
Institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap 
Blekinge Tekniska Högskola 

  Kandidatarbete, DVC001 
07/09/2004 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektronisk signering 

– 
Kommer användaracceptansen att påverkas inom 

24-timmars myndigheten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare Handledare Examinator 
Andreas Johansson Christer Rindebäck Gouhua Bai 
Joakim Forslund 



Institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap 
Blekinge Tekniska Högskola 

  Kandidatarbete, DVC001 
07/09/2004 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Förord 
 
Denna utredning är ett resultat av vårt examensarbete på C-nivå (10 p) vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Utredningen är inom datavetenskapligt område där vi valt att studera 
säkerhetslösningen elektronisk signering samt begreppet 24-timmars myndighet. Detta för att 
se vilken betydelse denna tekniska del kommer att ha för användaracceptansen vid införandet 
av tjänsten. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till: 
 

• Christer Rindebäck, vår handledare vid Blekinge Tekniska Högskola 
• De företag, som ställde upp på intervju. Utan er vore detta arbetet inte möjligt! 

 
 
 
Ronneby den sjunde september 2004-09-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................    ..................................... 
Joakim Forslund      Andreas Johansson
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Abstract 
 
Title: Electronic signatures – Will there be an influence on the user 

acceptance in the e-Government “24-timmars myndigheten”? 
 
Authors:   Andreas Johansson 
   Joakim Forslund 
 
Tutor:   Gouhua Bai 
 
Problem:  The development of the Internet use among citizens and companies has 

increased dramatically over the last five years. These changes led to 
that Statskontoret got commissioned by the Government in 1999 to 
produce proposals concerning the Swedish electronic Government “24-
timmars myndigheten”. The e-Government will apply different security 
issues; one of those is electronic signatures. This thesis should point 
which role it will have on the e-Government’s user acceptance among 
the interviewed companies.   

 
Questions to  
Answer: Will electronic signatures influence the user acceptance when the e-

Government “24-timmars myndigheten” is introduced? 
 

• What influence will electronic signatures have on the user 
acceptance?  

 
• Which security risks do electronic signatures contain? 

 
• How great is the awareness of the risks in electronic signatures? 

 
 
Method:  We used interviews as a basis for the result, these shall underlie if the 

security issues controls the user acceptance of the service 
 
Conclusion: This thesis shows that electronic signatures will execute a small part in 

the user acceptance of the e-Government’s “ 24-timmars myndigheten” . 
 



Institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap 
Blekinge Tekniska Högskola 

  Kandidatarbete, DVC001 
07/09/2004 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Sammanfattning 
 
Titel: Elektronisk signering – Kommer användaracceptansen att påverkas 

inom 24-timmars myndigheten? 
 
 
Författare:  Andreas Johansson 
   Joakim Forslund 
 
Examinator:  Gouhua Bai 
 
Problemområde: Utvecklingen av medborgare samt företags användande av Internet har 

ökat dramatiskt under de senaste fem åren. Det ökande 
Internetanvändandet ledde till att statskontoret 1999 fick i uppdrag av 
regeringen att ta fram olika förslag samt underlag som skulle ligga till 
grund för begreppet 24-timmars myndigheten. Tjänsten är beräknad att 
tas tillbruk i Sverige år 2005. 24-timmars myndigheten kommer 
tillämpa ett antal olika säkerhetslösningar, därav elektronisk signering. 
Denna utredning skall belysa hur stort inflytande säkerhetslösningen 
elektronisk signering kommer att ha på användaracceptansen av denna 
tjänst. Dessa frågor skall besvaras genom att intervjua två IT-företag 
och intervjufrågorna skall beröra om de överhuvudtaget ser 
säkerhetslösningarna som ett problem. 

 
 
Frågeställningar: Kommer elektronisk signering att påverka användaracceptansen 

vid införandet av 24-timmars myndigheten? 
 

• Vilken påverkan kommer elektronisk signering att ha på 
användaracceptansen? 

 
• Vilka säkerhetsrisker finns det med elektronisk signering? 

 
• Hur stor är medvetenheten till riskerna inom elektronisk singering? 
 
