Sammanfattning
Studien har genomförts av Stelacon på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS) för att
utvärdera tillgängligheten i olika e-legitimationer samt vissa autentiseringsmetoder. Studien
genomfördes med hjälp av användartester, användarintervjuer, aktörsintervjuer och
experttester. Totalt genomfördes 25 användartester, 15 användarintervjuer och 5
aktörsintervjuer. Experttesterna genomfördes av Stelacons tillgänglighetsexperter. De elegitimationer som testades var Mobilt BankID, Telia e-legitimation och Freja eID.
Resultaten visar att det finns förbättringspotential i samtliga e-legitimationstjänster, att
biometriska autentiseringsmetoder ökar valfriheten samt att användbarhet och tillgänglighet
är flera aktörers ansvar.
Det viktigaste förbättringsområdet vad gäller e-legitimationer är instruktioner i samband med
införskaffandet. Vad gäller Mobilt BankID uppstår det svårigheter hos utfärdaren, det vill säga
bankerna, och i deras instruktioner om hur man införskaffar Mobilt BankID. På bankernas
sidor, dit privatpersoner som har internetbank kan vända sig för att skaffa Mobilt BankID,
varierar kvaliteten på instruktioner mycket. Med några enkla medel skulle detta kunna
avhjälpas. Personer som inte är internetbankkunder kan istället skaffa t.ex. Telias elegitimation. Den utfärdas av Telia och kräver att användaren har t.ex. Skatteverkets ID kort,
en programvara på datorn samt en kortläsare. Det gör att det krävs många steg innan
installationen är klar, och dessa steg är inte tydligt beskrivna. Det är därför mycket svårt att
införskaffa Telias e-legitimation.
Användartesterna pekar på att applikationerna Mobilt BankID och Freja eID är förhållandevis
lätta att installera och använda. Vad gäller Freja eID finns det vissa svårigheter att använda
den för personer som använder skärmläsare. Mobilt BankID upplevs av de flesta som enkelt
att använda.
Undersökningen visar att de flesta användarna tycker att biometriska autentiseringsmetoder
är ett bra komplement till pinkoder och lösenord, och en ökad valfrihet bland
autentiseringsmetoder skulle öka tillgängligheten. För att använda biometriska
autentiseringsmetoder är det viktigt att känna tillit till utfärdaren, att det är en hög
funktionalitet och att det ger en hög säkerhetsnivå.
Det framgår av de aktörsintervjuer som genomförts att tillgängligheten är ett ansvar som vilar
på flera aktörer. Ett sådant exempel är Mobilt BankID som erbjuds av flera olika banker. Det
gör att tillgänglighetsarbetet måste bedrivas av såväl företaget bakom appen, Finansiell IDTeknik BID AB, som av bankerna. På motsvarande sätt kan tillgängligheten vid införskaffningen
av Telias e-legitimation ses som ett delat ansvar för Telia och Skatteverket.
Lärdomarna och rekommendationerna som kan göras baserat på resultaten kan sammanfattas
i två punkter:



Gör tydliga steg-för-steg instruktioner för att underlätta införskaffande och installation av
e-legitimationer
Ta ett helhetsgrepp på tillgängligheten och involvera alla aktörer i kedjan i arbetet
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1.
1.1.

Inledning
Bakgrund & syfte

Autentisering innebär att kunna visa sin identitet för någon annan. Det kan vara allt ifrån att
känna igen någon på dennes röst via telefon, till att känna igen någon man träffar via dennes
ansikte, till pass och ID-kort.
I takt med att myndigheter, banker och andra företag i allt större utsträckning digitaliserar
sina tjänster, har också autentiseringsmetoderna digitaliserats. Med hjälp av en elektronisk
legitimation, så kallad e-legitimation, kan privatpersoner legitimera sig, logga in och godkänna
transaktioner på olika myndigheters, bankers och företags webbplatser.
PTS har tidigare undersökt tillgänglighet i mobila betalapplikationer och bankernas
internettjänster och där identifierat att personer med funktionsnedsättning och äldre kan
stöta på problem i användningen av e-legitimationstjänster. Stelacon har därför genomfört en
studie för att få utökad förståelse kring e-legitimationstjänster samt genomfört
användartester för att utvärdera användbarheten och tillgängligheten i dessa tjänster.
Studiens syfte är att ge PTS ökad kunskap om vilka e-legitimationstjänster som existerar på
marknaden samt hur tillgängliga dessa är. Studien ger även en överblick av nya och
kommande autentiseringsmetoder såsom ansiktsigenkänning, samt hur dessa uppfattas av
användarna när det gäller egna förmågor, säkerhet och integritet.

2.
2.1.

Få aktörer på e-legitimationsmarknaden i Sverige
Det finns fyra e-legitimationer i Sverige

En elektronisk identitetshandling, e-legitimation, är jämförbar med körkort eller andra fysiska
identitetshandlingar och används för att identifiera sig på internet. Med hjälp av en elegitimation kan medborgare logga in och signera i banker och myndigheters e-tjänster. I de
flesta europeiska länder är det staten som utfärdar e-legitimationer till skillnad från i Sverige,
Finland och Norge där det i hög utsträckning är/har varit bankerna som utfärdar elegitimationen. I Sverige finns idag fyra e-legitimationer: Bank ID, Telia e-legitimation, Freja
eID och Svenska Pass.
I Sverige är BankID e-legitimation och Mobilt BankID allra störst på marknaden. Dessa båda
erbjuds av Finansiell ID-Teknik BID AB1, men det finns andra aktörer som exempelvis Telia elegitimation och även Svenska Pass e-legitimation. Samtliga av dessa e-legitimationer behöver
myndigheter acceptera i sina e-tjänster framöver, Svenska Pass e-legitimation har dock inte
börjat utfärdas ännu.

Figur 1: Vid inloggning på Försäkringskassan får medborgaren välja att logga in med en av
tre olika e-legitimationer, BankID, Mobilt BankID och Telia.

Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan införskaffa BankID e-legitimation
genom sin bank, så länge banken är en av de 11 utfärdande bankerna.2 Om en person inte är
kund hos någon internetbank kan hon skaffa Skatteverkets ID-kort som i sin tur innehåller
tjänsten e-legitimation. Denna tjänst tillhandahålls i nuläget av Telia, men kommer inom kort
att ersättas av Svenska Pass, ett dotterbolag till Gemalto. Precis som BankID måste kunden ha
ett svenskt personnummer för att kunna införskaffa Skatteverkets ID-kort med e-legitimation.3
För att skapa större konkurrens på marknaden vill regeringen få in fler leverantörer av elegitimation, men det är svårt att slå sig in på e-legitimationsmarknaden i Sverige på grund av
BankIDs starka position. En anledning till att det kan vara svårt att komma in på marknaden är
att det krävs en initial identitetskontroll för att skaffa e-legitimation. BankID löser det genom
att bankerna redan har en identitetskontroll av sina kunder, Freja eID löser det genom att nya
användare går till ett ATG-ombud och identifierar sig, och Telia genom att nya användare
identifierar sig hos utfärdaren (t.ex Skatteverket). Enligt E-legitimationsnämnden kan ökad
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Hädanefter kallade BankID.
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Danske Bank, Icabanken, Handelsbanken, Ikano bank, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Syd, Swedbank och Ålandsbanken
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http://www.gemalto.com/press/Pages/Gemalto-to-supply-new-Digital-Identity-Solution-for-the-Swedish-Tax-Agency.aspx

konkurrens bidra till ökat konsumentinflytande över tjänsteutvecklingen vilket i sin tur kan öka
möjligheten att det finns tillgång till tillgängliga e-legitimationer.

2.2.

BankID dominerar marknaden i Sverige

Varje år görs 120 miljoner inloggningar till svenska myndigheter via e-legitimation, allra främst
via den dominerande e-legitimationen BankID. BankID kan användas på tre olika sätt: på fil i
datorn, på smartkort eller Mobilt BankID i en smarttelefon eller surfplatta.4 Enligt BankID har
ca 7,5 miljoner personer någon form av BankID år 2017. Figur 2 nedan visar hur stor andel av
den folkbokförda befolkningen, i respektive åldersgrupp, som är användare av BankID i någon
form.

Figur 2: Tabellen beskriver hur många i respektive åldersgrupp som är innehavare av
BankID i någon form. Källa: www.bankid.com/om-oss/statistik september 2017.

2.2.1.

Mobilt BankID används allra mest

Idag används Mobilt BankID i de flesta Internet- och mobilbanker och i myndigheters
e-tjänster, och antalet användare som är privatpersoner ökar för varje månad. Över 90 % av
BankID-innehavare har Mobilt BankID. BankID på kort står relativt stilla sett till antalet
användare medan BankID på fil minskar för varje månad. Figur 3 nedan beskriver antalet
användare av respektive typ av BankID månadsvis sedan januari 2015 till april 2017.

4

https://www.bankid.com/om-bankid

Figur 3: Allt fler använder Mobilt BankID. BankID på fil minskar för varje månad Källa:
www.bankid.com/om-oss/statistik september 2017.

Figur 4 nedan beskriver antalet användare av Mobilt BankID fördelat över åldersgrupper. Det
är tydligt att allra flest användare är från 23 år till 50 år. Även gruppen 53 - 60 år har många
användare. Personer över 71 år är inte lika stora användare av Mobilt BankID.

Figur 4: Användare av Mobilt BankID fördelat över åldersgrupper. Källa:
www.bankid.com/om-oss/statistik september 2017.

2.3.

