Den gemensamma faktorn för alla tre grupper är förstås 
förtroendefaktorn Varumärke, vilket tydliggjorts i diagram 7. Att nästkommande viktigaste 
förtroendefaktor skiljer sig så tydligt mellan de tre grupperna är dock intressant. Genom att 
bortse från förtroendekategorin Varumärke får vi istället en uppdelning mellan 
åldersgrupperna på följande sätt; 18-24 – Navigering, 25-30 – Erfarenhet och 31-40 – 
Tillförlitlighet, vilket ger en tydligare bild av att orsaker till vad som påverkar förtroende för 
e-legitimation kan bero på ålder. Detta kan möjligen spegla generationskulturen, då gruppen 
18-24 kanske är mer vana vid att basera förtroende på funktionella orsaker, mot 31-40 åringar 
som kan bära på en tydligare teknisk skepsis eftersom de inte växt upp med exempelvis 
Internet och dess möjligheter som yngre människor idag.   
 
 Även här har vi valt att bortse från ålderskategorierna 41-50 och uppåt, då den låga 
svarsfrekvensen skulle ge missvisande resultat. 
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Diagram 9; De viktigaste förtroendefaktorerna, med könsuppdelning, enligt innehavare av e-legitimation 
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Vid jämförelse mellan könen i diagrammet ovan kan vi se att män tycker att Varumärke och 
Navigering har störst betydelse för deras förtroende medan kvinnor tycker att Varumärke och 
Tillförlitlighet har störst betydelse. Vi ser även att kvinnor lägger en betydligt större vikt vid 
Avtal än vad män gör. Detta kan möjligen bero på att kvinnor är mer noggranna och 
säkerhetstänkande när det gäller att hantera känsliga uppgifter på Internet, vilket stämmer 
överens med kapitel 6.3.2 Påverkan av kön och ålder där det påvisas att kvinnor generellt sätt 
har ett lägre förtroende för e-legitimation. Precis som den generella framställningen har 
Information och Avtal en mindre betydelse för förtroendet än övriga förtroendefaktorer. 
 

Diagram 10; De viktigaste förtroendefaktorerna, uppdelat efter certifikat, enligt innehavare av e-legitimation 
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I diagrammet ovan visar det sig att det finns stora skillnader som är intressanta att ta upp. Sett 
över alla förtroendefaktorerna så hänger Fil på datorn ihop med Vet ej medan Fysiskt kort och 
kortläsare har en lite annorlunda svarsbild. Vi kommer inte att lägga någon större vikt vid 
dem som har angett Vet ej, då det är osäkert vilket certifikat de har även om resultatet ger en 
fingervisning om att Fil på datorn är det mest troliga. Även i detta samband, precis som det 
generella, ser vi att förtroendefaktorerna Information och Avtal har en mindre betydelse, med 
undantaget att de med Fysiskt kort och kortläsare anger Information och Navigering som 
minst betydelsefulla. De viktigaste förtroendefaktorerna för de med Fysiskt kort och 
kortläsare är Tillförlitlighet, Teknik och Erfarenhet medan de med Fil på datorn har angett 
Varumärke, Navigering, Teknik och Tillförlitlighet som sina mest betydelsefulla 
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förtroendefaktorer. Tillförlitlighet, att utgivaren av e-legitimationen kan skydda personlig 
information på ett säkert och legalt sätt så att den inte hamnar i orätta händer, är alltså en av 
de viktigaste förtroendefaktorerna hos de tre grupperna. Oavsett certifikat är det alltså viktigt 
att man kan lita på att utgivaren inte förlorar, publicerar eller säljer personlig information om 
sina kunder. Att de med Fysiskt kort och kortläsare inte tycker att Varumärke är lika viktigt 
kan bero på att de har fått vända sig till en annan utgivare än den de först vände sig till. Det 
var, fram till nyligen, inte speciellt många banker som gav sina kunder möjlighet att skaffa e-
legitimation på ett hårt certifikat vilket kan ha föranlett att man fått gå till en utgivare som 
man kanske inte har lika stort förtroende för bara för att få ett hårt certifikat. De tycker istället 
att Teknik och Erfarenhet är viktigt, det vill säga att tekniken bakom kortet och kortläsaren 
fungerar, att man kan få hjälp om det blir problem och att det har fungerat bra så här långt. De 
med mjukt certifikat anger istället att Navigeringen är viktig, det vill säga att det ska vara lätt 
att både skaffa och använda sin e-legitimation vilket känns naturligt då man slipper trassla 
med till exempel en kortläsare. 
 
