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Förord 

Denna studie motsvarar 15 högskolepoäng och är ett examensarbete på C-nivå i 

Systemvetenskap, utfört vid Luleå Tekniska Universitet. Vi vill tacka alla parter som 

bidragit med sitt stöd under dels denna studie, men även under hela den 

systemvetenskapliga utbildningen; allt från handledare och programkoordinatorer till 

vänner och familj. En vis individ sade en gång “Ingen nämnd, ingen glömd”, och med 

det lämnar vi över till det faktiska innehållet i denna uppsats. 

  

Luleå den 1:a juni 2012, 

  

  

  

Karl Lindmark & Stefan Johansson 
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Sammanfattning 

Då dagens samhälle mer och mer styrs av någon form av informationssystem, ställs 

det också krav på att medborgarna numera även ska kunna identifiera sig i den 

digitala världen. Samhällskritiska tjänster som adressändring, bankärenden och 

deklaration har förflyttats in i den digitala världen i besparingssyfte då företag och 

verksamheter söker effektivare och mer lönsamma lösningar för dess verksamheter, 

och säker identifikation blir således viktigt för framtidens handel via elektroniska 

tjänster. Det är inte bara själva identifieringen som är av vikt för processen, utan 

även hur en identitet kan säkerställas på så vis att det verkligen är rätt person som 

döljer sig bakom den elektroniska identiteten. Utifrån detta ämnas denna rapport 

påvisa huruvida det faktiskt finns någon användbarhetsrelaterad problematik med 

den nuvarande e-legitimationen. 

 

För att ge svar på den forskningsfråga och uppfylla studiens syfte kommer en 

deduktiv ansats att antas i rapporten. Denna ansats sker med hjälp av en 

enkätundersökning med både kvantitativa såväl som kvalitativa inslag, och slutligen 

utmynnar detta i att forskningsfrågan besvaras. 

 

Nyckelord: E-legitimation, användbarhet 
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Abstract 

As today’s society is moving towards greater information technology integration it’s 

created a demand for the citizens to be able to identify themselves in the digital 

world. Critical services as changing their living address, banking and tax handling 

have been introduced into the digital world as a viable and cost-efficient measure for 

companies are looking to generate higher profits based on the chosen solutions, and 

a secure procedure to identify users are therefore an important improvement for the 

future services over the wire. It’s not just the identification itself that is crucial for the 

process, but also how an identity can be verified in a way that it really is the right 

person that hides behind the electronic identity. With this as base the report sets out 

to shed light on the subject, and answer the question regarding if there is any 

usability related issues with the current e-identity. 

 

To be able to answer the research question, as well as fulfill the objectives set out, a 

deductive approach will be used in the thesis. This approach is done using a survey 

with both quantitative as well as qualitative questions and it will all result in the 

research question being answered. 

 

This thesis is written in Swedish. 

 

Keyword: E-ID, usability 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I takt med att datoranvändningen växer explosionsartat i dagens samhälle 

(Statistiska Centralbyrån, 2012) ställs det högre och högre krav på leverantörer av 

olika IT-tjänster, framförallt sett till drift- såväl som säkerhetsaspekten av det hela. 

Numera kan samhällets medborgare använda sina nätverksuppkopplade enheter till 

att göra allt från att läsa nyheter till att beställa varor och tjänster via nätet, och även 

utföra kritiska aktiviteter såsom bankärenden och deklaration (Statistiska 

Centralbyrån, 2012). De sistnämnda aktiviteterna ställer höga krav på att det är rätt 

person befinner sig på andra sidan av skärmen, och således finns ett behov av ett 

säkert sätt att legitimera denne. 

 

Ett krav som ställs på dagens lösningar är att de ska tillgodose individens behov av 

en unik identitet i det digitala mediet. Befolkningen i 2000-talets digitala värld 

genomför allt oftare handel och utbyte av varor och tjänster likt det verkliga livet 

(Statistiska Centralbyrån, 2012), och således blir även behovet av trygghet och 

reliabilitet under informationsutbytet större än någonsin. I enighet med detta skall 

denna verifikation även ske lätt och smidigt då den digitala världen korsar många 

olika system och plattformar, och kräver således en implementering som upplevs 

vara överskådlig och enkel för användaren att bruka. Samtidigt måste lösningarna 

självklart även klara majoriteten av alla de säkerhetskrav och specifikationer som 

ställs på den sett ur den tekniska- såväl som användbarhetsaspekten. 

 

I nuläget finns det en rad snarlika lösningar som behandlar just identitetsverifiering, 

och dessa går under det kollektiva namnet elektronisk legitimation (e-legitimation). 

Alldeles för ofta betraktas dessa som bristfälliga och kontraproduktiva på grund av 

dess ineffektiva genomförande. Thoresson (2010) belyser detta faktum och skriver 

att den nuvarande implementeringen av e-legitimation dras med flera brister; dels 

uppstår en hög kostnad för den producent som planerar att erbjuda dess användare 

identifiering av detta slag, men även den problematiken att e-legitimationen i sig inte 

fungerar på samtliga tekniska plattformar. Avslutningsvis skriver även E-

delegationen (2009) att vissa problem finns med den existerande lösningen, 

däribland att det inte finns något stöd mobilitet då de mjukvarubaserade certifikaten 

oftast inte kan användas på exempelvis arbetsplatser, publika datorer och därmed 

även övrig elektronisk utrustning som inte tillåter eller stödjer den erfordrade 

programvaran. 
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1.2. Problemdiskussion 

På senare tid har tillgängligheten till samhällsrelaterade tjänster på Internet sett en 

markant ökning inom den offentliga sektorn, där medborgare numera kan ta del av 

flertalet samhällskritiska resurser oberoende av öppettider och geografisk position - 

ett koncept som i Sverige kallas för 24-timmarsmyndighet, eller “e-governance” på 

en global nivå (Nyberg & Oja, 2005). Likt det traditionella samhället ställs det dock 

höga krav på att det ska finnas en i stort sett felfri metod att legitimera, och således 

även kunna identifiera och autentisera landets invånare för åtkomst mot dessa e-

tjänster (Rössler, Posch & Hayat, 2008). Den metod som tagits fram för att lösa 

denna problematiska situation går under namnet e-legitimation, och är en metod 

som ämnar styrka individens identitet likt ett ID- eller körkort i den fysiska världen (E-

legitimation.se, 2012). 

  

E-legitimation är i det moderna samhället applicerbart på i stort sett de flesta 

områden som kan tänkas finnas inom ett e-samhälle, däribland ekonomiska såväl 

som hälsorelaterade ärenden som inte kräver någon mänsklig handläggning. I och 

med att individens identitet och samhällsbundna information är av känslig natur 

infinner sig ett stort behov av god säkerhet vid elektronisk legitimering, på en tjänste- 

såväl som individnivå (Rössler, Posch & Hayat, 2008). Studier belyser dock det 

faktum att det ofta finns en korrelation mellan säkerhet och användbarhet; hög 

säkerhet härleder ofta låg användbarhet i form av hög abstraktion mot användare, 

och hög användbarhet kan även det härleda låg säkerhet (Crawford, 2011). Låg 

användbarhet bidrar till en minskad acceptans bland användarna, och således 

minskar även användningen - ett faktum som ställer krav på att e-legitimationen 

måste förhålla sig till en balanserad nivå av användbarhet och säkerhet för att fylla 

sitt syfte (Davis, 1989). På senare tid har det framförts förslag på nya 

identitetshanteringsmodeller som ämnar förbättra användarupplevelsen, men dessa 

förslag gynnar användaren minimalt, i samma veva som en relativt hög ökning av 

komplexitet uppstår hos tjänsteleverantörerna (Jøsang & Pope, 2005). 

1.3. Syfte 

Studien ämnar identifiera vilken eventuell problematik som föreligger med dagens 

variant av e-legitimation, och på så vis påvisa huruvida det i dagsläget faktiskt finns 

användbarhetsrelaterad problematik i de nuvarande implementeringarna.  

1.4. Forskningsfråga 

Finns det någon användbarhetsrelaterad problematik med den nuvarande 

implementeringen av elektronisk legitimation? 
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1.5. Avgränsningar 

I denna studie av e-legitimation sker en avgränsning till att diskutera de olika 

möjligheterna som finns runt omkring e-legitimation, som innefattar bättre 

användbarhet än dagens varianter av denna implementering. Samtidigt skall dock 

diskussionen förhålla sig till en god balans mellan säkerhet och användbarhet, på så 

vis att nivån av komplexitet inte blir för hög att användandet uteblir (Davis, 1989; 

Yee, 2008) - eftersom en hög grad av säkerhet efterfrågas av e-legitimationen 

föreligger en viss sådan risk. Avgränsning inom denna rapport har bestämts att vara 

inom ramen för användarens perspektiv då resultatet kommer att grunda sig ur den 

empiri som tagits fram med hjälp av studiens enkätundersökning, såväl som den 

teoretiska referensram som finns att tillgå. 
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2. Teori 

Den teoretiska referensram som återfinns i detta avsnitt återspeglar det som anses 

vara relevanta teorier för denna studie. Inledningsvis studeras ett fåtal för studien 

essentiella begrepp, för att sedan uppvisa hur den traditionella legitimeringen 

fungerar i praktiken. Efter detta sker en djupdykning inom begreppet användbarhet, 

där det på en generell nivå definieras för att i slutändan utmynna i en rundvandring 

kring problematiken mellan användbarhet kontra säkerhet. 

2.1. Vad är en identitet? 

Inledningsvis bör en koppling mellan termen identitet och legitimation ske på så vis 

att en identitet verifieras med hjälp av en legitimation. Jøsang & Pope (2005) 

definierar en identitet på följande sätt: 

  

“An identity is a representation of an entity in a specific application domain. 

For example, the registered personal data of a bank customer, and possibly 

also the customer’s physical characteristics as observed by the bank staff, 

constitute the identity of that customers within the domain of that bank. 

Identities are usually related to real world entities. Typical real world entities 

are people or organizations.” 

  

Fritt översatt innebär det att Jøsang & Pope (2005) definierar en identitet som en 

representation av en entitet inom valt område, och oftast representerar en identitet 

någonting som är verkligt på någon nivå; stereotypiska entiteter tagna ur 

verkligheten är oftast människor eller organisationer. Tilläggas bör dock att i den 

aktuella studien är det så kallade tillämpningsområdet, “application domain”, ovan 

inte nödvändigtvis en bank, utan bör snarare ses som samhället i stort där 

medborgarnas information finns tillgänglig inom dess ramar. 

 

Oxford University Press (2012) definierar den engelska motsvarigheten till 

legitimation, “identity card”, enligt följande: 

  

“A card carrying the holder’s photograph, name, date of birth, and other 

personal details, serving as official proof of their identity.” 

  

Det som för analysen kan anses vara den viktigaste aspekten av definitionen är den 

sista delen, nämligen att en legitimation ska fungera som ett officiellt bevis av 

ägarens identitet. Identiteten styrks genom att legitimationen ifråga innehåller 

information angående ägaren, däribland en fotografisk representation av individens 

utseende, såväl som utmärkande detaljer som i de flesta fall kommer att vara unika 

för individen. 
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2.2. Traditionell legitimering i teorin 

För att på ett överskådligt sätt kunna peka på vad just elektronisk legitimering består 

av för grundkomponenter krävs det först en kort genomgång av den traditionellt 

fysiska identifieringen, och hur dess grundläggande beståndsdelar ser ut. I enlighet 

med det som skrivits ovan kan identifikationsprocessen beskrivas på så vis att en 

identitet styrks med hjälp av en legitimation. Traditionellt sett, om den elektroniska 

aspekten bortses, kan individer inom Sverige enligt Polisen (2012) legitimera sig 

med “pass, nationellt id-kort eller körkort, som utfärdas av Transportstyrelsen, eller 

ett vanligt id-kort som utfärdas av Skatteverket”. Dessa tre artefakter möjliggör att 

medborgare såväl som myndigheter ska kunna validera och verifiera en motpart för 

att kunna slå fast dennes identitet. I de flesta fall behöver ingen vikt läggas vid 

huruvida en legitimation är reell eller inte, men vid vissa särskilda tillfällen kan det 

spela stor roll om en individ blir missrepresenterad, oavsett om individen varken haft 

avsikt eller insikt om detta. 

  

Skatteverket (2012) belyser särskilda riktlinjer för att verifiera att det vanliga id-kortet 

blivit utfärdad av en auktoriserad utgivare av identitetshandlingar; i dagsläget enbart 

Skatteverket, och dessa kommer att tas upp lite kort nedan i samband med bilden 

(figur 2). Med det sagt ska en giltig legitimation kunna uppvisa följande 

säkerhetsåtgärder vid granskning: 

 

 
Figur 1: Traditionell legitimation. (Skatteverket, 2012) 
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För att kort sammanfatta de olika säkerhetsåtgärder som finns på plats för att 

förhindra att en legitimation förfalskas består dessa bland annat av ultravioletta 

mönster som bara uppvisar mönstret vid belysning av ultraviolett ljus, perforerat tryck 

med individen som motiv och även individens namn i varierande form och längd 

(Skatteverket, 2012). Detta avses vara ett tekniskt skydd mot falsifiering av dessa 

identitetshandlingar men i slutändan skyddar det inte mot den mänskliga faktorn. Två 

individer kan vara snarlika varandra och således kan även en legitimation i särskilda 

fall appliceras på fler personer än ämnat, men då detta kan anses vara irrelevant för 

studien kommer ingen vidareutveckling av ämnet att göras. 

2.3. Användbarhet och dess definition 

Begreppet användbarhet har sin grund i det sociotekniska segmentet av informatik 

där kopplingen mellan människa och teknik eller människa - maskin utgör den 

huvudsakliga inriktningen på de studier som utförs. Grunderna gällande 

användbarhet är länkat från begreppet “Human-Computer Interaction, HCI” där 

studier mäter hur pass väl interaktionen mellan människan och tekniken fungerar 

(Nielsen, 1993). 

 

Syftet med användbarhet är att skapa en så enkel interaktion mellan människan och 

de tänkta objekten. Objekten ifråga skulle kunna vara användning av allt från 

programvaror, hemsidor, böcker, verktyg, maskiner och processer, och det syftas 

ofta även på ett knippe metoder när det talas om användbarhet. Dessa metoder 

ämnar fungera som verktyg för att kunna mäta användbarhet, exempelvis vilket 

behov finns för en viss produkt (Nielsen, 1993). 

  

Användbarhet definieras på följande vis av den internationella organisationen för 

globala standarder (International Organization for Standardization, 2010): 

 

“Extent to which a product can be used by specified users to achieve 

specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified 

context of use.” 

  

International Organization for Standardization (ibid.) menar alltså att användbarhet är 

den egenskap som beskriver hur lätt exempelvis ett användargränssnitt är att 

använda, begreppet innefattar även ett antal metoder för att bedöma och förbättra 

användbarhet. 
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Enligt Nielsen (2003) brukar man traditionellt sett använda fem faktorer för att 

definiera användbarhet, och det första begreppet han använder för att skildra detta 

är lärbarhet. Med lärbarhet avses hur lätt det är för användare att vid första anblicken 

åstadkomma någonting - det kan till exempel vara en uppgift, en handling. Vidare 

när användaren har lärt sig konceptet för designen ifråga kan det vara lämpligt att ha 

ett mått på hur snabbt och/eller hur effektivt det går att utföra en uppgift inom ramen 

av den framtagna utformningen. Här är det således just effektivitet som företeelse 

som ämnas studeras - detta för att få ut ett värde på användarens utförande med 

hänsyn till den aktuella designen (Nielsen, 2003). 

