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Sammanfattning 

 

Mycket av plånbokens innehåll och funktion, såsom medlemskort och betallösningar, är idag 

ersatt av mobila lösningar. Däremot finns det i Sverige ingen mobil lösning för id-kort som 

kan användas på samma sätt som det fysiska id-kortet. Denna uppsats syftar till att undersöka 

huruvida svenska myndigheter ser ett behov av en mobilanpassad id-kortslösning och, om 

detta behov konstateras, föreslå en modell för hur en sådan lösning skulle kunna utformas. 

För att undersöka detta ämne har tre intervjuer med svenska myndigheter (E-

legitimationsnämnden, Polismyndigheten och Transportstyrelsen) samt en litteraturstudie 

genomförts. 

 

Uppsatsens resultat består av tre kunskapsprodukter: en behovsanalys, en 

kravsammanställning och en infrastrukturmodell. Behovsanalysen undersöker behovet av en 

mobilanpassad id-kortslösning, sett från de intervjuade myndigheternas perspektiv. Denna 

analys visar att myndigheterna ser ett behov av en sådan lösning. Kravsammanställningen 

består av krav på en mobilanpassad id-kortslösning som härletts från de genomförda 

intervjuerna samt från uppsatsens huvudsakliga teoribas: Kim Camerons The Laws of Identity 

(2005). Infrastrukturmodellen är utformad efter dessa krav och beskriver hur en 

mobilanpassad id-kortslösning skulle kunna utformas för att passa in i den svenska 

infrastrukturen för digital identitetshantering. Modellen är även utformad för att följa Hanseth 

och Lyytinens (2010) designregler för informationsinfrastrukturutveckling och den visar att 

utveckling av en mobilanpassad id-kortslösning i Sverige är tekniskt genomförbar. 

 

 

Nyckelord: digital identitetshantering, digital id-handling, digitalt id-kort, mobilanpassat id-

kort, mobilt id-kort, mobiltelefon, smartphone, informationsinfrastrukturutveckling,  

e-förvaltning, svensk e-legitimation 

  



   

 

 

 

Abstract 

 

Much of the contents and functionality of the traditional wallet, such as membership cards 

and payment solutions, have been replaced by smartphone solutions. Yet, in Sweden there is 

no smartphone based solution for ID cards that can be used in the same way as the physical 

ID card. This paper examines whether the Swedish authorities see a need for a smartphone 

based ID card solution and, if such a need is identified, suggests a model for how such a 

solution could be designed. To explore this topic, a literature review and three interviews with 

Swedish authorities (the E-identification Board, the Police Authority and the Transport 

Agency) have been conducted. 

 

The results of this report consists of three knowledge products: a demand analysis, a 

requirements specification and an infrastructure model. The demand analysis examines the 

need for a smartphone based ID card solution, as seen from the interviewed authorities' 

perspective. This analysis indicates that the authorities see a need for such a solution. The 

requirements specification consists of requirements for a smartphone based ID card solution, 

derived from the conducted interviews and Kim Cameron's The Laws of Identity (2005). The 

infrastructure model is designed to meet these requirements and describes how a smartphone 

based ID card solution could be designed to fit into the Swedish infrastructure for digital 

identity management. The model is also designed to follow the design rules for information 

infrastructure development derived by Hanseth and Lyytinen (2010) and shows that the 

development of a smartphone based ID card solution in Sweden is technically feasible. 

 

 

Keywords: digital identity management, digital ID, digitalt ID card, mobile ID card, 

smartphone ID card, mobile phone, smartphone, information infrastructure development,  

e-governance, swedish e-ID 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till uppsatsen, vilket leder fram till dess 

problemformulering, frågeställningar och syfte. Avslutningsvis beskrivs uppsatsens 

avgränsningar, kunskapsprodukter och kunskapsintressenter. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Användningsområdet för smartphones har vidgats mycket under de senaste åren. Sjuttiosju 

procent av Sveriges befolkning över 12 år uppskattades under 2015 använda smartphones, 

den högsta siffran sedan de första mätningarna år 2007 (Findahl & Davidsson, 2015, s. 11). 

Det utökade användningsområdet för smartphones kombinerat med att användarbasen vuxit 

till att innefatta en majoritet av den svenska befolkningen gör smartphones till en attraktiv bas 

för utveckling av nya lösningar. 

 

En av dagens utvecklingstrender handlar om att ersätta plånbokens innehåll, dvs betal-, kredit- 

och medlemskort, med digital teknik i smartphones (Rågsjö Thorell, 2016). Enligt en rapport 

från Ericsson (“10 Hot Consumer Trends 2015”, 2014, s. 7) föredrar 48% av smartphone-

användarna att använda sin mobiltelefon för att betala för produkter och tjänster. Samma 

rapport presenterar att 80% av världens smartphone-användare tror att mobiltelefonen 

kommer att ersätta hela deras plånbok innan 2020.  

 

Med ovanstående trend i åtanke är det är rimligt att tro att även det fysiska id-kortet kan 

komma att ersättas eller kompletteras av en mobilanpassad lösning. Tecken på detta kan bl a 

ses i den amerikanska delstaten Iowa, där det under 2015 genomfördes ett pilotprojekt med 

digitala körkort i smartphones. I projektet erbjöds en grupp testpersoner att ladda hem en 

applikation till sin smartphone. Applikationen ger användaren möjlighet att legitimera sig mot 

trafikpoliser (Wood, 2015). I februari 2015 rapporterade även New Jerseys trafikmyndighet 

Senate Transportation Committee (“Statement to senate, No 2695”, 2015) att de utreder en 

liknande lösning.  

 

Att göra körkort och nationellt id-kort tillgängligt i mobilen kan anses utgöra en förenkling 

för medborgare. Detta ligger i linje med ett betänkande från statens offentliga utredningar där 

det poängteras att ett prioriterat utvecklingsområde inom svensk e-förvaltning är att möta 

medborgarnas behov av förenklad och ökad tillgänglighet till myndigheternas tjänster (“SOU 

2009:86”, 2009).  

 

Omständigheterna som nämns ovan indikerar att en mobilanpassad id-kortslösning ligger i 

tiden och denna uppsats kommer att utreda förutsättningarna för att utveckla en sådan lösning 

i Sverige. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Två vanligt förekommande identifieringslösningar är det fysiska id-kortet och e-

legitimationen. De fysiska id-korten används idag för att identifiera personer i olika 

sammanhang, exempelvis hos Posten eller Systembolaget. E-legitimation används i stor 
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utsträckning på internet för att identifiera sig mot myndigheters och bankers e-tjänster men i 

dagsläget finns ingen digital lösning som kan användas likt ett fysiskt id-kort. Detta kan leda 

till problem för användare som glömt ta med sig sitt fysiska id-kort i situationer då de 

förväntas uppvisa giltig legitimation. Människor som vanligtvis inte bär med sig sitt fysiska 

id-kort i vardagen kan också uppleva problem i form av begränsad flexibilitet, då oplanerade 

situationer uppstår där det finns krav på att uppvisa giltig legitimation. 

 

I Sverige finns tre stycken myndigheter som utfärdar id-handlingar till medborgare: 

Polismyndigheten, Transportstyrelsen och Skatteverket. Utöver dessa finns E-

legitimationsnämnden, som är den myndighet med högsta ansvar för samordning och framtida 

utveckling av digital identitetshantering. Polismyndighetens, Transportstyrelsens och E-

legitimationsnämndens verksamhetsuppdrag kan tolkas som att de (myndigheterna) ska 

förenkla sina rutiner och tekniska lösningar mot medborgare (Intervju med informant hos 

Polismyndigheten, 22 april, 2016; “Förordning 2008:1300”, 2008; Jönsson, 2010, s. 108). 

Därför är det intressant att undersöka deras syn på ett eventuellt behov av att underlätta för 

svenska medborgare genom en mobilanpassad id-handling, vilket leder fram till uppsatsens 

två frågeställningar: 

 

1. Finns det enligt svenska myndigheter ett behov av en mobilanpassad id-kortslösning?  

2. Om så är fallet: Hur kan en mobilanpassad id-kortslösning utformas, ur ett 

informationsinfrastrukturellt perspektiv, för att passa in i den svenska infrastrukturen 

för digital identitetshantering? 

 

Dessa frågeställningar kommer att behandlas enligt de metoder som beskrivs i avsnitt 2. 

 

1.3 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att studera framtidsutsikterna för digital identitetshantering i Sverige. 

Detta görs genom att undersöka hur svenska myndigheter ser på framtida alternativa lösningar 

till det fysiska id-kortet. Vidare syftar uppsatsen att bidra till en framtid där personer erbjuds 

fler alternativ för legitimering i vardagen. Detta görs genom att påvisa den tekniska 

genomförbarheten av en sådan lösning och därmed skapa intresse för utveckling av 

framtidens id-handlingar. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

I uppsatsen kommer digital identitetshantering endast behandlas utifrån perspektiven 

informationssäkerhet och informationsinfrastruktur. Detta innebär att uppsatsen bortser från 

eventuella politiska, organisatoriska, kontraktsmässiga och ekonomiska aspekter som kan 

beröra ämnet. 

 

Vidare behandlar inte uppsatsen informationssäkerhetsaspekter på en djup detaljnivå, utan 

fokuserar istället på hur man kan nyttja befintliga säkerhetsteknologier vid utveckling av 

mobilanpassade id-kortslösningar. Exempelvis beskriver inte uppsatsen hur en viss 
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krypteringsalgoritm fungerar, utan fokuserar istället på vilka för- och nackdelar den medför i 

en kontext gällande digital identitetshantering. 

 

Uppsatsens frågeställning gällande behov av en mobilanpassad id-kortslösning kommer 

endast att besvaras med synpunkter från myndigheter som arbetar med utfärdande eller 

reglering av id-handlingar. Det är dessa myndigheter som bär det huvudsakliga ansvaret för 

frågor gällande svensk identitetshantering och bör därför ha god inblick i dagens situation 

gällande digitalisering av id-handlingar. Vidare kommer uppsatsen inte att beröra intern 

identitetshantering hos myndigheter, dvs hantering av hur anställda identifieras i 

myndigheters interna system. Anledningen till detta är att olika myndigheter använder olika 

tekniska lösningar för intern identitetshantering, vilket medför att det inte går att ta fram en 

universell lösning för mobilanpassade id-kort i denna kontext. 

 

1.5 Kunskapsprodukter 
 

Uppsatsen bidrar huvudsakligen med tre kunskapsprodukter: en behovsanalys, en 

kravsammanställning och en infrastrukturmodell för en mobilanpassad id-kortslösning i 

Sverige. 

 

Behovsanalysen ger en bild över hur svenska myndigheter ser på behovet av en 

mobilanpassad id-kortslösning och kan ligga till grund för framtida beslut gällande en sådan 

lösning. 

 

Kravsammanställningen sammanfattar vilka krav som ställs på en mobilanpassad id-

kortslösning ur ett informationsinfrastrukturellt och informationssäkerhetsmässigt perspektiv. 

Dessa krav kan användas vid utveckling av informationsinfrastrukturen för en mobilanpassad 

id-kortslösning i Sverige men bör inte tolkas som uttömmande. Kraven tar exempelvis inte 

hänsyn till eventuella tekniska begränsningar i identitetsutfärdares IT-system. 

 

Infrastrukturmodellen kommer att exemplifiera hur en mobilanpassad id-kortslösning kan 

utformas för att passa in i den svenska infrastrukturen för digital identitetshantering. På så sätt 

kommer modellen, i viss grad, påvisa den tekniska genomförbarheten av en sådan lösning. 

 

I litteraturstudien har ingen kunskap inom digital identitetshantering identifierats som är 

direkt kopplad till mobilanpassade id-kort och till infrastrukturen för digital 

identitetshantering i Sverige. Alla ovan nämnda kunskapsprodukter kan ses som ett bidrag till 

att fylla denna kunskapslucka.  

 

1.6 Kunskapsintressenter 
 

Uppsatsens kunskapsprodukter ska kunna användas av myndigheter och identitetsutfärdare 

för att effektivisera sättet på vilket de hanterar och utfärdar id-handlingar. 

Kravsammanställningen och infrastrukturmodellen kan ligga till grund för utveckling av nya 

digitala id-handlingar vilket på sikt leder till kostnadsbesparingar för svenska myndigheter 

och identitetsutfärdare. Indirekt leder dessa kostnadsbesparingar även till att regering och 
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riksdag kan ses som kunskapsintressenter. Vidare är modellen även intressant för svenska 

medborgare eftersom det beskriver ett nytt alternativ för hur de kan välja att legitimera sig på 

i framtiden hos Posten, Systembolaget osv. Slutligen kan kunskapsprodukterna även vara 

intressanta för befintliga och nya e-legitimationsleverantörer med intresse av att bygga ut e-

legitimationens funktionalitet för användning i den fysiska världen. 

 

1.7 Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i avsnitten inledning (1), metod (2), teori (3), empiri (4), analys och 

resultat (5), diskussion (6) och slutsats (7). 

 

Metodavsnittet beskriver hur uppsatsarbetet har genomförts. I teoriavsnittet presenteras sedan 

de begrepp och teorier som utgör uppsatsens teoribas. Därefter följer empiriavsnittet, där det 

insamlade materialet presenteras, för att sedan tolkas och kategoriseras i analys- och 

resultatavsnittet med hjälp av den teoretiska basen. I diskussionsavsnittet reflekteras kring 

resultatet och i slutsatsavsnittet besvaras avslutningsvis uppsatsens frågeställningar. 
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2. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras den forskningsparadigm, forskningsstrategi och forskningsprocess 

som ligger till grund för uppsatsen. För datainsamling har en litteraturstudie och intervjuer 

genomförts. Det insamlade materialet har därefter analyserats med kvalitativa 

dataanalysmetoder. 

 

2.1 Forskningsparadigm 
 

Det finns ett antal olika forskningsparadigm, exempelvis interpretivism, positivism och kritisk 

forskning. Valet av forskningsparadigm påverkar både sättet forskaren samlar in data på samt 

sättet forskaren iakttar den verklighet som hen ska undersöka. Denna uppsats grundar sig på 

en interpretativ ansats. En sådan ansats handlar om att identifiera, utforska och förklara hur 

alla faktorer i en given social kontext är relaterade till varandra. (Oates, 2006, ss. 261-262) 

Den interpretivistiska paradigmen överensstämmer väl med uppsatsens tänkta arbetsmetodik. 

 

2.2 Forskningsstrategi 
 

Uppsatsen baseras på en designorienterad forskningsstrategi. Valet av denna strategi grundar 

sig i målet att, med hjälp av en infrastrukturmodell, demonstrera den tekniska 

genomförbarheten av en mobil id-kortslösning i Sverige. 

 

Oates (2006, s. 108) nämner fyra olika typer av IT-artefakter som kan produceras genom en 

designorienterad forskningsstrategi. I denna uppsats produceras en så kallad modell, som av 

Oates beskrivs som ett hjälpmedel för problemförståelse och systemutveckling. Modellen 

presenteras i form av en infrastrukturmodell som uppfyller de krav som beskrivs i uppsatsens 

kravsammanställning (avsnitt 5.2). 

 

2.3 Tillvägagångssätt 
 

Enligt Vaishnavi och Kuechler kan den designorienterade strategin beskrivas som en iterativ 

utvecklingprocess med följande faser: medvetenhet (awareness), förslag (suggestion), 

utveckling (development), utvärdering (evaluation) och slutsats (conclusion). Nedan beskrivs 

uppsatsens forskningsprocess ur ett designforskningsperspektiv, grupperat efter dessa faser. 

(Vaishnavi & Kuechler, 2004, ss. 7-10) 

 

Medvetenhetsfasen syftar till att, genom t ex litteraturstudier, identifiera och formulera 

problem. I uppsatsen innebar detta att genom litteraturstudie och intervjuer skapa en 

nulägesbild över situationen för digital identitetshantering. Mer specifikt undersöktes 

förekomsten och behovet av mobilanpassade id-kortslösningar samt dagens situation för e-

legitimation i Sverige. 

 

Förslagsfasen syftar till att ta fram ett preliminärt förslag för hur de identifierade problemen 

kan lösas. I uppsatsen innebar detta att genom litteraturstudie och intervjuer identifiera vilka 
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krav som ställs på en mobilanpassad id-kortslösning. Dessa krav användes sedan till att 

utveckla ett förslag till infrastrukturmodell för mobilanpassade id-kort i Sverige. 

Utvecklingsfasen syftar till att vidareutveckla det preliminära förslag som tagits fram i 

förslagsfasen, till en färdig IT-artefakt. I arbetet innebar detta att vidareutveckla modellen 

som skapades i förslagsfasen. Dessutom utvecklades detaljerna i modellen, i form av konkreta 

use cases med tillhörande systemmeddelanden. 