Telia levererar e-legitimation till Skatteverket

Telia säljer sin autentiseringstjänst ”Telia e-legitimation” till företag och myndigheter som i sin
tur utfärdar e-legitimationen till privatpersoner. Tjänsten används på dator ihop med en
smartkortläsare och kräver att användaren installerar programvaran Net iD till sin dator. Telia
har ca 1,1 miljoner e-legitimationer utfärdade, men hur många som faktiskt används är
konfidentiellt.
Telia e-legitimation ingår i Skatteverkets ID-kort och har varit ett alternativ för personer som
inte är kund i någon internetbank.

2.3.1.

Svenska Pass AB blir ny leverantör till Skatteverkets ID-kort

Skatteverket har upphandlat en ny e-legitimationstjänst till sitt ID-kort och kommer att
utfärda Svenska Pass e-legitimation istället för Telia e-legitimation. Avtal är påskrivet mellan
partnerna, men de har ännu inte startat med utfärdande av Svenska Pass e-legitimationer.
Svenska Pass AB är ett dotterbolag till Gemalto som har en omfattande internationell
verksamhet inom området e-legitimationer. De erbjuder e-legitimationer till privat (t.ex. ebanking) och offentlig verksamhet (t.ex. legitimationer och resedokument).

2.4.

Studenter blir den första stora användargruppen av Freja eID

IT-säkerhetsföretaget Verisec har i ett dotterbolag etablerat en e-legitimation, Freja eID. Avtal
har slutits med Sunet, som är en enhet inom Vetenskapsrådet med uppgift att bygga
infrastruktur för datakommunikation på universitet, högskolor och andra anslutna
organisationer. Avsikten är att Freja eID skall användas av studenter för inloggning till vissa
elektroniska tjänster som t.ex. vid ansökan till kurser och program på antagning.se.
Freja eID lanserades i slutet av augusti 2017 och den initiala identifieringen av personer sker
genom ATG-ombud. Detta gör det möjligt att utfärda e-legitimationer med hög säkerhetsnivå
och Freja eID kommer ansöka granskning av E-legitimationsnämnden för att erhålla
kvalitetsmärket svensk e-legitimation.

2.5.

EU-länder ska acceptera varandras elektroniska ID-handlingar

EU:s förordning om elektronisk identifiering (prop. 2015/16:72), även kallad eIDAS, innebär att
samtliga medlemsstater i EU ska acceptera varandras elektroniska ID-handlingar i offentliga
digitala tjänster från och med 29 september 2018. Förordningen ger möjlighet för medborgare
i EU att använda säkra e-legitimationer över gränserna inom EU.
Denna förordning kräver alltså att svenska myndigheter ska ta emot europeiska medborgare i
sina e-tjänster. Minst 200 offentliga organisationer omfattas av lagkravet.5 Varje EU-land har
rätt att till EU anmäla vilka e-legitimationer som kan användas utomlands. För Sveriges del har
inga beslut om vilka tjänster som kommer att anmälas tagits ännu.
För myndigheterna innebär detta att förutom att kunna ta emot BankID, Mobilt BankID, Telia
e-legitimation och Svenska Pass e-legitimation, så ska även ”Foreign ID” accepteras i etjänsterna.
Enligt e-legitimationsnämnden finns det en tydlig global trend mot ökad mobilitet och mot att
allt fler länder kompletterar hårda, fysiska e-legitimationer med mobila varianter. Detta gäller
även Sverige där nya mobila e-legitimationer är på väg att införas eller diskuteras, t.ex.
möjligen en mobil version av Polisens nationella ID-kort.6 E-legitimationsnämnden anger att
trenden också går mot statligt utfärdade e-legitimationer med biometriska data vilket ligger
väl i linje med vad andra länder håller på att införa, t ex Norge.
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”Resultat från eIDAS enkäten 2016” www.elegnamnden.se
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Framtida spelplan för e-legitimering. Förstudierapport, E-legitimationsnämnden, 2017.

2.6.

Ett nytt tillgänglighetsdirektiv kan medföra höga krav på e-legitimationer

EU-direktivet, COM(2015) 615, innebär att det inom EU skapas en gemensam definition av
tillgänglighet samt gemensamma tillgänglighetskrav som ställs på vissa produkter och tjänster.
Målet är att stärka den gemensamma marknaden inom EU.7 Tillsammans med direktivet om
tillgängliga offentliga webbplatser ökar den totala tillgängligheten:
Tillsammans bidrar de till att förverkliga ett e-samhälle för alla, vilket föreslås i strategin för
den digitala inre marknaden genom att man säkerställer tillgängligheten till webbplatser som
tillhandahåller grundläggande tjänster för medborgarna. – ur rådets direktiv
Enligt den svenska konsekvensutredningen skall direktivet förstås som ett led i att
implementera FN:s konventions om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i EU.8
Tillgänglighet ses där som ett brett koncept men kan också ses med utgångspunkt i de
processer som krävs för tillgänglighet:




2.6.1.

Universell utformning – utformningen passar ”alla”
Åtgärder i efterhand – korrigera det som inte är tillgängligt i efterhand
Skälig anpassning – individanpassning om inte bördan är oproportionerlig eller
omotiverad

Produkter och tjänster som omfattas av direktivet

Kraven avseende tjänster är att det skall finnas information om hur tjänsten fungerar och vad
den har för egenskaper, detta skall kunna presenteras på olika sätt så att det kan uppfattas
med mer än ett sinne. Webbplatser som är kopplade till tjänsten skall vara utformade på ett
tillgängligt sätt och kunna anpassas efter olika behov samt användas med hjälpmedel.
Avseende produkter ställs krav på att information om produkten, som t.ex. märkning och
bruksanvisning skall vara tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar. Det
innebär att informationen skall kunna uppfattas med mer än ett sinne, vara begriplig, tydlig
och ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara förhållanden. Vad gäller produktens
användargränssnitt och funktionella utformning tillkommer ytterligare krav:










kan uppfattas med mer än ett sinne,
ger alternativ till tal,
tillhandahåller flexibel förstoring och kontrast,
tillhandahåller en alternativ färg vid förmedling av information,
sörjer för flexibla sätt att skilja på och kontrollera förgrunden och bakgrunden,
däribland ser till att bakgrundsljud kan minskas och skärpan förbättras.
ser till att användarna kan ställa in volymen,
ser till att man kan styra utan mus och ger alternativ till finmotorisk styrning,
tillhandahåller driftslägen med begränsad räckvidd och styrka,
förhindrar anfall på grund av flimmer.

De som har ansvar för att direktivet efterlevs är tillverkare, importörer, distributörer och
upphandlande myndigheter har ansvar för tillgänglighet.
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Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för
produkter och tjänster. COM(2015) 615 final.
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Konsekvensutredning om tillgänglighetsdirektivet, Myndigheten för delaktighet, 2016.

2.6.2.

E-legitimationer och autentiseringstjänster kan påverkas av direktivet

Direktivet ålägger tillverkare, distributörer, importörer och upphandlande myndigheter ett
ansvar för tillgänglighet i produkter och tjänster. I Tabell 1 listas samtliga produkter och
tjänster som omfattas av direktivet och relevansen för e-legitimationer och
autentiseringstjänster framgår.
Det finns, enligt Stelacon, särskilt fem kategorier av produkter och tjänster som kan ha
relevans för e-legitimationer och autentiseringstjänster och därmed kräva att utfärdare,
säljare, och användare tar ansvar för att de tillgängliggörs.

Tabell 1 Produkter och tjänster som omfattas av direktivet och deras relevans för elegitimationer
Produkt/tjänst

Relevans för e-legitimation
och autentiseringstjänster

Datormaskinvara och operativsystem för generella
användningsområden

Ja

Självbetjäningsterminaler: Bankautomater, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater

Ja

Telefonitjänster, däribland larmtjänster och tillhörande
terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för
konsumentbruk
Audiovisuella medietjänster och tillhörande utrustning med
avancerad datorkapacitet för konsumentbruk
Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten,
webbplatser för dessa tjänster, tjänster för mobila enheter, smart
biljettförsäljning och realtidsinformation,
självbetjäningsterminaler, biljettförsäljningsautomater och
incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster

Ja

Banktjänster, webbplatser för banktjänster, banktjänster för
mobila enheter, självbetjäningsterminaler, däribland
bankautomater för banktjänster

Ja

E-böcker
E-handel
Tillgänglighetskrav för andra unionsrättsakter (offentlig
upphandling och ESI-fonderna)

Ja

3.
3.1.