 

Metod: Vi använder intervjuer som underlag för resultatet. Denna metod skall 
ligga till grund för att kartlägga betydelsen av användaracceptansen 
inom säkerhetslösningen elektronisk signering.  

 
Slutsats: Det framkomna resultatet, inom vår utredning, tyder på att  
 elektroniska signaturer endast kommer att utgöra en liten del av den 

framtida användaracceptansen inom tjänsten 24-timmars myndigheten. 
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1 Bakgrund 
 
Utvecklingen av medborgares samt företags användande av Internet har ökat dramatiskt under 
de senaste fem åren. Den offentliga sektorn har även den fått användartillväxt genom att fler 
personer utför sina ärenden via Internet.  
Tillökningen av användare, vilket motsvarar närmare 1,6 miljoner [14], har lett till att 
myndigheterna har fått utveckla ett nytt sätt att kommunicera med dess användare, via 
Internet. Ett problem är att säkerheten har varit knapphändig. Ett steg i rätt riktning för att få 
en bättre säkerhet är mha elektronisk signering. Elektronisk signering används i dag av de 
flesta bankerna så som Nordea och Föreningssparbanken. Dagens banker använder sig av 
något som kallas för BankID för att identifiera samt att kunna erbjuda tjänster till deras 
kunder [22]. 
Dagens myndigheter har även dem insett att de tjänster som kommer att erbjudas inom 24-
timmars myndigheten kräver en hög säkerhetsnivå. För att bibehålla integriteten hos 
användarna samt att erbjuda en elektronisk kommunikation av god säkerhet har även 
myndigheterna insett att de måste tillämpa elektronisk signering.  
För att utföra detta har myndigheterna tagit kunskap av tidigare projekt inom detta område.  
 
Arbetet med att utveckla en 24-timmars myndighet har påbörjats av ett antal myndigheter 
såsom Riksskatteverket samt AMS genom sitt platsförmedlingssystem [16]. 
 
Säkerhetslösningen skall erbjuda ett alternativt sätt att signera dokument. Istället för att 
signera dokument på traditionellt vis så signeras dokumenten via Internet. 
Säkerheten, som tidigare påvisats, är en viktig faktor när myndighetskontakter skall göras via 
Internet. En viktig grundpelare är att myndigheterna tillämpar säkerhet av hög nivå för att 
kunna garantera medborgarnas samt företagens handlingar. Detta är en av faktorerna till 
myndigheterna vänder sig till just Elektronisk signering. Säkerhetslösningen innefattar tre 
olika hörnstenar, som vi beskriver mer ingående i arbetet, dessa hörnstenar är identifiering, 
signering, kryptering [4]. 
 
Identifiering används inom elektroniska signaturer för att kunna identifiera vem som skickar 
viss information, vilket ska ligga till grund för att ingen obehörig får tillträde till några 
känsliga uppgifter. 
 
Elektronisk signering är den elektroniska varianten av en traditionell namnunderskrift. 
Liksom en traditionell namnunderskrift kan elektronisk signering garantera att ” rätt person”  
har signerat dokumentet. Detta leder till att en elektronisk signering får samma innebörd som 
en traditionell namnteckning. 
 
Kryptering används för att kunna garantera att ingen utomstående kan ta del av informationen 
som skickas mellan användarna samt myndigheterna. Dokumenten krypteras mha en 
krypteringsnyckel för att omvandla dokumenten som skickas till ” hemlig kod” .  
 
Dessa tre grundstenar inom elektronisk signering är ett måste om 24-timmars myndigheten 
skall erbjuda tjänster via Internet. Frågan är om företag är villiga att använda myndigheternas 
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tjänster, via Internet, när det i dagsläget finns så stora risker att information kommer i 
felaktiga händer. 
 
Denna utredning skall ligga till grund för att se hur elektronisk signering påverkar 
användaracceptansen. Varför denna utredning är av relevans är på grund av att elektronisk 
signering kommer att vara en stor del av 24-timmars myndigheten i framtiden.  