 

Utvärderingsfasen syftar till att utvärdera den utvecklade IT-artefakten för att bedöma 

artefaktens värde och identifiera avvikelser från det förväntade resultatet. I arbetet innebar 

denna fas att utvärdera modellen med hjälp av jämförelser dels mot den framtagna 

kravsammanställningen, dels mot Hanseth och Lyytinens designregler för 

informationsinfrastrukturutveckling. 

 

Slutsatsfasen syftar till att skriftligt sammanställa resultatet från arbetet. I denna fas preciseras 

den producerade kunskapen och de ämnen som kräver vidare forskning. I uppsatsarbetet 

innebar denna fas att, med hjälp av resultatet från utvärderingsfasen, besvara uppsatsens 

frågeställningar och undersöka huruvida dessa bidrar till uppsatsens syfte. Vidare 

identifierades några brister med arbetet som kan ligga till grund för vidare forskning. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 
 

I uppsatsarbetet har litteraturstudie och intervjuer valts som metoder för datainsamling. 

Litteraturstudie är en datainsamlingsmetod som används i all akademisk forskning för att ge 

en bild av vad som har gjorts och vad som kvarstår att göras inom givet ämnesområde (Oates, 

2006, s. 46). En annan viktig aspekt med litteraturstudier är att identifiera teorier som kan 

användas till att beskriva övrig insamlad data. Dessutom kan litteraturstudier användas för att 

identifiera metoder och strategier som forskaren kan nyttja. (Oates, 2006, ss. 77-78) Samtliga 

dessa aspekter är väl tillämpbara på uppsatsens ändamål. 

 

I samma bok beskriver Oates (2006, s. 172) intervjuer som en passande datainsamlingsmetod 

då forskaren bl a ämnar att: 

 samla detaljerad information, 

 ställa komplexa eller öppna frågor, 

 utforska känsliga ämnesområden som informanten inte är villig att beskriva i skriftlig 

form. 

 

Dessa punkter stämmer väl överens med den typ av information som eftersöktes för att kunna 

besvara uppsatsens frågeställningar. Exempelvis eftersöktes detaljerad information om 

myndigheters syn på digitala id-handlingar. För att erhålla denna information krävdes 

komplexa frågor som lämpade sig bäst under intervjuförhållanden. Vidare berörde 

intervjufrågorna känsliga ämnesområden vars svar misstänktes vara av sådan karaktär att 

informanten ogärna uttryckt dem i skriftlig form. 

 

 

 



   

 

 

7 

 

2.4.1. Litteraturstudie 

 

En litteraturstudie genomfördes för att analysera det rådande kunskapsläget inom 

ämnesområdena: digital identitetshantering, informationsinfrastruktur, kravhantering och e-

legitimation i Sverige. 

 

Sökstrategi 

 

Litteraturstudien inleddes med att söka definitioner av viktiga begrepp relaterade till digital 

identitetshantering, informationsinfrastruktur och kravhantering. Detta gav en helhetsbild över 

uppsatsens ämnesområde och tydliggjorde vilka begrepp som var viktiga att fokusera på 

under följande delar i studien. Därefter undersöktes förekomsten av tidigare forskning inom 

ämnesområdena digital identitetshantering och informationsinfrastruktur. Ur den hittade 

forskningen identifierades ett antal teorier som skulle komma att utgöra uppsatsens teoretiska 

bas. Sedan undersöktes huruvida studier och utvecklingsprojekt kopplade till mobilanpassade 

id-handlingar genomförts i andra länder. Resultaten från denna undersökning ligger till grund 

för jämförelser mellan uppsatsens infrastrukturmodell och andra liknande lösningar. 

 

I nästa steg i litteraturstudien eftersöktes dokumentation kring hur digital identitetshantering i 

dagsläget fungerar i Sverige. Den sökta dokumentationen skulle innehålla bl a bestämmelser 

som måste följas vid digital identitetshantering i Sverige samt beskrivningar av den befintliga 

infrastrukturens uppbyggnad och funktionalitet. Denna information ligger till grund för 

infrastrukturmodellen som presenteras i avsnitt 5.3. 

 

Avslutningsvis eftersöktes litteratur som skulle kunna utgöra grund för uppsatsens 

forskningsstrategi och metodval.  

 

Databaser 

 

I sökandet efter litteratur användes databaserna Scopus, Google Scholar, Web of Science Core 

Collection och UUs biblioteksdatabas. För att hitta nyhetsartiklar, blogginlägg och 

dokumentation kopplad till digital identitetshantering användes Google som sökmotor.  

 

Urvalskriterier 

 

Den utvalda litteraturen som uppsatsen baseras på har granskats källkritiskt för att säkerställa 

dess trovärdighet. Detta var extra viktigt under sökandet efter material som skulle kunna 

utgöra uppsatsens teoretiska bas. 

 

Artiklar gällande Svensk e-legitimation som publicerats före 2009 ansågs inte relevanta 

eftersom den statliga ansatsen för reglerad e-legitimation påbörjades först 2009. Vidare 

exkluderades nyhetsartiklar och blogginlägg som var äldre än 5 år (2011).  
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2.4.2. Intervjuer 

 

Intervjuer genomfördes för att få en detaljerad bild av hur svenska myndigheter ser på 

behovet av, möjligheter för och krav på en mobilanpassad id-kortslösning i Sverige. Dessa 

intervjuer utgör uppsatsens empiriska bas. 

 

Urval 

 

I Sverige finns tre myndigheter vars arbete involverar id-kortsutfärdande mot medborgare: 

Polismyndigheten, Transportstyrelsen och Skatteverket. Efter att ha granskat dessa 

myndigheters uppdrag (Intervju med informant hos Polismyndigheten, 22 april, 2016; 

“Förordning 2008:1300”, 2008; Jönsson, 2010, s. 108) mot regeringen konstaterades att två 

av dem (Polismyndigheten och Transportstyrelsen) har ett uppdrag, vars mål kan kopplas till 

att erbjuda medborgare en mobil id-kortslösning. Vidare identifierades en annan myndighet, 

E-legitimationsnämnden som var intressant pga deras kunskap gällande utveckling av 

lösningar kopplade till e-legitimation. 

 

Kontakt och svarsfrekvens 

 

Den initiala kontakten med de intressanta myndigheterna (E-legitimationsnämnden, 

Polismyndigheten och Transportstyrelsen) gjordes via e-post, där respektive kontaktad person 

presenterades en detaljerad beskrivning av uppsatsämnet och ombads dirigera frågan vidare 

till ansvarig person. Detta betyder att valet av informanter, till största del, har gjorts av 

respektive myndighet. Samtidigt kan den initialt kontaktade personen till viss del ha påverkats 

av hur uppsatsämnet formulerades i mailet. Samtliga myndigheter som kontaktades 

medverkade i varsin intervju. 

 

Intervjustrategi 

 

Intervjuerna genomfördes enligt Semistrukturerad intervjuteknik (Oates, 2006, s. 173), där 

varje informant, i god tid innan intervjun, försågs med ett intervjudokument innehållande de 

övergripande frågorna. Detta gjordes för att ge informanten möjlighet att förbereda sig och 

fylla eventuella kunskapsluckor innan intervjun. 

 

Frågorna delades in i fyra kategorier: myndighetens verksamhet, e-legitimation, 

mobilanpassade id-kort och beslutsprocessen kring digitala id-handlingar. Dessa var delvis 

utformade utifrån uppsatsens frågeställningar. De inledande frågorna inom respektive kategori 

formulerades öppet och övergripande, därefter ställdes följdfrågor på en mer detaljerad nivå. 

För att begränsa påverkan av informantens tankeprocess innan intervjun var följdfrågor inte 

inkluderade i intervjudokumentet som hen tilldelades. 

 

Samtliga intervjuer spelades in med samtycke från respektive informant och transkriberades 

därefter enligt transkriberingsregler från Åbo Akademi (“Transkriberingsregler”, 2011). 
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2.5 Dataanalysmetod 
 

Uppsatsens insamlade data, dvs litteratur och transkriberade intervjuer, är till stor del 

explorativ och består av detaljerade beskrivningar och åsikter. Denna typ av data klassificeras 

som kvalitativ (Oates, 2006, s. 240) och har därför analyserats med hjälp av kvalitativ 

dataanalys. 

 

Det transkriberade intervjuerna kodades enligt induktiv metod, dvs att det inte förelåg någon 

specifik hypotes eller teori som skulle prövas i intervjumaterialet (Oates, 2006, s. 242). 

Transkriberingarna lästes igenom, centrala teman identifierades och kategorier valdes i en 

iterativ process. CAQDAS-verktyg (Computer Aided Qualitative Data Analysis Software) 

användes för att gruppera det transkriberade materialet efter de valda kategorierna. Därefter 

analyserades och sammanfattades innehållet i respektive kategori. 

 

Även litteraturen som ligger till grund för uppsatsens kravsammanställning kodades induktivt. 

Krav härleddes från litteraturens innehåll genom identifiering av nyckelord relaterade till 

begreppet krav. Exempelvis tolkades meningar som innehöll fraserna “systemet måste” eller 

“systemet bör” som krav. Kraven delades sedan in i kategorier baserade på de centrala teman 

som identifierades i litteraturen. 

 

  



   

 

 

10 

 

3. Teori 
 

I följande avsnitt introduceras begreppet krav samt ett antal teorier med anknytning till 

uppsatsämnet. Teorierna delas in i kategorierna digital identitetshantering och 

informationsinfrastrukturutveckling. Dessa teorier kommer att användas i kombination med 

insamlad data från intervjuer för att besvara uppsatsens frågeställningar. Dessutom 

presenteras en beskrivning av infrastrukturen för Svensk e-legitimation, som kommer att ligga 

till grund för infrastrukturmodellen i avsnitt 5.3. För definitioner av andra, i uppsatsen, vanligt 

förekommande begrepp, se Bilaga 1. 

 

3.1 Krav 
 

Inom IT-sammanhang beskrivs ett krav som något en produkt måste kunna göra eller en 

egenskap produkten måste ha. Ett krav kan existera pga att produkttypen kräver vissa 

egenskaper eller viss funktionalitet. Ett krav kan också baseras på att produktens intressent 

kräver vissa egenskaper eller viss funktionalitet hos den utvecklade produkten. (Robertson 

och Robertson, 2006) 

 

Kraven i uppsatsens kravsammanställning kommer att härledas dels från intervjuer med 

myndigheter (krav från intressenter) men också från litteratur i nedanstående teori (krav från 

produkttyp, dvs digitala id-handlingar). Dessa krav kommer sedan sammanställas i en 

kravsammanställning. Därefter kommer sammanställningen användas till att utveckla en 

infrastrukturmodell för hur en mobilanpassad id-kortslösning skulle kunna utformas. 

 

3.2 Digital identitetshantering 
 

Digital identitetshantering definieras som samspelet mellan en person (användare) och hens 

digitala identitet (Gutierrez, 2006, s. 7). I sökandet efter litteratur relaterad till detta begrepp 

har ett antal teorier och studier påträffats. De två artiklar som kommer att utgöra uppsatsens 

teoretiska bas är Usability and Privacy in Identity Management Architectures (Jøsang, Al 

Zomai & Suriadi, 2007) och The Laws of Identity (Cameron, 2005). 

 

3.2.1. Usability and Privacy in Identity Management Architectures (2007) 

 

I artikeln Usability and Privacy in Identity Management Architectures presenterar Audun 

Jøsang m fl ett antal modeller för digital identitetshantering och jämför dessa med fokus på 

aspekterna användbarhet och användarens integritet. Dessa aspekter är, enligt författarna, 

kritiska vid utveckling av digitala lösningar för identitetshantering (Jøsang et al., 2007, s. 2) 

och kommer därför att ligga i fokus i uppsatsens kravsammanställning och 

infrastrukturmodell. Begreppen användbarhet och användarens integritet beskrivs mer 

detaljerat nedan. 
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Användbarhet 

 

Användbarhetsaspekten innebär i detta sammanhang att ett system måste göra det enkelt för 

användare att dra korrekta slutsatser gällande säkerhet. Dessutom ska systemet göra det enkelt 

för användare att förstå vilka säkerhetsrelaterade handlingar som förväntas av dem. Slutligen 

ska systemet ge användare tillräckligt mycket information för att de ska kunna ta välgrundade 

beslut. Enligt författarna är förbättrad användbarhet viktigare än starkare kryptering för att 

öka säkerheten vid digital identitetshantering. (Jøsang et al., 2007, s. 2) 

 

Användarens integritet 

 

Användarens integritet syftar till att hålla användares personliga information hemlig och 

oåtkomlig för obehöriga parter. Detta innebär att så lite personlig information som möjligt ska 

delas med så få parter som möjligt. (Jøsang et al., 2007, s. 2) 

 

Jøsang m fl drar slutsatsen att en användarorienterad ansats för digital identitetshantering är 

den modell med störst potential att tillhandahålla god användbarhet och användarintegritet 

(Jøsang et al., 2007, s. 10). Digitala identitetshanteringslösningar som följer en 

användarorienterad ansats har enligt Jøsang och Pope (2005, s. 13) följande egenskaper: 

 Systemstöd för identitetshantering på användarsidan - Den digitala 

identitetshanteringslösningen ska stödja användare på ett sådant sätt att hanteringen av 

deras respektive identitetshandlingar underlättas. 

 Flexibilitet av protokoll - En personlig autentiseringsenhet (enhet som används vid 

autentisering) ska inte vara bunden till ett enda autentiseringsprotokoll eller 

autentiseringsteknik. 

 Mobilitet - Användare ska kunna komma åt e-tjänster från olika hårdvaruplattformar, 

så länge användaren har åtkomst till en personlig autentiseringsenhet. 

 Bakåtkompatibilitet - Den digitala identitetshanteringslösningen ska inte kräva att 

befintliga identitetshanteringslösningar ersätts. 

 

Exempel på riktlinjer för digital identitetshantering som följer en användarorienterad ansats är 

Kim Camerons The Laws of Identity. (Maliki & Seigneur, 2007, s. 13) Dessa riktlinjer 

kommer ligga till grund för uppsatsens kravsammanställning. 

 

3.2.2. The Laws of Identity (2005) 

 

Kim Cameron beskriver i artikeln The Laws of Identity sju riktlinjer (lagar) som digitala 

identitetssystem bör uppfylla. Trots att artikeln inte är baserad på forskning, har den använts i 

en rad olika forskningsprojekt inom ämnesområdet för digital identitetshantering. Författaren 

har mångårig erfarenhet av identitetshantering från sitt arbete på Microsoft, där han bl a 

utvecklat arkitekturen för Windows Card Space. (“Kim Cameron (computer scientist)”, 2016) 

 

Riktlinjerna i The Laws of Identity är formulerade på en abstrakt nivå, vilket gör att de enkelt 

kan anpassas till flera områden inom digital identitetshantering. I uppsatsen kommer denna 

teori att användas till att härleda krav på mobilanpassade id-kortslösningar. Kraven kommer 

att kategoriseras efter de riktlinjer (de lagar) som beskrivs i teorin. Vissa av Camerons 
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rekommendationer, exempelvis riktlinjerna om användbarhetsaspekter, är svåra att applicera 

på kravsammanställningen i uppsatsen eftersom kraven i denna sammanställning handlar om 

krav på ett infrastrukturellt plan. För att bidra till uppsatsens syfte måste de abstrakt 

formulerade riktlinjerna i The Laws of Identity kompletteras med riktlinjer som är specifika 

för digital identitetshantering i Sverige. De kompletterande riktlinjerna kommer att samlas in 

genom intervjuer som presenteras i avsnitt 4. 