Med hjälp av biometriska metoder blir autentisering
säkrare
Tvåfaktorsautentisering kompletteras med biometriska faktorer

I den enklaste formen av autentisering på internet sker identitetskontrollen med hjälp av ett
användarnamn, vilket kompletteras med ett personligt lösenord. Denna autentiseringsmetod
är inte hållbar i längden då det är alldeles för lätt att kapa både lösenord och användarnamn.
Tvåfaktorsautentisering, 2FA, är en säkrare typ av autentisering som används t.ex. vid
kontantuttag från en bankomat. ”Tvåfaktorn” syftar till att identitetskontrollen görs med hjälp
av två skilda former av information, till exempel ”något man har” (kortet) och ”något man vet”
(pinkoden). Ett annat exempel på 2FA är legitimering med Mobilt BankID, i detta fall är
mobilen ”något man har” och koden ”något man vet”.
Multifaktorautentisering adderar ytterligare en eller flera faktorer i autentiseringsmomentet
vilket ökar säkerhetsnivån ytterligare. Förutom de ovan nämnda faktorerna ”något man har”
och ”något man vet” så adderas en ytterligare faktor, ”något man är”. Detta kan exempelvis
vara fingeravtryck eller ansiktsigenkänning, så kallade biometriska faktorer.
Biometriska metoder för autentisering har använts runt om i världen sedan många år tillbaka,
framförallt på flygplatser. Exempelvis har fingeravtryck varit ett krav för att besöka USA sedan
2004. På Storbritanniens flygplatser fanns tidigare ett system som skannade av iris men som
nu har ersatts av ett system som baseras på ansiktsigenkänningsteknik. Ansiktet skannas av
och matchas mot data som finns lagrat i passets chip.9
Ett biometriskt system är ett slags mönsterigenkänningssystem. Eftersom en persons ansikte,
fingeravtryck eller iris är helt unika gör det att det är mycket svårt att kopiera dessa. Genom
att addera biometriska data blir autentiseringen säkrare och ID-kapningar kan motverkas.
Forskare säger dessutom att människan håller på att nå gränsen för hur många användarnamn
och lösenord som hon kan hålla reda på, vilket gör att biometriska metoder är högst
aktuella.10 I rapporten “Mobile Biometrics Thumbs up” förutspås det att i takt med att fler
biometriska autentiseringsmetoder blir tillgängliga kommer dessa också att användas i
kombination med varandra för att ytterligare öka säkerheten.

3.2.

Fingeravtryck är en väl utbredd autentiseringsmetod

Sedan 2014 har antalet smarttelefoner med fingeravtryckssensorer ökat kraftigt. År 2014 hade
ca 3 % av smarttelefonerna som lanserades fingeravtryckssensorer, år 2016 hade siffran gått
upp till 38 %. I år, 2017, förväntas över 60 % av smarttelefonerna innehålla sådana sensorer.11
”Touch ID” är Apples igenkänningssystem för fingeravtryck. Tack vare denna produkt har
flertalet stora banker i USA och Storbritannien introducerat stöd för tekniken som ett
autentiseringsalternativ. Även i Sverige kan privatpersoner använda sitt fingeravtryck istället
för kod vid inloggning och signering i flera bankers mobilapplikationer, detta genom Mobilt
BankID.

9

Mobile Biometrics – Thumbs up? Juniper Research 2017

10 https://thefinancialbrand.com/61449/biometric-banking-password-trends/
11 GSMarena.com

3.3.

Ansikts- och röstigenkänning är på uppgång, men har inte slagit igenom i
Sverige än

Ansiktsigenkänning är en teknik som registrerar och mäter ansiktsdrag som exempelvis
avstånd mellan ögon, höjden på kindben och andra drag. Autentiseringsmomentet består av
att en applikation/tjänst registrerar en ny bild som jämförs med en tidigare uppladdad
referensbild. För att undvika ID-kapning, exempelvis genom att använda ett foto eller likande,
krävs det ofta att personen på något sätt visar att den är en riktig människa, exempelvis
genom att blinka. Röstigenkänning fungerar på samma vis men istället för att en referensbild
matchas så är det mönster i en persons röst som matchas till en tidigare inspelning.
USAA är ett amerikanskt företag som tillhandahåller bland annat bank- och
försäkringstjänster. Företaget ger sina kunder möjlighet att autentisera sig i deras applikation
med ett antal olika biometriska metoder, bland annat just röst- och ansiktsigenkänning. När
kunden skapar sitt konto ges möjligheten att både registrera ansikte och röst. Detta är för att
kunden ska kunna välja autentiseringsmetod efter vilken typ av miljö han eller hon befinner
sig i.12
Även en del banker i Storbritannien har anammat röst- och ansiktsigenkänning. Både HSCB
och Atom Bank använder sig av röstigenkänning i sina mobila bankapplikationer. Användaren
upprepar en fras som visas på skärmen, frasen sparas och jämförs sedan med den
röstinspelning som görs i inloggningsmomentet.13
Utvecklingen av biometriska metoder går snabbt framåt och allt fler tjänster drar nytta av de
unika faktorer som gör autentisering säkrare. BankID följer utvecklingen av
autentiseringsmetoder och enligt dem är ansiktsigenkänning efter fingeravtryck den teknik
som är mest mogen, både tekniskt och för kunden att ta till sig. Även Telias representant tror
att framtiden innehåller biometriska metoder och kanske främst att kombinationer av dessa
kommer att användas för att stärka säkerheten ytterligare.
I september 2017 presenterade Apple en ny iPhone där ansiktsigenkänning används för att
låsa upp telefonen. Med hjälp av Apples nya iPhone kan tekniken mogna och allmänheten blir
säkerligen mer mottaglig till ansiktsigenkänning som autentiseringsmetod.

3.4.

Irisigenkänning är en av de säkraste autentiseringsmetoderna

Enligt studien ”The Future Password Index 2016” är irisigenkänning den metod som flest
personer i Storbritannien kan tänka sig att använda som biometrisk autentiseringsmetod.
Studien pekar på att allt fler känner till och litar på irisigenkänning som autentiseringsmetod,
hela 60 % av respondenterna svarade att de kan tänka sig att använda irisigenkänning, jämfört
med 2014, då endast 33 % kunde tänka sig det.14
Irisen, som är den färgade ringen som omger pupillen i ögat, är det mest unika kännetecknet
på kroppen näst efter DNA. Irisigenkänningstekniken kan med hög säkerhet identifiera en
person med hjälp av analys av det mönster som är i irisen.15

12

https://www.usaa.com/inet/pages/enterprise_howto_biometrics_landing_mkt?SearchRanking=1&SearchLinkPhrase=biometrics

13

http://www.maparesearch.com

14

https://www.nfcworld.com/2016/10/27/348105/uk-consumers-eye-iris-scanning-banking-biometrics/

15

Braghin Chiara, University of Helsinki, Biometric Authentication

Med smarttelefonen Samsung Galaxy S8 kan användaren välja att låsa upp telefonen med en
rad olika metoder varav en är irisigenkänning. Med hjälp av irisigenkänningstekniken i
Samsungtelefonen planerade två Sydkoreanska banker, KED Hana Bank och Woori Bank, att
införa irisigenkänning som autentiseringsmetod i deras mobila bankapplikationer.16 Bankerna
meddelade deras planer under 2016, dock finns det inga uppgifter om att någon lansering
skett ännu.

16

http://findbiometrics.com/south-korean-banks-iris-note7-308042/

4.

Användartesternas utformning & genomförande

Användartesternas utformning baserades på intervjuer och genomfördes på tre elegitimationer (Mobilt BankID, Freja eID samt Telia e-legitimation). Fokus i användartesterna
var införskaffandet av e-legitimation.

4.1.

Användartesternas utformning baserades på intervjuer med aktörer och
expertbedömningar

Med utgångspunkt i intervjuer med intresseorganisationer och expertbedömningar
utformades användartester. För att säkerställa ett urval som väl kan spegla de utmaningar
som användare med olika funktionsnedsättningar kan möta, gjordes en bedömning av vilka
förmågor som kan tas i anspråk i olika moment av införskaffande och användning av elegitimationer.

4.1.1.

Mobilt BankID ger många synskadade personer ökad självständighet, men
införskaffandet kan vara svårt

För många är e-legitimation en bekvämlighet i vardagen som gör kontakten med myndigheter
och banken flexibel och enkel. För andra, exempelvis blinda, har e-legitimation en ännu större
betydelse då den ger ökad självständighet. Enligt en representant för Synskadades
Riksförbund (SRF) ger e-legitimationen möjlighet för synskadade att ta del av självklarheter
såsom post från myndigheter och att skriva under ansökningar och dokument. Möjligheten att
signera digitalt gör att blinda faktiskt kan vara helt säkra på vad de skriver under till skillnad
från när ett vanligt utskrivet papper signeras.
Den största utmaningen med BankID e-legitimation är själva införskaffandet, säger SRFs
representant, eftersom det inte finns någon möjlighet att få visat hur man installerar ett
BankID. Syncentralerna avstår oftast med hänvisning till att det finns en säkerhetsrisk att dela
koder.

4.1.2.

Införskaffande och användning av e-legitimation kräver många kognitiva
förmågor

Vid införskaffande och användning av en e-legitimationstjänst krävs många kognitiva förmågor
såsom koncentration, minne, uthållighet och god läsförståelse. Vid en kognitiv
funktionsnedsättning kan en eller flera av dessa förmågor vara nedsatta vilket gör att
införskaffandet av e-legitimationstjänster kan vara en utmaning.
En tillgänglighetsexpert från Begripsam17 berättade i förstudien att det sannolikt finns
utmaningar redan vid införskaffande av e-legitimation för personer med kognitiva
nedsättningar, då det är en relativt komplicerad process. Det krävs inte bara kunskap om hur
e-legitimationen införskaffas, utan det krävs uthållighet, koncentration och god läsförståelse
för att genomföra samtliga steg. När e-legitimationen väl är införskaffad och en inloggning
eller signering ska genomföras krävs ytterligare kognitiva förmågor. Det krävs framförallt

17 Begripsam var ett projekt som syftade till bättre tillgänglighet i tjänster och produkter för personer med kognitiva nedsättningar. Efter
projektets avslutande bildades bolaget Begripsam AB som bedriver konsultverksamhet inom IT, digitalisering och samhällsutveckling.

minne för att komma ihåg lösenordet eller pinkoden. De krävs också en förmåga att läsa och
förstå vad som signeras.

4.1.3.