  

Nämnas bör göras att det inte bara är effektivitet som är intressant när en 

bedömning alternativt definition av begreppet användbarhet ska genomföras, utan 

fokus bör även ligga på att kunna mäta minnesvärdhet. Minnesvärdhet anger hur lätt 

användaren kan använda systemet ifråga efter en längre frånvaro av användandet, 

det vill säga hur enkelt det är för denne att återuppta sina färdigheter. Är det enkelt 

att komma igång igen tyder det på god användbarhet, och om processen istället är 

otydlig och svår att komma ihåg så bidrar det till en mycket lägre grad av 

användbarhet. Utifrån detta tittas det även på hur felaktigheten ser ut; hur många fel 

gör användaren, och framför allt - hur klassificeras detta utifrån dess grad av brister, 

och samtidigt hur lätt det är att åtgärda felen som uppkommer. Slutligen eftersöks ett 

mått på hur nöjda användarna är, och även hur behagligt dessa finner det att 

använda systemet. 

  

Användarnas grad av belåtenhet är i slutändan det som är avgörande för om 

någonting erhåller hög användbarhet; är användaren i sig nöjd med de material och 

verktyg den har att jobba med kommer således arbetsmoralen att höjas, medan en 

missnöjd användare i värsta fall kan leda till oväntade men ack så ödesdigra 

konsekvenser (Nielsen, 2003). 
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2.4. Användbarhet i ett säkerhetsperspektiv 

Vid i stort sett all produktion av IT-produkter och artefakter behöver utvecklare såväl 

som övriga aktörer ta hänsyn till säkerhetsaspekten - ett misstag inom 

säkerhetsaspekten kan skapa förödande konsekvenser för ett företag och dess 

verksamhet, kort- såväl som långsiktigt. För studiens vidkommande innefattar detta 

att säkerhetsaspekten ställs mot användbarhetsaspekten. Crawford (2011) belyser 

att svårigheten med hög användbarhet såväl som säkerhet ligger i att dessa begrepp 

ofta ses som varandras motpoler, då man med hög säkerhet ofta går miste om 

användbarhet och med hög användbarhet går miste om vad som kan ses som 

tillräcklig säkerhet. Hur kan individens identitet säkerställas utan att för den delen 

tappa nödvändig användbarhet och vidare, hur fungerar detta i dagens befintliga 

elektroniska identifieringsmetoder? Kopplingen mellan användbarhet och säkerhet är 

att ses som en relativt ny företeelse i forskningssammanhang. Mycket av 

forskningen och dess metoder återfinns i det sociotekniska segmentet där fokus har 

legat just på kopplingen mellan teknik som säkerhet och sociala faktorer som 

användbarhet, så att dessa kan fungera i symbios utan att viktiga detaljer av ettdera 

attributet går förlorade (Crawford, 2011). 

 

Den viktigaste insikten som områdeskännare kommit fram till när både användbarhet 

och säkerhet tas i åtanke är att “även om du applicerar den bästa säkerheten på ett 

system så kommer det att vara obrukbart om inte användaren kan eller vill förstå hur 

det bör användas” (Crawford, 2011). För att exemplifiera denna problematik är det 

lämpligt att nämna att om det till exempel blir för svårt för en användare att kunna 

logga in i ett system på grund av överdriven komplexitet gällande lösenord, 

alternativt att inloggningsprocessen blir så pass komplex att användaren inte 

kommer ihåg sitt lösenord eller hur denne ska gå tillväga för att komma åt sin 

information infinner sig en mycket högre risk att användaren frångår de lämpliga 

rutinerna. Kanske skriver användaren ner sitt lösenord på en papperslapp och lagrar 

den vid datorn, eller rentav gör en lathund för inloggningsprocessen, som i sin tur i 

orätta händer kan komma att utnyttjas för obehörig åtkomst till, av särskilda skäl, 

åtkomstbegränsade resurser och information (Crawford, 2011). 

 

Kolkowska, Aderud & Oscarson (2003) skriver att problematiken kring användbarhet 

och säkerhet måste lösas för att hög informationssäkerhet ska kunna uppnås. 

Användare är irrationella och motsträvande på det vis att de inte använder de olika 

säkerhetsmetoderna fullt ut. Ur ett säkerhetsperspektiv föreslås det bland annat att 

vikt ska läggas på att utbilda och träna användarna inom informationssäkerhet, för 

att få användarna mer engagerade mot säkerheten. Om fokus istället läggs på ett 

användbarhetsperspektiv rekommenderas istället att själva teknologin ska anpassas 

efter användaren, och inte tvärtom (Kolkowska, Aderud & Oscarson, 2003). Whitten 

och Tygar (1998) påpekar även att den mänskliga faktorn ligger bakom, eller bidrar 

till de flesta fall av misslyckad informationssäkerhet, och trots detta är användarens 

gränssnitt mot denna säkerhet ofta otympliga, förvirrande och ibland även i stort sett 

icke-existerande (Whitten & Tygar, 1998).  
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Saltzer och Schroeder (1975) påtalade tidigt att det är av väsentlig karaktär att 

användargränssnitt tas fram för att förenkla användarens arbete, och således 

stimulera användaren till att rutinmässigt applicera de säkerhetsrutiner som finns, 

istället för att försöka hitta vägar runt som underlättar arbetet. 

 

Dessutom blir problematiken kring användbar säkerhet allt tydligare ju högre grad av 

sekretess och integritet som infinner sig på den information som ska begränsas. 

Tjänster som exempelvis bank- och myndighetsportaler kräver en högre nivå av 

säkerhet än exempelvis en inloggning till att läsa extramaterial på någon nyhetssida. 

Weir et al (2008) skriver att den personliga såväl som konfidentiella naturen av 

användning av banktjänster över Internet lägger stor vikt på att en slags balans 

upprättas mellan användbarhet och säkerhet. Forskning visar på att 

enfaktorsautentisering som utgår ifrån kunskapsbaserade modeller dras med ett 

antal brister; allt från begränsningar i människans minne till graden av information 

som skyddas av tillgången till ett lösenord (Weir et al., 2008). 
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3. Metod 

3.1. Forskningsansats 

Vetenskapligt korrekt metodik handlar om att vetenskapliga modeller formas och 

utvecklas via empiriskt underlag såväl som analys. För att kunna konstruera en 

vetenskapligt korrekt metodik för studien kommer tillvägagångssättet för den valda 

forskningsansatsen att redogöra vilken typ av metod som ämnas användas och den 

motivering som finns bakom detta beslut. Vidare kommer det inom studien även att 

redogöras för hur god validitet såväl som likvärdig reliabilitet planeras att 

upprätthållas. 

3.1.1. Induktiv 

Den induktiva ansatsen ämnar härleda en generell teori från en specifik empiri, det 

vill säga finna ett mönster, eller samband som kan styrkas utifrån det data som finns. 

Ett exempel på detta skulle kunna vara att empirin påvisar att en övertygande andel 

användare utanför de optimala förhållandena för användning av e-legitimationen 

upplever stora svårigheter med att få det att fungera. Således kan en generell teori 

uttryckas på det vis att “e-legitimationen är enkelriktad och medför svårigheter för 

användare som inte tillhör en väldigt precist specificerad skara användare” 

(Goodwin, 2009). 

3.1.2. Deduktiv 

Enligt Goodwin (2009) utgår den deduktiva ansatsen från redan existerande 

principer och/eller teorier, för att sedan jämföra dessa mot den empiri som finns att 

tillgå. Det kan exempelvis vara på så vis att det inför en intervju råder förutfattade 

meningar om att attribut X härleder beteende Y, och när studien har slutförts kan det 

data som samlats in analyseras för att utröna om det beteende som noterats stöder 

den inledande teorin (Goodwin, 2009). 

3.1.3. Vilken ansats tas i denna studie? 

Inom denna studie planerades en deduktiv ansats att tas för att kunna bygga upp en 

empiri utifrån en enkätundersökning riktad mot användare av e-legitimation för att 

kunna fastställa empirin och få en inblick i hur det ser ut i det aktuella fallet. Studiens 

reliabilitet säkerställdes med hjälp av ett vetenskapligt korrekt utförande av 

enkätundersökningen och samtidigt även god källkritik mot den information som 

tillskansat. En relevant avgränsning kom även den att ske för att se till att enbart, för 

studien, lämpligt arbete kom att utföras för att uppnå en så pass hög trovärdighet på 

det slutliga resultatet. 
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3.2. Datainsamlingsmetoder 

3.2.1. Kvantitativa metoder 

Med kvantitativa metoder avses den metod där exempelvis en forskare 

sammanställer och tolkar sin empiri genom fallstudier eller annat statistiskt format. 

Utifrån de sammanställda och bearbetade data görs sedan analyser av denne. 

Metoden är en utmärkt metod för att exempelvis mäta hur lång tid det skulle ta för en 

användare att utföra saker, eller kanske rentav utröna hur stor en potentiell marknad 

är för en verksamhet. Kvantitativa metoder har den egenskapen att det går att 

kombinera med kvalitativa metoder för att komma åt kvalitativ data 

(Nationalencyklopedin, 2012). 

3.2.2. Kvalitativa metoder 

Kvalitativa metoder lämpar sig mycket väl för att förstå användaren och dennes 

agerande. Goodwin (2009) skriver att kvalitativa studier är genomförbara även med 

ett litet urval och begränsad tid att disponera för processen. Allra viktigast är dock att 

de kvalitativa metoderna är bättre på att ta fram den information som behövs - hur 

människor agerar, hur dem tänker angående särskilda aktiviteter och vilka faktorer 

som påverkar deras agerande och tankemönster (Goodwin, 2009). De kvalitativa 

undersökningarna dras dock med en stor nackdel, och den kan beskrivas som 

användarnas undermedvetna ovilja att beskriva deras faktiska agerande när de utför 

en aktivitet. Detta beror dock inte på att de är oärliga, utan snarare på grund av att 

deras uppfattning om vad som sker ofta skiljer mot deras agerande i praktiken 

(Goodwin, 2009). 

 

Det finns ett antal olika kvalitativa metoder som kan användas för att få fram den 

önskade informationen från användaren, och dessa består av fokusgrupper som kan 

ses som ett slags bollplank, personliga intervjuer med användare angående deras 

upplevelser och även direkta observationer där användarna får utföra aktiviteterna 

under övervakning. Ingen undersökningsansats är perfekt, men om de kombineras 

på ett bra sätt kan datainsamlingen överlappa varandra för att således visa en större 

och mer detaljrik bild av hur situationen ser ut (Goodwin, 2009). 
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3.2.3. Vad används i denna studie? 

Den ansats studien ämnade ta mot enkätundersökningen skulle kunna ses som en 

dubbeleggad ansats där både kvantitativ såväl som kvalitativ data efterfrågas. Om 

än enkätundersökningar oftast är av det kvantitativa slaget och lättare att dra 

generella slutsatser utifrån på grund av dess enhetliga svarsalternativ, skriver 

Goodwin (2009) att kvalitativa metoder är mycket mer effektiva när det gäller att 

förstå användarbeteende mot en design. Goodwin (2009) fortsätter med att påpeka 

att den allra viktigaste aspekten av de kvalitativa teknikerna är att de är bättre på att 

ta fram den information som efterfrågas; hur folk beter sig, hur de tänker om vissa 

specifika aktiviteter såväl som vilka faktorer som spelar in i deras tankegångar och 

beteende. 

 

Den kvantitativa aspekten av enkätundersökningen riktade in sig på de mer 

demografiska attributen som berör respondenterna, såväl som enklare frågor som 

anses vara lämpliga för en översiktlig summering av hur det ser ut. Vidare kom den 

kvalitativa aspekten till att gå mer på djupet och mer ingående angående den 

nuvarande implementeringen av e-legitimation och försökte utröna hur användaren 

upplever den. De frågeställningar som uppkom i den kvalitativa delen har lagts fram 

på ett genomtänkt och för studien belönande vis och möjliggjorde att empirin kunde 

ligga till grund för den diskussion som återfinns i ett senare skede. 

  

Enkätundersökningen konstruerades enligt planerna och distribuerades via de 

sociala medierna, främst Facebook och Twitter, och bidrog till att en god empirisk 

grund fanns tillgänglig för studien. Frågorna som återfanns i enkätundersökningen 

var relevanta för studien och med hjälp av kombinationen av kvalitativa såväl som 

kvantitativa frågor kunde studien få ut önskad data; både teoretiskt uppbackande 

såväl som resultatgrundande belägg. Den kvantitativa delen av undersökningen 

kunde även sammanställas per automatik med hjälp av det 

enkätundersökningsverktyg som valts att användas, nämligen ett formulär i Google 

Drive, medan de kvalitativa data gick att komma åt på ett överskådligt sätt. I figuren 

nedan (figur 2) återfinns den processen som genomförts i samband med 

enkätundersökningen: 

 

 

 
Figur 2: Flödet för processen för enkätundersökning. 
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3.3. Teorianskaffning 

Teorianskaffningen inleddes med flertalet olika sökningar i främst två olika 

litteraturdatabaser; Google Scholar och E-brary. De söksträngar som använts för att 

hitta litteraturen har varit av varierande art, men ändå lyckats förhålla sig till en viss 

röd tråd för att bibehålla relevans mot studien. Ett mönster som kan ses bland 

söksträngarna är att termen “usability” i stort sett alltid finns med, antingen på 

svenska eller engelska. Vidare har denna term kombinerats med bland annat 

“security”, “security problem”, “e-id”, “e-legitimation” och diverse andra strängar som 

kan anses vara relevanta för studien. För att uppnå en god tillförlitlighet bland de 

utvalda teorierna valdes enbart verk som ansågs inneha god tillförlitlighet och var 

skrivna av individer som kunde verifieras ha god kännedom om ämnet ifråga. 

Ytterligare en positiv tyngd utgjordes av det faktum huruvida författaren hänvisats till 

i flera andra verk eller inte, och slutligen har en handfull relevanta teorier plockats ur 

denna sökning. 

3.4. Studiens reliabilitet och validitet 

3.4.1. Reliabilitet 

Reliabilitet syftar på graden av trovärdighet inom det data som de valda 

datainsamlingsmetoderna resulterar i - med andra ord, har det valda 

undersökningsobjektet mätts på rätt sätt? Utvärdering av reliabiliteten kan ske med 

hjälp av tre frågor (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009): 

  

1. Kommer samma resultat att uppnås vid andra tillfällen? 

2. Har andra studier uppnått liknande resultat? 

3. Är vägen från rådata till slutsatser transparent? 