 

1. Kontroll och samtycke (User control and consent) 

 

Den viktigaste aspekten i ett digitalt identitetssystem är att vinna användarens tillit. För att 

göra detta måste man ge användaren full kontroll över hur hens identitet och information 

används. Dvs att användaren har sista ordet när en annan part efterfrågar information om 

användaren. Systemet måste även skydda användaren mot bedrägeri genom att verifiera 

identiteten av alla parter som begär kommunikation med användaren. (Cameron, 2005, s. 6) 

 

2. Minimera informationen och begränsa användningen (Minimal disclosure for a 

constrained use) 

 

Det finns alltid en risk för intrång i digitala identitetssystem där känslig personinformation 

kan läcka ut och missbrukas. För att minimera denna risk måste identitetssystem utformas så 

att endast nödvändig information lagras och förmedlas till andra parter. Genom att följa dessa 

regler minskas inte bara skadorna vid eventuella intrång, systemet blir även ett mindre 

attraktivt mål för brott, exempelvis identitetsstöld. (Cameron, 2005, ss. 6-7) 

 

3. Befogade deltagare (Justifiable parties) 

 

Digitala identitetssystem måste utformas så att identifierande information endast avslöjas till 

parter med lämplig befogenhet. Dessutom måste användare uppmärksammas om vilka parter 

som deltar i det aktuella informationsutbytet samt vilken information som utbyts. (Cameron, 

2005, ss. 7-8) 

 

4. Riktad identitet (Directed identity) 

 

Ett identitetssystem ska stödja parter som vill vara publika och öppna med sina identiteter för 

omvärlden, exempelvis e-tjänster. Samtidigt ska systemet stödja parter som vill vara privata 

och inte avslöja sina identiteter, exempelvis användare. (Cameron, 2005, ss. 8-9) 

 

5. En mångfald av leverantörer och tekniker (Pluralism of operators and technologies) 

 

Denna lag är en indirekt konsekvens av lag nr 3, Befogade deltagare. Identitetssystem bör 

acceptera identiteter från många olika typer av identitetsutfärdare, så att användaren kan välja 

identitet efter behov. Exempelvis är det i många anseenden rimligt att använda en statligt 

utfärdad e-legitimation för att bekräfta sin identitet mot statliga e-tjänster på internet. Däremot 
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är det inte motiverat att använda samma e-legitimation för att läsa sin privata e-post, särskilt 

uppmärksammas inte i vissa länder där det finns en misstro mot staten. Dessutom bör ett 

identitetssystem fungera på olika enheter, så att det exempelvis finns stöd för att användas på 

olika typer av mobiltelefoner. (Cameron, 2005, s. 7-9)  

 

6. Den mänskliga faktorn (Human integration) 

 

Det ska vara enkelt att förstå hur en teknisk lösning fungerar. Ju enklare lösningen upplevs av 

användare, desto mindre blir risken att bedragare lyckas lura dem, via exempelvis phishing-

attacker. (Cameron, 2005, s. 10) 

 

7. Enhetliga användargränssnitt (Consistent experience across context) 

 

För att underlätta för användarna krävs enhetliga användargränssnitt, så att användarna lätt 

kan förstå att de t ex befinner sig på en nätsida som rör identifiering. Det ska även vara lätt för 

användare att förstå vilken typ av identitet som är lämplig att använda för autentisering i en 

given situation. (Cameron, 2005, ss. 10-11) 

 

3.3 Informationsinfrastrukturutveckling 
 

Informationsinfrastruktur definieras som en öppen, heterogen installerad bas av IT-

komponenter och användare. Med öppen menas att nya IT-komponenter enkelt kan anslutas 

på ett oförutsägbart sätt och att informationsinfrastrukturen bygger på öppna standarder. Med 

heterogen menas att olika komponenter är utvecklade med olika tekniker och dataformat. 

Vidare antas den installerade basens heterogenitet öka med tiden genom att nya komponenter 

hela tiden läggs till. Med installerad bas avses den befintliga användar- och IT-

komponentbasen som informationsinfrastrukturen bygger på. (Hanseth & Lyytinen, 2010, s. 

4) 

 

För att designa en informationsinfrastruktur med goda tillväxtmöjligheter kommer uppsatsens 

infrastrukturmodell att utformas med hjälp av Hanseth och Lyytinens Design Theory for 

Dynamic Complexity in Information Infrastructures (2010).  

 

3.3.1. Design Theory for Dynamic Complexity in Information Infrastructures (2010)  

 

Hanseth och Lyytinen introducerar i sin teori Design Theory for Dynamic Complexity in 

Information Infrastructures fem designprinciper med tillhörande designregler för 

informationsinfrastrukturutveckling. Principerna är utformade för att hantera problemen med 

dynamisk komplexitet i informationsinfrastrukturer (Hanseth & Lyytinen, 2010, s. 6). 

Dynamisk komplexitet beskrivs som en kombination av ökad heterogenitet, ökat antal 

relationer och fler oförutsägbara interaktionsbeteenden hos IT-komponenter i 

informationsinfrastrukturer. Författarna menar att designprinciper för mjukvaruutveckling inte 

skalats upp i takt med den ökade komplexiteten i informationsinfrastrukturer. (Hanseth & 

Lyytinen, 2010, s. 1) 
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Dynamisk komplexitet delas in i två delproblem: bootstrapping-problemet och 

skalbarhetsproblemet. Bootstrapping-problemet innebär utmaningen att initialt locka 

tillräckligt många användare att börja använda informationsinfrastrukturen. 

Skalbarhetsproblemet innebär hinder för förändring och utbyggnad av 

informationsinfrastrukturen, så kallade lock-ins. (Hanseth & Lyytinen, 2010, s. 2) 

 

För att lösa problemen med dynamisk komplexitet i informationsinfrastrukturer föreslår 

Hanseth och Lyytinen (2010, ss. 8-15) de fem designprinciper som beskrivs nedan. Dessa 

principer delas in i totalt 19 designregler. 

 

1. Designa för direkt användbarhet (Design initially for direct usefulness) 

 

Det är viktigt att infrastrukturen designas så att den tänkta användargruppen direkt kan dra 

nytta av dess funktionalitet på ett enkelt sätt, oavsett storleken på den installerade basen. Detta 

är extra viktigt om det inte redan existerar en installerad bas av användare. (Hanseth & 

Lyytinen, 2010, ss. 8-10) 

 

2. Nyttja installerade baser (Build on installed bases) 

 

Bygg den nya informationsinfrastrukturen på de understödjande infrastrukturer (t ex DNS), 

datatransportinfrastrukturer (t ex TCP/IP) och applikationsinfrastrukturer (t ex web services) 

som den installerade basen redan använder. (Hanseth & Lyytinen, 2010, ss. 10-13) 

 

3. Expandera installerade baser genom övertygande värvningsstrategier (Expand installed 

base with persuasive enrollment tactics) 

 

Utveckla inte mer funktionalitet i informationsinfrastrukturen än vad som verkligen behövs. 

Fokusera istället resurser på att bygga en bred och engagerad användarbas. Värdet i en 

informationsinfrastruktur ligger i användarbasen och inte i funktionaliteten. (Hanseth & 

Lyytinen, 2010, s. 13) 

 

4. Utforma en enkel informationsinfrastruktur (Make each IT capability simple) 

 

Informationsinfrastrukturen ska vara utformad så enkel som möjligt, både ur ett tekniskt och 

socialt perspektiv. Det är enklare att förändra något litet och enkelt än något stort och 

komplicerat. (Hanseth & Lyytinen, 2010, ss. 13-14) 

 

5. Modularisera informationsinfrastrukturen (Modularize the information infrastructure) 

 

Modularisera informationsinfrastrukturen genom att dela in den i olika nivåer med hjälp av 

gateways. (Hanseth & Lyytinen, 2010, ss. 14-15) 
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Dessa designprinciper kommer att användas i kombination med uppsatsens 

kravsammanställning (avsnitt 5.2) för att utforma en infrastrukturmodell för mobilanpassade 

id-kort i Sverige (avsnitt 5.3). Den installerade basen motsvarar i detta fall den befintliga 

infrastrukturen för digital identitetshantering i Sverige. 

 

3.4 Infrastrukturen för Svensk e-legitimation 
 

E-legitimationsnämnden har tagit fram Svensk e-legitimation som är ett ramverk som 

beskriver hur framtidens infrastruktur för e-legitimation hos svenska myndigheter är tänkt att 

fungera. De e-legitimationsleverantörer som väljer att gå med i ramverket och lever upp till 

dess uppsatta regler får kvalitetsstämpeln Svensk e-legitimation. Ramverket innefattar regler 

för teknik, avtal och tillitsnivåer för anslutna aktörer och syftet är att standardisera sättet e-

legitimation används för autentisering mot myndigheters e-tjänster (Intervju med informant 

hos E-legitimationsnämnden, 14 april, 2016). Illustrationen som presenteras i Figur 3.1 

beskriver det tekniska ramverket för Svensk e-legitimation och har utformats i enlighet med 

dess dokumentation (“Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation”, 2015, s. 4; “Deployment 

Profile for the Swedish eID Framework”, 2015, ss. 8-14; “Discovery within the Swedish eID 

Framework”, 2015, s. 5). Uppsatsens infrastrukturmodell (avsnitt 5.3) kommer att baseras på 

detta tekniska ramverk, eftersom Svensk e-legitimation till stor del följer de riktlinjer som 

presenteras i The Laws of Identity. 

 

 
 

Figur 3.1. Infrastrukturen för Svensk e-legitimation. 
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I Figur 3.1 motsvarar anvisningstjänsten en central tjänst vars syfte är att informera 

användaren om vilka e-legitimationstjänster som kan användas för att autentisera sig mot en 

given e-tjänst. Anvisningstjänsten låter användaren välja bland de tillgängliga e-

legitimationstjänsterna och meddelar användarens val till e-tjänsten. Denna centralisering 

innebär att e-tjänster inte behöver implementera egen funktionalitet för val av e-legitimation. 

Dessutom innebär det att e-tjänster enkelt kan ansluta sig mot nya e-legitimationstjänster. 

(“Discovery within the Swedish eID Framework”, 2015, s. 3) 

En attributtjänst är en tjänst vars syfte är att tillhandahålla e-tjänster med kompletterande 

information om den autentiserade användaren, t ex uppgifter om juridisk behörighet. 

(“Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation”, 2015, s. 3) 

 

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation är baserad på standardprotokollet Security Assertion 

Markup Language 2.0 (SAML 2.0). (“Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation”, 2015, s. 

3) Detta protokoll specificerar hur autentiserings- och auktoriseringsdata skall utbytas mellan 

e-legitimationsleverantörer och e-tjänsteleverantörer. Informationen som utbyts består av 

identitetsintyg och annan identitetsinformation kopplad till tjänsternas användare. SAML 2.0 

använder HTTP eller SOAP som transportprotokoll och XML som meddelandeformat. 

(“SAML v2.0 Technical Overview”, 2008, s. 16) För infrastrukturen för Svensk e-

legitimation innebär detta att samtliga meddelanden och intyg som skickas mellan e-tjänster, 

legitimeringstjänster, attributtjänster och anvisningstjänsten följer en standardiserad form. För 

meddelandetransport använder Svensk e-legitimation HTTP Redirect och HTTP Post. 

(“Deployment Profile for the Swedish eID Framework”, 2015, s. 8) 

 

För att förtydliga hur E-legitimationsnämndens föreslagna infrastruktur fungerar presenteras i 

Tabell 3.1 ett use case, med tillhörande egenutvecklad illustration i Figur 3.2, där en 

användare autentiserar sig mot en e-tjänst med hjälp av e-legitimation. 
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Figur 3.2. Use case: Användare autentiserar sig mot en e-tjänst i infrastrukturen för Svensk e-legitimation. 

 

 

 

Use case: Användare autentiserar sig mot en e-tjänst i infrastrukturen för Svensk e-legitimation 

Aktör Användare av e-tjänst 

Förutsättningar  Användaren måste ha en e-legitimation som är inkluderad i Svensk e-legitimation. 

 Användaren besöker, i sin webbläsare eller app, en e-tjänst som kräver autentisering 

med e-legitimation. 

Mål Användaren ska bli autentiserad och få nyttja e-tjänsten. 

Händelseförlopp 1 E-tjänst skapar en DiscoveryRequest och skickar till anvisningstjänst via HTTP 

Redirect. Lista med tillgängliga e-legitimationer för autentisering mot e-tjänsten 

presenteras. 

 2 Användare väljer e-legitimation via HTTP Post. 

 3, 4 Anvisningstjänst skapar en DiscoveryResponse och skickar till e-tjänst via HTTP 

Redirect. 

 4, 6 E-tjänst skapar en AuthnRequest och skickar till vald e-legitimationstjänst via 

HTTP Redirect. Autentiseringsformulär presenteras. 
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 7 Användare autentiserar sig mot vald e-legitimationstjänst via HTTP Post (eller e-

legitimationstjänstens egna metoder). 

 8, 9 Vald e-legitimationstjänst skapar en Response och skickar tillbaka till e-tjänst via 

HTTP Redirect. Response innehåller bl a intyg autentisering och info om användare. 

 10 E-tjänst upprättar en AuthnSession med användaren via HTTP Response. 

Tabell 3.1. Use case: Användare autentiserar sig mot en e-tjänst i infrastrukturen för Svensk e-legitimation.  

 

 

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation är idag brukbar men det finns ännu inte någon 

ansluten e-legitimationsleverantör (Intervju med informant hos E-legitimationsnämnden, 14 

april, 2016). Den stora aktören inom digital identitetshantering i Sverige är Finansiell ID-

Teknik BID AB och de använder en egenutvecklad infrastruktur. Deras e-legitimation Mobilt 

BankID är med sina 5 miljoner användare Sveriges mest utfärdade e-legitimation (Wemnell, 

2016) och Polismyndigheten beskriver detta som en rådande monopolsituation (Intervju med 

informant hos Polismyndigheten, 22 april, 2016). 

 

Den stora skillnaden mellan infrastrukturen för Mobilt BankID och infrastrukturen för Svensk 

e-legitimation är att den sistnämnda tillåter användare att vid autentisering välja mellan olika 

e-legitimationer. Ramverket för Svensk e-legitimation innebär även att nya e-

legitimationsleverantörer kan ansluta sig till infrastrukturen utan att e-tjänsteleverantörer 

behöver bygga om sin autentiseringsfunktionalitet. Enligt E-legitimationsnämnden (Intervju, 

14 april, 2016) och Polismyndigheten (Intervju, 22 april, 2016) finns stora fördelar med att 

använda ett standardiserat ramverk. Den mångfald av e-legitimationsleverantörer som 

ramverket för Svensk e-legitimation tillåter, förebygger monopolsituationer likt den som idag 

råder med BankID. E-legitimationsnämnden (Intervju, 14 april, 2016) tror att det finns en risk 

att dagens monopolliknande situation kan bromsa den framtida utvecklingen inom e-

legitimationsteknik i Sverige. Dessutom innebär monopolsituationen med BankID att både 

medborgare och staten blir beroende av bankerna (Intervju med informant hos 

Polismyndigheten, 22 april, 2016). 

 

Vid lanseringen av ramverket för Svensk e-legitimation framfördes kritik från flera 

myndigheter, däribland Försäkringskassan som uttryckte att ramverket hade ett antal 

säkerhetsbrister (Lindström, 2015). I dagsläget arbetar E-legitimationsnämnden med att 

åtgärda dessa brister (tekniska och avtalsmässiga detaljer) för att lyckas ansluta så många 

aktörer som möjligt (Intervju med informant hos E-legitimationsnämnden, 14 april, 2016). 
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4. Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens empiriska bas. Denna innehåller sammanställningar av 

de tre transkriberade texterna från intervjuerna med E-legitimationsnämnden, 

Polismyndigheten och Transportstyrelsen. Myndigheterna valdes, som tidigare beskrivits i 

metodavsnittet (2.4.2), ut eftersom de är involverade i framtidens digitala identitetshantering. 

I den delen beskrivs även hur den initiala kontakten togs, samt hur informanterna valdes. 

Intervjun med E-legitimationsnämnden ägde rum den 14 april 2016 medan intervjuerna med 

Polismyndigheten och Transportstyrelsen ägde rum den 22 april 2016. 

 

Sammanställningarna från intervjuerna är uppdelade i kategorierna Informant, Nulägesbild, 

Behov av mobilanpassade id-kortslösningar, Begränsande förutsättningar för 

mobilanpassade id-kortslösningar och Krav på mobilanpassade id-kortslösningar. Dessa 

kategorier har sitt ursprung i de klasser som identifierades vid induktiv kodning av 

intervjumaterialet. I Tabell 4.1 beskrivs innehållet i respektive kategori. 

 

Kategori Innehåll 

Informant Beskriver informantens roll inom organisationen. 

Nulägesbild Informantens övergripande kommentarer gällande digital identitetshantering 

Behov av en mobilanpassad 

id-kortslösning 
Informantens åsikt kring en av uppsatsens frågeställningar: Finns det ett behov 

av en mobilanpassad id-kortslösning? 

Begränsande förutsättningar 

för en mobilanpassad id-

kortslösning 

Informantens tankar kring vad som kan utgöra hinder för en mobilanpassad id-

kortslösning sammanfattas under kategorin 

Krav på en mobilanpassad 

id-kortslösning 
Informantens åsikt kring de krav som ställs på mobilanpassade id-

kortslösningar. Dessa krav kommer att användas som komplement till The Laws 

of Identity i kravsammanställningen för att besvara en av uppsatsens  
frågeställningar: Hur kan en mobilanpassad id-kortslösning utformas ur ett 

informationsinfrastrukturellt perspektiv? 

Tabell 4.1. Beskrivning av kategorier för insamlat intervjumaterial. 