Äldre personer riskerar digitalt utanförskap

BankID berättade i förstudien att de är medvetna om att det krävs ett löpande
tillgänglighetsarbete. Enligt BankIDs representant handlar de flesta av deras
kundtjänstärenden om vägledning vid införskaffande av BankID. Många är äldre och behöver
stöttning och hjälp genom processen. BankID genomför därför användartester kontinuerligt
och försöker hela tiden förenkla processen vid införskaffande av BankID.
Vid intervjuer med SRF och Begripsam blir det tydligt att en annan utsatt grupp, som riskerar
digitalt utanförskap, är de äldre. Många äldre har svårt att få tillgång till e-legitimation vilket i
stor utsträckning beror på bristande teknikvana. Även BankID bekräftar att många av deras
kundtjänstsamtal kommer från äldre som behöver vägledning och hjälp vid införskaffandet av
BankID.

4.1.4.

Översikt över förmågor som krävs för olika moment i hantering av elegitimation och autentisering

Utifrån intervjuerna sammanställdes de nyckelförmågor som krävs för att införskaffa elegitimation. De nyckelförmågor som krävs är syn, känsel/motorik, minne, skriva, läsa,
räkna/siffror, koncentration och teknikvana. Utifrån dessa förmågor rekryterades testpersoner
till användartesterna.

Tabell 2: Moment och krav på förmågor för att klara av att införskaffa e-legitimation.
Moment/Egenskaper

Se

Höra

Känna

Minnas

Tala

Skriva
läsa

Räkna

Koncentration

Tålamod

Teknikvana

X

X

Skaffa e-legitimation

X

X

X

X

X

X

Använda e-leg. på mobil

X

X

X

X

X

X

X

Använda e-leg. på dator

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

Autentisera med:
Pinkod
Fingeravtryck

X

Irisigenkänning

X

X

X

Ansiktsigenkänning

x

x

X

Röstigenkänning

4.2.

X

x

X

X

Urval av e-legitimationer valdes med förstudien som grund

Stelacon valde att utvärdera Införskaffandet av Mobilt BankID, Freja ID samt Telia elegitimation. Mobilt BankID valdes då tjänsten är överlägset störst på marknaden, samt att
intresseorganisationer rekommenderar sina medlemmar att införskaffa just Mobilt BankID.
BankID på fil och kort minskar i användning vilket gör dem mindre relevanta att utvärdera.
Telia e-legitimation är det vanligaste alternativet till de tidigare nämnda vilket gör tjänsten
aktuell för utvärdering, dock kommer tjänsten inte längre att ingå i Skatteverkets ID-kort.
Istället kommer Svenska Pass att bli Skatteverkets nya leverantör. Svenska Pass har inte börjat

X

utfärda sina e-legitimationer ännu och därför har tjänsten inte varit aktuell att utvärdera i
denna studie.
Freja eID började utfärda sina e-legitimationer i augusti 2017 vilket gjorde att även denna elegitimation har inkluderats i testerna.

4.3.

Användartesterna utformades kring införskaffandet av e-legitimation

Då förstudiens intervjuer med intresseorganisationer, tillgänglighetsexperter samt
leverantörer pekade på att ett stort hinder för många ligger i just införskaffandet av elegitimation skapades ett test som fokuserade främst på införskaffandet.
I de användartester där Mobilt BankID skulle införskaffas fick testpersonen logga in på sin
bank med sin personliga inloggningsdosa och fick sedan hämta Mobilt BankID till sin
smarttelefon, steg för steg. Samtliga testpersoner som laddade ner ett personligt Mobilt
BankID fick även testa att logga in på sin bank i dator och i applikation samt logga in hos en
myndighet.
För att införskaffa Telia e-legitimation fick testpersonen leta upp information om hur
införskaffandet går till på Skatteverkets och/eller Telias hemsida, samt ladda ner drivrutiner
till sin dator och beställa kortläsare.
Vid test av Freja eID fick personen söka efter information om tjänsten direkt i smarttelefonen
eller på en dator. Sedan genomfördes registrering via Freja eID-applikationen. Efter
registrering samt ”uppgradering” till Freja eID+ kan personen gå till ett ATG ombud och
identifiera sig.
Det fysiska momentet av att identifiera sig hos Skatteverket/ATG-ombud uteslöts ur testerna.
Istället fick testpersonen ta reda på vad nästa steg i processen var samt leta upp närmsta
ombud/kontor för att ta reda på hur det sista steget påverkar införskaffandet.
Samtliga användartester avslutades med en intervju där olika biometriska
autentiseringsmetoder diskuterades. Testpersonerna fick motivera varför en viss
autentiseringsmetod passar bättre eller sämre för de förmågor testpersonen besitter. Som del
av intervjun ställdes även frågor om säkerhet och integritet.

4.3.1.

Användartesterna har kompletterats med experttester i en del bankers
tjänster

Till de tester där Mobilt BankID skulle testas rekryterades endast personer som har
internetbank, men saknar Mobilt BankID. Detta gjordes för att införskaffandet skulle vara så
verklighetsbaserat som möjligt.
Då rekryteringskraven för testerna av Mobilt BankID var strikta var det en utmaning att hitta
testpersoner som hade en spridning över samtliga storbanker. Stelacon hittade testpersoner
som uppfyllde samtliga krav och var kund hos Skandiabanken, Swedbank, Nordea eller SEB.
Eftersom inga testpersoner var kund hos Handelsbanken eller Länsförsäkringar testades
införskaffandet av Mobilt BankID hos dessa banker av en expert på Stelacon. Utgångspunkt för
experttesterna var WCAG:s riktlinjer.
Till tester av Telia e-legitimation och Freja eID ställdes inga krav på att ha internetbank eller ej,
utan målbilden var att få en jämn spridning över olika förmågor och teknikvana.

5.
5.1.

Användartesterna visar att samtliga testade elegitimationstjänster kan förbättras
Tydligare instruktioner för hur man inskaffar Mobilt BankID behövs

Vid införskaffande av Mobilt BankID måste användaren logga in på sin internetbank med en
annan mekanism t ex en inloggningsdosa.. Väl inloggad får användaren lokalisera platsen där
Mobilt BankID hämtas via menyn. Där får användaren godkänna villkor samt signera med hjälp
av dosan, i vissa fall med en pinkod, i andra fall med svarskod och pinkod.
Sedan måste applikationen ”BankID säkerhetsapp” laddas ner till användarens smarttelefon
eller surfplatta från App Store, Google play eller Windows Store.
Efter nedladdning av applikation samt signering i bankdosan slussas användaren till BankIDs
hemsida där en aktiveringskod dyker upp som ska knappas in i applikationen. Om
aktiveringskoden är korrekt får användaren välja en personlig 6-siffrig ”säkerhetskod” som är
den kod som användaren kommer att använda vid inloggning med Mobilt BankID.
Instruktioner för dessa moment ges i två steg på hemsidan samt direkt i applikationen.18
Testpersonerna har upplevt införskaffandet av Mobilt BankID som enkelt överlag, men det
finns vissa områden som ger användarna problem, det gäller främst instruktioner på
bankernas hemsidor samt på BankIDs instruktionssida för aktiveringskoden. Resultaten av
testerna för Mobilt BankID beskrivs i detalj i nedanstående avsnitt.

5.1.1.

Det är en fördel om en länk till ”BankID” eller ”Mobilt BankID” placeras på
startsidan eller i huvudmenyn

När en användare har loggat in på sin internetbank är det viktigt att det är enkelt att lokalisera
”BankID” eller ”Mobilt BankID”, allra enklast upplever testpersonerna att det är om länken
placeras i huvudmenyn eller på startsidan. Nordea, Länsförsäkringar och Handelsbanken har
alla valt att placera länken till Mobilt Bank ID/Bank ID på startsidan eller i huvudmenyn vilket
fungerar bra, se Figur 5.

18 Om användaren loggat in på sin internetbank/mobilbank med samma enhet som användaren vill ha Mobilt
BankID på slipper användaren hanteringen av aktiveringskoden. Användartesterna utfördes dock med
aktiveringskod.

Figur 5: Handelsbanken, Nordea och Länsförsäkringar har placerat länken till Bank ID i
huvudmenyn/på startsidan.

Under testperioden uppdaterade Swedbank sin internetbank vilket gjorde att testpersonen
som införskaffande Mobilt Bank ID hos Swedbank testade en beta-version av hemsidan. På
beta-versionen av hemsidan hittade testpersonen ett val i menyn till vänster som heter
”Hantera tjänster” som sedan leder till, ”Hantera mobilt BankID” och ”Beställ BankID”.
Startsidan eller huvudmenyn hade ingen direkt länk till BankID eller Mobilt BankID men
testpersonen hittade rätt ändå. Även SEB har placerat länken till BankID i en undermeny, se
grön markering i Figur 7.

Figur 6: Hos Swedbank hittar användaren Mobilt BankID under "Hantera tjänster".
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1

Figur 7: Även SEB har valt att placera länken till BankID i en undermeny.

Testpersonen som införskaffade Mobilt BankID via Skandiabanken valde att gå via ”Logga in”
för att hitta Mobilt BankID. Där fanns information och direktlänk till att ladda ner Mobilt
BankID. Hade testpersonen istället valt att gå via huvudmenyn hade testpersonen antagligen
fått leta mer. För att komma till sidan som hanterar BankID måste användaren gå in på ”Övriga
val” i huvudmenyn för att sedan klicka på ”BankID”.

Figur 8: Skandia har valt att placera "BankID" under menyvalet "Övriga val".