1.1 Frågeställningar 
 
Vi har valt att definiera en övergripande fråga: 
 

Kommer elektronisk signering att påverka användaracceptansen vid införandet 
av 24-timmars myndigheten? 

 
Med hjälp av de underliggande frågorna skall vi besvara vår huvudfråga samt se hur 
stort inflytande elektronisk signering kommer att ha på användaracceptansen inom 
tjänsten 24-timmars myndigheten. 

 
• Vilken påverkan kommer elektronisk signering att ha på användaracceptansen? 
 
• Vilka säkerhetsrisker finns det med elektronisk signering? 
 
• Hur stor är medvetenheten till riskerna inom elektronisk singering? 

1.1.2 Variabler 
 
Definition av användaracceptansen lyder: 
 
När företagen är välvilligt inställda till elektronisk signering samt har hög motivation för att 
använda tjänsten 24-timmars myndigheten. 

1.2 Syfte 
 
Vårt syfte med denna utredning är att undersöka hur elektronisk signering kommer att 
påverka användaracceptansen vid införandet av tjänsten 24-timmars myndigheten.  

1.3 Mål 
 
Målet med denna utredning är att få fram vilken betydelse elektronisk signering kommer att 
ha för användaracceptansen vid införandet av tjänsten 24-timmars myndigheten.. 
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1.4 Målgrupp 
 
Målgruppen vi inriktar oss mot är personer som är intresserade av elektronisk signering samt 
IT-företag, då den undersökta grupp är inom denna bransch. 

1.5 Avgränsningar 
 
Avgränsningarna inom arbetet har skett genom att enbart studera två IT-företag belägna i 
Blekinge. Vidare så har vi avgränsat våra säkerhetslösningar inom  
24-timmars myndigheten genom att enbart ta upp elektronisk signering. Detta för att 
elektronisk signering utgör en grundkomponent för säker elektronisk kommunikation inom 
offentlig förvaltning [2].  Fler avgränsningar som har utförts är att vi endast redogör 
grunderna för elektronisk signering, vi går inte in på några djupare tekniker inom området. 
Detta pga. att vi vill skapa en grundläggande bild för läsaren om elektronisk signering. 

2. Metod 
 
Insamling av information har skett genom litteratur, informationssökning på Internet samt 
intervjuer. 

2.1 Datainsamling 
 
Materialinsamlingen har skett genom Litteratur samt Internet. 
 
Litteraturen kommer att beröra elektronisk signering, då vi är intresserade att ta reda på vilka 
säkerhetslösningar samt risker denna elektroniska kommunikationsmetod innehåller.  
 
Insamling av information via Internet är främst information från statskontoret [17], då detta är 
vår främsta källa genom utredningen. Informationen från statskontoret berör elektronisk 
signering samt 24-timmars myndigheten. 

2.2 Intervju 
 
Vi har under arbetets gång intervjuat två stycken företag. Frågorna som ställdes till dessa 
företag var till för att få en övergripande bild om deras syn på elektronisk signering samt om 
denna säkerhetslösning kommer att påverka användaracceptansen1.  
 
Intervjuerna är av det kvalitativa slaget, vilket gav oss mycket information om hur dessa 
företag står i allmänhet till 24-timmars myndigheten, elektronisk signering samt dess 
potentiella risker. 
Intervjuerna var helt standardiserade2 och frågorna var ostrukturerade3. 
 

                                                
1 Bilaga B 
2 Likalydande frågor i exakt samma ordningsföljd till de intervjuade 
3 Frågorna lämnar maximalt utrymme för den intervjuade att svara på 
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Företag som vi ansåg intressanta erhöll vi ifrån Telecomcity [18]. Efter att de potentiella 
intervjuobjekten inom Blekinges ramar identifierats så skickades ett antal e-post4 ut. 
Efter att vi fått svar via e-post så kontaktades företagen för att avtala en tid för intervjun. 
Intervjuerna genomfördes på företagen och de tog i genomsnitt ca 40 minuter att genomföra. 
 