3.4.2. Validitet 

Validitet ämnar belysa huruvida de data som datainsamlingen resulterar i verkligen 

är vad det säger sig vara, det vill säga om det är rätt sak som mäts i studien eller 

inte. Validitet härleder ofta reliabilitet, medan reliabilitet inte nödvändigtvis behöver 

härleda validitet. Detta beror på att en studie kan utföras korrekt, men själva 

slutsatserna kan vara orimliga baserade på vad studien ämnat belysa. Saunders, 

Lewis & Thornhill (2009) nämner en situation där en undersökning genomförts på ett 

vetenskapligt korrekt vis, och om än slutsatsen baserade sig på empirin var empirin 

ej framtagen utifrån rätt frågeställning, och således kunde ej resultatet härledas på 

det viset (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 
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3.4.3. Hur uppnås detta i denna studie? 

För att uppnå en hög grad validitet och således även hög reliabilitet i studien har ett 

elektroniskt verktyg valts att användas för utförandet såväl som sammanställning av 

enkätundersökningen som ligger till grund för rapportens empiri. Genom detta val av 

verktyg minimerades risken för eventuella dataförluster på grund av den mänskliga 

faktorn då svar och sammanställning skedde automatiskt, vilket i sin tur stärkte 

studiens trovärdighet. 

 

Enkätundersökningen bestod av noga diskuterade och analyserade frågor för att 

kunna säkerställa att studien skulle lyckas uppnå och bibehålla en god validitet. 

Vidare ansågs valet att kombinera den stereotypiskt kvantitativa enkätundersökning 

med kvalitativa inslag i frågorna att bidra till en förhöjd nivå av validitet då öppna och 

neutralt formulerade frågor tillät respondenterna att uttrycka sig fritt, och således 

dela med sig av detaljerad information om hur de upplever situationen. 

3.5. Urval 

I samband med den enkätundersökning som skickats ut för denna studie gjordes en 

ansats mot ett strategiskt urval. Mårtensson & Marcussen (2008) skriver att målet 

med ett strategiskt urval är att nå ut till de individer som kan tänkas bidra med 

relevanta svar på de frågor som undersökningen lägger fram (Mårtensson & 

Marcussen, 2008). Enkätundersökningen sändes ut primärt via Facebook och 

Twitter för att säkerställa att i stort sett bara internetanvändare (och således individer 

som kan behöva använda e-legitimation) fick möjlighet att besvara den. Ytterligare 

en viss begränsning tog plats vid utskickstillfället, då enkätundersökningen enbart 

ämnade nå ut till personer som vid publiceringstillfället av enkäten hade nått vad 

som i samhället kallas för “myndighetsåldern”, det vill säga 18 år. Denna 

avgränsning tog plats för att individer som ej uppnått denna ålder inte har ett behov 

av att ta del av e-tjänster i samma utsträckning som individer som uppnått 

myndighetsstatusen och därmed kan ansöka om lån, hantera sin information hos 

Skatteverket och övriga myndigheter som i nuläget låter medborgare utnyttja tjänster 

på deras webbplatser.  

 

Slutligen sållades ytterligare en skara användare bort, närmare bestämt de 

användare som inte alls känner till e-legitimation alternativt aldrig behövt använda 

det. Dessa användare har inte blivit efterfrågade att besvara enkäten, då dessa inte 

stött på någon av de nuvarande implementeringarna och således inte kan bidra med 

några insikter angående detta. Slutligen kan även valet av de distributionskanaler 

som nämnts ovan anses vara utomordentligt lämpad för den aktuella studien ifråga, 

mestadels på grund av dess i stort sett omätbara räckvidd, och således stora 

potential att nå en större, och framförallt relevant population än vid traditionella 

utskick. 
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3.6. Dataanalys 

3.6.1. Kvantitativ dataanalys 

Kvantitativ dataanalys genomförs på så vis att slutsatser dras utifrån konkreta siffror 

som sammanställs på ett standardiserat vis. Dessa analyser genomförs enklast 

genom användningen av diagram och statistiska verktyg baserade på det data som 

samlats in (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

3.6.2. Kvalitativ dataanalys 

Inom kvalitativ dataanalys dras slutsatser utifrån betydelsen av det data som 

användaren formulerat med egna ord. Denna analysmetod är svårare att hantera än 

dess kvalitativa motsvarighet då det data som samlats in inte kan anses vara 

standardiserad, utan kräver istället att denne gås igenom manuellt och kategoriseras 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

3.6.3. Hur genomförs detta i denna studie? 

Inom denna studie har den enkätundersökning som använts haft kvantitativa såväl 

som kvalitativa inslag, där de kvantitativa frågorna kunnat sammanställas per 

automatik via det verktyg som använts för enkätundersökningen - denna 

sammanställning utmynnade i diverse grafer och tabeller som finns presenterade i 

resultatdelen av rapporten. De kvalitativa frågorna har däremot inte kunnat 

sammanställas per maskinell väg på något tillförlitligt sätt, utan här har istället varje 

fråga granskats manuellt och kategoriserats för att få en mer standardiserad bild av 

vad respondenterna svarat.  

 

I studien har vi använt oss av mönstermatchning som analysmetod, för att kunna 

analysera den mängd data som kommit fram genom den empiriska undersökningen. 

Mönstermatchning går ut på att finna liknande mönster och samband i data och 

sammanslå dessa för att utifrån detta kunna presentera resultatet i form av empiriskt 

baserade grafer och tabeller. Detta underlättade även det fortsatta arbetet att kunna 

se trender och åt vilket håll respondenternas svar gick åt, och slutligen analyserades 

det om den ena kategorin kunde bero på någon av de andra eller sättas i relation till 

någon av de förutfattade teorierna. 
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4. Resultat 

Enkätundersökningen som skapats med avsikt att belysa eventuell problematik med 

e-legitimationen skickades ut till en bred population, men samtidigt inom den 

avgränsning som angivits i metodavsnittet. För att kort sammanfatta denna 

avgränsning har en avgränsning skett mot svenska medborgare som uppnått en 

ålder mellan det som inom det svenska samhället refereras till som 

myndighetsåldern, 18 år, utan något övre tak då alla människor är olika och har 

således varierande behov oavsett ålder. Sammanlagt har enkäten besvarats av 105 

olika respondenter. Enkätundersökningen, frågor såväl som svar, återfinns även i sin 

helhet som bilaga till denna studie, och nedan kommer resultaten av enkäten att 

presenteras i en tydligare, mer sammanställd form Dessa resultat kommer även att 

analyseras och ställas mot lämpliga teorier. 

4.1. Kön- & åldersdisponering 

Den demografi som respondenterna representerar är en mångfaldig sådan, i stora 

drag bestående av 66 % män och 33 % kvinnor.  

 
Figur 3: Könsdisposition hos respondenterna. 

Åldersmässigt sett är i stort sett samtliga ålderskategorier fram till pensionsåldern 

representerade (figur 5), och ett realistiskt antagande vore att avsaknaden av 

respondenter över 65 år beror på en särskild faktor; dessa respondenter är 

underrepresenterade på de sociala medierna (Nordicom, 2011), och på så vis har 

istället en uppsjö av yngre generationer kunnat besvara enkäten. Enligt 

Högskoleverket (2008) är majoriteten av de som studerar på en högre nivå, hela 86 

%, mellan åldrarna 19 och 29 år, och det kan dras paralleller till respondenternas 

demografi som påvisar detta faktum, då enkäten spridits via författarnas 
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bekantskapskrets och således nått ut till fler studerande än personer som inte 

studerar på högre nivå. 

 

  
Figur 4: Åldersdispositionen hos respondenterna 

Vidare har inga geografiska restriktioner lagts in, då möjligheten finns att vara 

svensk medborgare trots att den geografiska bostadsorten inte är belägen inom 

Sveriges gränser. På grund av denna öppenhet har svar kunnat mottagas från för 

studien lokala platser till det väldigt avlägsna Australien, och förhoppningsvis bidrar 

detta till ökad förståelse angående e-legitimation utifrån användarens perspektiv, 

oberoende av dennes geografiska position vid ett givet tillfälle. 

 

 
Figur 5: Visualisering över respondenternas geografiska position 
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4.2. Antal enheter, operativsystem & e-legitimationsutgivare 

För att få ytterligare förståelse av det hela har även mer teknikinriktade detaljer 

efterfrågats, däribland antalet Internet-anslutna enheter som respondenten har 

tillgång till, och samtidigt vilka operativsystem dessa använder sig utav för att få en 

generell bild av hur det ser ut idag, och kanske även finna mönster och samband 

inom det data som finns att tillgå. Slutligen har den sista kvantitativa frågan 

efterfrågat vilken, eller vilka, utfärdare av e-legitimation som denne har tillgång till; 

även detta för att kunna se eventuella samband och mönster. Majoriteten av 

respondenterna (figur 6), nästan tre fjärdedelar, har tillgång till den utgivare som 

refereras till som BankID, medan mindre än en fjärdedel har tillgång till antingen 

Nordea eller Telia/SEB som utfärdare. Nedan ser ni disponeringen av utgivare över 

urvalet bestående av 105 personer, och noteras bör att då det var en flervalsfråga 

medför det att den totala procentsatsen uppgår till över 100 %. 

 
Figur 6: Visualisering av antalet internetanslutna enheter i hushållen 

 
Figur 7: Visualisering av spridningen av operativsystem 
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Figur 8: Respondenternas användning av olika E-legitimationsutgivare 

4.3. I vilken utsträckning används e-legitimation? 

Respondenterna efterfrågades även när de senaste använde sig av e-legitimation, 

och i vilken utsträckning dessa använder sig av tjänsten. Till en början upplevdes 

resultatet peka på att det var en oväntad mängd personer som använt e-legitimation 

under den senaste veckan (vecka 13), men sedan kunde dessa svar härledas till att 

den vecka som enkäten skickats ut föreföll i början av deklarationsperioden (vecka 

12-18), och således kunde detta resultat anses vara förklarat såväl som korrekt. 

Gissningsvis skulle dock andelen som använt e-legitimation under den givna vecka 

inom en vanlig tidsperiod vara något lägre, då det i nuläget råder brist på fler 

användningsområden av e-legitimation än just de återkommande 

samhällsmomenten. Om än vissa individer kan autentisera sig till sin internetbank 

med hjälp av e-legitimation påvisar empirin att inte alla väljer att göra på detta vis. 

Värt att nämna är att en positiv aspekt av detta resultat är att fler 

användningstillfällen kunnat fångas in i enkäten, och således bör detta reflekteras på 

de kvalitativa data. 

 
Figur 9: Visualisering av respondenternas användning av e-legitimation 
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De flesta respondenterna beskriver sin användning av e-legitimation som ett verktyg 

att komma åt vitala samhällstjänster; däribland nämns Skatteverket, bankportaler, 

Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan och Apoteket. Redan vid 

denna inledande fråga i det mer kvalitativa avsnittet återfinns tendenser och 

undertoner till positiva såväl som negativa erfarenheter. Uppskattningsvis är de 

positiva erfarenheterna fler än de negativa, men med detta sagt bör inte de 

sistnämnda bortses från - det är nämligen dessa synpunkter som kommer att bidra 

till e-legitimationen utvecklas i rätt riktning.  

 

 
Figur 10: Visualisering av när respondenterna senast använde e-legitimation 
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4.4. Underlättar e-legitimationen ärenden i digitala sfären? 

Majoriteten av de som besvarat enkäten anser att e-legitimationen i dagsläget 

underlättar deras utförande av samhällsärenden, och att tjänsten möjliggör både 

tidsbesparing då den manuella interaktionen försvinner, men samtidigt även lättare 

och smidigare att hålla reda på grund av den minskade pappershanteringen. 

Individer som tidigare fått skicka brev fram och tillbaka till vissa myndigheter kan i 

bästa fall utföra dessa ärenden via Internet, ibland utan några som helst 

fördröjningar i form av väntetider och liknande.  

 
Vidare möjliggör även e-legitimation att invånare bosatta utomlands kan ta del av 

dessa tjänster på ett smidigt sätt, då postgången kanske inte kan anses vara 

tillförlitlig ur ett tids- och reliabilitetsperspektiv. En ansökan om studiemedel är ett 

perfekt exempel, där en person kan välja att a) skicka in en blankett manuellt via 

posten som dels ska levereras till CSN, eller b) skicka in ansökan elektroniskt via 

hemsidan för snabbare handläggning. Väljer individen att fullgöra ansökan enligt a) 

måste denne sedan invänta att CSN returnerar ansökan för vidare bestyrkning av 

identitet, och slutligen skickas blanketten tillbaka till CSN. Fullgörs denna process 

istället via Internet enligt alternativ b) krävs det inte mer än att användaren fyller i ett 

formulär, för att sedan logga in med sin e-legitimation och bekräfta ansökan. När 

ansökan genomgått beslutsprocessen kommer en notifiering att skickas ut, oftast per 

elektronisk väg, och då kan användaren ta del av beslutet.  
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4.5. Har användarna upplevt problematik med e-legitimation?  

När användarna ombads uppge huruvida de vid något tillfälle upplevt någon 

problematik relaterad till e-legitimation är de inkomna svaren någorlunda förväntade, 

men samtidigt chockerande. En stor del (66,7%) har upplevt problematik vid 

införandet av e-legitimation, men vissa har även erfarit detta en längre tid efter 

införandet, och det finns även individer som fortfarande upplever problem med 

tjänsten i sig. Större delen av de rapporterade problemen berör e-legitimationens 

bristande portabilitet, någonting som redan på förhand misstänktes skulle vara en 

stor faktor i det hela. Stödet mellan de olika e-legitimationsutgivarna kontra olika 

operativsystem och applikationer är den största boven i dramat, där många Linux- 

och Mac-användare inte kan använda e-legitimationerna alls, medan andra kan det.  

 
Figur 11: Har respondenterna stött på problematik? 

En utgivare som verkar ha lyckats ganska bra med att göra sin lösning portabel är 

BankID, rent programvarumässigt sett, men då det trots allt är programvaror som 

omnämns kommer det mest troligt aldrig hinna ikapp alla dessa nya versioner av 

operativsystem och applikationer som uppkommer. Även för användare av de mer 

vanliga operativsystemen, Windows och OSX, återfinns problem, däribland 

inkompatibilitet mellan e-legitimationsmjukvaran och vissa webbläsare. 

 
Figur 12: Visualisering över problemfaktorer 
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En respondent väcker även en intressant poäng angående bristerna i det moderna 

samhällets lösenordshantering, som även det kan appliceras på e-legitimationens 

val av autentiseringsmekanik. 

  

“Lösenordshantering, då man idag tvingas ha så många olika lösenord i olika 

system som dessutom har olika regeluppsättningar såsom tecken som krävs 

i ett system men i nästa är inte samma tecken tillåtet.” 

Man, 36-45 år, Luleå 

  

4.6. Hur skulle e-legitimation kunna förbättras? 

Den sista kvalitativa frågan som respondenterna ombetts att besvara var angående 

användarnas idéer om eventuella förbättringar för e-legitimationstjänsten. En stor del 

av användarna (49 stycken) lämnade förslag på förbättringar, vissa mer detaljerade 

än andra. Det två mest frekvent lämnade förslagen var att e-legitimationen behöver 

bli mer portabel, och samtidigt enklare att använda för gemene man.  

 

Vidare fanns även önskemål att fler tjänster skulle anamma konceptet, och även att 

en högre grad av stabilitet för tjänsten skulle realiseras för att det skulle bli en bättre 

användarupplevelse. Utöver detta fanns slutligen en del spridda svar, m en dock var 

de flesta i någon form relaterade till tjänstens användbarhet. 
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4.7. Vilka tjänster bör använda sig av e-legitimation? 