När användaren har tryckt på ”BankID” kan användaren ”Visa och spärra dina BankID” eller
”Hämta nytt BankID”. Ett potentiellt problem här är att användare kan ha fokus på att hitta
”Mobilt BankID”, och på denna sida nämns inte Mobilt BankID i rubrikerna eller på knapparna,
utan endast i stycket högst upp. Eftersom att ögonen snabbt hamnar på knappar och rubriker
kan det förenkla för användare genom att ändra knappen ”Hämta BankID” till ”Hämta BankID
eller Mobilt BankID”.

Figur 9: Användare kan bli förvirrade när Mobilt BankID inte nämns på sidan.

5.1.2.

Steg-för-steg-beskrivningarna är av varierad kvalitet

Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank och Länsförsäkringar har alla instruktioner om hur
införskaffandet går till och de flesta har även kompletterat med en instruktionsfilm. Vissa är
dock tydligare än andra. Exempelvis är Swedbanks instruktioner tydliga medan
Länsförsäkringars instruktioner uppfattas som något bristfälliga. Skandia saknar en steg-försteg instruktion.
En fördel hos Swedbank är att steg 1 i processen är att ladda ner BankID Säkerhetsapp, detta
visade sig vara en stor fördel i användartesterna då många stötte på problem just i det steget,
läs mer i kapitel 5.1.3 Förtydliga nedladdning av applikation.

Figur 10: På Swedbanks internetbank finns en bra steg-för-steg beskrivning av hur
användaren kan ladda ner Mobilt BankID.

Instruktionerna på Länsförsäkringars hemsida behöver förtydligas med ytterligare steg såsom
att ”ladda ner BankID Säkerhetsapp till din smarttelefon/surfplatta där du vill ha ditt Mobila
BankID”, ”godkänn villkoren och signera med din dosa”. Detta för att användaren ska ha alla
förutsättningar klara för sig innan hämtningen påbörjas. "Följ instruktionerna" ger ingen bild
av vad som krävs av användaren

Figur 11: Instruktionerna på Länsförsäkringars hemsida är något bristfälliga. "Följ
instruktionerna" ger ingen bild av vad som krävs av användaren.

Nordeas instruktioner är överlag bra då de hänvisar till var i menyn de hittar Mobilt BankID,
men även här saknas information tidigt om att BankID Säkerhetsapp ska laddas ner. Flera
testpersoner hittade informationen om att ladda ner applikationen i det sista steget på
BankIDs hemsida. På grund av att många testpersoner har bristande kunskaper om hur en
applikation laddas ner så tog det för lång tid och den begränsade tiden gick ut och de fick
börja om från början.
Nordea varnar om tidsbegränsningen längst ner och rekommenderar att ladda ner
applikationen tidigt, se Figur 12 nedan, men denna instruktion missade samtliga testpersoner.
Istället för att skriva informationen om nedladdning av applikationen som ett tips skulle det
vara bra att placera ”ladda ner BankID Säkerhetsapp till din smarttelefon” som nummer 1 i
instruktionerna.

Figur 12: Nordeas steg-för-steg instruktion. Istället för att tipsa i efterhand om att ladda
ner applikationen tidigt, så bör det stå som nummer 1 på listan.

5.1.3.

Förtydliga nedladdning av applikation

Som tidigare nämnt hade testpersoner problem att ladda ner BankID Säkerhetsapp.
Svårigheterna berodde främst på att testpersonerna i fråga inte laddar ner applikationer
särskilt ofta och som följd hade ett flertal glömt sitt lösenord till sitt Google/Apple-konto.
Återkommande var också att testpersonerna inte förstod att det är en sökruta högst upp i
Google Play-applikationen och därför kunde de inte söka efter applikationen utan hjälp.
En annan brist som skapar förvirring hos testpersonerna är när det på datorskärmen står
”ladda ner BankID säkerhetsapp”. Eftersom användaren befinner sig på datorn i detta tillfälle
har en del testpersoner inte förstått att de ska förflytta sig till smarttelefonen. Därför behövs
det en förtydligande instruktion som exempelvis ”ladda ner BankID säkerhetsapp till din
smarttelefon/surfplatta”. För att vara säker på att samtliga användare ska klara av att
genomföra nedladdningen av en applikation utan stöd kan utökade instruktioner vara
exempelvis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.1.4.

Ta fram den smarttelefon/surfplatta som du vill ladda ner Mobilt BankID till
Gå in i App Store/Google Play i din smarttelefon/surfplatta
Sök efter ”BankID Säkerhetsapp”
Ladda ner/Installera applikationen
Öppna applikationen
Du kommer i ett senare steg använda den nedladdade applikationen
Återgå till instruktionerna på din datorskärm

Ta fram tydligare instruktioner för bankdosan

För de ovana användarna av internetbank kan dosan ställa till problem, då de olika
funktionerna på dosan inte är självklara. Ett exempel på detta är på Nordeas internetbank där
testpersonen ska använda dosan för att signera. Här stöter en del testpersoner på problem då
det inte står tydligt att ”Stoppa in kortet i dosan”, ”Tryck på Sign”, ”Knappa in kontrollkoden i
dosan”, utan det står enbart ”Signera”. Detta skapar en osäkerhet hos användaren. Testerna
visar också att det kan bli förvirrande med alla olika typer av koder, d.v.s. svarskoder,
pinkoder, aktiveringskoder och säkerhetskoder om användaren inte är helt bekväm med
internetbanken sedan innan.

Figur 13: Instruktioner för hur en användare signerar med dosa saknas. För ovana
användare skapas förvirring och osäkerhet i detta steg.

5.1.5.

Aktiveringskodens placering på BankIDs sida kan förbättras

När användaren har godkänt villkoren med hjälp av en signering med dosan blir användaren
slussad från bankens hemsida till BankIDs ”Kom igång med Mobilt BankID”-sida, se Figur 14
nedan. På sidan presenteras allra högst upp en aktiveringskod och sedan instruktioner
uppdelat i två steg:
1. Ladda ner BankID-appen till din mobil eller surfplatta
Appen finns i App Store, Google Play eller i Windows Store
2. Öppna appen i din mobil eller surfplatta
Välj ”Hämta BankID”. Skriv in ditt personnummer och din aktiveringskod som du hittar
längst upp på sidan. Välj sedan din säkerhetskod.
Det problem som uppdagades främst under testerna var att testpersonerna missade
aktiveringskoden för att de scrollade ner för att följa instruktionerna. När testpersonerna
scrollade ner ”försvann” aktiveringskoden ur bild. När de sedan läste informationen i steg 2,
där aktiveringskoden ska anges, så förstod de inte vilken kod som efterfrågades. Detta
problem uppstod flera gånger trots att det står att aktiveringskoden hittas längst upp på sidan.
(Testet genomfördes på en 13-tums skärm utan zoom.)
För att förtydliga detta skulle aktiveringskoden kunna presenteras även vid steg 2 för de
användare som missar koden i överkant. Alternativt kan bakgrunden/ordet ”aktiveringskod”
förstärkas/ förstoras. Detta för att få användaren att lägga märke till koden.

Figur 14: Användaren slussas till BankID.se för att slutföra hämtningen av Mobilt BankID.

5.1.6.

Inloggningsmomentet är bra

Inloggningen upplevs överlag som enkel för testpersonerna. Detta gäller även de testpersoner
som loggade in med Mobilt BankID för första gången under testet. Inloggningen testades på
en myndighets webbsida samt i internetbanken både på webben och i applikation.
En testperson stötte på problem när han skulle logga in första gången i webbläsaren då
instruktionerna inte var tillräckligt tydliga kring att han skulle öppna applikationen i
smarttelefonen. För någon som loggar in för första gången kan det vara avgörande om
instruktionerna är tillräckligt tydliga, Handelsbanken är ett bra exempel på detta.

Figur 15: Handelsbankens instruktion om hur inloggningsmomentet går till är bra.

5.1.7.

Rätt kodad hemsida är en förutsättning för navigering med skärmläsare

För personer som navigerar med skärmläsare är det helt avgörande att bankens hemsida är
kodad på ett tillgängligt sätt. Bankernas hemsidor har inte kunnat utvärderas av personer som
använder skärmläsare inom ramen för detta projekt.
De två testpersoner som deltog i användartesterna för att införskaffa Telia e-legitimation och
Freja eID är båda användare av Mobilt BankID. Båda är mycket nöjda med både
införskaffandet och användningen av Mobilt BankID och bekräftar att det är bankernas
hemsidor som är avgörande i införskaffandet, själva applikationen ”BankID säkerhetsapp”
fungerar mycket bra.

5.2.

Freja eID saknar en beskrivning av tjänstens syfte och
användningsområde

När Freja eID införskaffas måste användaren ladda ner en applikation till sin smarttelefon.
Därefter genomförs ett antal steg i applikationen som att registrera mailadress, bekräfta
mailadress och välja PIN-kod. När detta är genomfört får användaren möjlighet att uppgradera
till Freja eID+. Samtliga testpersoner blev ombedda att göra detta.
Vid uppgradering av Freja eID+ får användaren registrera personnummer och ID-kort. Sedan
får användaren ta ett ID-foto. Sedan måste användaren identifiera sig hos ett Freja eID ombud
(ATG-ombud).

Testpersonerna upplevde applikationen Freja eID som relativt enkel att använda då det var
tydliga steg och bra instruktioner. Däremot har testpersonerna svårt att förstå syfte och
användningsområde av Freja eID som e-legitimation då informationen kring detta är
otillräcklig.

5.2.1.