När vi undersökte om riskmedvetenhet spelar in vad gäller vilka faktorer som har störst 
betydelse för förtroendet för e-legitimation märkte vi att det var nästan samma kurva som den 
generella, väldigt små avvikelser. Detta gjorde att vi inte fann det intressant att analysera 
vidare eller presentera ett diagram angående riskmedvetenhet i förhållande till viktiga 
förtroendefaktorer. Med analysen till grund kan vi dock säga att riskmedvetenhet påverkar 
förtroendet men det har ingen inverkan på vilka faktorer som förtroendet byggs på. 
 

6.3.7. Tjänster som ur ett säkerhetsperspektiv inte används 
När det gäller tjänster som respondenterna har sagt sig inte vilja använda med e-legitimation, 
ur ett säkerhetsperspektiv, är det främst en tjänst som utmärker sig, nämligen Starta företag 
(29,3% eller 27 av 92 stycken). Utifrån det kan man säga att Starta företag upplevs som den 
säkerhetskänsligaste e-tjänsten som finns idag. Det kan bero på att man ser fler och större 
risker med ett företag som hamnar i fel händer jämfört med en privatperson. Vi trodde, innan 
undersökningen, att respondenterna skulle se en risk i att någon annan kan starta ett företag i 
ditt namn utan att du vet om det och sedan använda det för något illegalt men det tycks inte 
vara fallet då ingen angav att de ser den risken. Det är 60 stycken, 65,2%, av de 92 
respondenter som har e-legitimation som har angivit att de kan tänka sig att använda de 
tjänster som finns idag, genom att de inte har markerat något alternativ. Med utgångspunkt 
från detta kan man säga att ungefär två tredjedelar av respondenterna tycker det är säkert att 
använda alla tjänster medan en tredjedel är tveksamma till att starta företag på elektronisk 
väg. Resultatet på denna fråga kan också ge en fingervisning om att de flesta av e-tjänsterna 
som finns idag inte är speciellt säkerhetskänsliga för användaren och dennes personliga 
information och alltså inte kräver ett stort förtroende för att man ska använda sig av dem. Vi 
återkommer till detta resonemang i kapitel 8, Diskussion. 
 

6.3.8. Orsaker till varför respondenter inte har e-legitimation 
Alla de som inte har någon e-legitimation har angivit flera olika orsaker till varför. De två 
vanligaste orsakerna är Har inget behov av e-legitimation, 55,0%, och Bristfällig information 
om vad e-legitimation är och hur den används, 41,3%. De andra alternativen har fått en 
betydligt mindre andel, från 1,8% upp till 11,9%, där den största orsaken är Annat, som 
respondenten själv fått fylla i. De flesta anledningarna som framkommit är att man inte orkat, 
tagit sig tid eller satt sig in i hur man skaffar. Några har angett andra orsaker som till exempel 
att man inte är folkbokförd i Sverige eller att installation av e-legitimationen krånglat. 



42 

 
Av de olika orsakerna som har med förtroende att göra är det alltså flest som har angivit att 
den bristfälliga informationen har påverkat deras beslut att inte skaffa e-legitimation. 
Informationen spelar alltså en stor roll vid inskaffandet av e-legitimation men sedan har det en 
mindre betydelse för förtroendet, som vi såg i diagram 7. Informationen kan således ses som 
en startspärr för att skaffa e-legitimation. Man kan även tänka sig att alternativet Besvärligt att 
skaffa e-legitimation kan påverkas av en bristfällig information, eftersom hela 95,7% av de 
som har e-legitimation har angivit att det varit enkelt att skaffa e-legitimationen. Noterbart är 
också att 8,3% (9 stycken) angivit att de inte tycker att e-legitimation är tillräckligt säkert. Att 
det är så många som inte har ett behov av e-legitimation kan bero på att det inte finns så 
många e-tjänster än. När fler e-tjänster lanseras kommer behovet att öka och fler kommer att 
använda e-legitimation. Sammanfattningsvis kan vi säga att om det finns ett behov av att 
skaffa e-legitimation är det främst informationsbrist som påverkar förtroendet, och det kan 
leda till att man väljer att inte skaffa en e-legitimation. 
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7. Slutsats 
I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser, genom att svara på syfte och frågeställning. 
 