Enkäten avrundades sedan med att fråga användaren om vilken typ av tjänster som 

denne skulle vilja se att e-legitimation fungerade med (figur X). E-handelshemsidor, 

exempelvis Tradera och Blocket, verkar vara det som användare anser behovet 

finnas inom, och det är en uppfattning som författarna delar med dem. Detta har 

även ordagrant uttryckts av en användare gällande eventuella förbättringar: 

  

“Fler tjänster som använder sig av e-legitimiation. Möjlighet till nya tjänster 

som säker identifiering via blocket, mail osv.. så man är säker på att man gör 

affärer med rätt personer eller företag.” 

Man, 26-35 år, Stockholm 

  

På andra plats återfinns övriga tjänster som kan tänkas behöva identifiera 

användaren; däribland återfanns nätbaserade folkomröstningar, fler aktörer inom 

den offentliga sektorn och bankväsen bland de allra mest frekvent förekommande 

förslagen inom kategorin “other”.  

 

 
Figur 13: Visualisering av önskemål för nya användningsområden 
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5. Analys 

I teoriavsnittet listas fem kriterier som tillsammans ger en helhetsbedömning av 

användbarhet hos ett fenomen, och genom att ställa dessa kriterier mot den i studien 

insamlade empirin kommer detta att generera slutsatser som besvarar studiens 

frågeställning och fullgör syftet.  

5.1. Lärbarhet 

Ett begrepp som omnämns i teoridelen angående användbarhet och dess definition 

är lärbarhet - ett mått på hur lätt det är för en användare att åstadkomma något vid 

första anblicken av ett system. Utifrån studiens empiri kunde vi finna att många 

personer hade inledande problem med hanteringen av e-legitimation. 

Respondenterna ansåg att det är för svårt att förstå sig på det hela, och 

programvaran i sig är för svår för att gemene man ska kunna använda den - således 

uppenbarar det sig att användbarhetsrelaterad problematik återfinns redan vid första 

användningstillfället för många av respondenterna. 

5.2. Effektivitet 

Ytterligare ett kriterie från teoriavsnittet är effektivitet, och kan enligt teorin anses 

vara ett lämpligt mått på hur snabbt och smidigt det går att utföra en uppgift i den 

specifika miljön. Hög effektivitet är självklart att eftersträva, någonting som empirin 

verkar trycka på är bristande i e-legitimationen. De nuvarande implementationerna 

dras med motarbetande såväl som långsamma processer som i många fall istället 

stjälper användaren. För de som e-legitimation fungerar väl kan det anses uppnå 

god effektivitet, men då majoriteten upplever problem kan det övergripande 

resultatet slås fast som negativt. 

5.3. Minnesvärdhet 

Det brukar även talas om minnesvärdhet när ämnet användbarhet berörs, och är en 

slags måttstock för hur lätt det är för användaren att återskapa sina kunskaper för 

visst ett system efter en längre frånvaro ifrån det. Frågor som den ämnar besvara är 

huruvida användaren kan återkomma till ett system och börja använda den som 

tänkt utan att exempelvis ha med sig en lathund eller liknande. E-legitimationen 

kräver exempelvis att respondenterna förnyar sitt certifikat med jämna mellanrum, 

och detta är någonting många verkar ha problem med då detta måste ske via 

antingen banken eller en annan auktoriserad distributör av e-legitimationscertifikat. 

Ett problem är även att webbläsare kan uppdateras och således modifieras 

respondenternas process för att använda e-legitimationen, då funktionalitet kan 

flyttas, tas bort och i sådana fall leder det även till att det inte riktigt går att återuppta 

utan att återigen lära sig det. 
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5.4. Felaktighet 

I teorin mäter det fjärde begreppet, felaktigheten, hur många fel användaren gör, och 

hur dessa fel kan klassificeras utifrån dess omfattning och möjlighet att åtgärdas på 

ett enkelt sätt. Det finns dock inga utmärkande tendenser i empirin att 

respondenterna begår några överväldigande felaktigheter vid användning av e-

legitimationen, men däremot dras de respektive programvarorna med vissa brister 

som bidrar med en försvårad process för användarna.  

5.5. Nöjdbarhet  

Ur ett teoretiskt perspektiv eftersöks ett mått på hur nöjda användarna faktiskt är 

med någonting, och även hur behagligt de anser det vara att använda. Huruvida 

användarna är nöjda med de material och verktyg spelar stor roll vid en bedömning 

av användbarheten inom ett system. Ett generellt drag i studiens empiri är att 

respondenterna inte är särskilt nöjda med dagens lösningar gällande e-legitimation. 

Lösningarna ifråga ger inte upphov till att användarna känner sig nöjda eller får en 

känsla av välbehag när de använder produkterna. Detta sista kriterium får anses 

vara det allra tyngsta av de fem som återfinns inom ramen av användbarhet då det i 

stora drag avgör huruvida någonting kan anses vara användbart eller ej. 

5.6. Användbarhet kontra säkerhet 

Vid en närmare granskning av studiens empiriska underlag finner man att det är av 

stor vikt att en lösning för e-legitimation har en hög grad av säkerhet, allt för att inte 

riskera att den personliga identiteten missbrukas av en obehörig part. Det faktum att 

hög säkerhet eftersträvas skapar således problematik för användaren. I teoriavsnittet 

redogörs för hur ju högre säkerhet någonting har, desto mer påverkas 

användbarheten till det sämre. Ställer man då det empiriska underlaget mot det 

teoretiska ramverket finner man att användarna exempelvis behöver komma ihåg 

komplexa, icke-standardiserade lösenord med varierande längd, teckenrepertoar 

och liknande. Används för simpla lösenord anses det vara för lätt att missbruka (sett 

till värdet av de skyddade uppgifterna), medan alldeles för svåra lösenord leder till en 

slags försämring sett ur ett användbarhetsperspektiv. 
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6. Slutsatser 

Utifrån den studie som utförts kan följande slutsatser dras: 

 

● Det finns användbarhetsrelaterad problematik 

● De nuvarande implementationernas mest frekvent förekommande 

problematik är att de inte är portabla och mobila 

6.1. Fortsatt arbete 

Det finns flertalet möjligheter för fortsatt arbete inom området, och det allra mest 

framträdande vore att vidare undersöka och evaluera de olika problemområdena 

som kunnat slås fast utifrån den empiri som samlats in. Framförallt skulle 

efterföljande studier kunna ta stor hjälp av det kunskapsbidrag som rapporten ämnar 

lämna, och försöka ställa den identifierade problematiken mot ett ramverk för vidare 

utvärdering. 



E-legitimation: En undersökande användbarhetsstudie 

34/40 

7. Diskussion 

7.1. Teoridiskussion 

Att studien inriktade sig på identitet eller mer bestämt den elektroniska aspekten av 

att styrka en identitet på Internet kom sig av att det idag inte finns tillräckligt bra och 

tillförlitliga processer för detta. Ofta brister systemen för identifikation i användbarhet 

eller säkerhet, samt att det idag inte heller finns en bra lösning för att göra denna 

identifiering portabel. Den stora trenden i dagens samhälle pekar åt att människan 

mer än någonsin utför tjänster över Internet och att dessa transaktioner ofta sker på 

resande fot. Studien vill visa på om det finns problematik ur ett 

användbarhetsperspektiv vid elektronisk identifiering. Vidare försöker teoriavsnittet 

även redogöra för vilken teori som finns och hur det idag tillämpas teorier om 

användbarhet och säkerhet på detta nya samhällsfenomen. Genom de aktuella 

teorierna som använts finner studien ett antal för- och nackdelar med användbarhet 

relaterat till e-legitimation.  

 

Då det handlar om att styrka personers identitet inleds teoriavsnittet med att 

presentera teori för vad identifikation är, det vill säga hur människor identifieras i 

verkliga livet och vidare även vilka teorier det finns som referensram gällande 

dagens elektroniska identifieringsmöjligheter. Detta segment för att ge studien en bra 

och tillförlitlig grund att stå på. Tanken är att dessa teorier ska forma utgångspunkten 

för att kunna redogöra för om det råder problematik med dagens lösningar av 

elektronisk legitimation. Teorikapitlet ämnar även redogöra för hur kopplingen 

användbarhet-säkerhet spelar roll för att dels göra identifiering lättare att använda, 

men även säker nog för att verkligen kunna bestyrka en identitet per elektronisk väg. 

Utifrån detta infinner sig problematiken att med hög användbarhet försämras ofta 

nivån på säkerheten, samt att detta förhållande även fungerar åt andra hållet, det vill 

säga att hög säkerhet ofta härleder lägre användbarhet.  

 

Detta fenomen kommer att skapa ett antal problem för huruvida en användare 

upplever problematik med dagens lösningar, då hög användbarhet upplevs som lätt 

att använda men istället brister i säkerhet som gör det svårt för en användare att 

känna att lösningen är tillförlitlig och framförallt möjlig att använda oberoende av 

geografisk position. Vidare upplever en användare lösningen som väldigt 

svårhanterlig om hög säkerhet appliceras, och det kan även vara så att vid högre 

säkerhet minimerar man också möjligheten att lösningen fungerar 

gränsöverskridande, det vill säga att den kanske bara fungerar med ett 

operativsystem/en webbläsare eller blir begränsad på något annat liknande vis.  
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7.2. Metoddiskussion 

I efterhand när studien genomförts kan en viss bedömning av dess genomförande 

ske, och denna bedömning resulterar ofta i både för- och nackdelar med metodvalet. 

Fördelar med denna studies genomförande är att den varit väl lämpad för att 

undersöka huruvida det finns någon problematik relaterad till e-legitimation, då det 

baserar sig på en deduktiv forskningsansats. Det befintliga materialet har ställts mot 

den rådande empirin, och utifrån detta har mönster kunnat observeras. Den valda 

datainsamlingsmetoden visade sig även den vara superbt lämpad för studien, ett 

faktum förväntades överensstämma med verkligheten redan i de inledande 

planeringsfaserna av arbetet. 

 

Självklart finns det alltid saker som kunnat utföras på ett bättre sätt, då ingenting är 

perfekt. En faktor som kan ha påverkat utfallet av enkätundersökningen är att det vid 

utskickstillfället var skattedeklarationstider, ett faktum som säkerligen lär ha påverkat 

ett antal av de inskickade svaren. Det innebär dock inte att denna påverkan är av 

negativ art, då det istället ger oss en mer aktuell bild av hur användandet fungerar 

istället för att behöva förlita sig helt på föregående erfarenheter. 

 

Det fanns även en fråga i enkätundersökningen som på efterhand kunnat formuleras 

om på ett objektivt sätt, då den aktuella frågan förutsatte att e-legitimationen 

underlättar användare på något plan, vilket inte alltid verkar vara fallet när 

respondenternas svar granskats. Ytterligare en brist skulle kunna ses som att fråga 

13 skulle kunna haft fler specifika svarsalternativ, då det är någonting som 

efterfrågats av användarna. Det är dock lätt att vara efterklok, i vanlig ordning. 

7.3. Kunskapsbidrag 

Denna studie utmynnar primärt i att slutsatser dras kring huruvida det finns någon 

användbarhetsrelaterad problematik i samband med den nuvarande 

implementationen av elektronisk legitimation. Utifrån detta kan även ett 

kunskapsbidrag levereras i form av tänkbara, och empiriskt framtagna, orsaker till att 

dessa eventuellt uppstår. De faktorer som observerats är följande: 

 

● Bristande portabilitet/mobilitet - användning bunden till ett föremål/en plats 

● Hög komplexitet - för svårt att använda  

● Instabilitet - användning präglas av missöden 

● Oanvändbart för verksamheter - individer inom verksamheter har idag 

problem med att använda e-legitimation 

 

Detta kunskapsbidrag möjliggör att framtida studier inom området har någonting mer 

specifikt att basera sig på. 
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Bilagor 

Bilaga A: Tidsplan 
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Bilaga B: Enkätfrågor 

1. Ålder? [18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 66-75, >75] 

 

2. Kön? [Man, Kvinna] 

 

3. Ort?  [FRITEXT] 

 

4. Hur många enheter? [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10+] 

 

5. Operativsystem?  [Windows, Mac OSX, Linux, iOS, Android, Blackberry, 

Windows Phone, Other] 

 

6. Utgivare av E-legitimation? [BankID, Nordea, Telia/SEB, Other] 

 

7. Hur ofta använder du e-legitimation? [Ofta (en gång i veckan), Mindre ofta (en 

gång i månaden), Terminsvis, Sällan] 

 

8. När använde du e-legitimation senast? [Senaste veckan, Senaste månaden, 

Senaste året, Mer än ett år sedan] 

 

9. Hur skulle du beskriva din användning av e-legitimation?  [FRITEXT] 

 

10. Hur anser du att e-legitimation i dagsläget underlättar utförandet av dina 

samhällsärenden? [FRITEXT] 

 

11. Har du vid något tillfälle upplevt någon problematik relaterad till just e-

legitimation? [FRITEXT]                    

        

12. Anser du att e-legitimation skulle kunna förbättras på något vis? [FRITEXT] 

 

13. Vilka typer av hemsidor skulle du vilja se att inloggning sker via e-

legitimation för att styrka identiteten? [E-handelshemsidor (ex Tradera och 

Blocket), Sociala hemsidor (ex Facebook och Twitter), Utbildningsrelaterade 

hemsidor (ex intranät), Inga alls, Other] 

Bilaga C: Enkätsvar 

 



2012-03-26
18.42.35 18-25 Man Östersund

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Underlättar
betalning av
diverse räkningar.
Gör det bekvämt
att handla från t.
ex. Cdon. Dra
kortet, like a boss.
 
Deklarationen,
csn.

Någon gång så har
det varit instabilt,
dvs. man loggar in
med e-
legitimationen men
error uppstår
(väldigt sällan
dock). Annars bra. Senaste månaden

snabbare! zoom
zoom

Enkelt, snabbt,
smidigt

Avanza bank
[Finns ingen
kryssruta för
tillfället] Windows, Android 3 BankID

2012-03-27
11.09.49 26-35 Man Luleå

Sällan (en gång
om året) bra vid deklaration

krångligt att
använda
 
kan bara användas
på min dator Senaste året

JA, Det skulle
kunna vara mer
lätt använt och mer
portabelt. Det
skulle kunna
kännas tryggare så
att man vågar
använda det vid
annat en
deklaration. liten

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket), Sociala
hemsidor
(exempelvis
Facebook och
Twitter) Windows 2 BankID

2012-03-27
11.12.55 18-25 Man Umeå

Sällan (en gång
om året)

E-legitimation
möjliggör att jag
kan utföra
samhällsärenden
via internet, istället
för att behöva leta
mig till ett lokalt
kontor eller krångla
med snigelpost.

Ja, tyvärr väldigt
ofta. Då jag som
Linuxanvändare
inte kan använda
e-legitimation på
ett bra sätt (det vill
säga inte alls)
måste jag istället
använda en annan
dator för att
uppfylla detta
ändamål.
Lyckligtvis är det
bara CSN som
"behöver" detta i
nuläget, men i
framtiden efter
utbildningen antar
jag att det kommer
att förekomma fler
situationer för
detta.
 