Även om applikationen upplevs som enkel att använda finns det problem
som testpersonerna stöter på

När testpersonerna fick i uppgift att införskaffa Freja eID valde en del att söka via Google för
att få mer information och andra gick direkt in i applikationsbutiken på mobilen för att ladda
ner applikationen.
En av de äldre testpersonerna valde att gå via Google för att hitta information om tjänsten och
hamnade då på www.frejaeid.se. Väl inne på hemsidan passade testpersonen på att läsa på
om tjänsten och konstaterade att det var oklart på vilka sidor Freja eID kan användas.

Figur 16: Freja eIDs startsida innehåller information om, men det saknas information om i
vilka tjänster Freja eID kan användas.

När testpersonen har laddat ner applikationen och öppnar den ges information om
applikationen och varför man ska använda Freja eID, ingen testperson anger att de förstår
syftet med tjänsten efter dessa steg.
Användaren kommer vidare mellan de första sidorna genom att ”swipea” åt sidan eller genom
att klicka på ”nästa” i nedre högra hörnet. För en del testpersoner som inte testade att
”swipea” per automatik blev ”nästa”-knappen avgörande för att komma vidare. Knappen är
just nu för liten samt har dåliga kontraster.

Figur 17: När Freja eID laddats ner ges dessa fyra sidor med information. För att komma
vidare till nästa steg måste användaren ”swipea” alternativt trycka på ”Nästa”.

Nästa steg är att läsa och godkänna villkoren. Utseendet på denna sida är bra. Knappen
”godkänn” blir grön och klickbar när användaren fyllt i att den godkänner både villkor och
integritetspolicy.

Figur 18: När användaren klickat i både på "allmänna villkor" och "integritetspolicy" blir
knappen "Godkänn" grön och klickbar.

Efter detta blir användaren ombedd att fylla i sin mailadress för att få ett bekräftelsemail
skickat till sig. I bekräftelsemailet finns en knapp som ser likadan ut som tidigare gröna
knappar med texten ”Bekräfta”. Om användaren går in i sin mail via mobilen blir han
tillbakaskickad till applikationen direkt ifrån mailet när han trycker på ”bekräfta”. Detta
upplever testpersonerna som smidigt.
Nästa steg är att välja en PIN-kod. Här stöter vissa testpersoner på problem då tangentbordet
täcker den nedre rutan där PIN-koden ska upprepas, se bild till höger i Figur 19 nedan.
Eftersom att det inte finns någon ”nästa”-knapp i tangentbordet blev några testpersoner
förvirrade över var de skulle klicka för att komma vidare. Tangentbordet har även något svaga
kontraster mellan siffrorna och bakgrunden.

Figur 19: När PIN-koden ska väljas täcks den nedre rutan av tangentbordet. Eftersom det
inte finns en ”Nästa”-knapp fastnar vissa testpersoner i detta steg och vet inte vad de ska
göra för att komma vidare. Det borde finnas en ”Nästa”-knapp vid den röda markeringen.

5.2.2.

Information om Freja eID+ och Freja eID-ombud kan förbättras

När pinkoden är vald är den första delen av registreringen klar. Användaren får då ett
meddelande som lyder: ”Gratulerar ditt Freja eID är aktiverat”. Nedanför denna information
står det att ”Vissa tjänster kräver Freja eID+ för åtkomst…”. Denna information tycker
testpersonerna är ofullständig. ”Läs mer om Freja eID+ här” skulle troligtvis hjälpa
användarna.
"Vad har jag införskaffat då? Vad är Freja eID+? Varför ska jag uppgradera?”,
fråga från en testperson

Figur 20: Informationen som anges om Freja eID+ i detta läge är inte tillräckligt informativ
för användarna.

För att få ytterligare information om vad det innebär att uppgradera till Freja eID+ kan
användaren trycka på den lilla ”i”-symbolen uppe till höger i nästa steg. Denna symbol
missade många testpersoner, troligtvis då den har en cirkel runt sig som gör att den inte ser ut
som ett ”i”.

De testpersoner som klickade på ”i” fick information som är tydlig när det gäller vilka steg som
väntas genomföras, men varför och i vilka tjänster Freja eID+ kan användas är fortfarande
otydligt för testpersonerna.

Figur 21: Informationssymbolen är inte tillräckligt tydlig för testpersonerna. De som hittar
symbolen har svårt att förstå varför de ska uppgradera till Freja eID+ då det inte står var
Freja eDI+ kan användas till.

5.2.3.

Testpersonerna hittar inte informationen gällande vad ”dina uppgifter
verifieras” innebär

Efter instruktion från testledaren klickade testpersonerna på ”uppgradera”. Nu fick
testpersonen ange personnummer, ange id-handling samt ta kort på sig själv. Dessa steg
upplevde testpersonerna som självinstruerande och enkla att följa, bortsett från de
testpersoner som navigerar med skärmläsare, läs mer i avsnitt 5.2.6.
När samtliga steg var genomförda hamnade testpersonen på en sida där det står ”dina
uppgifter verifieras”. I detta steg ställde sig många testpersoner frågan ”Vad innebär det att
mina uppgifter verifieras?”
För att få veta detta kunde testpersonen ännu en gång klicka på den lilla ”i”-knappen uppe i
höger hörn för att läsa mer, men även här hade testpersonerna svårt att se den lilla
informationsknappen. Testpersonen hade även kunnat klicka på den grå knappen/rutan för att
få mer information, men den grå rutan ger inte heller några indikationer om att den är klickbar
eller att det finns mer information att få bakom den vilket gör att de flesta av testpersonerna
inte fick svar på frågan.

Figur 22: Den grå rutan ger inga indikationer att den är en knapp som leder till mer
information.

5.2.4.

Det är svårt att hitta till kart-/listfunktionen för utvalda Freja eID-ombud

Det sista steget i processen att införskaffa Freja eID+ är att besöka ett ”Freja eID-ombud” för
att legitimera sig. Dessa ombud är ett antal utvalda ATG-ombud.

Testpersonerna ombads ta reda på var närmsta ombud ligger någonstans. En del testpersoner
testade att söka efter informationen på hemsidan, men där finns det ingen information om
ombud utan där blir användaren hänvisad till applikationen.
I applikationen kan användaren hitta information om vilka ombud de kan legitimera sig hos
genom att klicka på någon av de symboler som nämndes ovan, det vill säga den lilla ”i”knappen eller den grå knappen/rutan som det står ”Registrera Freja eID+”.
Ingen av dessa knappar ger någon information om att de leder till information gällande var
ombuden finns. Däremot finns det inget annat att klicka på förutom dessa två knappar vilket
gjorde att alla de som är vana med att klicka sig omkring hamnade på rätt plats genom
uteslutningsmetoden. Informationen som ges väl på plats anses dock som tydlig.

Figur 23: Informationen kring vad verifieringen innebär samt vad som är nästa steg
beskrivs tydligt. Testpersonerna har dock svårt att hitta till informationen.

När testpersonerna väl hittat rätt till kartan/listan med Freja eID-ombud kunde de flesta
zooma i kartan utan större problem, men flera testpersoner önskade en knapp som zoomade
in till ”min plats” direkt. En del testpersoner gick in i listfunktionen istället för att zooma i
kartan, där reagerade de på att det inte gick att söka efter ett ombud i listan. En sök-funktion
hade underlättat och gjort processen snabbare.

5.2.5.

Outnyttjat utrymme kan användas för att hjälpa användarna hitta
information enklare

För att hjälpa användarna att hitta information om vad det innebär att ”dina uppgifter
verifieras” samt hitta ett Freja eID-ombud hade den tomma ytan under den grå rutan kunnat
utnyttjas, se exempel i Figur 24 nedan.

Figur 24: Testpersonerna hade svårt att hitta till platsen i applikationen där de kunde hitta
information om Freja eID-ombud. Ytan nedanför den grå rutan hade kunnat utnyttjas på
ett bättre sätt, exempelvis genom att lägga till en knapp direkt till kart/list-funktionen.

Läs mer om vad det
innebär att dina
uppgifter verifieras

Klicka här för att
hitta ditt närmaste
Freja eID ombud

exempel

5.2.6.

Personer som navigerar med skärmläsare i Freja eID stöter på vissa
problem, främst gällande pop-ups

Två blinda personer testade Freja eID, båda testpersonerna har god vana av att använda
iPhone i kombination med den inbyggda skärmläsaren Voiceover. Testpersonerna tycker att
Freja eID applikationen är relativt enkel att använda med skärmläsaren, men det finns brister.
När testpersonerna söker efter applikationen i App Store finns det flera alternativ att välja
mellan bland resultaten, en av testpersonerna upplevde att det var svårt att uppfatta vilket
sökresultat som var rätt eftersom eID utläses som ett ord av skärmläsaren, men då det finns
en informationstext under varje applikation i sökresultaten i App Store kunde testpersonen
hitta rätt.
Installationen går sedan mycket enkelt då båda testpersonerna har stor vana av att installera
applikationer. Efter att applikationen öppnats efterfrågade testpersonerna information om
vad applikationen är och gör, istället presenteras värdeord som ”frihet” och ”integritet” vilket
testpersonerna anser inte är förklarande nog.
En av testpersonerna stötte på problem när hon skulle läsa villkorsbilagorna. Då det inte
framgår att villkoren är en länk förstår inte testpersonen att den är klickbar. Detta gjorde att
testpersonen försökte klicka på villkoren genom att använda knapparna som skall bekräfta att
man har läst villkoren istället. När testpersonen väl listat ut att texten är en länk öppnas
villkorsbilagorna, då byter skärmläsaren språk till engelska, orden som läses är fortfarande på
svenska, men accenten och intonationen är engelsk vilket gjorde det näst intill omöjligt att
förstå.
När e-postadress har fyllts i och formuläret skall skickas, döljs ”skicka”-knappen av
tangentbordet. Efter att bekräftelsemail har mottagits uppstår samma problem igen när
pinkod skall väljas och bekräftas. Det ledde till viss frustration för en av testpersonerna.
En positiv funktion som Freja eID har lagt till i skrivfälten är antalet tecken som förväntas
skrivas in, samt hur många som är inskrivna, se Figur 25 nedan. Detta underlättar för en
person som navigerar med skärmläsare då man redan innan vet om man fyllt i uppgifterna
korrekt, vilket gör att man kan undvika att behöva göra om.