 

4.1 Intervju med E-legitimationsnämnden 
 

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet under Näringsdepartementet som ansvarar 

för frågor gällande e-legitimation i Sverige. Deras uppdrag är att förenkla för myndigheter, 

landsting och kommuner att nås av nationens medborgare genom användandet av e-

legitimation. De kvalitetsgranskar e-legitimationer och e-underskrifttjänster samt erbjuder 

andra myndigheter, kommuner och landsting avtal om e-legitimationer. E-

legitimationsnämndens vision är att införa en konsekvent, tillräckligt säker och enkel 

användning av e-legitimation inom både offentlig förvaltning och privat sektor, där alla 

medborgare har rätt till e-legitimation. Vidare vill de göra det attraktivt för nya e-

legitimationsleverantörer att ansluta sig till infrastrukturen för att göra marknaden mer 

konkurrenskraftig. 
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4.1.1. Informanten 

 

Den intervjuade personen är informationssäkerhetsansvarig på E-legitimationsnämnden och 

har en bakgrund inom IT och riskhantering. Informantens ansvarsområde på E-

legitimationsnämnden innefattar informationssäkerhet, riskhantering och granskning av e-

legitimationsleverantörer vid anslutning till Svensk e-legitimation. 

 

4.1.2. Nulägesbild 

 

E-legitimationsnämnden har tagit fram ett tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation med 

tillhörande tillitsramverk och avtalsramverk. I det tekniska ramverket ingår en 

informationsinfrastruktur med en central tjänst som syftar till att förenkla användandet av e-

legitimation mot statliga myndigheters e-tjänster. Ett annat syfte med ramverket är att kunna 

tillämpa lag (2008:962) om valfrihetssystem som innebär att kunder, dvs svenska medborgare, 

själva ska ha möjlighet att välja vilken e-legitimation de vill använda vid autentisering mot 

myndigheter.  

 

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation bygger på protokollet SAML 2.0 och standardiserar 

hur e-legitimation används för autentisering mot e-tjänster. Detta medför att nya e-

legitimationsleverantörer kan ansluta sig till infrastrukturen utan att 

autentiseringsfunktionaliteten i myndigheternas e-tjänster behöver uppdateras. För att få 

ansluta sig till infrastrukturen för Svensk e-legitimation måste e-legitimationsleverantörer 

uppfylla alla krav för Svensk e-legitimation. 

 

Svensk e-legitimation är en kvalitetsstämpel som delas ut till e-legitimationsleverantörer vars 

processer blivit granskade och godkända av E-legitimationsnämnden. Ett konkret krav som E-

legitimationsnämnden ställer på leverantörer är att de ska uppfylla tillitsnivå 3 inom 

tillitsramverket för Svensk e-legitimation. 

 

Tillitsramverket för Svensk e-legitimation har som syfte att ställa krav på e-

legitimationsleverantörer vad gäller informationssäkerhet, riskhantering och processer för 

utfärdande av e-legitimation. Ramverket specificerar totalt fyra tillitsnivåer som svarar mot 

olika nivå av säkerhet och kontroll hos e-legitimationsleverantören. Dessa nivåer baseras på 

den bedömda konsekvensen vid eventuellt missbruk/sabotage av e-legitimationen. Den högsta 

nivån, tillitsnivå 4, ger högst säkerhet på att det är rätt person som identifierar sig med given 

e-legitimation. Tillitsnivå 3, som E-legitimationsnämnden anser vara tillräckligt för Svensk e-

legitimation i dagsläget, motsvarar den tillitsnivå som exempelvis BankID har idag. 

 

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation är idag på plats men har inte börjat användas. En 

anledning till detta är att bankerna, som tillsammans är den dominanta e-

legitimationsleverantören idag, ännu inte har valt att ansluta sig. Informanten tror att det kan 

vara affärsmässiga skäl som ligger till grund för detta. Bankerna ser inte fördelarna i att gå 

med i infrastrukturen och främja konkurrensen i en marknad där de själva i dagsläget är 

dominanta. En annan anledning till att infrastrukturen för Svensk e-legitimation inte används 
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är att Försäkringskassan, som är den största myndigheten vad gäller e-legitimering, inte valt 

att ansluta sina e-tjänster. 

 

E-legitimationsnämnden fokuserar i dagsläget på att få in ovan nämnda aktörer i 

infrastrukturen genom att se över vissa tekniska och avtalsmässiga detaljer. De anser att det ur 

ett nationsperspektiv är nödvändigt att införa ett mer standardiserat ramverk kring e-

legitimering och utfärdande av e-legitimation. Infrastrukturen för Svensk e-legitimation 

kommer att underlätta för fler e-legitimationsleverantörer att komma in på marknaden. E-

legitimationsnämnden ser en problematik i att BankID är den enda stora svenska e-

legitimationsleverantören. Endast bankernas kunder har rätt till e-legitimation genom BankID, 

vilket utesluter minderåriga och nyanlända personer utan svenskt personnummer. Dessutom 

dikterar bankerna villkoren för hur BankID ska användas, vilket enligt informanten kan 

bromsa den tekniska utvecklingen.  

 

4.1.3. Behov av en mobilanpassad id-kortslösning 

 

E-legitimationsnämnden ställer sig positivt till en lösning där användare autentiserar sig med 

e-legitimation för att hämta andra id-handlingar, exempelvis körkort, till mobilen. Detta kallas 

i tekniska termer för id-växling och är något som E-legitimationsnämnden ser ett behov av. 

 

Informanten tycker att det är en intressant tanke att kunna hämta körkort och andra id-

handlingar till sin smartphone. Hen anser att det finns tekniska möjligheter till detta i 

dagsläget och att det skulle kunna vara av ekonomisk vinning för de id-kortsutfärdande 

myndigheterna. Det har enligt informanten förts diskussioner mellan myndigheter gällande 

mobila id- och tjänstekort. 

 

4.1.4. Begränsande förutsättningar för en mobilanpassad id-kortslösning 

 

Enligt E-legitimationsnämnden finns det två stora hinder för en mobilanpassad id-

kortslösning. Det första är tillitsaspekten när det kommer till mobila enheter; att kunna 

garantera sekretess vid datalagring och nätverkskommunikation. Det finns en stor risk i att 

lagra certifikat och annan konfidentiell information i en mobil enhet. Som exempel påpekar 

informanten att en Android-telefon bara är en liten UNIX-dator som i dagsläget har relativt 

många sårbarheter. Om en sådan blir stulen är det viktigt att offrets mobilanpassade id-kort 

inte kan utnyttjas i bedrägliga syften. 

 

Det andra hindret för en mobilanpassad id-kortslösning, anser E-legitimationsnämnden, är att 

det idag inte finns en e-legitimation som tillåter id-växling. Exempelvis tillåter inte bankerna 

att BankID används för id-växling. Informanten tror att detta grundar sig i affärsmässiga skäl. 

Bankerna får nämligen endast betalt för id-växlingstransaktionen och inte för de transaktioner 

som eventuellt följer med den växlade e-legitimationen.  

 

Informanten påpekar även att alla svenska medborgare inte har mobiltelefoner och att detta är 

något som måste tas i hänsyn vid utveckling av nya id-handlingar. 
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4.1.5. Krav på en mobilanpassad id-kortslösning 

 

E-legitimationsnämnden poängterar att det inte bara är en säker autentisering som är viktig 

vid användning av e-legitimation, utan även en säker grundidentifiering. Det krävs att e-

legitimationsleverantören har säkra processer för att säkerställa kundernas identitet vid 

utfärdandet av e-legitimationer. 

 

För att utveckla en mobilanpassad id-kortslösning som använder e-legitimation för 

autentisering krävs att det finns en e-legitimationsleverantör som tillåter id-växling. E-

legitimationsnämnden förordar att en statlig myndighet, möjligtvis Polismyndigheten, tar 

fram en e-legitimation med tillitsnivå 3 eller 4 som får användas för id-växling. 

 

Vidare diskuterar informanten vikten av informationssäkerhet i den mobila enheten. På grund 

av säkerhetsbrister i smartphones bör man inte lagra känslig information lokalt i enheten, utan 

istället i någon form av centraliserad databas med hög säkerhetsnivå. 

4.2 Intervju med Polismyndigheten 
 

Polisen är en statlig myndighet vars uppdrag bl a är utfärda pass och id-kort för privat bruk 

samt e-legitimationer på kort för tjänstebruk. Under de senaste åren har myndigheten 

genomgått en av de största omorganisationerna i svenska statens historia där 22 st 

polismyndigheter blivit till en. Denna omorganisation har inneburit en nedprioritering för 

frågor som rör e-legitimation och identifiering. 

 

4.2.1. Informanten 

 

Den intervjuade personen arbetar som säkerhetsarkitekt på Polismyndigheten med Polisens 

identitetshantering. Informantens arbete är till stor del fokuserat på intern identitetshantering 

för Polisens anställda, där varje anställd har ett identitetskort för att kunna auktoriseras till de 

interna systemen. Vidare beskriver informanten att arbetet även innefattar att genom 

myndighetssamarbeten underlätta autentisering av personal mellan myndigheter.  

 

4.2.2. Nulägesbild 

 

I Sverige finns det idag ungefär 600 000 st utfärdade e-legitimationer på kort som används för 

intern identitetshantering inom stat och landsting. Därför är det viktigt att inte enbart se e-

legitimationsfrågan ur ett medborgarperspektiv (extern identitetshantering). Polisen har 

utfärdat ungefär 30-40 000 fysiska kort, som i kombination med kortläsare används vid 

autentisering mot myndighetens interna tjänster. Alla myndigheter som använder e-

legitimation på kort för internt bruk utfärdar också denna själv. Vidare har alla dessa 

myndigheter olika upphandlingar och olika tekniska lösningar gällande e-legitimationer. En 

konsekvens av detta är att myndigheternas e-legitimationer inte fungerar ihop. I dagsläget 

finns ingen statlig e-legitimation som går att använda både för privat bruk och för tjänstebruk. 
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Hos Polisen pågår ett förarbete och en kravinsamling för en upphandling av nya nationella 

ID-kort som ska vara färdiga hösten 2017. Informanten beskriver att frågan om nationella id-

kort är prioriterad medan kravet på att id-kortet även ska vara en välfungerande e-legitimation 

inte är prioriterad. Informantens personliga åsikt är att kravet på en välfungerande e-

legitimation borde prioriteras högre. Vidare nämner informanten att det skulle vara möjligt att 

kravställa och utveckla en lösning som inkluderar både en e-legitimation på kort (exempelvis 

de nya nationella id-korten) samt en mobilanpassad e-legitimation, lik lösningen för BankID 

och Mobilt BankID. Det var meningen att de nationella id-korten, redan vid Polisens förra 

upphandling, skulle innehålla e-legitimation. 

 

Varje myndighet som erbjuder en tjänst som inte är kopplad till e-legitimation innebär en 

tjänst där man sätter upp en egen autentiseringslösning med egen användarhantering. Sådana 

lösningar sänker generellt säkerhetsnivån och samhället utsätts därmed för risk. Det finns en 

sårbarhet i tjänster som inte har fullgod autentisering, därför vore det bra om myndigheter 

gratis erbjöds ansluta till en e-legitimationslösning för att säkerställa all kommunikation på ett 

bra sätt. Det är viktigt att på detta sätt minimera stöldrisken i samhället så att exempelvis 

risken för identitetskapningar mot myndigheter kan minimeras. 

 

Informanten anser att det finns ett glasklart behov av att utveckla en statlig e-legitimation och 

att det finns en väldigt stor potential i en korrekt kravställd sådan. En sådan e-legitimation 

skulle leda till enklare samverkan mellan myndigheter samt lösa problemet med de personer 

som i dagsläget inte kan få ett BankID. Vidare skulle man undvika den monopolsituation som 

i dagsläget råder med BankID, där staten blir beroende av bankerna. Informanten tycker att 

man bör titta på hur en mobilanpassad id-kortslösning kan utformas med hjälp av exempelvis 

en statligt utfärdad e-legitimation. 

 

Idag spenderas stora summor pengar på att utfärda tjänstekort med e-legitimationer. Om 

Sverige och Polisen lyckades utveckla en e-legitimation som både gällde för privat bruk och 

för tjänstebruk skulle det möjliggöra stora kostnadsbesparingar. Kostnaden kopplad till 

infrastruktur och upphandling, vid utveckling av e-legitimation på kort, är ungefär den samma 

oavsett om användarantalet är 30 000 eller 8 miljoner. Det betyder att kostnaden växer 

ungefär linjärt med antalet utfärdande myndigheter. Vidare kostar dagens lösningar där 

myndigheterna använder sig av BankID väldigt mycket pengar, dels i form av 

förhandlingskostnader men också i form av en avgift per utförd slagning mot BankID:s 

register.  

 

En e-legitimation på kort har vissa säkerhetsfördelar jämfört med en mobilanpassad e-

legitimation eftersom mobiltelefonen inte ses som en värdehandling och därmed lånas ut i 

större utsträckning (exempelvis till barn som spelar spel på mobiltelefonen). Denna aspekt 

leder till att det är svårare att hacka ett kort. När det gäller autentisering till e-tjänster som att 

läsa journaler via nätet eller att lämna vittnesmål via nätet anser informanten att e-legitimation 

på kort är att föredra. 

 

Idag används kortläsare för att läsa av e-legitimationer på kort. Denna avläsningsprocess är 

tekniskt fullt möjlig att genomföra med trådlös NFC-teknik (Near Field Communication) men 

det kräver att man har en e-legitimation på kort och en mobiltelefon som stödjer NFC. 
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4.2.3. Behov av en mobilanpassad id-kortslösning 

 

Informanten poängterar att bedrägerier är något som måste tas på mycket större allvar och att 

en mobilanpassad id-kortslösning hade kunnat förhindra bedrägerier vid privat handel över 

internet. 

 

4.2.4. Begränsande förutsättningar för en mobilanpassad id-kortslösning 

 

Informanten anser att bristen på styrning av e-legitimationsfrågan från regering och riksdag 

begränsar utvecklingen av en statligt utfärdad e-legitimation och i förlängningen även 

utvecklingen av mobilanpassade id-kortslösningar. Det måste bestämmas på politisk nivå om 

man vill ha en sådan eller inte, dvs det måste bli ett tydligt prioriterat politiskt uppdrag för att 

e-legitimationen ska nå framgång och locka användare, tycker informanten. 

 

Vidare nämner informanten att många människor tycker att IT-lösningar som dessa ska vara 

självfinansierande, på ett sätt som man inte begärt att fysiska id-kort ska vara.  

 

4.2.5. Krav på en mobilanpassad id-kortslösning 

 

Informanten anser att det måste finnas en e-legitimation som kan användas för ändamålet, 

vilket inte finns i dagsläget. Vidare måste all kommunikation verifieras kryptografiskt mellan 

verifierande och identifierande part. 

 

4.3 Intervju med Transportstyrelsen 
 

Transportstyrelsen (tidigare Vägverket) är en statlig myndighet med ett samlat ansvar för 

järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och yrkestrafikfrågor (”Transportstyrelsen 

eller Trafikverket?”, 2011). De har sedan 2010 utfärdat svenska körkort, en process som 

tidigare hanterades av Vägverket. 

 

Transportstyrelsens körkortsavdelning arbetar förutom med framtagande av det fysiska 

körkortet även med ansökningsprocess gällande körkort, körkortstillstånd för övningskörning, 

tillstånds- och ingripandeärenden (exempelvis körkortsåterkallelser), medicinska och 

personliga frågor om lämplighet kopplat till körkort. 

 

 

4.3.1. Informanten 

 

Den intervjuade personen arbetar som sakkunnig inom körkortsfrågor på Transportstyrelsen 

och har en lång erfarenhet inom området. 
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4.3.2. Nulägesbild 

 

Körkortsavdelningen på Transportstyrelsen har precis avslutat ett uppdrag som handlat om 

körkortets framtid där frågeställningarna för uppdraget var: 

 Ska körkortet förbli en id-handling? 

 Vilka konsekvenser svaret på denna fråga leder till? 

 

Transportstyrelsen ser att kriminella ofta ligger steget före när det gäller att identifiera 

säkerhetsbrister i tekniska lösningar. Samtidigt samverkar Transportstyrelsen med andra 

myndigheter för att hitta säkrare lösningar och på så vis förhindra kriminell aktivitet. 

 

För att frågan om mobilanpassade id-kortslösningar ska lyfta på ett politiskt plan tror 

informanten att det skulle vara en god idé att presentera för politiker hur en sådan skulle 

kunna fungera med dagens tekniska lösningar. 

 

4.3.3. Behov av en mobilanpassad id-kortslösning 

 

Informanten nämner att man på Transportstyrelsen ser ett behov av mobila körkortslösningar 

och att man diskuterat frågan internt. Primärt är det inte Transportstyrelsens eget behov men 

man ser det som ett steg i samhällsutvecklingen. 

 

4.3.4. Begränsande förutsättningar för en mobilanpassad id-kortslösning 

 

Många körkortsfrågor är idag reglerade av EU-direktiv och dessa regelverk ligger enligt 

informanten i dagsläget ett steg efter teknikutvecklingen.  I EU-direktivet ses körkortet som 

en behörighetshandling och inte en identitetshandling. En konsekvens av detta är att 

Transportstyrelsen i dagsläget inte har möjlighet att utfärda körkortet i digital form. Om 

Sverige vill utveckla en digital variant av körkortet tror informanten att det är nödvändigt att 

driva frågan väldigt fokuserat på EU-nivå. 