Jag kan inte heller
använda e-
legitimationen via
den övriga
tekniska
utrustningen som
finns i hushållet,
däribland
mobiltelefoner och
surfplattor. Senaste året

E-legitimationen
skulle kunna börja
fungera i Linux.
Det må låta
övergripande, men
faktum är att jag i
nuläget inte kan
använda den, och
inte heller via min
mobil/surfplattorna.
Om bankerna
(med dess
säkerhet) kan
lyckas autentisera
utan mjukvaror
som installeras på
datorerna, varför
kan då inte e-
legitimationen
utföras på liknande
vis?

Min användning av
e-legitimation sker
i nuläget nästan
uteslutande bara
vid kontakt med
CSN.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket), Sociala
hemsidor
(exempelvis
Facebook och
Twitter),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten)

Windows, Linux,
Android,
Blackberry 5 Nordea, Telia/SEB

2012-03-27
12.08.56 26-35 Man Luleå

Sällan (en gång
om året)

Kan söka
studiemedel och
lämna
studieförsäkran
utan att behöva
skicka papper via
posten

Fungerar inte så
väl i andra
webläsare än
internet explorer,
och andra
operativsystem än
windows

Mer än ett år
sedan

Behöver en NFC-
baserad lösning Sporadisk

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten)

Windows, Linux,
iOS, Android 9 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-27
12.13.08 26-35 Man Luleå

Ofta (en gång i
veckan)

Tycker det funkar
ganska bra.
Smidigt att bara
skriva in lösenord
och sen är du inne. Nej inte det. Senaste veckan

Inte något jag kan
komma på just nu.

Använder det när
jag till exempel ska
logga in på
skatteverket och
kolla
inkomstdeklaration
m.m.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten) Windows, iOS 2 BankID

2012-03-27
12.16.10 18-25 Kvinna Luleå

Terminsvis (två
gånger per år)

Gör att det bli
lätttillgängligt och
snabbare nej Senaste veckan nej

Till deklaration
samt csn

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Mac OSX 2 BankID

2012-03-27
12.17.38 18-25 Man Umeå

Mindre ofta (en
gång i månaden) Inte alls.

Fungerar var 25e
gång, efter
omformateringar,
test av trettioelva
olika
operativsystem
och lite jävlar
anamma. Slutar
alltid med att något
går sönder. Senaste månaden

Funktionen. En
generell
standardiserad
variant såsom
Oauth.

Vidrig, avskyr detta
äckliga sattyg.
Men deklarering,
CSN och annat
tjaffs kräver det.

Samtliga nämnda
alternativ om man
får en funktion som
är
likvärdig/överträffar
oauth.

Windows, Mac
OSX, iOS, Android 10+ Nordea

2012-03-27
12.22.49 26-35 Kvinna Marieholm, Skåne

Terminsvis (två
gånger per år)

Det är betydligt
smidigare att
kunna deklarera
via nätet än att
försöka förstå sig
på de blanketter
man får
hemskickade vid
deklarationen.
Antagligen finns
det ett otal andra
användningsområden
för just e-
legitimationen men
jag har inte haft
något behov av
det.

Den enda gång jag
haft problem med
e-legitimationen
var när jag glömde
bort lösenordet.
Jag fick då skaffa
ett nytt vilket ju i
och för sig inte är
någon större grej,
det är ganska
smidigt gjort. Senaste månaden

Kan inte komma
på något just nu i
alla fall mer än
kanske ett utvidgat
användande.

Jag använder min
e-legitimation
nästan uteslutande
för att deklarera.
Jag har använt det
vid något annat
tillfälle också men
kan just nu inte
komma på vad det
var jag gjorde då,
antagligen hade
det med
Skatteverket att
göra.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten) Windows, Android 5 BankID

2012-03-27
12.23.17 18-25 Man Luleå

Terminsvis (två
gånger per år)

Den tillåter mig att
få tillgång till de
tjänster som jag
tvingas bruka.

Jag har upplevt
problematik vid
alla användningar
av e-legitimation.
Hälften av
gångerna fungerar
det inte, och om
man sitter i något
annat
operativsystem än
Windows så
fungerar det
endast om man
använder en viss
version av en viss
webläsare, och
månen står i rätt
fas. Senaste året

Tjänsten skulle
kunna göras
plattformsoberoende
och hanteras som
en tjänst istället för
en produkt. Jag vill
inte binda mig till
deras pissiga
implementationer. Motvillig.

Nätbaserade
folkomröstningar

Windows, Linux,
Android 4 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-27
12.25.08 18-25 Man Luleå

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Kan ju sköta
skattedeklarationen
elektroniskt med
bankid vilket ju är
ett klart plus

Nja, tycker den
funkar bra i
mobilen. Har varit
lite tjorv tidigare
när jag körde den
på datorn men
inga större
problem. Senaste veckan Vet ej

Har mer och mer
gått över till mobilt
bankid. Använder
nu när jag ska
betala räkningar,
deklarera, anmäla
flytt osv.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket)

Windows, Mac
OSX, Linux, iOS,
Android 7 BankID

2012-03-27
12.32.47 18-25 Man Luleå

Ofta (en gång i
veckan)

Det är väldigt
smidigt att kunna
använda samma
identifikation på
flera webbsidor.
Desto fler som
stödjer e-leg, desto
bättre.

Har hänt att
säkerhetsprogrammet
inte har hängt med
när en uppdaterad
version av en
webbläsare har
släppts, har då fått
vänta någon dag
med att uppdatera. Senaste veckan

Kortläsaren är den
svagaste länken
och gör inloggning
mer omständig.

Används med en
sladdansluten
kortläsare, vid
bankärenden, CSN
och skatteverket.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows, Android 2 BankID

2012-03-27
12.36.41 18-25 Kvinna Luleå

Terminsvis (två
gånger per år)

Det underlättar
inte.

Ja, har ofta haft
problem med att
kunna använda
mjukvaran över
huvud taget. I
största allmänhet i
Linux, och i vissa
fall tillsammans
med vissa
webbläsare i
Windows. Senaste året

Ja, det vore bra
om det kunde
fungera.

Använder det när
jag absolut måste.
Ogillar. Inga alls

Windows, Linux,
Android 4 BankID

2012-03-27
12.41.00 26-35 Kvinna Skellefteå

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Jag anser att det
underlättar väldigt
mycket då jag kan
legitimera mig via
datorn, då kan jag
göra mina ärenden
när det passar mig
och inte när olika
inrättningar har
telefontider eller
öppet.

nej inte vad jag
kan komma  på i
dagsläget Senaste veckan

Inte som jag kan
komma på just nu

För åtkomst av
olika tjänster ex.
apoteket,
skatteverket, CSN
osv

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows, iOS 2 BankID

2012-03-27
12.41.31 18-25 Kvinna Göteborg

Mindre ofta (en
gång i månaden) Se ovan

Problem vid
inloggning,
svårigheter att öht
spara certifikatet
(win7 med IE) vid
första
installationen Senaste veckan

Stabilare, fler
användningsställen.

Inga konstigheter.
Använder när
möjligt pga smidigt
att inte behöva
hålla koll på
hundrafemtioelva
olika
inloggningsuppgifter

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten) Windows, Android 3 Telia/SEB

2012-03-27
12.48.34 18-25 Man luleå

Terminsvis (två
gånger per år)

stor hjälp när man
anmäler CSN. nej funkar fint Senaste året

jag tycker det
funkar bra som det
är i dags läget

använder det
sällan endast vid
typ CSN och såna
saker. Inga alls Windows, Android 2 BankID

2012-03-27
12.54.17 36-45 Man Piteå

Mindre ofta (en
gång i månaden)

En fantastisk
skillnand mot förut.
Snabbare
hantering och
snabbare
besked/leverans
från alla instanser
där jag använder E
leg.

För något år sedan
krånglade
mjukvaran lite
grann. Funkade
inte till alla
webbläsare. Var
allmänt lite seg
och långsam. Senaste veckan

Att den uppdateras
automatiskt när
man väl har
installerat den en
gång. man kan väl
helt enkelt
legitimera sig igen
bara i stället för att
ladda en ny och
köra med
bankdosa.

Till
försäkringskassan
angående VAB,
vård av barn eller
liknande saker.
Skatteverket -
Deklaration och
liknande,
Peersonbevisbeställning

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket)

Windows, iOS,
Android 8 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-27
12.58.26 46-55 Kvinna Luleå

Ofta (en gång i
veckan)

Snabbare svar och
bekräftelse svart
på vit.

Ja. Vid laddning av
2 e-legitimation på
samma dator. Senaste veckan Ingen kommentar. Smidig och lätt.

Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten),
Offentliga sektor Windows 1 Telia/SEB

2012-03-27
13.04.23 18-25 Man Öjebyn

Ofta (en gång i
veckan)

Väldigt smidigt till
CSN, skatten,
bank osv.

Inte haft några
problem Senaste veckan

Inte vad jag kan
komma på

Ganska
omfattande

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows, Android 5 BankID

2012-03-27
13.04.38 18-25 Man Luleå

Sällan (en gång
om året) -

Får det inte att
fungera.

Mer än ett år
sedan - Inte alls Inga alls

Windows,
Playstation 3 3 Nordea

2012-03-27
13.05.59 18-25 Man Luleå

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Jag tycker att det
underlättar en hel
del. Tycker det är
väldigt smidigt då
man ofta slipper
pappershantering,
dvs underskrifter,
godkännanden
med mera via brev
eller liknande. Nej faktiskt inte. Senaste månaden

Nej, använder inte
e-legitimation så
mycket att jag har
ej stött på något
som skulle kunna
förbättras.

När jag väl
använder e-
legitimation så
tycker jag det
fungerar väldigt
bra. Använder e-
legitimation ofta för
att logga in på
CSNs hemsida. Då
tycker jag det
fungerar väldigt
smidigt.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket), Sociala
hemsidor
(exempelvis
Facebook och
Twitter) Windows, Android 4 BankID

2012-03-27
13.07.11 18-25 Kvinna Umeå

Mindre ofta (en
gång i månaden)

CSN,
Försäkringskassan
osv.
Känns säkert och
lättare att använda Nej Senaste månaden

Nej, inte i
dagsläget

Ett enkelt och lätt
sätt att komma åt
känsliga uppgifter
på Internet.
Använder bland
annat till CSN
samt
Försäkringskassan.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten)

Windows, Android,
Symbian 4 BankID

2012-03-27
13.24.46 18-25 Kvinna Luleå

Terminsvis (två
gånger per år)

CSN,
Skattedeklaration Aldrig Senaste veckan Nej

Plugg och
Skatteverket Inga alls

Windows, Mac
OSX, iOS 5 BankID

2012-03-27
13.27.45 26-35 Man Umeå

Mindre ofta (en
gång i månaden)

När det fungerar -
underlättar och
effektiviserar
mycket
När det inte
fungerar - ja vad
säger man
 
Allt som allt:
ungefär lika
mycket jobb som
innan e-
legitimationen
uppfanns

Väldigt beroende
av webläsare och
aktuell version.
En månad
fungerar FF men
inte Safari.
Nästa månad efter
en
programuppdatering
på webläsarna så
fungerar safari
men inte FF.
Ibland fungerar
ingen.
Ibland löser det sig
med omstart av
datorn.
Ibland löser det sig
med ominstallation
av BankID
programmet.
Av någon
anledning fungerar
BankID mycket
bättre på bärbara
än startionära
datorn trots
identisk mjukvara Senaste månaden

Att den alltid
fungerade ist för
som nu, den
fungerar ibland.

Lustfyllt som ett
skavsår

Sidor där styrkning
av identitet är
NÖDVÄNDIG, inte
bara så man
använder e-leg
bara för att man
kan Mac OSX, Android 4 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-27
13.31.35 36-45 Man Luleå

Ofta (en gång i
veckan)

Slipper
pappershantering,
brev och post.
Sparar tid.

Lösenordshantering,
då man idag
tvingas ha så
många olika
lösenord i olika
system som
dessutom har olika
regeluppsättningar
såsom tecken som
krävs i ett system
men i nästa är inte
samma tecken
tillåtet. Senaste veckan

Inte vad jag
kommer på just nu.

Bankärenden,
Handel över
internet,
deklaration

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows, iOS 4 BankID

2012-03-27
13.35.31 36-45 Man Stockholm

Mindre ofta (en
gång i månaden) Mycket praktiskt.

Skatteverket och
Försäkringskassan
släpar ofta efter
när det gäller vilka
läsare och
versioner som
stöds för
Macanvändare Senaste veckan

Har inte haft andra
problem än
sådana dom har
att göra med att
myndigheter inte
uppdaterar så
snabbt...

Främst i
myndighetskontakter
- deklaration,
föräldraledighetsuttag
etc

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket)

Windows, Mac
OSX, iOS 10+ Telia/SEB

2012-03-27
13.47.04 26-35 Kvinna Umeå

Terminsvis (två
gånger per år)

Jag slipper fylla i
en massa jobbiga
papper åt
försäkringskassan
och jag kan på en
gång se hur
mycket pengar jag
kommer att få.

Ja. Jag har
problem att logga
in på Macarna och
har fått använda
min jobb-PC
istället. Senaste månaden

Det skulle väl vara
att det gick
smidigare på
Macen.

Använder den för
att kunna anmäla
föräldraledighet
hos
Föörsäkringskassan.

Vårdcentralen,
men det kanske
redan går... Mac OSX, Android 4 Nordea

2012-03-27
13.50.11 18-25 Man Luleå

Sällan (en gång
om året)

Smidigt att kunna
göra ärenden
online stället för att
använda
singelpost.

Att använda e-leg
känns inte så
intuitivt när man
måste ladda hem
massa certifikat
och programvaror.

Mer än ett år
sedan

Som jag nämnde i
fråga 11, idéen är
bra men den
tekniska
implementationen
känns dålig.

Har enbartt använt
några gånger för
att skicka in CSN
osv. Inga alls

Windows, Mac
OSX, iOS, Android 10+ Nordea

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-27
13.59.11 36-45 Man Australien

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Skattedeklarationen
underlättas inte
alls eftersom
Skatteverket alltid
kräver in
information som
inte kan lämnas
via e-leg, såsom
kvitton för avdrag,
varvid jag ändå
måste lämna in
handlingar.
 
CSN underlättar
såklart, speciellt
eftersom jag bor
utomlands och inte
behöver lita på
posygången (som
fallerar emellanåt
för att inte nämna
fördröjningen).
 
Bankärenden går
ju inte utföra alls
utan e-leg
eftersom jag bor
utomlands.  Även
när jag befinner
mig i Sverige så
använder jag e-leg
för det mesta
eftersom bankerna
försöker
uppenbarligen
rationalisera bort
sin kundhantering.

Det skall väl i såfall
vara att man
måste ha enheten
kopplad till datorn,
vilket inte alltid är
möjligt då vissa
datorer är nedlåsta
(USB portar
avstängda o.s.v.). Senaste månaden

Relaterat till ovan
fråga, om man
kunde ha ett bank-
id som inte krävde
en inkoppling av
kortläsaren skulle
detta vara bra.

Väldigt sparsam.
Använder den
enbart till bank och
CSN ärenden,
vilket jag bara gör
en gång i
månaden (bank)
och än mer
sällsynt för CSN
(en till två ggr per
termin).