Figur 25: Det är bra att det anges hur många tecken som ska skrivas in, och hur många
som har skrivits in.

I vissa skeden av aktiveringen av e-legitimationen kommer information i form av pop-ups,
exempelvis händer detta när användaren får veta att Freja eID är aktiverat, se Figur 26 nedan.
När pop-upen dyker upp hamnar inte fokus direkt i denna pop-up, utan fokus ligger kvar
bakom och användaren måste då ”swipea” vidare till längst ner på sidan bakom innan fokus
flyttas till informationen i pop-upen. Detta leder till att testpersonen får läsa igenom samma
information om att bekräfta och skicka som den redan har gått igenom, vilket skapar
förvirring. Eftersom båda testpersonerna är erfarna användare av applikationer fortsatte de
båda att ”swipea” och fick därför den nya informationen till slut.

Figur 26: Fokus hamnar inte på i pop-upen vilket gör att användaren måste läsa igenom
sidan "under" en gång till innan fokus hamnar på informationen i pop-upen.

När en av testpersonerna väl tar del av informationen att det går att uppgradera undrar hon
vad det är hon har laddat ner och varför hon ska uppgradera. Denna reaktion stämmer
överens med samtliga testpersoner.
När testpersonerna som navigerar med skärmläsare klickar på ”uppgradera” går de första
stegen bra, men när ID-foto ska tas uppstår stora problem. Inledningsvis går det inte att ta del
av informationen gällande fotograferingen, se röd markering i Figur 27 nedan, de enda
uppgifterna som går att ta del av med hjälp av skärmläsaren är knapparna ”Avbryt” och
”Nästa”. Detta gör att användaren inte vet att hon ska röra på huvudet, inte heller ges några
ljudeffekter som gör att användaren får information om att bilder tas.

Figur 27: Skärmläsaren kan inte läsa upp något innehåll på sidan förutom knapparna
"avbryt" och "nästa".

När bilderna är tagna presenteras de i ett rutmönster, se Figur 28 nedan, användaren
informeras om att en bild ska väljas ut, detta går dock inte med hjälp av skärmläsaren. Detta
innebär att användaren inte kan komma längre i registreringsprocessen utan att ta hjälp av
någon med syn. Detta gör att en person som navigerar med skärmläsare, som inte har hjälp av
en seende, inte kan registrera sig till Freja eID+.

Figur 28: Bilderna presenteras i ett rutmönster. Användaren ska i detta steg välja en bild.
Detta går inte med hjälp av skärmläsaren.

För att kunna utvärdera tjänstens samtliga steg valde testledaren att hjälpa testpersonen förbi
detta steg genom att stänga av skärmläsaren, välja en av bilderna åt testpersonen samt scrolla
ner till knappen fortsätt/nästa. Nu hamnar testpersonen på sidan där uppgifterna verifieras.
Det finns en informationsknapp att ta del av i övre högra hörnet, denna knapp var tillgänglig i
tidigare steg, men i detta steg har den fått ett namn som inte stämmer överens med dess
målsida. Testpersonen trycker på ”informations”-knappen efter instruktion och kommer ner
till en knapp som heter ”sök via karta”. Om användaren klickar på ”Sök via karta” presenteras
samtliga Freja eID-ombud där användaren kan legitimera sig i form av blå prickar på en karta.
Som blind är en kartfunktion sällan till någon hjälp, utan listfunktioner är betydligt smidigare.
Det finns en listfunktion, men det informeras inte om det, utan det får användaren inte veta

förrän efter hon har klickat på ”sök via karta”. Det hade vart en fördel att ha en knapp som
heter ”sök via lista”.

Figur 29:Till vänster presenteras en kartfunktion, till höger visas list-funktionen.
Listfunktionen saknar en sök-ruta.

5.2.7.

En del testpersoner känner att de inte litar på Freja eID och Verisec

Ett par testpersoner upplevde vissa problem med tilliten eftersom Freja eID inte erbjuds av ett
känt företag. Deras förtroende hade ökat om det hade varit en känd aktör bakom. Ett par
testpersoner sökte mer information om företaget, Verisec, som erbjuder e-legitimationen och
såg det som en fördel att det fanns tydliga kontaktuppgifter och en adress i Sverige.
För dessa personer hade det varit en fördel om kontaktuppgifter och avsändare framgick
tydligare när applikationen öppnas första gången.

5.3.

Det är en mycket stor utmaning att införskaffa Telia e-legitimation

Telia e-legitimation kan endast införskaffas via Telias återförsäljare, t.ex. Skatteverket.
Användaren behöver göra ett antal olika steg bland annat införskaffa Skatteverkets ID-kort,
ladda ner en programvara som heter ”Net iD” samt beställa en kortläsare.
Samtliga testpersoner hade stora problem med att införskaffa Telia e-legitimation på grund av
brist på den information som testpersonerna anser vara relevant.

5.3.1.

Informationen är komplex vilket gör det svårt för testpersonerna att hitta
relevant information

Testpersonerna fick i uppgift att införskaffa Telia/Skatteverket e-legitimation på smartkort. De
flesta av testpersonerna sökte sig fram till information om installation av Telia e-legitimation
genom att söka på Google med sökord som ”Telia e-legitimation ” eller ”Skatteverket elegitimation”.
De flesta testpersonerna hamnade direkt på Telias sida ”e-legitimation” från Google, se Figur
30 nedan. Några testpersoner gick via Skatteverkets hemsida och där blev de hänvisade till
Telia. Många testpersoner upplevde att informationen på Telias sida om e-legitimation snabbt
blev komplex och att den inte var anpassad till deras behov av information.

"Det är väldigt mycket information som känns ovidkommande, det blir fler ord som
jag hänger upp mig på "smart kort, tvåfaktorsautentisering". Långa meningar med
besvärliga eller nya ord gör att sammanhanget i meningen förloras."
"Jag förstår inte riktigt, det kanske var lite för svår text för mig?"

Figur 30: Telias informationssida om e-legitimation upplevs som svår av testpersonerna.

Informationen på sidan uppfattades inte bara som svår utan testpersonerna upplevde också
att den mest väsentliga informationen om hur införskaffandet går till var svår att hitta.
En bit längre ner på sidan finns en rubrik ”Kom igång”, se Figur 31 nedan, under denna rubrik
finns information och länkar till att ladda ner programvaran Net iD samt ett formulär för att
beställa hem en kortläsare. Dessa två steg upplevdes inte som komplicerade när de väl hittat
länkarna, men samtliga testpersoner kände stor förvirring över hur smartkortet skulle
införskaffas och användas. Många testpersoner missade helt att ett kort skulle införskaffas.
"Jag förstår inte riktigt hur det funkar. Jag förstår inte om det är ett kort jag
kommer få eller är det en dosa utan kort?”

Figur 31: Instruktioner om hur man kommer igång med Telias e-legitimation

5.3.2.

Informationen på ”instruktionssidan” uppfattas olika beroende på
förmåga hos användaren

När användaren klickar på ”Här kan du hämta hem programvaran” eller ”Här kan du beställa
kortläsare” hamnar användaren på en sida som ser ut att vara en steg-för-steg instruktion, se
Figur 32 nedan.
Problemet med instruktionssidan är att det inte är en steg-för-steg instruktion utan det är en
blandning av information för personer som redan har e-legitimationen och personer som inte
har det.
Bilden i sig är tydlig, men det skulle vara en fördel om den var uppdelad/sorterad efter på
vilken typ av ”kund” man är, det vill säga en uppsättning instruktioner för införskaffande och
en uppsättning instruktioner för att förnya/administrera/testa e-legitimation.

Figur 32: Testpersonerna tolkar bilden som en steg-för-steg instruktion, men bilden ger
blandade instruktioner för personer som redan har Telia e-legitimation och för personer
som inte har det.

5.3.3.

Testpersonerna upplever att varken Telia eller Skatteverket vill ge tydliga
instruktioner om hur införskaffandet går till

Efter att testpersonerna hade laddat ner programvaran och beställt kortläsare ställde
testledaren en ledande fråga om vad nästa steg i processen är. Varken efter installation av Net
iD eller efter beställning av kortläsare får användaren någon information om vad som är nästa
steg.
Eftersom testpersonerna blivit informerade/läst om att Telia e-legitimation hänger ihop med
Skatteverket så sökte sig en del testpersoner sig till Skatteverket för att hitta mer information
om nästa steg. Men upplevelsen för dessa testpersoner var att informationen på
Skatteverkets sida var knapphändig och att de hänvisades tillbaka till samma plats på Telias
hemsida igen, se Figur 33 nedan. Testpersonerna saknar en tydlig beskrivning av hur
införskaffandet går till, steg för steg. Denna beskrivning bör finnas både på Telias och på
Skatteverkets hemsida.
"Samma plats som jag började på, varför vill ingen ge exakta besked om hur
man gör?" – citat från användartest.