 

4.3.5. Krav på en mobilanpassad id-kortslösning 

 

Informanten nämner under intervjun inga konkreta krav på en mobilanpassad id- eller 

körkortslösning. 
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5. Analys och resultat 
 

I detta avsnitt sammanfattas, under rubriken sammanfattning av behov, de intervjuade 

myndigheternas syn på behovet av en mobilanpassad id-kortslösning. Därefter beskrivs en 

sammanställning av krav som kombinerar intervjusammanställningarna med krav som 

härletts från uppsatsens teoribas. Slutligen presenteras en infrastrukturmodell för en 

mobilanpassad id-kortslösning, utformad med hjälp av kunskapen från tidigare nämnda delar 

av resultatet. 

 

5.1 Sammanfattning av behov 
 

Alla myndigheter som intervjuades såg ett behov av en mobilanpassad id-kortslösning men 

bakgrunden till behovet motiverades på olika sätt av respektive myndighet. E-

legitimationsnämnden såg ett behov grundat på statliga besparingar, dvs ett ekonomiskt 

argument. Polismyndigheten såg ett behov som grundar sig i att mobilanpassade id-kort har 

potential att förhindra bedrägerier vid privat handel över internet. Vidare uttryckte 

Transportstyrelsen att de ser ett behov som grundar sig i att de måste följa den normala 

samhällsutveckling som sker. 

 

5.2 Sammanställning av krav 
 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av de krav som härletts från intervjuerna i 

avsnitt 4 samt från The Laws of Identity som beskrivs i avsnitt 3.2.2. Sammanställningarna 

från intervjuerna kompletterar The Laws of Identity genom att specificera krav som är direkt 

kopplade till den befintliga infrastrukturen för e-legitimation i Sverige. Kraven kommer att 

användas för att forma den infrastrukturmodell (se avsnitt 5.3) som skapas för att ge svar på 

en av uppsatsens huvudsakliga frågeställningar: Hur kan en mobilanpassad id-kortslösning 

utformas ur ett informationsinfrastrukturellt perspektiv? 

 

För att öka överskådligheten i kravsammanställningen (Tabell 5.1) delas kraven in i 

kategorier. Kategorierna är baserade på The Laws of Identity:s sju riktlinjer, med undantag för 

en: enhetliga användargränssnitt. Denna riktlinje exkluderas eftersom dess innehåll inte är 

relaterat till utveckling av informationsinfrastruktur. Anledningen till att kraven kategoriseras 

efter The Laws of Identity:s riktlinjer är att dessa riktlinjer återspeglar de viktiga aspekterna i 

digital identitetshantering (Chadwick, 2009, ss. 99-101). De krav som härletts från 

intervjuerna har placerats i den kategori som bäst överensstämmer med innehållet i respektive 

krav. 

 

Kravsammanställningen ska tolkas som krav som ställs på mobilanpassade id-kortslösningar 

ur ett informationsinfrastrukturellt perspektiv. Detta innebär att kravsammanställningen 

endast bör användas vid utveckling av mobilanpassade id-kortslösningar på en infrastrukturell 

nivå och inte på system- eller applikationsnivå. Vidare är kravsammanställningen anpassad 

efter den befintliga infrastrukturen för digital identitetshantering i Sverige och bör därför 

endast användas vid utveckling inom denna infrastruktur. En annan viktig sak att notera är att 

kravsammanställningen fokuserar på icke-funktionella krav kopplade till användbarhet och 
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användarens integritet. Dessa aspekter är enligt Jøsang m fl (2007) kritiska vid utveckling av 

digitala identitetshanteringslösningar. 

  

Kategori Krav Källa 

Kontroll och samtycke Systemet måste säkerställa att identitetsinformation endast delas 

om användaren ger samtycke till detta. 
The Laws 

of Identity 

 Systemet måste verifiera identiteten av alla parter som begär 

kommunikation med användaren. 
The Laws 

of Identity 

 Systemet måste ha funktioner för att uppmärksamma användaren 

om i vilket syfte insamlad information används. 
The Laws 

of Identity 

 Om användaren väljer en identitet vars utfärdare samlar känslig 

användarinformation, måste systemet uppmärksamma användaren 

om detta. 

The Laws 

of Identity 

 Systemet måste säkerställa att identitetsinformation som 

användaren valt att dela enbart når den avsedda mottagaren. 
The Laws 

of Identity 

Minimera informationen och 

begränsa användningen 
Systemets informationsutbyte ska minimeras så att endast 

nödvändig användarinformation förmedlas. 
The Laws 

of Identity 

 Systemets informationsutbyte ska ske på ett sådant sätt att 

kommunikationsvägen mellan parterna är säker. 
The Laws 

of Identity 

 Systemet måste kryptografiskt verifiera all kommunikation mellan 

kommunicerande parter. 
Intervjuer 

 Systemets informationslagring ska minimeras så att endast 

nödvändig användarinformation sparas. 
The Laws 

of Identity 

 Systemet måste radera information som inte ska användas 

omgående. 
The Laws 

of Identity 

 Identitetsinformation får inte lagras lokalt på kommunicerande 

parters enheter. 
Intervjuer 

 Systemet ska använda unika identifierare som inte används i andra 

sammanhang. 
The Laws 

of Identity 

Befogade deltagare Systemet måste ha funktioner för att uppmärksamma användaren 

om vilka parter som är inblandade i det aktuella 

informationsutbytet. 

The Laws 

of Identity 

Riktad identitet Identitetsutfärdares identiteter ska vara publika, dvs synliga för 
alla användare. 

The Laws 
of Identity 

 Användarens identitet ska vara privat, dvs inte synlig för alla 

andra användare. 
The Laws 

of Identity 

En mångfald av leverantörer 

och tekniker 
Systemet ska möjliggöra anslutning av olika identitetsutfärdare 

med olika tekniska lösningar. 

 

The Laws 

of Identity 
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 Systemet ska använda sig av ett standardiserat protokoll för 

kommunikation mellan parter. 
The Laws 

of Identity 

 Systemet måste möjliggöra för användare att autentisera sig på 

olika sätt beroende på vilket sammanhang identitetshandlingen 

ska användas. 

The Laws 

of Identity 

 Systemets autentisering måste bygga på en eller flera e-

legitimationer 
 som tillåter id-växling, 
 som har tillitsnivå 3 eller 4 enligt Tillitsramverket för 

Svensk e-legitimation och 
 vars utfärdandeprocess baseras på en säker 

grundidentifiering 

Intervjuer 

Den mänskliga faktorn Systemet måste vara enkelt att förstå sig på och vara 

användarvänligt. 
The Laws 

of Identity 

Tabell 5.1. Sammanställning av de krav som härletts från The Laws of Identity samt från intervjuer med 

Polismyndigheten och E-legitimationsnämnden. 

 

5.3 Infrastrukturmodell för en mobilanpassad id-kortslösning 
 

I detta avsnitt presenteras ett förslag till infrastrukturmodell för en mobilanpassad id-

kortslösning. Modellen är baserad på uppsatsens kravsammanställning (avsnitt 5.2) samt 

teoriavsnittet om infrastrukturen för Svensk e-legitimation (avsnitt 3.4). Infrastrukturen för 

Svensk e-legitimation kan ses som den installerade basen för infrastrukturmodellen. 

 

Modellen är designad ur ett informationsinfrastrukturellt perspektiv där den föreslagna 

smartphone-applikationen är en del av en större infrastruktur. Vidare är modellen utformad 

med användbarhet och användarens integritet i åtanke, eftersom kravsammanställningen och 

dess bakomliggande teorier fokuserar på dessa aspekter. 

 

Infrastrukturmodellen är baserad på SAML 2.0 med HTTP som transportprotokoll, eftersom 

infrastrukturen för Svensk e-legitimation bygger på denna standard. Vidare antas det i 

modellen existera en e-legitimation som tillåter id-växling eftersom krav på detta 

identifierades i intervjusammanställningarna i avsnitt 4. 
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Figur 5.1. Infrastrukturmodell för en mobilanpassad id-kortslösning. 

 

 

Installerad id-kortsapp i Figur 5.1 är den applikation som användaren nyttjar för att hämta 

sina id-kort och verifiera äktheten av andra personers id-kort. En användare kan hämta flera 

olika id-kort genom appen, exempelvis pass, nationellt id-kort och körkort. En förutsättning 

för att användaren ska kunna hämta id-kort via appen är att användaren har ett existerande id-

kort hos någon utfärdare som är ansluten till infrastrukturen. Vidare förutsätts att utfärdandet 

av id-kort, precis som idag, görs på ett säkert och tillförlitligt sätt. 

 

Id-kortstjänsten är motsvarigheten till E-tjänsten i infrastrukturen för Svensk e-legitimation 

(Figur 3.1). En id-kortstjänst är ett elektroniskt register över utfärdade id-kort som 

tillhandahålls av respektive id-kortsutfärdare, exempelvis Transportstyrelsen. Användaren kan 

välja mellan olika id-kortstjänster genom anvisningstjänsten för id-kort. 

 

E-legitimationstjänsten är den tjänst som användaren nyttjar för att autentisera sig mot en id-

kortstjänst. Användaren kan välja bland tillgängliga e-legitimationstjänster i 

anvisningstjänsten för e-legitimation. 

 

I jämförelse med infrastrukturen för Svensk e-legitimation innehåller modellen förslag på två 

nya IT-komponenter: anvisningstjänsten för id-kort och verifikationstjänsten. 

Anvisningstjänsten för id-kort är ett centralt register över id-kortsutfärdare som tillhandahåller 

mobilanpassade id-kort. Det är med hjälp av denna tjänst användaren väljer vilket id-kort som 

ska hämtas. Verifikationstjänsten är också en central tjänst vars syfte är att tillhandahålla 

verifikationskoder som kan användas för att bekräfta äktheten av mobilanpassade id-kort. 
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En verifikationskod är en tillfällig kod som skapas när ett id-kort hämtas. Den är giltig under 

en godtycklig tidsperiod från att den skapas. Koden presenteras tillsammans med det hämtade 

id-kortet som en QR-kod, för att göra den enkel att skanna med en mobilkamera. Om en 

annan person skannar koden via id-kortsappen skickas en verifikationsförfrågan till 

användarens smartphone. Om användaren väljer att godkänna denna förfrågan skickas en 

bekräftelse, tillsammans med fotot från id-kortet, till personen som skannade koden. Om 

användaren istället väljer att neka förfrågan så förblir hen anonym och den verifierande parten 

informeras genom ett felmeddelande att verifieringen inte gick igenom. För förhindra 

missbruk är detta meddelande utformat så att den verifierande parten inte kan avgöra om 

användaren nekade förfrågan eller om den skannade verifikationskoden var ogiltig. 

 

Figur 5.2 illustrerar id-kortsappens verifikationsfunktion, där en användare skannar en annan 

användares verifikationskod. Observera att figuren endast är till för att tydliggöra den tänkta 

funktionaliteten och inte bör tolkas som ett förslag till grafiskt gränssnitt. 

 

 
 

Figur 5.2. Skanning av verifikationskod i id-kortsappen. 
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5.3.1. Detaljerad beskrivning av modellens informationsflöde 

 

I Bilaga 2 och Bilaga 3 beskrivs infrastrukturmodellen i detalj genom två use cases: ett för att 

hämta id-kort och ett för att verifiera äktheten av någons id-kort. Systemmeddelanden är 

uttryckta på engelska, precis som i det tekniska ramverket för Svensk e-legitimation 

(“Deployment Profile for the Swedish eID Framework”, 2015, ss. 8-13). Se Bilaga 4 för en 

detaljerad beskrivning av dessa systemmeddelanden. 

 

I modellens detaljerade beskrivning (se ovan nämnda use cases) motsvarar IdCardSession en 

session upprättad mellan verifikationstjänsten och en användare med hämtat id-kort. 

Sessionen innehåller bl a användarens verifikationskod, en identifierare för det hämtade id-

kortets utfärdare (id-kortstjänsten) och en identifierare som kan användas för att hämta 

ytterligare information (exempelvis foto) från id-kortstjänsten vid verifikationsförfrågningar. 

För att kunna särskilja verifikationskoder skapas en IdCardSession per hämtat id-kort, om en 

användare hämtar flera olika id-kort under kort tid. Giltighetstiden för dessa sessioner är 

densamma som giltighetstiden för respektive verifikationskod. 

 

VerificationSession motsvarar en session upprättad mellan verifikationstjänsten och en 

användare som nyttjar id-kortsappens verifikationsfunktion. Sessionen är giltig under en 

godtycklig tidsperiod från att den upprättas, vilket innebär att användare inte behöver 

autentisera sig vid varje skanning. I sessionen lagras bl a användarens namn, vilket visas för 

den identifierande parten vid en verifikationsförfrågan. 

 

För att säkerställa de kommunicerande parternas äkthet och skickade meddelandens 

konfidentialitet används PKI (Public Key Infrastructure) vid all kommunikation mellan 

enheter och tjänster. 

 

5.3.2. Jämförelse av modellen mot krav och designprinciper 

 

I Tabell 5.2, jämförs den föreslagna infrastrukturmodellen med de krav som presenteras i 

avsnitt 5.2. Vidare jämförs i Tabell 5.3 modellen med designregler som hämtats från Hanseth 

& Lyytinens Design Theory for Dynamic Complexity in Information Infrastructures (2010). 

Dessa jämförelser görs för att illustrera hur väl den föreslagna modellen uppfyller de krav och 

principer som identifierats. 
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Kategori Krav Uppfylls 

kravet? 
✓ = Ja 

✕ = Nej  

Kommentar 

Kontroll och 

samtycke 
Systemet måste säkerställa att 

identitetsinformation endast 

delas om användaren ger 

samtycke till detta. 

✓ Användaren har möjlighet att godkänna eller 

neka förfrågan om verifikation från andra parter. 

Ingen identitetsinformation delas om 

verifikationsförfrågan nekas. Det går inte att 
utläsa identitetsinformation från 

verifikationskoden.  

Systemet måste verifiera 

identiteten av alla parter som 

begär kommunikation med 

användaren. 

✓ Innan användare skickar 

verifikationsförfrågningar måste de autentisera 

sig med e-legitimation. 

Systemet måste ha funktioner 

för att uppmärksamma 

användaren om i vilket syfte 

insamlad information 

används. 

✓ Användaren uppmärksammas om 

verifikationsförfrågningar från andra parter. I 

denna notis tydliggörs syftet, vilken information 

som delas samt verifierande parts identitet. 

Om användaren väljer en 

identitet vars utfärdare samlar 

känslig användarinformation 

måste systemet 
uppmärksamma användaren 

om detta. 

✕ Modellen har ingen funktionalitet för att upplysa 

användaren om informationsinsamling, men 

dess design utgör inte något hinder för detta. 

Systemet måste säkerställa att 

identitetsinformation som 

användaren valt att dela 

enbart når den avsedda 

mottagaren. 

✓ PKI används för att säkerställa kommunicerande 

parters äkthet och meddelandens 

konfidentialitet. 

Minimera 

informationen 

och begränsa 

användningen 

Systemets informationsutbyte 

ska minimeras så att endast 

nödvändig 

användarinformation 

förmedlas. 

✓ Vid hämtning av id-kort förmedlas endast 

nödvändig användarinformation, exempelvis 

personnummer och foto. Vid verifiering av en 

användares id-kort begränsas förmedlad 

användarinformation till ett foto. Personnummer 

och annan känslig information förmedlas inte. 

Systemets informationsutbyte 
ska ske på ett sådant sätt att 

kommunikationsvägen 

mellan parterna är säker. 

✓ PKI används för att säkerställa kommunicerande 
parters äkthet och meddelandens 

konfidentialitet. 

Systemet måste 

kryptografiskt verifiera all 

kommunikation mellan 

kommunicerande parter. 

✓ PKI används för att säkerställa kommunicerande 

parters äkthet och meddelandens 

konfidentialitet. 

Systemets 

informationslagring ska 

minimeras så att endast 

✓ Systemet nyttjar sig av verifikationskoder för att 

minimera informationslagring. 

Verifikationskoden pekar på en referens i id-
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nödvändig 

användarinformation sparas. 
kortstjänsten där användarinformation finns 

lagrad. 

Systemet måste radera 

information som inte ska 

användas omgående. 

✓ När id-kortet har skickats till användaren raderas 

all användarinformationen från 

verifikationstjänsten och det lagras istället en 

verifikationskod med referens till id-
kortstjänsten. Om en annan part vill identifiera 

användaren nyttjas denna referens för att hämta 

kompletterande information (ett foto) från id-

kortstjänsten. 
 
När en id-kortssession har löpt ut raderas den 

anknutna verifikationskoden från 
verifikationstjänsten. 

Identitetsinformation får inte 

lagras lokalt på 

kommunicerande parters 

enheter. 

✓ Ett hämtat id-kort raderas från användarens 

smartphone när id-kortssessionen löpt ut. 