EEgentligen bara
sådana som man
måste använda
och som innehåller
känslig
information, såsom
banken,
skatteverket och
CSN. Facebook är
ju mer ett "jag
väljer själv vad jag
vill publicera" så
det finns ingen
reell anledning att
ha bank-id där när
sunda förnuftet är
så gott som något. Windows, Android 2 BankID

2012-03-27
13.59.23 18-25 Man Luleå

Ofta (en gång i
veckan)

Enkel inloggning
och signering.
Slipper
omständiga
registreringar och
slipper komma
ihåg en massa
lösenord och
användarnamn.

Arbetsförmedlingen
ville tydligen att
man manuellt
kopplar sin
registrerade
användare mot sin
BankId innan de
gick logga in med
bankId, då jag inte
kunde
användarnamnet
längre blev de
problematiskt, fick
skicka E-post till
support och
begära mitt
användarnamn. Senaste veckan

Kanske gå
använda via
bluetooth/wireless,
handelsbankens
bandId är en rätt
stor  dosa som
kopplas in i USB.
De använder även
ett fullstort
"kreditkort" som
ska sättas in i
dosan. Så de
kunde ju göra en
mindre dosa.

Smidigt sätt att
logga in till
myndigheter
såsom
skatteverket,
försäkringskassan,
CSN. Slipper
komma ihåg annat
än mitt BankIds
lösenord, slipper
för de mesta att
göra någon
omständig
registrering, går
direkt att klicka in
med BankId och
utföra sina tjänster.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten)

Windows, Android,
Ps3
operativsystem 3 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-27
14.02.44 26-35 Kvinna Norrköping

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Det underlättar
otroligt mycket
eftersom jag
slipper en stor del
pappershantering.
Utbytet av
ansökningar, intyg
etc. med CSN kan
utföras på några
minuter, och deras
besked och
utbetalningar
kommer inom
några dagar istället
för någon/några
veckor. Jag slipper
sitta i telefonkö
hos vårdcentralen
för att få nya
recept, och stå i kö
på Apoteket för att
hämta ut medicin.

Nej. Den fungerar
inte i Firefox, men
det kringgås lätt
genom att
använda IE vid
tillfällen då man
ska använda den. Senaste veckan Nej.

Jag använder e-
legitimation främst
i kontakt med CSN
och vid beställning
av receptbelagda
mediciner på
Apotekets
hemsida.
Dessutom (vid de
sällsynta tillfällen
det behövs)
använder jag den
för att komma åt
mina vårdkontakter
via landstingets
hemsida.

Tycker att de
kategorier som
används nu, där
det är viktigt att
information bara
lämnas ut till mig
personligen
fungerar bra.
Möjligen skulle fler
hemsidor inom
samma kategori
kunna börja
använda e-
legitimation. Windows 1 BankID

2012-03-27
14.15.30 36-45 Kvinna Umeå

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Det går snabbare
och enklare än på
annat sätt.

Nej, inte kopplat till
e-legitimationen i
sig däremot till hög
belastning på
försäkringskassan/skatteverket.Senaste månaden

Underlätta för
användning från
flera datorer och
på olika ställen.

Använder det för
att deklarera,
komma åt
försäkringskassan
och barnens
individuella
utbildningsplaner-

Inga alls, Bättre
med flera
användarnamn
och lösenord.
Knäcker de ett så
kommer de inte år
resten. Gäller e-leg
överallt och det
knäcks är man rätt
utsatt... Windows, Android 5 BankID, Nordea

2012-03-27
14.24.27 26-35 Kvinna Umeå

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Underlättar väldigt
bra då du kan göra
dina flesta ärenden
online i stället för
att använda
papper och posta.

Får det inte att
fungera med
windows. Funkar
bra med google Senaste veckan

Lättare att
använda på andra
datorer än ens
egen.

Använder den
mestadels på
försäkringskassans
hemsida till att
begära
föräldrapenning

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows 2 BankID, Nordea

2012-03-27
15.51.56 18-25 Man Umeå

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Enkelt sätt att
logga in på CSN
utan att behöva
fippla med
konstiga koder
som finns på
papper
någonstans på
okänd ort. Samma
på typ
skatteverket.

Stök och bök när
den har slutat vara
giltig och man inte
har tillgång till
bankdosa så att
man kan skaffa en
ny. Annars bra. Senaste veckan Nej. Förlåt.

Används när
erfordrad eller
underlättar
tjänstehantering.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten) Windows, Android 2 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-27
17.16.26 18-25 Man Uppsala

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Underlättar, men
borde finnas för
fler tjänster.

Jag har inte
upplevt alltför
mycket krångel
själv, men vid
vissa
uppdateringar har
det krånglat en del.
Jag har även hjälpt
personer i min
familj, flickvän osv
som inte har haft
Swedbanks
BankID, utan
istället andra
bankers. Detta har
fungerat
fullständigt uselt.
Jag har även testat
ICA-bankens
vilken har fungerat
dåligt. Senaste veckan

Swedbanks
BankID behöver
ingen dosa för att
användas, vilket är
mycket bra.
Behöver man dosa
har liksom en stor
del av meningen
med e-leg
försvunnit.

Allt som det går att
använda den till är
bra. BankID i mobil
för att logga in på
internetbank, logga
in på csn,
deklarera mm.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten) Mac OSX 4 BankID

2012-03-27
17.40.25 26-35 Man Luleå

Ofta (en gång i
veckan)

Bank, deklaration,
försäkringskassan,
kommun,
betalningar online. Nej Senaste veckan

Spridningen till
betydligt fler
kommunala
tjänster.

Överallt där den
går att använda.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket)

Windows, Linux,
Android 10+ BankID

2012-03-27
18.02.20 18-25 Man Haparanda

Sällan (en gång
om året)

Att få igång och
använda e.leg på
Nordea var ett
helvete, och vet
inte när jag
kommer att
använda det igen
just pga det. Läs ovan

Mer än ett år
sedan

Gör det enklare,
inte "skaffa en
massa apparater
och ladda ner
buggiga proggs"
och detta kommer
från en som är
semi-avancerad
inom sånt, tänk
gamlingar.

CSN, enbart CSN.
Har inte användt
på år, kanske det
har ändrats,
dunno.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten), Nice
move med
tbiobiljetterna, btw! Windows 4 Nordea

2012-03-27
18.15.08 18-25 Man Luleå

Sällan (en gång
om året)

Skattedeklaration
online

Tvång på relativt
långa lösenord och
tillsammans med
väldigt begränsad
användning (ca
1ggr/år) gör att
man i stort sett
måste skaffa nytt
varje gång.
 
Mitt problem kan
vara okunskap
men att logga in på
en sida som kräver
e-legitimation när
jag inte är hemma
där jag har tillgång
till bankdosa och
eller redan
installerad e-
legitimation på
datorn är omöjligt. Senaste veckan

Nått sätt att enkelt
skaffa giltigt e-
legitimation när
man inte är
hemma och har
tillgång till redan e-
legitimation eller
bankdosa för att
skaffa det.

Skattedeklaration
online Inga alls Windows, Android 3 BankID

2012-03-27
19.24.10 46-55 Kvinna Ljungbyhed

Ofta (en gång i
veckan) perfekt nej Senaste veckan

allting kan
förbättras. kanske
fler myndigheter

använder e-
legitimation för
bankärenden, csn,
deklaration och
transportstyrelsen

endast kommunala
och statliga verk Windows, Android 5 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-27
19.37.35 36-45 Kvinna Piteå

Terminsvis (två
gånger per år)

Jag tycker att det
fungerade lika bra
med telefon. Från
försäkringskassan
får jag ändå
papper hem som
sedan ska skickas
vidare och då är
det inte någon
speciell vinst med
e-legitimationen.
Deklarationen har
jag gjort via telefon
förut och det går
lika fort...

Om man inte
använder den så
ofta glömmer man
lätt lösenordet eller
så har den blivit för
gammal så jag
förnyar den ofta
via min bank på
Internet. Det är ju i
och för sig inte
svårt men lite
jobbigt? Jag har
haft problem med
att få den att
fungera tidigare
men det har gått
bra sista året. Senaste veckan

Hm. Säkert, men
jag har inte tänkt
så långt.

Jag använder e-
legitimation när jag
deklarerar och när
jag behöver
anmäla något till
försäkringskassan. Inga alls Windows, Android 8 BankID

2012-03-27
19.41.46 36-45 Man Luleå

Terminsvis (två
gånger per år)

Väldigt dåligt, det
är någonannan-
ismen konstant för
att staten tar inte
tag i det!

Stöd för andra
operativsystem är
dåligt.
Stöd för olika
webbläsare är
risigt.
Stöd för "hårda
cert" nästan
obefintligt. Senaste veckan

Hårda certifikat.
Staten skall
utfärda och
kontrollera e-id!!!
Precis som körkort
och PASS!!
Vem kan lita helt
på en bank som
bara ser till
vinstintresset?

Då siterna har det
systemet.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket), Sociala
hemsidor
(exempelvis
Facebook och
Twitter),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten)

Windows, Android,
FeeBSD 8 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-27
20.29.41 26-35 Man Luleå

Ofta (en gång i
veckan)

Underlättar
mycket.

Ja, en del buggar i
Handelsbankens
mjukvara. Ibland
måste jag boota
om. Inte värre än
så. Senaste veckan

Den borde följa
resten av
samhället. Bli
mobil!!
 
Sen tycker jag att
skolan borde
anpassa sina
papper för
underskrift till bank
id. Jag har barn
och senast igår så
fick jag hem en
lapp som skulle
signeras av båda
målsmän.
Underskrifterna
kan ju fingeras
lätt... Papper är
förlegat. Varför inte
maila ut länkar till
oss föräldrar där vi
via våra mobiler
kunde gå in och
ok:a att våra barn
får åka på utflykt?
Särskilt med tanke
på att många barn
har 2 adresser och
lappar skaåka fram
och tillbaka... Kom
in i matchen
skolan och låt oss
ägna oss åt
utbildning istället
för att sortera
papper.

Jag använder den
till bank,
försäkringskassa &
skatteverket. Inga alls Mac OSX, iOS 3 BankID

2012-03-27
20.39.21 36-45 Kvinna Sollentuna

Mindre ofta (en
gång i månaden) perfekt!

Nej och jag har
använt det i stort
sett sedan det
kom. Senaste veckan

Nej, perfekt som
det är

Deklaration,
vårdguiden -
beställa recept och
boka tider,
verksamt.se
(företagsregistrering
mm)
 
Fungerar bara bra.
Har aldrig haft
problem. Skaffar
via swedbanks
webb

Bara de som nu
använder det

Windows, Linux,
Android 10+ BankID

2012-03-27
21.08.08 36-45 Kvinna Boden

Sällan (en gång
om året)

Enkelt vid
deklaration Nej

Mer än ett år
sedan Vet inte Vid deklaration Inga alls Windows, Android 10+ BankID

2012-03-27
21.24.51 26-35 Kvinna Luleå

Mindre ofta (en
gång i månaden) förenklande inga alls Senaste månaden inga synounkter sällan

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket), Sociala
hemsidor
(exempelvis
Facebook och
Twitter),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten) Windows 2 Nordea

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-27
21.32.25 26-35 Kvinna Stockholm

Ofta (en gång i
veckan)

Tycker det är ett
utmärkt sätt att
legitimera sig och
komma åt
personlig
information
krypterat.
 
Funkar kanon!

Nä, när man väl
fattat hur man
laddar ner den och
att den måste
förnyas etc så
funkar det perfekt. Senaste veckan

Nej, tycker det
funkar fint.

Använder den
dagligen på
Försäkringskassan,
bank-sajter etc.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket)

Windows, Mac
OSX, iOS,
Blackberry 9 BankID

2012-03-27
22.58.51 18-25 Man Östersund

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Csn, ärenden på
diverse
webbshoppar,
deklaration

Enstaka gånger
när hosten har haft
problem med sin
sida, eller Internet
är krassligt. Senaste månaden

Simplare samt fler
användningsområden

Snabbt, Enkelt,
Effektivt, Lättsamt.
 
Slippa bankbesök
och papper!

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket), Avanza
bank Windows 3 BankID

2012-03-28
00.16.07 18-25 Man Luleå

Terminsvis (två
gånger per år)

Jag antar att det är
både smidigare
och snabbare.
(Alternativet är att
skicka ett fysiskt
brev va?)

Det superlånga
lösenordskravet
(Swedbank).
Kommer aldrig
ihåg mitt pw.
Spelar inte så stor
roll i mitt fall, då
jag bara använder
det ~1 gång per år
och BankID måste
förnyas årligen.
Men ändå. Senaste året

Som sagt,
lösenordskravet.
Behöver det
verkligen vara
1381278401y13
tecken? Tar tid att
skriva (ja, jag är
SÅ bekväm av
mig).

Vid ansökning om
studiemedel Inga alls Windows, Android 6 BankID

2012-03-28
00.18.17 26-35 Kvinna Barsele

Mindre ofta (en
gång i månaden)

det känns säkrare
än vanlig
inloggning och
med hjälp av e-
legitimation kan
företag/myndigheter
lägga ut fler
tjänster på
internet.

bara då jag missat
att förnya den så
jag måste göra det
innan jag kan
slutföra det jag
behövde e-
legitimationen till
men det händer
bara en gång per
år dså det är inget
större problem Senaste månaden nej

använder den för
att kunna logga in
på vissa hemsidor
som tex
försäkrnigngskassan
(ang
föräldrapenning),
banken eller csn.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket)

Windows, iOS,
Android 5 BankID

2012-03-28
09.25.17 18-25 Man Luleå

Sällan (en gång
om året)

Minskar
brevutskick, vilket
underlättar en hel
del.

Den första gången
jag skulle använda
e-legitimationen
krånglade det en
hel del, fungerade
inte alls. Minns
tyvärr inte
detaljerna kring
vad exakt det var
som krånglade
men efter att ha
fått det att fungera
en gång har det
fungerat
problemfritt. Senaste året Nej.

Används endast
då deklarationen
ska in.

Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten) Windows, Android 3 Nordea

2012-03-28
09.32.04 18-25 Man Luleå

Sällan (en gång
om året)

Det underlättar när
man ska deklarera.
Bara logga in och
klicka på en
knapp.

Det är lite gormigt
att få igång allt.
Borde vara lite
enklare. Senaste året

Konfigurationsprocessen
skulle kunna
förbättras. Har
varit problem att
använda den i
andra webbläsare
än Internet
Explorer. Men det
kanske är fixat nu?

Använder det
nästan enbart för
att deklarera. Har
för mig att jag
använt det någon
annan gång men
kan ej minnas
varför. Inga alls

Windows, Mac
OSX, Android 6 Nordea

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-28
09.40.17 36-45 Kvinna Linköping

Ofta (en gång i
veckan)

Bra, behöver inte
ringa så ofta eller
posta brev.

Vid byte av dator,
det görs så sällan
så minns inte hur
inställningarna var,
var id finns osv... Senaste veckan

Någon slags
blankett skickas
med lathund,
första gången man
får id, så får man
arkivera det
ngåonstans inför
byte av dator.

Använder till
Försäkringskassan
och till banken.

Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten)

Windows, Mac
OSX 5 BankID

2012-03-28
09.53.47 36-45 Kvinna Stockholm

Sällan (en gång
om året)

Jag har för lite
erfarenhet för att
kunna uttala mig,
än. Nej. Senaste året

Då jag inte använt
e-leg. så mycket,
så kan jag inte
uttala mig.
Möjligen skulle det
kunna vara
smidigare. Mindre
moment, när man
ska använda det.

Jag har använt E-
leg. till
deklerationen. I
övrigt inte alls. Inga alls Windows, Android 2 BankID

2012-03-28
09.55.55 46-55 Kvinna Klagstorp (Skåne)

Terminsvis (två
gånger per år)

Jag använder det
inte om jag kan
skaffa
informationen på
annat sätt. Nej. Senaste året

Känner mig inte
tillräckligt insatt i
vad det används
till egentligen.

Jag har skaffat för
att det ibland
behövs men jag
använder det inte
speciellt ofta. Kan
inte minnas vad
jag hade det till sist
ens. För att kolla
mitt skattekonto för
nåt år sen kanske? Inga alls

Windows, Mac
OSX 5 Telia/SEB

2012-03-28
10.17.13 46-55 Man Tyresö

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Eftersom man inte
använder e-leg
ofta, så är det inte
alltid lätt att
komma ihåg vilket
lösenord man har
lagt upp.

Inga större
problem. Ibland
"känner" inte web-
applikation eller
själva e-leg
programvaran att
det finns e-leg fil
skapad av mig. Då
får man starta om
webläsaren och
försöka åtgärda
problemet, så att
man får e-leg
programvaran att
visa e-leg filen
som behövs för att
logga in i aktuell
applikation.
Undrar då hur
äldre personer
eller personer som
inte har så stor PC
vana kan fixa
sådan problem. Är
säkert inte lätt att
supporta den
typen av problem
och dessa
användare. Senaste månaden

ja, det är i så fall
se till att den
fungerar stabilare
med web-läsaren.
Se svar till fråga
11.

Jag använder den
huvudsakligen i
kontakter med
myndigheter, t.ex.
skatteverket,
försäkringskassan,
CSN.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket), Sociala
hemsidor
(exempelvis
Facebook och
Twitter),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten), alla
hemsidor (om
möjligt)

Windows, Mac
OSX, iOS, Android 5 BankID

2012-03-28
11.15.41 26-35 Man Stockholm

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Lättare att
deklarera Nej Senaste året

Borde inte behöva
lagras lokalt Används i nödfall Inga alls

Windows, Mac
OSX, iOS 4 BankID, Nordea

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-28
11.59.13 18-25 Man Umeå

Terminsvis (två
gånger per år)

E-leg underlättar
mycket, slipper bl.
a. skicka in
deklarationer/underskrifter
med papper och
så slipper jag
vänta på olika
engångskoder.

Har tendens att
krångla vid
installation av
mjukvaran till
Bank-id, dock är
detta bättre än
tidigare. Har
saknat stöd för
Linux, som nu
äntligen verkar har
kommit! Senaste veckan

Just nu ser jag
inga förbättringar
nu då Linux-
version finns!

Används ytterst
sällan, endast 2-5
ggr/år.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket), Inga alls

Windows, Linux,
iOS, Android 5 BankID

2012-03-28
12.30.07 46-55 Kvinna Luleå

Ofta (en gång i
veckan)

Underlättar kanske
egentligen inte?
Krångligt när vi
bytte dator och var
tvungen att föra
över info:t för e-leg
till nya datorn, då
vi är två i hushållet
som har e-leg.
Fungerade inte
den dagen utan
var tvungen att
invänta min man
som är mer
specialist på att
fixa datorer.
Egentligen kan
man säga att e-
leg:et som sådant
inte alltid är
problemet, utan
det kan vara
tekniken omkring
som kräver för
mycket av
användaren.

Ja, enligt
ovanstående.
Även på jobbet, då
e-legitimationen
plötsligt inte gått
att använda med
hänvisning till
något tekniskt
problem i någon
mjukvara. Senaste veckan

Ja, om
pensionärer,
funktionshindrade,
m fl ska kunna
använda detta,
måste teknik-
kunskaperna
minimeras för
användande = det
ska vara plug and
play över det hela.
Om det är något
som är fel, så
borde det komma
en automatisk
upplysning om att
felet är under
utredning (om nu
fallet är så). Man
ska inte bli
uppställd om det
gäller att betala
räkningar os v.

Vid kontakter med
försäkringskassan,
via jobbet med e-
leg för mina
vårdkontakter,
bank-kontakter.

Inga alls, bara där
det gäller
myndighet,
betalningar,
bankärende, (ej
sjukvårdsärende). Windows, Android 7 Nordea

2012-03-28
14.36.19 46-55 Kvinna Luleå

Terminsvis (två
gånger per år)

Underlättar men
tjorvigt när det ska
laddas ned

Ja flera gånger,
när nedladdningen
krånglat Senaste året

Kan säkert
förbättras men vet
ej hur

Vid kontakt med
försäkringskassan
vid vård av barn,
deklaration

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten)

Windows,
Windows Phone 5 Nordea

2012-03-28
15.14.16 26-35 Man sollefteå

Sällan (en gång
om året) deklarartionen nej

Mer än ett år
sedan

ja. väldigt få
privata aktörer har
det som jag vet

kontakt med
myndigheter

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows, Android 4 BankID

2012-03-28
15.14.18 26-35 Man sollefteå

Sällan (en gång
om året) deklarartionen nej

Mer än ett år
sedan

ja. väldigt få
privata aktörer har
det som jag vet

kontakt med
myndigheter

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows, Android 4 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-28
17.09.53 26-35 Kvinna Malmö

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Endast enbart vid
kontakt med
skattemyndigheten.

Ja! Att det inte går
att installera till
Mac, utan att jag
är tvungen att ha
ett parallellt
system med
Windows! Det är
väldigt dåligt!!
(så var det iaf när
jag installerade det
för ca 2 år sedan) Senaste månaden

Att det fungerar på
machintosh's
program!
Jag vet inte hur
säkert det är, det
enda som krävs är
ju en kod när jag
en gång väl
installerat e-
legitimationen. Det
verkar inte mycket
säkrare än att bara
ha en personlig
kod!

Endast när jag ska
lägga in min
deklaration av
moms varje månad

Jag vet inte då jag
inte tycker att det
verkar så säkert
ändå. Mac OSX, iOS 2 Telia/SEB

2012-03-28
17.26.58 18-25 Kvinna Luleå

Sällan (en gång
om året) Se ovan Nej Senaste veckan Se ovan Aldrig använt Inga alls

Windows, Mac
OSX, iOS, Android 10+ Nordea, Telia/SEB

2012-03-28
18.12.53 26-35 Man Stockholm

Ofta (en gång i
veckan)

Massor,
tillgång till
information live
och snabb
hantering av
ärenden och
blanketter.
Riktigt skönt att
slippa
användarnamn oc
lösenord.

Skulle vara nexus
som inte är helt
hundra med Mac
OSX. annars
stabilt och tryggt.
E-leg som inte är
personliga utåt,
dvs
företagslegitimationer,
tjänsteleg osv.. Senaste veckan

Mobilt BankId
verkar lovande,
Fler tjänster som
använder sig av e-
legitimiation.
Möjlighet till nya
tjänster som säker
identifiering via
blocket, mail osv..
så man är säker
på att man gör
affärer med rätt
personer eller
företag.

Inloggning på
försäkringskassan,
Internetbanken,
kommunen
(byggärenden).
Deklaration

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten), mail

Windows, Mac
OSX, iOS 6 BankID

2012-03-28
19.59.23 18-25 Man Luleå

Ofta (en gång i
veckan)

Kan göra de på
internet

Handelsbankens
dosa fungerar inte
med sladd i 64-
bitars webbläsare Senaste veckan

Njae, egentligen
inte

Bankärenden,
CSN Inga alls

Windows, Linux,
Android 4 BankID

2012-03-28
21.15.05 18-25 Kvinna Umeå

Sällan (en gång
om året)

Skulle säkert
kunna fungera bra
om det gick att
använda. En bra
tanke

Ja det har jag, jag
kan inte använda
det alls

Mer än ett år
sedan

Ja det skulle det,
men jag vet inte
riktigt hur. Kanske
en slags sak som
kan läsa av
fingeravtryck vore
smidigt

Har använt det en
gång men efter det
har det varit
problem att få
igång igen, så jag
har aldrig använt
det mer sedan
dess De flesta hemsidor

Windows, Linux,
Android 4 Nordea

2012-03-28
21.41.02 18-25 Man Luleå

Sällan (en gång
om året)

För mig underlätta
det inte något.

jag glömmer ofta
mitt lösenord.

Mer än ett år
sedan ja nästan aldrig swedbank Windows, iOS 3 BankID

2012-03-28
21.53.12 36-45 Man Luleå

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Månadsvis moms
och
skattedeklaration
direkt till
skatteverket
underlättar
betydligt med e-
legitimation istället
för
pappersvarianten.

Nej! För tillfället är
detta en av de få
tjänsterna som i
säkerhets
avseende
underlättar
betydligt. I
framtiden kan det
säkert komma ngt
som kan förenkla
det ytterligare. Senaste veckan

Det finns säkert de
som redan håller
på att tänka ut
någonting som
underlättar arbetet
som detta innebär.
Inloggningen via
banken till ens
egna konton kan
säkert i framtiden
vara den id man
enbart skulle
kunna klara sig
med. Oproblematisk! Inga alls Windows, Android 3 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-28
23.55.36 18-25 Kvinna Umeå

Terminsvis (två
gånger per år)

Skattedeklaration
och CSN

Krångligt att ladda
ner och tog lång tid
innan jag kunde
använda den.
Hade mycket
problem i början,
men så en dag
fungerade den helt
plötsligt. Senaste veckan

Gärna en bättre
förklaring till
användandet och
hur man ska ladda
ner den. När jag
skulle ladda ner
den så stödde den
inte den version av
firefox... Borde
vara bättre
uppdaterad när det
gäller den biten.
Hade gärna velat
ha mer information
om vad man kan
använda den till
och gärna någon
supportsida eller
dylikt.

Inte så ofta.
Använder den när
jag ska logga in
och kolla uppgifter
hos Skatteverket
och då jag ska
logga in på CSN.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows, iOS 2 Telia/SEB

2012-03-29
00.17.18 26-35 Kvinna Stockholm

Sällan (en gång
om året)

Återigen - krångligt
att behöva ladda
ner en
programvara. När
jag kan med
vanliga inlogg och
lösen sköta
bankärenden tex.

Ja. Man blir
spärrad om man
glömt sitt lösen.
Tar tid och få hem
ett nytt per post.
Borde kunna ringa
en kundservice
eller liknande

Mer än ett år
sedan nej

Bökigt och behöva
ladda ner. Men
förstår behovet av
dess säkerhet Inga alls

Windows, Mac
OSX 3 BankID

2012-03-29
02.13.50 26-35 Man Alingsås

Terminsvis (två
gånger per år)

För deklarationen
underlättar den
oerhört mkt
Aldrig varit så mkt
för dom gamla
papprena dom
skickar ut.

Inte direkt,
problemet som
varit är att ladda
ner filen från ens
bank då alla är inte
lika tydliga vart
man kan hämta
hem filen Senaste månaden Ingen aning

Enbart vid
deklarationen

Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten) Windows, Android 6 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-29
05.23.51 26-35 Man Östersund

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Jag tycker att det
är smidigt när man
har att göra med
skatteverket och
CSN. Betydligt
bättre än innan jag
hade e-
legitimation.

Jag har för mig att
det var lite
krångligt att fixa till
min Mac, eller så
minns jag fel, jag
vet dock att jag
bara har det
installerat på min
PC. Senaste månaden

Jag antar att detta
är en lite smått
ledande fråga
eftersom jag blev
rekryterad från ett
androidforum :).
Men så vitt jag vet
så finns det ingen
möjlighet att ha e-
legetimationen på
telefonen idag
vilket enligt jag
skulle vara smidigt.
Jag är inte super
insatt så det kan
hända att det
redan finns men i
så fall kan man väl
klaga på
marknadsföringen
av det eftersom jag
i så fall inte vet
det.
 
Sedan ett smidigt
sätt att använda
det på flera
enheter, sist jag
tittade så fanns
gick det att ha på
tex usb men det
känns inte som det
smidigaste.
 
Sen så tycker jag
att det bör kunna
finnas ett större
användningsområde
dvs. fler ställen
som använder e-
legetimation.

Begränsad, Men är
smidigt när man
har med CSN och
skatteverket att
göra samt något
mer ställe där jag
använder den men
som jag inte
kommer på just nu.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten),
förutsatt att det blir
smidigt att ha med
sig.

Windows, Mac
OSX, iOS, Android 6 Nordea

2012-03-29
09.23.48 18-25 Man Oskarshamn

Sällan (en gång
om året)

Kan inte svara på
det i nuläget Nej, inte ännu.

Mer än ett år
sedan Nej.

Den är knapp, d.v.
s jag använder den
mycket mycket
sällan.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows, Android 10+ Nordea

2012-03-29
09.40.35 36-45 Man Kungsbacka

Terminsvis (två
gånger per år) Nästan inget alls Nej

Mer än ett år
sedan Vet ej.

Mycket sparsam,
endast vid
sjukanmälan till
Försäkringskassan

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket)

Windows, Linux,
iOS, Android, PS3,
Wii, NDS 10+

BankID, Nordea,
Telia/SEB

2012-03-29
09.57.09 26-35 Man Arlöv

Terminsvis (två
gånger per år)

Det hjälper klart till
för att slippa undan
telefonköer, riktiga
köer och annan
tidsspill som
tidigare var
synonymt med
kontakt med
myndigheterna.

Hade problem med
insticksprogrammet
tillsammans med
en tidig version av
Chrome, men det
var länge sedan. Senaste månaden -

Nödvändigt ont,
när inte bankdosan
räcker till.
Deklarationen är
den enda gången
jag använt det än
så länge i år.

Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten)

Windows, Linux,
Android 5 BankID

2012-03-29
11.00.47 18-25 Man Örebro

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Det är ett riktigt
smidigt sätt att
kunna logga och
och slippa en
massa
kontoinformation
och liknande.

Relativt ofta får jag
upp meddelande
om att jag måste
förnya
legitimationen. Tar
onödig tid. Senaste veckan

Förbättrat stöd för
mobiler vore att
önska.

Används för att
söka studiebidrag,
deklarera och
liknande.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows, Android 3 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-29
11.05.09 56-65 Man Göteborg

Ofta (en gång i
veckan)

E-legitimation
underlättar
ovanstående
ärenden. Inga problem. Senaste veckan

Använder även
mobilt bankid som
jag tycker fungerar
smidigt.

Bankärenden,
apoteket,
vårdcentralen,
deklaration,
fastighetsärenden. Inga alls

Windows, Linux,
Android 10+ BankID

2012-03-29
11.22.52 18-25 Man Falun

Terminsvis (två
gånger per år)

Det är väldigt
smidigt att
använda det för att
deklarera och
slippa åka ner till
Skatteverket med
papperna.

Mitt enda problem
är att jag installerat
om datorn varenda
gång jag ska
använda det och
måste därför ladda
hem ett nytt på
internetbanken. Senaste veckan

Jag är inte särskilt
insatt i säkerheten,
men jag antar den
är bra. Nya
funktioner har jag
inte spekulerat i.