Syftet med denna uppsats var att förklara förtroendet för e-legitimation genom att påvisa hur 
förtroendet upplevs och påverkas. Detta anser vi oss ha uppfyllt genom den teoribaserade 
enkätundersökning vi genomfört, och kan på så vis ge svar på följande frågeställningar: 
 
• Finns det ett förtroende för e-legitimation? 

o Om så finns, vad baseras förtroendet för e-legitimation på? 
o Om inte, vad beror det på? 

 
Ja, det finns ett förtroende för e-legitimation. Utifrån de förtroendefaktorer som undersökts så 
visar det sig att alla faktorer har fått mycket positiv respons vilket, enligt teorierna, tyder på 
ett stort förtroende för e-legitimation. Utöver detta så anser sig innehavare av e-legitimation 
ha ett genomsnittligt värde på 4,84 när det gäller upplevt förtroende för e-legitimation på en 
skala mellan 1 och 6, vilket stämmer överens med och ger större trovärdighet för att resultatet 
från undersökningen av förtroendefaktorerna. Vissa skillnader mellan olika grupperingar av 
respondenter har dock upptäckts: 
 
• Män har ett marginellt större förtroende för e-legitimation än kvinnor, och skillnaden 

visar tendenser på att öka med åldern 
• De som har det mest säkra certifikatet med fysiskt kort och kortläsare har ett större 

förtroende än de som har mjuka certifikat eller de som inte vet vad de har 
• De som uppfattar risker med att använda e-legitimation har ett lägre förtroende, vilket 

stämmer överens med bakomliggande teorier 
 
Detta förtroende baseras enligt våra teorier på ett antal förtroendefaktorer, där följande tre 
faktorer ses som de mest betydelsefulla: 
 
• Varumärket hos utgivaren av e-legitimation. 
• Att det är enkelt att skaffa och använda e-legitimationen. 
• Att e-legitimationen är tillförlitlig, det vill säga att man kan lita på att känslig 

information behandlas korrekt. 
 
Även här finns vissa skillnader mellan olika grupperingar av respondenterna: 
 
• Bortsett från att varumärke är den mest betydelsefulla faktorn för förtroendet så skiljer 

sig övriga faktorer markant om respondenterna är uppdelade efter ålder. Gruppen 18-
24 anser att enkelhet att använda och införskaffa e-legitimation är viktigt för 
förtroendet, gruppen 25-30 lägger istället vikt på tidigare erfarenhet, och gruppen 31-
40 behöver känna tillförlitlighet för att uppleva ökat förtroende för e-legitimation 

• Kvinnor lägger större vikt vid att tillförlitlighet är avgörande för förtroendet, mot män 
som anser att varumärke är den avgörande faktorn 

• De som innehar ett hårt certifikat anser att tillförlitlighet är mest betydelsefullt, medan 
de som innehar ett mjukt certifikat istället ser varumärke som viktigast 
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Det finns ur ett förtroendeperspektiv en stor anledning till varför personer inte har e-
legitimation, vilken är att informationen som beskriver hur man skaffar och använder en e-
legitimation är bristfällig. Enligt förtroendeteorier är information en viktig faktor som 
påverkar förtroendet, vilket i detta fall har lett till att personer valt att inte skaffa e-
legitimation på grund av just bristfällig information. 



45 

8. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera uppsatsen och ta upp egna infallsvinklar omkring 
förtroende för e-legitimation. 
 
Vi tycker att alla de förtroendefaktorer som vi sammanställt ur olika teorier om förtroende och 
Internet påverkar förtroendet för e-legitimation. Alla dessa faktorer har fått en viss 
svarsfrekvens på frågan om de tre viktigaste faktorerna och i genomsnitt har 93,7% svarat 
positivt till påverkan på förtroendefaktorerna, samt att endast 6,5% har angett sig se 
alternativa faktorer. Som tidigare presenterats har samtliga faktorer fått mycket positiv 
respons, vilket tyder på ett stort förtroende för e-legitimation då det genomsnittliga 
medelvärdet var 4,84 av maximalt 6,0.  
 