Systemet ska använda unika 
identifierare som inte 

används i andra sammanhang. 

✕ Icke tillämpbart eftersom modellen ej innehåller 
detaljnivå för identifierare. 

Befogade 

deltagare 
Systemet måste ha funktioner 

för att uppmärksamma 

användaren om vilka parter 

som är inblandade i det 

aktuella informationsutbytet. 

✓ Användaren uppmärksammas om vem det är 

som önskar verifiera hen. Dessutom presenteras 

användaren information om vald e-

legitimationsleverantör samt vald id-kortstjänst. 

Riktad 
identitet 

Identitetsutfärdares identiteter 

ska vara publika, dvs synliga 

för alla användare. 

✓ Med hjälp av anvisningstjänsterna för id-kort 

och e-legitimation görs identitetsutfärdare 

synliga för alla användare. 

 Användarens identitet ska 

vara privat, dvs inte synlig för 

alla andra användare. 

✓ Det finns ingen funktionalitet för användare att 

hitta andra användare. Det enda sättet användare 

kan kommunicera på är genom 

verifikationskoder och dessa koder kan inte 
kopplas direkt till en användares identitet. 

En mångfald av 

leverantörer och 

tekniker 

Systemet ska möjliggöra 

anslutning av olika 

identitetsutfärdare med olika 

tekniska lösningar. 

✓ Modellen bygger på Svensk e-legitimation vilket 

möjliggör att enkel anslutning av nya e-

legitimationstjänster. Anvisningstjänsten för id-

kort är utformad på ett sätt som underlättar 

anslutning av nya id-kortstjänster. 

Infrastrukturen ställer inga krav på vilken teknik 

som ska användas av id-korts- och e-
legitimationstjänster, eftersom att 

kommunikation mellan parter sker via SAML 

2.0, som är en plattformsöverskridande standard. 

Systemet ska använda sig av 

ett standardiserat protokoll 

för kommunikation mellan 

parter. 

✓ Infrastrukturen använder sig av SAML 2.0. 
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Systemet måste möjliggöra 

för användare att autentisera 

sig på olika sätt beroende på 

vilket sammanhang 

identitetshandlingen ska 

användas. 

✓ Anvisningstjänsterna för id-kort och e-

legitimation ger användaren möjlighet att välja 

id-handling och autentiseringsmetod beroende 

på sammanhang. 

Systemets autentisering måste 

bygga på en eller flera e-

legitimationer 
 som tillåter id-

växling, 
 som har tillitsnivå 3 

eller 4 enligt 

Tillitsramverket för 

Svensk e-

legitimation och 
 vars 

utfärdandeprocess 

baseras på en säker 

grundidentifiering 

✓ Modellen är byggd på infrastrukturen för Svensk 

e-legitimation med förutsättningen att det finns 

en e-legitimation som uppfyller dessa krav. 

Den mänskliga 

faktorn 
Systemet måste vara enkelt 

att förstå sig på och vara 

användarvänligt. 

✓ Modellens funktionalitet är designad för att vara 

användarvänlig med enkel användarinteraktion 

och få användarval. 

Tabell 5.2. Jämförelse av föreslagen infrastrukturmodell mot sammanställda krav. 
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Designprincip Designregel Efterföljs 

principen? 

✓ = Ja 

✕ = Nej  

Kommentar 

1. Designa för  
direkt användbarhet 

DR1. Rikta funktionalitet 

mot en liten användargrupp 
✕ Funktionaliteten är riktad mot en 

stor användargrupp. 

 DR2. Gör funktionalitet 
direkt användbar, oavsett 

storlek på installerad bas 

✓ Det mobilanpassade id-kortet 
skulle direkt kunna användas som 

ett substitut till det fysiska id-

kortet, oavsett antal användare. 

 DR3. Gör funktionalitet 

enkel och lätt att 

implementera 

✓ Funktionaliteten är designad för 

att vara användarvänlig med enkel 

användarinteraktion och få 

användarval. De nya tjänsterna 

(verifikationstjänsten och 

anvisningstjänsten för id-kort) är 
enkla att implementera eftersom 

de bygger på infrastrukturen för 

Svensk e-legitimation. Däremot 

kräver modellen att id-

kortsutfärdare bygger ut 

funktionaliteten i sina e-tjänster, 

vilket indirekt kan leda till 

omfattande 

implementationsarbete. 

 DR4. Designa funktionalitet 

med en-till-många- 

förhållanden framför många-

till-många- förhållanden 

✓ Huvudfunktionaliteten är att 

hämta id-kort där användare har 

ett en-till-många-förhållande till 

sina id-kort. Dvs att en användare 

kan ha flera id-kort, men ett id-

kort kan endast vara kopplat till en 

användare. 

2. Nyttja installerade baser DR5. Designa funktionalitet 

som inte är beroende av ny 
understödjande infrastruktur 

✓ Modellen är baserad på SAML 

2.0, vilket även används i 
infrastrukturen för Svensk e-

legitimation. 

 DR6. Nyttja befintliga 

datatransportinfrastrukturer 
✓ Modellen nyttjar de sedvanliga 

transportprotokollen för 

webbkommunikation, dvs HTTP 

och TCP/IP. 

 DR7. Bygg gateways mot 
befintliga tjänster och 

applikationsinfrastrukturer 

✓ Id-kortstjänsterna i modellen är 
gateways mot id-kortsutfärdarnas 

befintliga register.  

 DR8. Nyttja bandwagon-

effekter associerade med 

andra infrastrukturer 

✓ Modellen nyttjar den ständigt 

ökande användningen av e-

legitimation i Sverige. 

3. Expandera installerade DR9. Prioritera användare ✓ Modellens syftar till att erbjuda 
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baser genom övertygande 

värvningsstrategier 
före avancerad funktionalitet användare enkel funktionalitet 

framför avancerad funktionalitet. 

Detta innebär nödvändiga 

funktioner för säker hämtning 

samt trovärdigt verifierande av 

mobilanpassade id-kort. 

 DR10. Bygg ut funktionalitet 
endast om nödvändigt 

✕ Icke tillämpbar eftersom detta 
beskriver en arbetsgång gällande 

framtida vidareutveckling av 

infrastrukturen. 

 DR11. Motivera användare 

att nyttja befintlig 

funktionalitet på nya sätt 

✕ Det finns inget incitament för 

användare att använda det 

mobilanpassade id-kortet på nya 

sätt. 

 DR12. Utveckla strategi för 

feedback från användarbasen 
✕ Ingen strategi har utvecklats för att 

samla feedback från 

användarbasen. 

4. Utforma en enkel 

informationsinfrastruktur 
DR13. Minimera antalet 

anslutningar mellan IT-

komponenter och behovet av 

administrativ styrning 

✓ Modellens verifikationstjänst och 

anvisningstjänster är 

centraliserade, vilket innebär att 

id-kortsutfärdare inte behöver 

utveckla egen funktionalitet för 

verifikation och val av e-
legitimation/id-kort. Detta innebär 

i sin tur ett minskat antal 

kopplingar mellan system, samt ett 

minskat behov av administrativ 

styrning. 

 DR14. Designa för att 

möjliggöra överlappande 

funktionalitet mellan IT-

komponenter 

✕ IT-komponenterna är separerade i 

avseende på funktionalitet och är 

ej överlappande. 

5. Modularisera 

informationsinfrastrukturen 
DR15. Dela in 

informationsinfrastrukturen i 

termer av datatransport-, 

understödjande och 

applikationsinfrastruktur 

✓ Modellen kan delas in i 

applikationsinfrastruktur (id-

kortsappen, verifikationstjänsten 

osv), datatransportinfrastruktur 

(TCP/IP, HTTP) och 

understödjande infrastruktur 

(SAML 2.0). 

 DR16. Nyttja gateways 

mellan olika versioner av IT-

komponenter 

✕ Icke tillämpbart eftersom 

modellen ej innehåller detaljer 

kring olika versioner av IT-

komponenter 

 DR17. Nyttja gateways 

mellan olika lager 
✕ Icke tillämpbart eftersom 

modellen ej omfattar olika lager 

av infrastruktur. Endast 

applikationslagret behandlas. 
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 DR18. Skapa gateways 

mellan infrastrukturer 
✓ Id-kortstjänsterna kan ses som 

gateways eftersom dessa binder 

ihop den föreslagna modellens 

infrastruktur med id-

kortsutfärdarnas interna 

infrastrukturer. 

 DR19. Utveckla 
övergångsstrategier parallellt 

med gateways 

✕ Icke tillämpbart eftersom 
modellen ej innehåller information 

angående övergångsstrategier. 

Tabell 5.3. Jämförelse av föreslagen infrastrukturmodell mot Hanseth och Lyytinens (2010) designregler.  
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6. Diskussion 
 

I nedanstående avsnitt diskuteras olika aspekter kring uppsatsens tre kunskapsprodukter: 

behovsanalysen för en mobilanpassad id-kortslösning (avsnitt 5.1), den framställda 

kravsammanställningen (avsnitt 5.2) och den föreslagna infrastrukturmodellen (avsnitt 5.3). 

Avslutningsvis presenteras våra kommentarer kring uppsatsarbetet. 

 

6.1 Behovsanalys 
 

Under uppsatsens intervjuer framkom att alla myndigheter såg ett behov av en mobilanpassad 

lösning. Det går dock inte att säkerställa att respektive informants åsikt överensstämmer med 

den övergripande åsikten hos myndigheten. Vi kan notera att respektive myndighets 

motivering till behov av en mobilanpassad id-kortslösning skiljde sig åt. Detta kan till viss del 

bero på informanternas skilda expertis och ansvarsområden. Det faktum att myndigheterna 

uttryckte olika motiveringar tyder på att det finns flera olika argument för att utveckla en 

mobilanpassad id-kortslösning. Vi anser att detta styrker behovet av en sådan lösning. 

 

6.2 Kravsammanställning 
 

Vi kan notera att en övervägande majoritet av kraven i kravsammanställningen är härledda 

från The Laws of Identity och endast ett fåtal är härledda från intervjuerna. Vi tror att detta 

kan bero på att informanterna hade svårt att identifiera krav på en mobil id-kortslösning, då 

denna typ av krav inte har diskuterats inom respektive myndighetsorganisation. En stor del av 

de krav som härletts från intervjuerna handlar om e-legitimation och är inte direkt kopplade 

till en mobilanpassad id-kortslösning. Däremot kan sådana krav vara användbara för att 

utveckla en e-legitimation som går att använda tillsammans med en mobilanpassad id-

kortslösning. 

 

6.3 Infrastrukturmodell 
 

I detta avsnitt resonerar vi först kring de designval som gjorts i framtagandet av 

infrastrukturmodellen. Sedan beskrivs potentiella användningsområden och möjligheter för en 

mobilanpassad id-kortslösning. Därefter följer resonemang kring potentiella begränsningar 

och risker för missbruk kopplat till modellen. Slutligen diskuteras vilka hinder som kan vara 

orsak till varför det i dagsläget inte finns en mobilanpassad id-kortslösning i Sverige. 

 

6.3.1. Designval 

 

Svensk e-legitimation är ett ramverk som är utformat för att möta framtida utmaningar inom 

e-legitimationshantering. Dessutom är det utformat för att göra det enkelt för nya e-

legitimationsleverantörer och e-tjänsteleverantörer att ansluta sig. Av dessa anledningar är 

den föreslagna modellen i avsnitt 5.3 är baserad på detta ramverk.  
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För att få den mobilanpassade id-kortslösningen att passa in i ramverket introduceras i 

modellen två nya centraliserade tjänster: anvisningstjänst för id-kort samt en 

verifikationstjänst. Dessa tjänster är utformade för att möjliggöra enkel framtida anslutning av 

nya id-kortsutfärdare. 

 

Anledningen till att verifikationstjänsten är centraliserad är att en sådan utformning leder till 

minskat implementationsarbete och kostnadsbesparingar för id-kortsutfärdare. Om tjänsten 

inte var centraliserad skulle varje id-kortsutfärdare som ansluter sig till infrastrukturen behöva 

utveckla sin egen verifikationslösning. Å andra sidan medför en centraliserad tjänst såsom 

denna att fler kopplingar skapas mellan infrastrukturens IT-komponenter. Dessutom behöver 

systemet utbyta mer information än motsvarande decentraliserad lösning. 

 

Anvisningstjänsten för e-legitimation är en centraliserad tjänst och en del av Svensk e-

legitimation. Tjänstens funktionalitet påminner om modellens föreslagna anvisningstjänst för 

id-kort eftersom den också ansvarar för hämtning av anslutna aktörer. Därför är det rimligt att 

tro att den föreslagna anvisningstjänsten passar in i ramverket för Svensk e-legitimation. 

 

Anledningen till att de centraliserade tjänsterna som nämns ovan illustreras som separata IT-

komponenter i modellen är att förtydliga hur funktionaliteten för respektive tjänst skiljer sig 

åt, men de skulle i praktiken kunna kombineras och utvecklas till en samlad tjänst. Den 

samlade tjänsten skulle med fördel kunna administreras av en enda organisation eller 

myndighet. I dagsläget är det E-legitimationsnämnden som bär ansvaret för 

anvisningstjänsten för e-legitimation och det vore därför rimligt att en samlad tjänst, såsom 

nämnts ovan, skulle administreras av dem. 

 

För att locka användare att nyttja lösningen är det viktigt att tänka i banor kring användbarhet 

(Hanseth & Lyytinen, 2010, s. 9). Det ska vara enkelt att använda lösningen och kravet på 

användarinteraktion ska minimeras så långt det är möjligt. Vidare ska det vara enkelt för nya 

användare att förstå hur lösningen fungerar. Enligt Jøsang m fl (2007, s. 2) är användbarhet en 

av de kritiska aspekterna vid utveckling av digitala identitetshanteringssystem. 

Infrastrukturmodellen är utformad med användbarhetsaspekter i åtanke ur ett 

informationsinfrastrukturellt perspektiv. Detta innebär att modellen är utformad för att 

minimera antalet nödvändiga användarinteraktioner, men att detaljer kring användargränssnitt 

utelämnas. För att minska antalet användarinteraktioner och för att användare inte ska 

tvingas autentisera sig mer än nödvändigt nyttjas sessioner.  

 

Utöver användbarhet är användarens integritet en viktig aspekt vid utveckling av digitala 

identitetshanteringssystem (Jøsang et al., 2007, s. 2). Infrastrukturmodellen syftar bl a till att 

skydda användarens integritet genom att endast förmedla identitetsinformation om 

användaren givit samtycke. Detta ligger till grund för modellens användning av 

verifikationskoder, som är ett sätt att dölja en användares identitet för omvärlden tills 

användaren godkänt en verifikationsförfrågan. Dessutom tillhandahåller verifikationskoderna 

ett tillförlitligt sätt att verifiera äktheten av andra personers id-kort. Utan denna funktionalitet 

hade det varit förhållandevis enkelt att skapa falska kopior av de mobilanpassade id-korten. 

 

Användarens integritet skyddas även genom att endast ett foto av användaren visas i 

verifierande parts smartphone vid verifiering. Om hela id-kortet, inklusive känslig 
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identitetsinformation såsom personnummer, visats i verifierande parts enhet hade detta 

medfört risker för identitetsintrång.  

 

I den föreslagna infrastrukturmodellen används QR-koder för presentation av 

verifikationskoder. QR-koder valdes eftersom att de med dagens smartphone-teknologi enkelt 

kan avläsas och tolkas. Man skulle eventuellt kunna använda en annan typ av avläsningsbar 

streckkod, så länge den har kapacitet att bädda in verifikationskoderna. 

 

Vid implementation av den verifikationstjänst som beskrivs i modellen bör man tänka på 

giltighetstiden för verifikationskoder. Detta påverkar både lösningens säkerhet och 

användbarhet. En längre giltighetstid innebär färre autentiseringar för användaren, medan en 

kortare giltighetstid innebär en mindre informationssäkerhetsrisk. Man bör även tänka på hur 

sessioner ska hanteras då en användare släcker enhetens skärm eller växlar mellan aktiva 

applikationer. 

 

Den föreslagna infrastrukturmodellen jämförs i Tabell 5.2 med de krav som sammanställdes i 

avsnitt 5.2. Jämförelsen visar att modellen uppfyller 18 av 20 krav, vilket tyder på att den till 

stor del är utformad i enlighet med generella rekommendationer för digital identitetshantering 

samt i enlighet med rekommendationer från svenska myndigheter. Ett av kraven som inte 

uppfylls av modellen handlar om att användaren ska uppmärksammas då id-kortsutfärdare 

samlar känslig användarinformation. Vi anser att detta är något som måste styras på 

avtalsnivå genom att anslutna id-kortsutfärdare tvingas upplysa användaren om vilken 

information som insamlas. Det andra kravet som inte uppfylls av modellen handlar om de 

underliggande identifierare som används i informationsinfrastrukturen. Detta är ej 

applicerbart eftersom denna detaljnivå, dvs detaljer om identifierare, inte beskrivs i modellen.  