Jag använder det
till bilen (ställa på
och av) samt att
deklarera.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows, Android 7 BankID

2012-03-29
12.47.28 26-35 Man Kristianstad

Terminsvis (två
gånger per år)

Man slipper spara
vissa lösenord
som man enbart
får på papper

Den har en del
krav på lösenordet
,som gör att man
intehar sitt vanliga.
En ledtråd hade
underlättat. Eller
kraven om vilka
tecken capslock
siffor osv Senaste månaden Fråga 11

När man flyttar
eller skatteverket
kräver det

Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten), Inga
alls

Windows, iOS,
Android 9 BankID

2012-03-29
13.17.53 26-35 Man Sundbyberg

Terminsvis (två
gånger per år)

Smidigare än att
skicka in papper
för att deklarera
iaf. Bara skriva in
lösenordet så är
det klart.

När den hade gått
ut så hängde sig
hela skiten efter att
jag skapat nytt.
även när jag
avinstallerade
osv.. Senaste månaden

Så länge det är
stabilt så fungerar
det fint enligt mig.
Endast lösenord
behövs skrivas in
så kan inte klaga
på någonting
direkt, smidigt är
det onekligen.

Deklarera och
möjligen någonting
mer.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten) Windows, Android 4 BankID

2012-03-29
14.09.33 26-35 Man Söderfors

Ofta (en gång i
veckan)

Tidsbesparande
och ökad kontroll
över ekonomin Nej Senaste veckan Vet ej Regelbunden

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten) Windows, Android 5 BankID

2012-03-29
17.08.01 18-25 Man Osby

Terminsvis (två
gånger per år)

Det underlättar när
man kan göra
saker via nätet när
man själv tycker
det passar.

Hade problem att
installera dom
första gångerna
när det var nytt
med e-leg Senaste veckan vet inte

Deklaration, logga
in på
kreditkortssidor Inga alls

Windows, Android,
PS3 4 BankID

2012-03-29
17.34.23 26-35 Man Växjö

Sällan (en gång
om året)

Det underlättar inte
alls.

Absolut...jag håller
aldrig reda på vart
jag har filen eller
vilken krånglig kod
det är till den.

Mer än ett år
sedan

Enklare, ingen fil,
portabelt...NFC?

Används bara när
jag måste.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket)

Windows, Mac
OSX, Android 3 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-29
17.36.16 18-25 Man Luleå

Terminsvis (två
gånger per år)

Det förenklar
naturligtvis en hel
del då man
kommer ihåg
lösen. Skönt att
slippa skicka in
papper.

Ja, har man glömt
bort lösen så har
man ett helvete. Senaste veckan

Lägga in nån fråga
med svar man
bara själv kan för
att få tag i lösen då
man glömt det.

Använder den
väldigt sällan. Bara
vid deklaration och
möjligen om det
krävs vid andra
tillfällen, kan bli
totalt 2-3 ggr per
år. Man brukar
hinna glömma bort
sin lösen varje
gång och då blir
det riktigt bökigt att
installera om hela
baletten. Senast
kom jag dock ihåg
lösen.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten) Windows, Android 2 Telia/SEB

2012-03-29
17.47.25 18-25 Man umeå

Ofta (en gång i
veckan) fest fest Senaste veckan fset fest

Sociala hemsidor
(exempelvis
Facebook och
Twitter)

Windows, Mac
OSX, Android 4 Nordea

2012-03-29
17.53.29 18-25 Man Umeå

Terminsvis (två
gånger per år)

Jag tycker att det
fungerar helt ok,
ganska lätt att
använda.

Det var lite
krångligt att
installera första
gången men
annars har det
fungerat bra. Senaste månaden

Göra installationen
lite mer
lättförståelig för
oss som inte
använder datorn
så ofta för detta
ändamål (spelar
mest på datorn).

Jag använder den
enbart när jag ska
logga in på CSN.
Det gäller då
studieförsäkran
och sånt. Vet ej Windows, iOS 2 Telia/SEB

2012-03-29
21.14.34 26-35 Man Luleå

Terminsvis (två
gånger per år)

Underlättar en hel
del då man enkelt
kan verifiera och
skriva under ett
dokument tex. Nej Senaste året Nej

Väldigt sällan, men
smidigt när det väl
behövs!

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten) Windows, iOS 3 BankID

2012-03-30
07.55.06 18-25 Man Helsingborg

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Det är enkelt och
smidigt att betala
räkningar och dyl
på internet,
enklare än att
klödda med massa
brev. Nej Senaste månaden

Nej, tyckee den är
bra

Enkel att använda
och en riktigt bra
tjänst.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket)

Windows, Linux,
iOS, Android,
Blackberry 10+ Nordea

2012-03-30
10.47.19 26-35 Man Uppsala

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Det är praktiskt att
kunna deklarera,
kommunicera med
CSN etc. över
internet. Det är
ganska smidigt att
använda e-
legitimationen,
eftersom jag inte
behöver någon
extern dosa eller
liknande.

Den ska
uppdateras rätt
ofta, och det är ett
mindre företag
med massa
omstarter. Vilket
kanske gör att man
drar sig för att
logga in på t.ex.
csn eller
skatteverket. Senaste veckan

Både
användarvänligheten
och säkerheten
kan förmodligen
förbättras. Men
eftersom jag
saknar inblick i
säkerheten kan jag
inte ge några bra
förslag på hur
användarvänligheten
kan förbättras utan
att påverka
säkerheten.

Sporadisk, jag
använder den för
att logga in på t.ex.
csn. Vilket inte är
så ofta. Banken

Windows, Linux,
Android 5 BankID, Telia/SEB

2012-03-30
11.29.43 26-35 Kvinna Luleå

Ofta (en gång i
veckan)

Känns säkert och
är enkelt! Nej Senaste veckan

Nej, jag tycker det
funkar bra!

Vård av barn,
deklaration,
föräldraledighet.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket)

Windows, Mac
OSX 6 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-30
11.35.48 26-35 Kvinna Boden

Terminsvis (två
gånger per år)

Man slipper ju
pappershanteringen
och allt flyter
mycket snabbare. Nej inte alls. Senaste veckan Nej.

Den används i
samband med
deklaration, besök
på sidor, ex vis
försäkringsbolag
man har etc. Alltså
inte så frekvent.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows, Android 2 BankID

2012-03-30
11.46.30 18-25 Kvinna Luleå

Terminsvis (två
gånger per år)

Det är smidigt att
kunna legitimera
sig online, går fort
och enkelt. Sparar
in tid och blir
mindre
pappershantering.

Det kan vara lite
krångligt att fixa
igång det första
gången, men
eftersom jag
endast använder
den sällan så
skulle jag inte
kunna påstå att jag
stött på nåt
krångel, inte än i
alla fall. Senaste året

Inte vad jag kan
komma på.

Använder för att
slippa hålla på
med en massa
papper,
underlättar!

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows 3 BankID

2012-03-30
12.12.30 18-25 Man Stockholm

Ofta (en gång i
veckan)

Smidigt att
deklarera

Nej det fungerar
bra. Senaste veckan

Jag är nöjd än så
länge

Deklaration
Vårdguiden

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten)

Windows, Mac
OSX, iOS, Android 8 BankID

2012-03-30
12.15.59 18-25 Kvinna Luleå

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Det går det enklare
eftersom det är
digitalt, lättare än
att hålla på med
papperskopior

får det inte att
fungera på
telefonen. jobbigt
att släpa runt på
dosan där bankid
finns. (har
handelsbanken) Senaste veckan

Jobbigt att behöva
installera
programvara
(bankid)

För att logga in på
skatteverket, eller
skriva under andra
dokument tex via
csn. Inga alls Mac OSX, iOS 2 BankID

2012-03-30
12.32.12 18-25 Man Piteå

Sällan (en gång
om året)

Smidigt med CSN,
synd bara att det
är mycket att hålla
reda på då det inte
används ofta.

Mycket att hålla
reda på då det inte
används ofta. Senaste året

ja absolut, mycket
smidigare och
kunna koppla ihop
e-leg med sitt
id/körkort/ica-kort
:) varför så många
kort?

Endast till CSN
och studiebruk.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket), Inga alls

Windows, Mac
OSX, iOS, Xbox
360 5 BankID

2012-03-30
13.35.01 18-25 Man luleå

Terminsvis (två
gånger per år)

Jag tycker e-
legitimation
fungerar mycket
bra för mig och
underlättar mycket.
Utan den skulle jag
t.ex. vara tvungen
att skicka brev till
csn.

Det ändå
problemet med e-
legitimation enligt
mig är när datorn
ska formateras. Då
kan det vara lite
jobbigt, lösningen
brukar bli att skaffa
en ny e-
legitimation. Senaste månaden

Ja, om e-
legitimation kunde
fungera bättre till
mobila enheter,
anser att det är där
framtiden finns.

Använder bara e-
legitimation i skol
relaterade syften
som t.ex. csn.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket)

Windows, Linux,
iOS, Android 7 BankID

2012-03-30
13.49.25 18-25 Kvinna Luleå

Sällan (en gång
om året) Vet ej Nej Senaste veckan Vet ej Har ingen Inga alls Windows 4 Ingen

2012-03-30
14.18.17 18-25 Man Luleå

Terminsvis (två
gånger per år)

Jag tycker att det
fungerar väldigt
bra och man
slipper lämna
datorn = skönt.

Stödet för linux
tycker jag är rätt
dåligt för tillfället (i
alla fall senast jag
testade). Senaste året

Det skulle
möjligtvis
underlätta att
slippa ha mjukvara
på datorn. Hur
detta skulle gå till
vet jag dock inte.

Använder det
endast för CSN
och
skattedeklaration. Inga alls

Windows, Linux,
iOS, Android 8 BankID

2012-03-30
17.21.51 18-25 Man Forshaga

Mindre ofta (en
gång i månaden)

en enkel
inloggning till alla
tjänster, d e bra

var väl lite
krångligt att
komma igång men
annrs lungt Senaste månaden

lite bättre tutorials
på bankhemsidor
kanske, men det
kanske har ändrats
sedan jag började.

betala räkningar
på banken och
betala för köp på
internet

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows, Android 10+ BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-03-30
17.31.05 18-25 Man Malmö

Terminsvis (två
gånger per år)

Underlättar inte
alls när det gäller
att logga in. Hade
nöjt mig med en
kod. Nej. Senaste veckan Nej.

Känner bara att jag
måste använda det
när jag ska e-
deklarera eller
logga in på CSN. Inga alls Windows, Android 5 BankID

2012-03-30
17.35.04 18-25 Man Upplands Väsby

Mindre ofta (en
gång i månaden)

Tycker det gör det
väldigt myckjet
smidigare med just
deklarering och
annat där det är
väldigt viktigt att
legitimera sig men
som ändå är
möjligt att göra
hemifrån.

Fungerade tidigare
inte ordentligt med
webläsaren
chrome i vissa
sammanhang men
fungerar nu. Senaste året

Nej inte som jag
kan komma på.

Endast för
deklarering, csn
och för att se
recept hos
Apoteket Inga alls

Windows, iOS,
Android 10+ Nordea

2012-03-30
18.15.26 18-25 Kvinna Partille

Mindre ofta (en
gång i månaden) lite

det krånglade lite
första gången när
jag skulle aktivera
det. Tror att det
inte funkar att
aktivera med
Chrome men sen
går det att
använda det med
chrome Senaste månaden

vet inte, tror inte
att det går att det
blir så mycket
enklare utan att
det blir osäkert

Använder inte så
ofta, ibland till
banken eller skriva
ut personbevis

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows, Android 6 Nordea

2012-03-30
21.32.46 26-35 Kvinna Luleå

Terminsvis (två
gånger per år)

Skönt att slippa
skicka papper fram
och tillbaka.
Smidigt även på
CSN att se
inkomst man
anmält och lätt
ändra den ifall det
är fel.

Jag försökte
använda
SEB/Telias e
legitimation, men
tyckte inte alls det
fungerade lika bra
som BankId. Dock
berodde detta
kanske på att jag
inte ens tog mig in
med SEB:s e
legitimation. Senaste månaden

Nej inte vad jag
kan komma på

Använder e
legitimation till att
anmäla inkomst till
CSN och till
deklaration.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten) Windows, Android 6 BankID

2012-03-31
01.45.51 26-35 Man karlskrona

Ofta (en gång i
veckan)

Kunde vara bra om
Nordea hade den
till mobilen...
Annars tycker jag
det funkar väldigt
bra överlag.
Mycket smidigt.

Nej inget särskilt,
men kan tänka mig
att någon mindre
teknisk kan
uppleva det som
krångligt att
installera och
använda. Risken
finns att många blir
utestängda pga
detta då det hela
tiden blir viktigare
att kunna hantera
en dator osv... Senaste veckan

Gör det enklare för
alla att förstå cad
det är och vad det
används till. Öka
medvetenheten
hos gemene man.

Dagligen då jag
använder den via
mitt sithskort för
inloggning i jobbet.
Även ofta på
försäkringskassans
hemsida.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket),
Utbildningsrelaterade
hemsidor
(exempelvis
intranät för
lärosäten),
bibliotek, Windows, Android 5 BankID, Nordea

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?



2012-04-01
00.14.11 18-25 Kvinna Umeå

Terminsvis (två
gånger per år)

Underlättar
inloggning på sidor
som man vanligen
kanske inte loggar
in på så ofta, har
annars lätt för att
blanda ihop alla
olika lösenord. Så
om all inloggning
på alla sidor
skedde med e-
legitimation skulle
det ju aldrig bli
något problem,
fast det kanske
inte skulle funka
när man loggar in
via en annan
dator? Nej. Senaste året

Nej, har
personligen inte
haft några problem
med varken
användning eller
att skaffa den.

Använder den
ganska sällan,
men när jag väl
gjort det har det
fungerat bra.

E-
handelshemsidor
(exempelvis
Tradera och
Blocket) Windows 1 BankID

2012-04-01
18.02.36 26-35 Man Luleå

Ofta (en gång i
veckan)

Kan interagera
online med
myndigheter och
bankväsen på ett
säkert sätt

Saknas för vissa
myndigheter, och
mjukvaran är inte
alltid kompatibel
med alla
webbläsare. Senaste veckan Se ovan.

Vid
onlineinteraktion
med myndigheter
och bankväsen

Myndigheter och
bankväsen Windows 3 BankID

0. Timestamp 1. Ålder? 2. Kön? 3. Ort?

7. Hur ofta
använder du e-

legitimation?

10. Hur anser du
att e-legitimation i

dagsläget
underlättar

utförandet av dina
samhällsärenden?

11. Har du vid
något tillfälle

upplevt någon
problematik

relaterad till just e-
legitimation?

8. När använde du
e-legitimation

senast?

12. Anser du att e-
legimation skulle
kunna förbättras

på något vis?

9. Hur skulle du
beskriva din

användning av e-
legitimation?

13. Vilka typer av
hemsidor skulle du

vilja se att
inloggning sker via
e-legitimation för

att styrka
identiteten?

5.
Operativsystem?

4. Hur många
enheter?

6. Utgivare av E-
legitimation?