Utredningen har som syfte att frambringa en uppfattning om var IT-företagen kan stå i frågan 
kring elektronisk signering inom en 24-timmars myndighetslösning. För att få svar på dessa 
frågor kontaktade vi ett börsnoterat företag samt ett mindre företag. 
Det börsnoterade företaget hade totalt 1800 anställda, varav 185 personer är anställda inom 
Sveriges gränser. Det mindre företaget hade ca 90 anställda, alla anställda befanns i Blekinge 
län.  
 

                                                
4 Bilaga A 
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3. Litteraturgenomgång 
 
Vi kommer i detta kapitel att först redogöra för vad 24-timmars myndigheten egentligen 
innebär. För att läsaren ska få så tydlig bild som möjligt har vi använt oss av att beskriva ett 
tänkbart scenario för ett företag som i vårt fall behandlar företagsdeklarationer. Vidare bygger 
denna del på att grunderna inom elektronisk signering kommer att beskrivas samt vilka 
säkerhetsrisker som kan tänkas uppstå inom tekniken.  

3.1 Definition av 24-timmars myndigheten 

3.1.1 Uppdrag 
 
Statskontoret, som har fått i uppgift att instifta begreppet 24-timmars myndigheten, är ett 
stabsorgan som agerar under Regeringskansliet. 
Deras främsta uppgift är att utvärdera uppdrag från regeringen, bidra till förnyelse samt att 
bidra till mer effektivitet inom statsförvaltningen. De har även till uppgift att förbättra den 
elektroniska infrastrukturen så att en öppen samt säker offentlig sektor kan erbjudas [19]. 
 
En av anledningarna till att den svenska statsförvaltningen genomgår förändringar är på grund 
av informationsteknikens frammarschs under 1990-talet [20]. 
Detta har medfört att även Sveriges myndigheter har fått anpassa sig till det nya sättet för att 
ta kontakt med omvärlden. 

3.1.2 Nuläge 
 
24-timmars myndigheten är ännu inte introducerad till fullo i Sverige utan det har introducerat 
styckevis [12]. Arbetet har påbörjats av ett antal myndigheter såsom Riksskatteverket samt 
AMS genom sitt platsförmedlingssystem [16]. 
Några övriga myndigheter som håller på och utvecklar sina myndighetskontakter över 
Internet är t.ex.: 
 

• CSN Utvecklandet av sina elektroniska tjänster – nuläge och pågående utveckling 
 
• Lst Portal för småföretagarnas myndighetskontakter 

 
• RFV Självservice, elektronisk ärendehantering och lagen 

 
• RPS Anmälningscentral för enklare brottsanmälningar [13] 
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3.1.3 Mål 
 
Enligt Statskontorets definition av målet med 24-timmars myndigheten: 
 

”Statskontoret tolkar att begreppet 24-timmarsmyndighet skall stå 
för en kombination av åtgärder som alla syftar till att skapa myndigheter 
i medborgarnas tjänst. Myndigheten skall härvid medvetet 
implementerar elektroniska tjänster i sin dynamiskt framväxande 
förändring mot nätverksmyndighet.” [1] 

 
En viktig punkt med denna tjänst är att kontakten med myndigheterna skall vara enkel. Ett 
ärende bör bara kräva en enda myndighetskontakt. Insamling av uppgifter som företagen kan 
vara i behov av för myndighetskontakten skall inte behövas samlas in. Uppgifterna skall 
istället finnas lagrad hos den specifika myndighet som företaget kontaktar [14]. 

 
Nedanstående punkter är några exempel på vad 24-timmarsmyndigheten kommer att erbjuda. 
 

• Medborgare samt företag skall kunna göra alla anmälningar och ansökningar via 
Internet samt kunna betala avgifter och lämna begäran om bidrag direkt på Internet 

 
• Medborgare och företag skall via Internet kunna följa och kommunicera med 

myndigheterna i egna ärenden  
 

• Så långt som det är möjligt skall medborgare och företag ha tillgång till information 
om sig själva som finns lagrad i myndighetsregister 

 
• Medborgare och företag skall elektroniskt kunna framföra klagomål till myndigheter 

och förvaltningar [14]  

3.1.4 Införandet av tjänsten 
 
Enligt planerna skall 24-timmars myndigheten vara igång 2005. Den svenska varianten 
kommer att ingå i något som kallas för eEurope 2005. eEurope 2005 är en satsning som 
innebär att Europa senast år 2005 skall ha moderna offentliga tjänster på Internet för 
myndighetskontakter [8]. 