 

Infrastrukturmodellen jämförs i Tabell 5.3 även med Hanseth och Lyytinens (2010) 

designregler för informationsinfrastrukturutveckling, som beskrivs i avsnitt 3.3.1. Denna 

jämförelse visar att modellen följer en majoritet av reglerna, närmare bestämt 11 av 19. Tre av 

reglerna som inte följs handlar om strategier gällande vidareutveckling av infrastrukturen. 

Modellen innefattar inte en sådan beskrivning eftersom vi anser att detta blir relevant först vid 

en reell implementation. En annan regel som inte efterföljs handlar om att designa för direkt 

användbarhet genom att rikta funktionalitet mot en liten användargrupp. Vi anser att denna 

regel till viss del strider mot syftet med ramverket för Svensk e-legitimation eftersom 

ramverket är utformat för att inkludera så många användare och aktörer som möjligt. 

 

I sökandet efter liknande forskning identifierades ett pilotprojekt i Iowa där en mobilanpassad 

körkortslösning testats. Projektledare Corey Lorenz kontaktades och det visade sig att det 

digitala körkort som testats var utformat med verifieringsfunktionalitet lik 

infrastrukturmodellens. En aspekt som däremot skiljer modellen åt från Iowa:s digitala 

körkort är att den sistnämnda har stöd att utföra identifiering och verifikation i offline-läge. 

(“Mobile Driver's License”, 2016, s. 4) Utöver detta projekt hittades ingen annan forskning 

som kan anses vara direkt kopplad till uppsatsens infrastrukturmodell. 
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6.3.2. Användningsområden och möjligheter 

 

En mobilanpassad id-kortslösning utgör ett smidigt alternativ för personer som vill samla sina 

id-kort i digital form på en enda enhet. Andelen personer som vill göra detta kan tänkas vara 

stor, med tanke på dagens trend att ersätta plånbokens innehåll med digital teknik i 

smartphones (Rågsjö Thorell, 2016). 

 

En id-kortsapp som utvecklas med hjälp av infrastrukturmodellen skulle kunna användas i 

alla sammanhang där fysiska id-kort används idag, exempelvis för identifiering mot 

trafikpoliser och för ålderbekräftelse hos Systembolaget. Dessutom skulle appen utgöra ett 

alternativ för identitetsverifikation mellan privatpersoner. Exempelvis skulle en köpare kunna 

kontrollera att säljarens identitet stämmer överens med kvitto och registreringsbevis vid 

bilköp. 

 

Infrastrukturmodellen skulle även kunna vidareutvecklas för att innefatta företags- och 

myndighetsidentiteter, eftersom modellen är utformad på ett sätt som enkelt tillåter nya id-

kortsutfärdare att ansluta sig. På detta sätt skulle användare kunna identifiera sig som 

representanter för företag eller myndigheter. Detta möjliggör exempelvis att en 

verifikationsförfrågan från “John Gunnarsson på Systembolaget Dragarbrunnsgatan” kan 

visas för användaren istället för enbart den privata identiteten “John Gunnarsson”, vid 

åldersbekräftelse på Systembolaget. 

 

En mobilanpassad id-kortslösning skulle dessutom kunna leda till kostnadsbesparingar för id-

kortsutfärdare eftersom digitala id-kort inte har någon direkt tillverkningskostnad. Samtidigt 

bör man vara medveten om att system för digitala id-kort, likt system för fysiska id-kort, har 

handläggnings- och driftskostnader. 

 

6.3.3. Begränsningar 

 

En begränsning med den föreslagna infrastrukturmodellen är att id-kortsappen kräver 

internetanslutning för att fungera. Funktionalitet för offline-läge hade inneburit en förbättrad 

användbarhet (i form av ökad tillgänglighet), men även en säkerhetsrisk eftersom det kräver 

lagring av känslig information på både identifierande och verifierande parts enheter. I enlighet 

med de krav som identifierats i avsnitt 5.2 (under kategorin Minimera informationen och 

begränsa användningen) utformades därför modellen för att endast fungera med tillgänglig 

internetanslutning. 

 

För att en lösning som kräver internetuppkoppling (online-lösning) ska kunna bli 

konkurrenskraftig krävs det bra mobiltäckning och även att den tänkta målgruppen har 

smartphone-abonnemang med möjlighet att nyttja mobildata. I Sverige finns det 4,8 miljoner 

personer, i åldersintervallet 16-74 år, som har tillgång till internetanslutning (3G, 3G+ och 

4G) via mobiltelefon (Statistiska centralbyrån, 2015). Detta motsvarar 67% av befolkningen i 

åldersintervallet, vilket gör att en online-variant av en mobil id-kortslösning skulle ha en stor 

potentiell målgrupp i Sverige. En invändning kopplat till en online-lösning handlar om hur 

tillgänglig id-kortslösningen blir då en användare befinner sig utomlands eftersom det där 

(speciellt utanför EU) ofta förekommer höga avgifter för datatrafik. Lagen om slopade 
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roamingavgifter i hela EU fr o m 2017 (“Roaming Tariffs – Digital Single Market”, 2016) är 

dock något som förmildrar kritiken av denna invändning. 

 

6.3.4. Risker för missbruk 

 

I takt med att mer och mer funktionalitet bäddas in i smartphonen blir den en allt större 

informationsbärare och således mer värdefull. Detta gör att smartphonen blir ett mer attraktivt 

offer för potentiella angripare och att kraven på integritet och konfidentialitet blir större. I den 

föreslagna infrastrukturmodellen har vi tagit hänsyn till dessa aspekter genom att minimera 

mängden känslig information som lagras i id-kortsappen. Id-kortsinformationen hämtas 

(endast vid behov) från en id-kortstjänst och raderas från smartphonen när användarens id-

kortssession löper ut. Detta innebär att användarens integritet inte äventyras om en 

smartphone med installerad id-kortsapp blir stulen. 

 

Ur ett integritetsperspektiv är det också viktigt att överväga om verifikationskoden ska visas 

enskilt eller tillsammans med det hämtade id-kortet. Om verifikationskoden och id-kortet 

visas på samma skärm finns det en risk att den verifierande parten, istället för att skanna 

koden, tar ett foto på hela id-kortet (inklusive känslig identitetsinformation). Detta skulle 

kunna förhindras genom att användaren tvingas klicka på en ikon (eller swipe:a) för att visa 

sin verifikationskod, som då skulle täcka hela skärmen. Man skulle kunna hävda att sådan 

funktionalitet leder till försämrad användbarhet, men vi anser att det i detta fall kan vara en 

nödvändig kompromiss. 

 

En annan stor utmaning med en mobilanpassad id-kortslösning är att förhindra förfalskning. 

Med dagens bildredigeringsteknologi är det förhållandevis enkelt att skapa falska kopior av 

digitala dokument. Exempelvis skulle en bedragare kunna ta en skärmdump av ett id-kort och 

byta ut identitetsinformationen. I den föreslagna infrastrukturmodellen förhindras denna typ 

av missbruk genom användning av verifikationskoder och verifikationstjänsten. Dessa koder 

förhindrar dock inte att bedragare byter ut födelsedatum i sina id-kort, vilket innebär problem 

i sammanhang där ålder används för att avgöra behörighet (t ex hos Systembolaget). Detta 

skulle kunna åtgärdas genom att verifierande part, utöver ett foto, även får upp den 

identifierande personens födelsedatum. 

 

Att förhindra utlåning av id-kort är också en utmaning med en mobilanpassad id-kortslösning. 

Man bör fundera på om id-korten ska vara bundna till en specifik smartphone. Om man väljer 

att inte införa denna begränsning måste man vara medveten om att det då skulle vara mycket 

enkelt för användare att låna ut sina id-kort. Detta förutsätter dock att personerna påminner 

om varandra till utseende, samt att de är villiga att bryta mot användarvillkoren för e-

legitimation genom att dela med sig av sin personliga pinkod eller annan personlig 

autentiseringsinformation. För att reducera denna typ av missbruk skulle ytterligare 

autentiseringsfaktorer, exempelvis biometrisk autentisering, kunna läggas till i applikationens 

anslutna e-legitimationer. Ytterligare autentiseringsfaktorer skulle dessutom minska riskerna 

associerade med integritetsintrång vid stöld av smartphones. Samtidigt bör man vara 

medveten om att ytterligare autentiseringsfaktorer kan leda till att användbarheten påverkas. 
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Utöver ovan nämnda resonemang är det också viktigt att tänka på att infrastrukturmodellens 

övriga IT-komponenter (dvs id-kortstjänster, e-legitimationstjänster, anvisningstjänster och 

verifikationstjänsten) är attraktiva offer för angripare. Vid en implementation av den 

föreslagna infrastrukturmodellen bör man vidta lämpliga informationssäkerhetsåtgärder för att 

skydda dessa tjänster samt kommunikationen mellan dem. 

 

6.3.5. Hinder och motstånd 

 

Förändringar i form av nya infrastrukturer och nya system kräver att organisationer och 

människor är förändringsbenägna och litar på den teknik som används. Detta bekräftas bl a av 

The Laws of Identity:s första riktlinje som beskriver att den viktigaste aspekten i ett digitalt 

identitetssystem är att vinna användarens tillit. Därför tror vi att en mobilanpassad id-

kortslösning kan komma att möta motstånd främst pga frågor gällande informationssäkerhet 

och integritet. Att möta motståndets kritik är en utmaning när det kommer till adaptive phase 

(), dvs utvecklingsfasen då man ska locka många användare till informationsinfrastrukturen. I 

detta sammanhang bör det poängteras att en mobilanpassad id-kortslösning inte behöver ses 

som en ersättning av det befintliga id-kortet, utan istället som ett komplement. Vidare kan id-

kortsutfärdare uppleva det som ett hinder att behöva utveckla anpassade API:er (gateways) för 

de nya id-kortstjänster som modellen kräver. 

 

Det finns dessutom en risk att den föreslagna modellen ifrågasätts pga dess underliggande 

teknik, dvs Svensk e-legitimation och specifikt SAML 2.0. Denna standard har fått kritik för 

att det anses som föråldrat och pga att det finns bättre alternativ. Kritikerna menar att det inte 

är tillräckligt flexibelt när det gäller utveckling mot smartphones, där det ofta krävs jobbiga 

workarounds.  (Dennis, 2013) OpenID är det alternativ som ofta föreslås framför SAML 2.0, 

men enligt Thoresson (2010, s. 36) saknar detta alternativ en stark koppling mellan digital och 

fysisk identitet och lämpar sig därför bäst i mer lättviktiga sammanhang på internet. 

 

Ett konkret hinder för utvecklingen av den informationsinfrastruktur som beskrivs i modellen 

är att det i dagsläget inte existerar en svensk e-legitimation som tillåter id-växling, dvs en e-

legitimation som kan användas för att hämta andra digitala id-handlingar. En sådan e-

legitimation skulle däremot kunna bli verklighet inom en snar framtid. Polismyndigheten 

påbörjar under 2017 upphandlingen av ett nytt nationellt id-kort, vilket enligt vår informant 

hos Polismyndigheten (Intervju, 22 april, 2016) med stor sannolikhet kommer innefatta en 

statligt utfärdad e-legitimation. Denna e-legitimation kommer i sådant fall troligtvis kunna 

användas för id-växling. Informanten poängterade även att det råder en bristande politisk 

styrning när det gäller utveckling av en statligt utfärdad e-legitimation, vilket indirekt utgör 

ett hinder för en mobilanpassad id-kortslösning. Dels eftersom det saknas tydlig 

ansvarsfördelning men också pga att det inte finns ett delegerat uppdrag och tilldelade 

resurser för detta. 

 

Ovan nämnda aspekter kan ses om en förklaring till varför en mobilanpassad id-kortslösning 

inte existerar idag. 
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6.4 Kommentarer och reflektion kring arbetet 
 

Vi tycker att det, under arbetet med uppsatsen, hade varit intressant att intervjua fler personer 

och organisationer. Skatteverket är i dagsläget ensamma om att utfärda fysiska id-kort med e-

legitimation till privatpersoner i Sverige. I efterhand är det lätt att konstatera att denna 

myndighet säkert hade kunnat bidra med intressant kunskap till uppsatsen. Vidare hade det 

varit intressant att kontakta dagens e-legitimationsleverantörer i privat sektor: Finansiell ID-

Teknik BID (BankID) och Telia. 

 

Uppsatsens kravsammanställning och infrastrukturmodell har utformats med fokus på 

aspekterna användbarhet och användarens integritet. Dessa aspekter har i vissa fall varit svåra 

att hantera eftersom kunskapsprodukterna är designade ur ett informationsinfrastrukturellt 

perspektiv. Trots att detaljer kring användargränssnitt ligger utanför ramarna för 

informationsinfrastruktur har vi valt att inkludera dessa i vissa delar av uppsatsen. Dessa 

detaljer tror vi kan underlätta förståelsen för hur den föreslagna informationsinfrastrukturen 

skall fungera. 

 

Vidare hade det varit intressant att basera kravsammanställningen på ytterligare teorier och 

rekommendationer gällande digital identitetshantering men några sådana kunde inte 

identifieras under litteratursökningen. Ett sådant tillskott av teorier hade kunnat bidra till ökad 

trovärdighet hos uppsatsens kunskapsprodukter.  

 

I ett sent skede av detta arbete informerade E-legitimationsnämnden oss om att 

avtalsstrukturen och det tekniska ramverket för Svensk e-legitimation lagts på is i väntan på 

ytterligare översyn. I våra ögon är detta olyckligt eftersom det kan anses minska värdet av 

uppsatsens kunskapsprodukter. Vi tror dock att infrastrukturmodellen har möjlighet att passa 

in även på en modifierad framtida version av det tekniska ramverket, förutsatt att det 

fortfarande bygger på SAML 2.0. 
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7. Slutsats 
 

Uppsatsens problemformulering är kopplad till att det idag inte finns några alternativ till det 

fysiska id-kortet när det gäller legitimering i vardagen. Människor som vanligtvis inte bär 

med sig sitt fysiska id-kort kan uppleva problem i form av begränsad flexibilitet. Det kan 

även uppstå problematiska situationer för personer som glömt ta med sitt id-kort, eftersom 

dagens legitimeringsalternativ är begränsande. Dessa problemsituationer skulle kunna 

förhindras med hjälp av en mobilanpassad id-kortslösning eftersom människor i stor 

utsträckning bär med sig sin smartphone. Samtidigt har myndigheter i uppdrag att förenkla 

sina rutiner och tekniska lösningar gentemot medborgare, vilket leder fram till uppsatsens två 

frågeställningar. 

 

Finns det enligt svenska myndigheter ett behov av en mobilanpassad id-kortslösning? 

 

Hur kan en mobilanpassad id-kortslösning utformas, ur ett informationsinfrastrukturellt 

perspektiv, för att passa in i den svenska infrastrukturen för digital identitetshantering? 

 

Den första frågan besvaras i avsnitt 5.1 med att både E-legitimationsnämnden, 

Polismyndigheten och Transportstyrelsen såg ett behov av en mobilanpassad id-kortslösning. 

E-legitimationsnämnden såg ett behov grundat på statliga besparingar, dvs ett ekonomiskt 

argument. Polismyndigheten såg ett behov som grundar sig i att mobilanpassade id-kort har 

potential att förhindra bedrägerier vid privat handel över internet. Vidare uttryckte 

Transportstyrelsen att de ser ett behov som grundar sig i att de måste följa den normala 

samhällsutveckling som sker. 

 

Den andra frågan besvaras av den infrastrukturmodell som presenteras i avsnitt 5.3, vilken 

demonstrerar hur en mobilanpassad id-kortslösning skulle kunna utformas. För att fastställa 

modellens kvalitet jämfördes den dels med generella krav på digitala 

identitetshanteringssystem härledda från The Laws of Identity (Cameron, 2005), dels med 

specifika krav från Polismyndigheten (Intervju, 22 april, 2016) och E-legitimationsnämnden 

(Intervju, 14 april, 2016). Jämförelsen påvisade att modellen håller god kvalitet med avseende 

på användbarhet och användarintegritet. Vidare jämfördes modellen även med Hanseth och 

Lyytinens (2010) designregler för informationsinfrastrukturutveckling. Genom denna 

jämförelse konstaterades att modellen följer en stor del av reglerna, men att den brister 

gällande överlappande funktionalitet mellan dess IT-komponenter och att den saknar detaljer 

kring värvnings- och vidareutvecklingsstrategier. 

 

Uppsatsens syfte är bl a att studera framtidsutsikterna för digital identitetshantering i Sverige. 

De intervjuer som genomförts har bidragit med kunskap inom detta område genom att påvisa 

ett behov av nya lösningar för legitimering. Vidare är uppsatsens syfte att bidra till en framtid 

där personer erbjuds fler alternativ för legitimering i vardagen. De härledda kraven och 

infrastrukturmodellen bidrar tillsammans till att påvisa den tekniska genomförbarheten av ett 

sådant alternativ. Detta skulle kunna ligga till grund för utveckling av framtidens id-

handlingar. 