Förtroendet för e-legitimation kan också bero på att det är få som ser risker och att de 
därigenom upplever tjänsten som säker vilket resulterar i ett högre upplevt förtroende. Att se 
risker med användandet av e-legitimation ger minskat förtroende, men det påverkar däremot 
inte de faktorer som förtroendet baseras på. En tänkbar effekt av att se risker med e-
legitimation kan vara att användaren väljer att inte utnyttja vissa tjänster. Om däremot e-
legitimationen blir stulen eller kopierad kan en obehörig använda samtliga tjänster och inte 
bara de tjänster ägaren själv utnyttjar och anser säkra. Dessutom finns det inte några 
uppmärksammade fall om att tjänsten e-legitimation har missbrukats och detta tillsammans 
med ovetskapen om riskerna med en eventuell stöld eller kopiering kan bidra till att 
förtroendet kanske är högre än vad vi tycker att det borde vara. 
 
Ytterligare en anledning till ett lågt risktänkande kan vara att många e-tjänster idag inte är 
säkerhetskänsliga nog att nämnvärt oroa sig för. Frågan är dock hur saker och ting kommer att 
se ut i framtiden. Sannolikt kommer e-legitimation att finnas kvar och förmodligen vara än 
mer utbrett med fler e-tjänster som kräver identifiering. Dessutom finns risken att betydligt 
fler säkerhetskänsliga ärenden kan bli möjliga att genomföra och det är vaksamhet inför detta 
som verkar saknas hos användare idag. 
 
Trots detta har ändå respondenterna ställt sig överlag negativa till att utföra den enligt vår 
uppfattning känsligaste e-tjänsten idag, att registrera företag med bolagsverkets e-tjänster, 
vilket ändå tyder på någon form av märkbar gräns till hur långt användaren är villig att sträcka 
sitt förtroende för e-legitimation i dagens läge. En anledning till detta kan helt enkelt vara att 
det handlar om brist på insikt om e-legitimationens potential, då det först med ett mer konkret 
exempel visar sig vad användarna anser vara riskfyllt. 
 
Vad det beträffar bortfallet i denna studie så kan det uppfattas som relativt stort; bara omkring 
20% av undersökningsgruppen svarade på enkäten. Anledningen till detta tror vi främst beror 
på att det var en elektronisk enkät där den enskilde respondenten lätt kan strunta i att 
medverka i undersökningen utan att behöva ge några rimliga skäl. Vi tror dock inte att detta 
har påverkat undersökningen i någon negativ bemärkelse; snarare är nog detta bortfall högst 
rimligt vid enkätundersökningar av elektronisk karaktär. 
 
Vi vill också notera, när vi ser utfallet, att vår undersökning är av en mer kvalitativ karaktär 
än vad som tas upp i Kapitel 2, Metod. Vi tycker att vi snarare gör en kvalitativ analys av 
olika kvantitativa mått än en renodlad kvalitativ analys. 
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Denna undersökning har förutom det resultat som tidigare diskuterats även bidragit med en 
modell för att undersöka förtroende för e-legitimation. Detta var inte något mål med 
uppsatsen, men utifrån det sätt som de tre förtroendeteorierna användes i studien så växte en 
modell fram. Detta bidrag ger möjligheten att genomföra framtida undersökningar om 
förtroende för e-legitimation på ett smidigare sätt.  
 

8.1. Förslag till framtida studier 
I en föränderlig värld som vi lever i idag har det med största sannolikhet hänt mycket på 
området elektronisk identifiering inom en 5-års period, men möjligheten att kunna identifiera 
sig elektroniskt via Internet lär vara minst lika nödvändig i framtiden. Det kan på så vis vara 
av intresse att göra om denna undersökning om ett antal år för att se om och i så fall vad som 
förändrats när det gäller förtroende för e-legitimation. 
 
Ett annat förslag till framtida studier kan även vara att undersöka hur förtroendet kan 
förändras till e-legitimationens fördel, vad utgivarna av e-legitimation och de som 
tillhandahåller e-tjänster kan göra för att öka förtroendet hos den enskilde användaren. 



47 

Källförteckning 
 
Litteratur 
 
Avdic A, 2005, Riktlinjer för rapportering, ESI, Örebro Universitet. 
 
Bryman A, 2002, Samhällsvetenskapliga metoder, Upplaga 1:2, Liber, Malmö. 
 
Collins English Dictionary, 2001, Harpercollins, Glasgow. 
 
Cardholm L, Farnes M, Halvarsson A, Lindström G, 2001, Elektroniska signaturer, 
SWEDAC, Borås. 
 
Giddens A, 1990, The consequences of Modernity, Polity/Blackwell, Cambridge. 
 
Goldkuhl G, 1998, Kunskapande, Institutionen för datavetenskap, Linköpings Universitet. 
 
Halvarsson A, Morin T, 2000, Elektroniska signaturer, Studentlitteratur, Lund. 
 