Figur 33: Informationen om Skatteverkets ID-kort och Telia e-legitimation är bristande.

Det finns inte heller tydlig information om att såväl utfärdande av Skatteverkets ID-kort som
Telias kortläsare kostar pengar. Totalt kostar det ca 700 kronor att skaffa e-legitimation på
detta sätt.

5.3.4.

För personer som använder skärmläsare finns vissa problem med länkar

Testpersonerna som använder skärmläsare hittar relativt lätt rätt plats på Skatteverkets
hemsida genom att söka på Google och sedan scrolla fram till ”E-legitimation för dig som inte
är internetbankkund” längst ner på sidan. Därunder hittas länken ”Läs mer om id-kort och
kortläsare på Telias webplats”. I texten finns också ett antagande om att användaren har
förstått att det krävs kortläsare för att använda e-legitimation från Skatteverket/Telia. De
klickar sig också utan problem vidare till Telias sida.
Telias sida upplevs som svåröverskådlig av många testpersoner, men de som navigerar med
skärmläsare har inte samma uppfattning. Sidans rubriker är kodade på ett bra sätt vilket gör
att en person som navigerar med JAWS enkelt kan hoppa mellan rubrikerna.
När testpersonerna klickar på länken ”Här kan du hämta hem programvaran och beställa
kortläsaren” uppfattar de inte att länken leder dem till en ny sida, vilket blir förvirrande när de
vill gå tillbaka. Detta är en skillnad för personer som använder skärmläsare eftersom en
person som kan se också ser att en ny sida öppnas. Om en länk ska öppnas i ett nytt fönster
måste detta anges bredvid länken.

5.4.

Testpersonerna är huvudsakligen positiva till biometriska
autentiseringsmetoder

Den övervägande delen av de testpersoner som har intervjuats är generellt sett positiva till att
använda biometriska autentiseringsmetoder, även om en del invändningar också kommer
fram. Metoderna upplevs av flera av de intervjuade som spännande och smidiga, då man
slipper komma ihåg pinkoder. Att ha olika alternativ är också en fördel enligt testpersonerna,
då kan man lätt använda den metod som man känner sig mest trygg med och som underlättar
i vardagen.
”Alla metoder verkar vara väldigt spännande, känns som framtiden. Om det
känns säkert, vette sjutton, men jo det är det väl.” -citat från intervju
Invändningarna kan till exempel röra funktion, om en användare har haft dålig erfarenhet av
fingeravtryck kan den avstå från att använda det, även om den i princip ser fördelen med
tekniken. En annan person som har använt fingeravtryck för att logga in på sin mobil hade valt
att ta bort funktionen då den inte alltid fungerade.

En annan vanlig invändning handlar om trygghet – en person som är genomgående negativ
uppfattar det som mindre säkert än pinkoder om den blir bestulen på mobilen. För en av de
intervjuade är kunskap om vem som får tillgång till informationen och vilket företag som står
bakom väldigt viktigt för att känna trygghet.
Säkerheten är också en viktig aspekt som förs fram av flera testpersoner i intervjuerna. I
allmänhet tror de flesta att de biometriska metoderna är säkra, och att fingeravtryck, iris,
ansikte och röst är unika för individen. Den metod som använts av flera testpersoner är
fingeravtrycksigenkänning för att låsa upp mobilen. Ingen har använt det för att autentisera
sig, vilket kan bero på att få utfärdare erbjuder den möjligheten. En person, som använder
fingeravtryck för att låsa upp mobilen, har ändå invändningar mot säkerheten och uppger att
hen tror att tekniken behöver användas och utvecklas mer för att säkerhetsnivån skall
utvecklas ytterligare.
”Jag är ganska intresserad av det då det är praktiskt, men jag tror inte att
säkerhetsnivån är så superhög som jag önskar. Jag är för osäker på hur långt
tekniken har kommit eftersom det ändå är så pass lite utbrett, men jag tror det
går åt rätt håll.” - citat från intervju
Flera testpersoner uttrycker stort intresse och tilltro för nya, än så länge oetablerade metoder
som iris-, ögon- och ansiktsigenkänning. En osäkerhet kring dessa metoder kan röra hur
användbara de är i olika situationer och miljöer. Ytterligare en osäkerhet som framkom var hur
beständiga metoderna är; utseendet och rösten förändras, men det gör inte fingeravtrycket.
Ett par personer är särskilt positiva till ögonigenkänning eftersom ”ögon känns mer unikt”.
För synskadade innebär såväl iris-, som ansiktsigenkänning utmaningar. För att
ansiktsigenkänning skall fungera krävs, enligt en av intervjupersonerna, en mycket bra AI som
kan instruera tydligt hur mobilen skall justeras för att en bra kalibrering skall kunna göras. Vad
gäller irisigenkänning är problemet dessutom att synskadade kan ha skador som gör att iris
inte kan läsas av kameran alls. För denna grupp är fingeravtryck och röstigenkänning troligen
de bästa metoderna.
För de personer som hade svårt att komma ihåg pinkoder är biometriska metoder i allmänhet
bra. Metoderna kräver dock en viss teknikvana och tilltro till teknik för att det ska vara
användbart.

6.

Slutsatser och rekommendationer

I denna studie har Mobilt BankID, Freja eID och Telia e-legitimation utvärderats. Det
övergripande resultatet är att i applikationerna Mobilt BankID och Freja eID upplevs
tillgängligheten som relativt bra av testpersonerna, och att Telia e-legitimation upplevs som
mycket svår att införskaffa. Det finns dock förbättringspotential hos alla tre.

6.1.

Det finns förbättringspotential i samtliga e-legitimationstjänster

Vad gäller Mobilt BankID ligger svårigheten ofta i den information och de instruktioner som
finns på bankernas sidor, ett exempel på det är att bankernas steg-för-steg instruktioner
ibland är svårbegripliga, ett annat problem är att det för en del testpersoner är svårt att ladda
ner en applikation.


Rekommendation: förbättringar skulle kunna göras genom att förstärka samarbetet med
bankerna om hur installationsprocessen beskrivs och förklaras för användaren.

Freja eID var enkel att installera och instruktionerna var tydliga, en person med skärmläsare
upplevde dock problem med pop-ups och fotografering. De invändningar som fanns rörde
frågor som varför de skall använda tjänsten (de flesta testpersonerna hade Mobilt BankID),
vem som står bakom den och en viss tveksamhet kring förtroende för identifiering hos ATGombud.


Rekommendation: förbättringar kan uppnås genom att ta hänsyn till skärmläsaranvändare
i utvecklingen av applikationen.

Telias e-legitimation rekommenderas av Skatteverket till personer som inte är
internetbankkunder. Problemen med installation av denna e-legitimation är flera: det saknas
en steg-för-steg instruktion om vad som skall göras i installationen, informationen är bitvis
alltför teknisk och ingenstans, vare sig på Skatteverkets sida eller på Telias sida, framgår det
tydligt att det kommer att kosta pengar att skaffa e-legitimationen.


Rekommendation: förbättringar kan uppnås genom tydligare instruktioner,
målgruppsanpassad information samt lägga till information om kostnader.

6.2.

Biometriska autentiseringsmetoder ökar valfriheten

I användarintervjuerna framkommer att många skulle uppskatta en större utbud av
autentiseringsmetoder eftersom en ökad valfrihet ökar möjligheten att hitta något som passar
de egna behoven. Det finns vissa metoder som inte är lämpliga för alla användare; t.ex. kan
irisigenkänning och ansiktsigenkänning vara svåra för synskadade att använda. Invändningarna
tycks i övrigt inte vara direkt kopplade till personernas förmågor: funktion, trygghet och
säkerhet är mer generella aspekter.


Rekommendation: utfärdare av e-legitimationer kan erbjuda olika autentiseringsmetoder
för att förbättra valfriheten och tillgängligheten för fler användare.

6.3.

Användbarhet och tillgänglighet är flera aktörers ansvar

På en generell nivå kan nämnas att det finns frågor som griper över flera aktörers
ansvarsområden (se Figur 34). Leverantörerna av e-legitimationer kan endast ge
rekommendationer till utfärdarna om hur installation och inloggning skall presenteras för
användarna. Det innebär att det som uppfattas som otydligheter av användaren, kan bero på
flera olika aktörer i bakomliggande led.

Figur 34 Förenklad karta över aktörer.
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Ett sätt att undvika problem som uppstår till följd av att det är flera aktörer inblandade är att
göra gemensamma användartester av införskaffandet av e-legitimation för att försäkra sig om
att information och instruktion är så enhetlig och tydlig som möjlig. Här kan det vara lämpligt
att utgå från en användarresa och genomföra användartester där hela förloppet testas på
liknande sätt som inom ramen för denna studie. Processen för att införskaffa e-legitimation
kan generellt beskrivas som i Figur 35 och involverar i varje moment utfärdare och leverantör i
varierande utsträckning. Frågeställningar att utgå från kan vara om informationen är lätt att
hitta och korrekt, om instruktionerna är enhetliga, tydliga och begripliga. Vad gäller avtal skall
villkor och avtalstext vara begripliga.

Figur 35 Processen vid införskaffande av e-legitimation.
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Genom att också inkludera användare med varierande förmågor och funktionsnedsättningar,
det vill säga utgå från principen ”design för alla” kan detta också bidra till att uppfylla
eventuella krav i tillgänglighetsdirektivet som kommer att påverka alla aktörer.