 

Uppsatsens teoretiska och empiriska bas hade kunnat vidgas till att innefatta mer litteratur och 

fler åsikter från svenska myndigheter, något som kan ses som en brist i perspektiv men också 
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en grund för framtida forskning. I framtida forskning skulle exempelvis en undersökning 

kunna utformas för att studera Skatteverkets, BankID:s och Telias åsikter kring behov av en 

mobilanpassad id-kortslösning, eftersom dessa är dagens aktuella e-legitimationsleverantörer. 

En sådan undersökning skulle kunna ligga till grund för en djupare behovsanalys inom ämnet. 

Vidare forskning inom ämnet skulle även kunna innefatta enkätundersökningar, för att 

analysera behovet av en mobil id-kortslösning sett från exempelvis medborgar- eller 

näringslivsperspektiv. 

 

Trots att en mobilanpassad id-kortslösning är tekniskt genomförbar konstateras det med hjälp 

av intervjumaterialet att det finns andra orsaker som hindrar utvecklingen av en sådan. 

Bristande politisk styrning gällande e-legitimation och svårföränderliga centraliserade 

regelverk på EU-nivå är exempel på sådana hinder. 

 

Avslutningsvis leder denna uppsats bl a till följande fundering: Är det dags för politiker att 

delegera ett tydligt ansvar till någon av statens myndigheter att utveckla en e-legitimation som 

både kan användas i privata sammanhang och i tjänstesammanhang, för att kunna underlätta 

utvecklingen inom digital identitetshantering? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Begreppsdefinition 
 

Begrepp Begreppsförklaring 

Användarinformation Information som beskriver en användare eller användarens beteendemönster, 

exempelvis geokoordinater eller datum för senaste inloggning.  

Auktorisering Den process vars uppgift är att bevilja en viss typ av åtkomst, givet en specifik 
autentiserad identitet (Kissel, 2013, s. 13). Exempelvis har en administratör i ett 

informationssystem andra åtkomsträttigheter än övriga användare. För att kunna 

särskilja dessa åtkomsträttigheter krävs att auktoriseringsprocessen föregås av både 

identifiering och autentisering. (Gibson, 2011) 

Autentisering Autentisering innebär att en person styrker sin identitet genom att tillhandahålla någon 
form av identitetsbevis. Exempelvis kan en användare i ett informationssystem styrka 

sin identitet genom att ange ett korrekt lösenord. Lösenordet bevisar att användaren är 

ägaren av det givna användarnamnet. (Gibson, 2011) Det finns tre olika typer av 

identitetsbevis (Gibson, 2011): 

 Något man vet, exempelvis ett lösenord eller en PIN-kod 

 Något man har, exempelvis ett id-kort 

 Något man är, exempelvis kontroll av fingeravtryck 

Biometrisk 

autentisering 
Biometrisk autentisering är processen att verifiera en persons identitet genom att 

kontrollera individens biologiska karaktäristika. Detta kan exempelvis innebära 

kontroll av fingeravtryck, retinaskanning, irisskanning och röstigenkänning. 
(“Authentication glossary of terms”, 2016) 

Digital identitet Digital identitet är en samling egenskaper som definierar en person i den fysiska 
världen. Dessa egenskaper formar en digital identitet då de lagras och överförs digitalt. 

(Gutierrez, 2006, s. 6) 

E-förvaltning Användningen av informationsteknologiska redskap och system för att tillhandahålla 
bättre offentliggemensamma tjänster till medborgare och företag. En välutvecklad e-

förvaltning möjliggör för medborgare, företag och organisationer att bedriva deras 

verksamhet mot myndigheter på ett enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt sätt. 

(“Digital single market glossary”, 2016) 

E-legitimation En digital id-handling man använder för att legitimera sig på internet. Med hjälp av en 
e-legitimation kan man styrka sin identitet mot internettjänster och få tillgång till 

uppgifter om sig själv eller sitt företag. E-legitimationen kan även användas för att 

signera elektroniska dokument. E-legitimation erbjuds i form av en fil på en hårddisk, 

på ett kort eller som Mobilt BankID. (Tuta, 2015) 
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E-legitimations- 
leverantör 

En organisation som utfärdar e-legitimationer, t ex BankID och Telia. (“Tekniskt 

ramverk för Svensk e-legitimation”, 2015) 

E-tjänst En tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis 

utförs elektroniskt. Exempel på sådant som kan fungera som e-tjänster är ansökan om 

tillstånd, inlämnande av deklaration, anmälan om sjukdom, sökning av information. 

(Dozzi, 2014) 

Fysiskt id-kort En id-handling som existerar fysiskt i form av ett kort. Körkort och företags-id-kort är 
exempel på fysiska id-kort. 

Grundidentifiering Processen att verifiera en persons identitet vid utfärdande av digital eller fysisk id-

handling. Denna verifiering görs exempelvis genom användning av annan id-handling 
eller intyg från målsman med giltig id-handling. (Intervju med informant hos E-

legitimationsnämnden, 14 april, 2016) 

Id-handling och 

legitimation 
En id-handling är en urkund som styrker en persons identitet och kallas även för 

legitimation. En id-handling representerar en och endast en fysisk person. E-

legitimation och fysiskt id-kort är exempel på id-handlingar. 
(“Legitimationshandling”, 2016) 

Id-växling Att använda en e-legitimation, exempelvis BankID, för att hämta en annan id-handling 

eller andra kontouppgifter. (Intervju med informant hos E-legitimationsnämnden, 14 

april, 2016) 

Identifiering  Identifiering inträffar när en person (användare) gör anspråk på en identitet, dvs utger 

sig för att vara någon. Detta kan åstadkommas med hjälp av användarnamn, id-kort 

eller något annat som unikt identifierar en person. (Gibson, 2011) 

Identitet Ett eller flera attribut som unikt identifierar en person i ett givet sammanhang. 

Exempelvis kan ett personnummer användas för att identifiera en unik invånare i 

Sverige. I mindre sammanhang, t ex inom en skolklass, kan det räcka med för och 

efternamn för att identifiera en unik person. (Kissel, 2013, s. 88) 

Identitetsinformation Känslig information som kan användas för att identifiera en individ, exempelvis 

personnummer eller namn. 

Identitetsutfärdare, 

Id-kortsutfärdare 

En organisation som utfärdar identitetshandlingar, såsom pass och id-kort. Svenska 
banker och Polisen är exempel på identitetsutfärdare. (Jönsson, 2010, ss. 29-33) 

Informations- 

infrastruktur 

Den omfattande infrastruktur av informationsteknologi som krävs för att möjliggöra 
komplexa, tvärvetenskapliga och globaliserade tillämpningar av modern vetenskap. 

(“Digital single market glossary”, 2016) 

Mobilanpassat id-kort En digital id-handling anpassad för smartphones som kan användas i samma 

utsträckning som det fysiska id-kortet. 
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Public Key 

Infrastructure (PKI) 
PKI är en teknik som används för att distribuera och identifiera offentliga 

krypteringsnycklar. Tekniken gör det möjligt för användare och datorer att utbyta 

information över nätverk (såsom internet) och samtidigt kontrollera identiteten hos den 

andra parten. (Rouse, et al. 2014) 

 

  



   

 

 

53 

 

Bilaga 2 Use case för hämtning av mobilanpassat id-kort 
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Use case: Användare hämtar sitt mobilanpassade id-kort till sin smartphone 

Aktör Användare som vill identifiera sig  

Förutsättningar  Användaren måste ha en smartphone med installerad e-legitimation och id-

kortsapp. 

 Användarens smartphone måste vara uppkopplad till internet. 

Mål Användarens id-kort skall presenteras i id-kortsappen och en IdCardSession ska upprättas 
mellan verifikationstjänsten och id-kortsappen. 

Händelseförlopp 1 Id-kortsapp skapar en IdCardDiscoveryRequest och skickar till 

anvisningstjänst för id-kort via HTTP Get. Lista med tillgängliga id-
kortstyper presenteras. 

 2 Användare A väljer id-kortstyp via HTTP Post. 

 3, 4 Anvisningstjänst för id-kort skapar en EidDiscoveryRequest och skickar till 

anvisningstjänst för e-legitimation via HTTP Redirect. Lista med tillgängliga 

e-legitimationer presenteras baserat på valt id-kort. 

 5 Användare A väljer e-legitimation via HTTP Post. 

 6, 7 Anvisningstjänst för e-legitimation skapar en EidDiscoveryResponse och 

skickar till vald id-kortstjänst via HTTP Redirect. 

 8, 9 

 

Vald id-kortstjänst skapar en AuthnRequest och skickar till vald e-

legitimationstjänst via HTTP Redirect. Autentiseringsformulär presenteras. 

 10 Användare A autentiserar sig mot vald e-legitimationstjänst via HTTP Post 
(eller e-legitimationstjänstens egna metoder). 

 11, 12 Vald e-legitimationstjänst skapar en AuthnResponse och skickar tillbaka till 

vald id-kortstjänst via HTTP Redirect. AuthnResponse innehåller bl a intyg 

autentisering och info om användare A. 

 13, 14 
Vald id-kortstjänst skapar en VerificationCodeRequest och skickar till 

verifikationstjänst via HTTP Redirect. VerificationCodeRequest innehåller bl 

a den info som utgör id-kortet. 

 15 Verifikationstjänst upprättar en IdCardSession med id-kortsapp via HTTP 
Response. Id-kort och verifikationskod presenteras i id-kortsappen. Id-

kortsappen väntar asynkront på verifikationsförfrågan från annan användare. 
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Bilaga 3 Use case för verifiering av mobilanpassat id-kort 
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Use case: Användare B vill verifiera äktheten av användare A:s mobilanpassade id-kort 

Aktör Användare som vill verifiera annan användares identitet 

Förutsättningar  Användarna måste ha varsin smartphone med installerad e-legitimation och id-

kortsapp. 

 Användarnas smartphones måste vara uppkopplade till internet. 

 Användare A måste ha en aktiv IdCardSession, se Bilaga 2. 

 Användare B väljer att starta verifikationsfunktionen i id-kortsappen. 

Mål En VerificationSession ska upprättas mellan verifikationstjänsten och användare B:s id-

kortsapp. En verifikation av att användare A:s mobilanpassade id-kort är äkta presenteras i 
användare B:s id-kortsapp, om användare A valt att godkänna verifikationsförfrågan. 

Händelseförlopp 1 Användare B:s id-kortsapp skapar en EidDiscoveryRequest och skickar till 

anvisningstjänst via HTTP Get. Lista med tillgängliga e-legitimationer för 

autentisering mot verifikationstjänsten presenteras. 

 2 Användare B väljer e-legitimation via HTTP Post. 

 3, 4 Anvisningstjänst skapar en EidDiscoveryResponse och skickar till 

verifikationstjänst via HTTP Redirect. 

 5, 6 Verifikationstjänst skapar en AuthnRequest och skickar till vald e-

legitimationstjänst via HTTP Redirect. Autentiseringsformulär presenteras. 

 7 Användare B autentiserar sig mot vald e-legitimationstjänst via HTTP Post (eller 

e-legitimationstjänstens egna metoder). 

 8, 9 Vald e-legitimationstjänst skapar en AuthnResponse och skickar tillbaka till 

verifikationstjänst via HTTP Redirect. AuthnResponse innehåller bl a intyg 

autentisering och info om användare B. 

 10 Verifikationstjänst upprättar en VerificationSession med användare B:s id-

kortsapp via HTTP Response. Gränssnitt för skanning av verifikationskod (QR-

kod) presenteras i id-kortsappen. 

 11 Användare B skannar användare A:s verifikationskod med hjälp id-kortsappen 
(mobilkamera eller manuell inmatning). Användare A måste vara autentiserad med 

en aktiv IdCardSession, se Bilaga 2. 

 12 Användare B:s id-kortsapp skapar en VerificationRequest och skickar till 

verifikationstjänst via HTTP Get. Verifikationstjänsten lagrar användare B:s 

verifikationsförfrågan och kopplar det till användare A:s IdCardSession. Id-

kortsappen väntar asynkront på besvarad verifikationsförfrågan från användare A. 

 13 Användare A:s id-kortsapp upptäcker användare B:s verifikationsförfrågan och 

tar emot en ApprovalRequest från verifikationstjänsten via HTTP Response. 

Information om användare B och hens verifikationsförfrågan presenteras. 

 14 Användare A väljer att neka eller godkänna användare B:s verifikationsförfrågan. 
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 15 Användare A:s id-kortsapp skapar en ApprovalResponse och skickar till 

verifikationstjänst via HTTP Post. Om användare A valt att neka 

verifikationsförfrågan skippas steg 16-17 och förfrågan flaggas som besvarad. 

 16 Verifikationstjänst skapar en IdCardDataRequest och skickar till id-kortstjänst 

via HTTP Get. Rätt id-kortstjänst identifieras med hjälp av användare A:s 

IdCardSession. 

 17 Id-kortstjänst skapar en IdCardDataResponse och skickar tillbaka till 

verifikationstjänst via HTTP Response. IdCardDataResponse innehåller 
begränsad info från användare A:s id-kort, t ex ett foto. Verifikationstjänsten lagrar 

denna info i användare B:s verifikationsförfrågan och flaggar förfrågan som 

besvarad. 

 18 Användare B:s id-kortsapp upptäcker användare A:s svar på 

verifikationsförfrågan och tar emot en VerificationResponse från 
verifikationstjänsten via HTTP Response. Om användare A valde att godkänna 

verifikationsförfrågan presenteras information om användare A:s verifierade 

identitet, t ex ett foto. 
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Bilaga 4 Systemmeddelanden i föreslagen infrastrukturmodell 
 

Nedan beskrivs de systemmeddelanden som används i uppsatsens infrastrukturmodell. De 

meddelanden som presenteras innehåller endast information som är av direkt relevans för att 

beskriva modellens funktionalitet. I en verklig implementation skulle dessa meddelanden med 

stor sannolikhet innehålla mer information. 

 

Meddelande Innehåll Beskrivning 

IdCardDiscoveryRequest  Inget innehåll. 

EidDiscoveryRequest ReturnServiceURL URL till den tjänst dit användaren vill autentisera sig. 

EidDiscoveryResponse EidServiceURL URL till vald e-legitimationstjänst. 

AuthnRequest ReturnServiceURL URL till den tjänst dit användaren vill autentisera sig. 

 AuthnRequestId Id-kortstjänstens interna identifierare för given 

AuthnRequest. Används av tjänsten för att koppla 

inkommande AuthnResponse till rätt AuthnRequest. 

AuthnResponse InResponseTo Det AuthnRequestId som användes vid motsvarande 
AuthnRequest.  

Assertion Intyg att e-legitimationstjänsten har bekräftat 

användarens identitet. 

Subject Information om den identifierade användaren, t ex 

personnummer och namn. Används för att identifiera 
rätt person i id-kortstjänstens register. 

VerificationCodeRequest IdCardData Den information som utgör det hämtade id-kortet, t 

ex foto, namn och personnummer. 

VerificationCodeRequestId Id-kortstjänstens interna identifierare för given 

VerificationCodeRequest. Används vid 

verifikationsförfrågningar för att koppla inkommande 
IdCardDataRequest till rätt person i id-kortstjänstens 

register. 

IdCardSession IdCardSessionId Id som används av den mobila id-kortsappen för att 

upprätthålla sessionen mot verifikationstjänsten. 

IdCardData Den information som utgör användarens id-kort, t ex 

foto, namn och personnummer. Denna information 
raderas från verifikationstjänsten efter att den 

skickats till användaren. 

VerificationCode Den verifikationskod som kan användas för att 

verifiera användarens identitet. 

VerificationSession VerificationSessionId Id som används av den mobila id-kortsappen för att 

upprätthålla sessionen mot verifikationstjänsten. 
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VerificationRequest VerificationCode Den verifikationskod som användaren skannat och 

vill kontrollera äktheten av. 

VerificationResponse VerificationSuccess Sant eller falskt för att indikera om en 

VerificationRequest blev godkänd eller inte. 

VerifiedSubject Foto av den identifierade användaren, om användaren 

valde att godkänna verifikationsförfrågan. 

ApprovalRequest RequestingSubject Information om användaren som skickat en 

VerificationRequest (för- och efternamn). Detta 

presenteras för den identifierande användaren när hen 

ska godkänna eller neka en VerificationRequest. 

ApprovalResponse VerificationApproval Sant eller falskt baserat på om användaren godkänt 

given ApprovalRequest. 

IdCardDataRequest VerificationCodeRequestId Det VerificationCodeRequestId som användes vid 

VerificationCodeRequest. 

IdCardDataResponse IdCardData En del av den information som utgör användarens id-
kort, t ex foto. 

 

  

 

  

 

 