Huemer L, 1998, Trust in business relations, Borea, Umeå. 
 
Norstedt Stora Svenska Ordbok, 1995, Norstedt, Stockholm. 
 
SIG Security, 2000, Elektronisk affärssamverkan mellan företag, Studentlitteratur, Lund. 
 
Soltesz T, Lundblad N, 1998, Tilliten till den elektroniska marknaden, SITI, Kista. 
 
Svenning C, 2000, Metodboken, Upplaga 4, Lorentz, Eslöv. 
 
 
Artiklar 
 
24-timmarsdelegationen, 2005, E-legitimation för säkrare e-tjänster. 
http://www.verva.se/upload/publikationer/2005/2005_10%20E-
legitimation%20för%20säkra%20e-tjänster.pdf 
 
Anderson L, von Schéele A, 2000, Tilltro vid nyttjande av e-tjänster, D-uppsats, Ekonomiska 
institutionen, Linköpings Universitet. 
 
Cheskin Research & Studio Archetype/Sapient, 1999, eCommerce Trust Study. 
http://www.cheskin.com/cms/files/i/articles//17__report-eComm%20Trust1999.pdf 
 
Grandison T, Sloman M, 2002, Specifying and Analysing Trust for Internet Applications, 
Department of Computing, University of London. 
 
Grandison T, 2003, Trust Management for Internet Applications, Department of Computing, 
University of London. 
 



48 

Rousseau D, Sitkin S, Burt R, Camere C, 1998, Not so  different after all: A cross-discipline 
view of trust, Academy of Management Review. 
 
Skatteverket, 2005, E-legitimation och skatteverkets e-tjänster. 
http://www.skatteverket.se/download/18.6e795b103e5e045418000187/20603.pdf 
 
Ratnasingham P, 1998 [1], The importance of trust in electronic commerce, Internet Research: 
Electronic Networking Applications and Policy, Volume 8, Number 4, sidorna 313–321:  
 
Ratnasingham P, 1998 [2], Trust in web-based electronic commerce security, Information 
Management & Computer Security, Volume 6, Number 4, sidorna 162-166 
 
 
Internet 
 
Mer om 24-timmarsmyndigheten, 2006-05-03, 
http://www.knowit.se/KIT_templates/Page____1205.aspx 
 
E-legitimaton.se: Skaffa e-legitimation, 2006-04-15, 
http://www.e-legitimation.se/Elegitimation/Templates/LogolistPageTypeB.aspx?id=86 
 
Folkmängd i Sverige 1749-2003 
http://www.ams.se/documents/rapporter/2004/ohura04_3.pdf 
 
Genombrott för e-id i årets deklaration, 2006-04-03, 
http://www.idg.se/ArticlePages/200505/04/20050504085734_CS/20050504085734_CS.dbp.a
sp 
 
Elektroniska signaturer: säkrare transaktioner, 2006-04-28, 
http://www.symantec.com/region/se/resources/signatur.html 
 
Metoder för säker kommunikation, 2006-04-28, 
http://www.pts.se/internetsakerhet/Sidor/sida.asp?Sectionid=1960 
 
Halva svenska folket känner till E-legitimation, 2006-05-15 
http://www.bankid.com/BankidCom/News/051007a.htm 
 
Över en halv miljon använder BankID, 2006-05-15 
http://www.bankid.com/BankidCom/PDF/Pressrelease_BankID_050503.pdf 
 



49 

Bilaga A Enkätundersökning 

Enkätundersökning e-legitimation  
Denna enkät ingår i en C-uppsats vid Örebro universitet och handlar om förtroende för e-legitimation. 
Begreppet e-legitimation är ett samlingsnamn för hur privatpersoner kan identifiera sig via Internet och kan 
gå under namn som e-id, e-leg och bankID. 
Vi vore tacksamma om ni kunde fylla i denna enkät, där ni självklart är helt anonym. 

1. Är du man eller kvinna? 

Man 

Kvinna 
 
 
2. Hur gammal är du? 

18-24 

25-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61- 
 
 
3. Anser du att Internet är tillräckligt säkert för att till exempel använda kreditkort, Internetbank eller personliga 
uppgifter? 

1 - Nej, det är för osäkert för att använda kreditkort, internetbank eller personliga uppgifter. 

2 

3 

4 

5 

6 - Ja, det är tillräckligt säkert för att använda både kreditkort, internetbank och personliga uppgifter. 
 
 
4. Vet du vad e-legitimation är? 

Ja 

Nej 
 
 
5. Har du en e-legitimation? 

Ja 

Nej, gå till fråga 23! 
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6. Vem har utfärdat din e-legitimation? 

Föreningssparbanken 

Fristående Sparbanker 

Skandiabanken 

Länsförsäkringar 

Handelsbanken 

Ikanobanken 

Danske bank 

Nordea 

Telia 

Telia genom SEB 

Annat 

Vet ej! 
 
 
7. Vilken form har din e-legitimation? 

Fil på datorn 

Fysiskt kort och kortläsare 

Vet ej 
 
 
8. Ser du någon/några risker med att använda e-legitimation? 

Ja, nämligen  

Nej 
 
 
9. Hur upplever du att ditt förtroende till e-legitimation är? 

1 - Jag har inget förtroende alls 

2 

3 

4 

5 

6 - Jag har stort förtroende 
 
 
10. Tycker du att den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation har ett förtroendeingivande varumärke? 

Ja 

Nej 
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11. Var det lätt att skaffa e-legitimation? 

Ja 

Nej 
 
 
12. Är det lätt att använda e-legitimation? 

Ja 

Nej 
 
 
13. När du skaffade e-legitimationen, fick du information om vad e-legitimation är och hur den används? 

Ja 

Nej 
 
 
14. Tycker du att e-legitimationen är tillräckligt säker för att användas som identifiering via Internet? 

Ja 

Nej 
 
 
15. Kan du lätt få kontakt med den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation vid eventuella frågor eller 
problem? 

Ja 

Nej 
 
 
16. Tror du att det finns tillräcklig teknisk kompetens hos den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation för 
att lösa de problem som kan uppstå? 

Ja 

Nej 
 
 
17. Har du positiva erfarenheter av den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation sedan tidigare? 

Ja 

Nej 
 
 
18. Litar du på att den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation kan skydda din personliga information på 
ett säkert och legalt sätt så att den inte hamnar i orätta händer? 

Ja 

Nej 
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19. Har den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation avtal och riktlinjer som du måste godkänna och följa? 

Ja 

Nej 
 
 
20. Kryssa för de tre faktorer som har störst betydelse för ditt förtroende för e-legitimation. 

Varumärket hos den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation 

Lätt att skaffa e-legitimation 

Lätt att använda e-legitimation 

Information om vad e-legitimation är och hur den används 

E-legitimationens säkerhet som identifiering via Internet 

Möjligheten att få kontakt med den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation om man har frågor eller problem 

Teknisk kompetens hos den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation för att lösa de problem som kan 
        uppstå 

Tidigare erfarenheter av den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation 

Den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation kan skydda din personliga information på ett säkert och legalt 
        sätt så att den inte hamnar i orätta händer 

Den bank/organisation som utfärdat din e-legitimation har avtal och riktlinjer som måste godkännas och följas 
 
 
21. Finns det någon annan orsak som påverkar ditt förtroende för e-legitimation? 

 
 
 
22. Finns det tjänster som du inte skulle använda med e-legitimation, ur ett säkerhetsperspektiv? 
(Kryssa i alla de alternativ som stämmer överens med din uppfattning.) 

Flyttanmälan 

Ändra i deklarationen 

Skriva ut personbevis 

Kontrollera pensionspengar och prognoser 

Ansöka om pension 

Sköta studielån via CSN 

Kontrollera skattekontot / ansöka om skattejämkning 

Anmäla sjukt barn, föräldrapenning 

Starta företag 

Visa uppgifter om ditt fordon / ställa av / ställa på 
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23. Om nej på fråga 5: Har någon av följande anledningar påverkat ditt beslut att inte skaffa e-legitimation?  
(Kryssa i alla de alternativ som stämmer överens med din uppfattning.) 

Visste inte att e-legitimation fanns 

Besvärligt att skaffa e-legitimation 

Dyrt att skaffa e-legitimation 

Svårt att använda e-legitimation 

Bristfällig information om vad e-legitimation är och hur den används 

Tycker inte att e-legitimation som identifiering via Internet är tillräckligt säkert 

Dåliga tidigare erfarenheter med känslig/personlig information via Internet 

Litar inte på att utfärdaren av e-legitimation kan skydda min personliga information på ett säkert och legalt sätt 

Har inget behov av e-legitimation 

Annat:  
 

 
 