3.1.5 Framtidens myndighetskontakt 
 
Här nedan kommer ett scenario beskrivas om hur det är tänkt att tjänsten skall underlätta 
företagens arbete. Scenariot behandlar företagsdeklarationer dvs. hur företagen går till väga i 
dagsläget mot hur det kommer att se ut när tjänsten 24-timmars myndigheten är introducerad. 
 
Syftet med detta scenario är att läsaren skall få en bild om vad tjänsten 24-timmars 
myndigheten kan erbjuda för företagen samt medborgare. 
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3.1.6 Nuläge – Hur behandlingen ser ut idag 
 
I dagsläget redovisar samt betalar företagen moms, källskatt samt sociala avgifter varje 
månad.  
Ofta utförs detta i två steg bland företagen, genom att redovisningen skickas in till 
Skattemyndigheterna mha en datafil samt en version av redovisningen i pappersform. 
Företagen får göra mycket pappersarbete för att kunna redovisa redovisningen, då dessa måste 
skickas in till Skattekontoret som i sin tur skickar en bekräftelse till företagen i pappersform 
om kontoställningen på deras skattekonto. 
En gång per år redovisar företagen en självdeklaration. Självdeklarationen innehåller 
företagets intäkter, kostnader, tillgångar samt skulder som skickas in till Skatteverket i 
pappersform. 
 
Nulägets process inom företagsdeklarationer innebär väldigt mycket pappersarbete. Det kan 
även vara väldigt tidskrävande att tillämpa dagens metod[2]. 

3.1.7 Framtiden – Hur behandlingen kommer se ut i morgon 
 
Företagens ekonomipersonal erhåller ett elektroniskt ID-kort5 (e-ID) från Skattemyndigheten. 
Dessa e-ID delas även ut till Skattemyndighetens personal. På Skattemyndigheten finns sedan 
ett behörighetssystem som dels identifierar vilka tjänster företagen är berättigade till att 
använda. 
Genom användningen av företagens e-ID så kan företagen varje månad registrera sin 
redovisning, moms, sociala avgifter via Skattemyndighetens datasystem på Internet.  
Redovisningen signeras i sin tur av en företrädare på företaget. Den framtida lösningen gör 
det möjligt att ersätta den handskrivna underskriften med tekniska metoder så som elektronisk 
signering. Bekräftelsen om företagets kontoställning kan sedan skickas digitalt till företagen. 
 
Denna tjänst erbjuder även större bolag samt koncerner möjligheten att varje division kan 
göra sin redovisning direkt i Skattemyndighetens datasystem. Detta leder i sin tur till tidsvinst 
för företagen. Dessa handlingar kan sedan registreras samt godkännas av en godkänd 
representant från företaget [2]. 

                                                
5 En elektronisk ID är ett annat begrepp för certifikat som innehåller uppgifter som gör att innehavaren kan 
identifiera sig elektroniskt 
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3.1.8 Tillämpning av tekniken inom den framtida lösningen 
 
Den framtida lösningen bygger på användandet av någon sorts interaktivt media, vilket 
innebär att företagen slipper bearbetning av information i pappersform. 
I det beskrivna scenariot ovan kommer företagen att behöva tillämpa ett antal olika 
säkerhetslösningar, vilket i sin tur leder till att företagen kommer att utsättas för olika 
säkerhetsrisker samt säkerhetshot. Nedan beskrivs säkerhetslösningar samt några av de 
säkerhetshot/risker som företagen kommer att utsättas för. 
 
För att kunna utföra ett certifikat för en viss tjänst så måste detta certifikat godkännas av en 
betrodd tredje part, en s k Certification Authority (CA).  
En CA har till uppgift att hantera certifikaten6 över hela dess livstid, skapa, lagra samt 
återkalla/spärra certifikaten.  
Det första som händer när detta scenario påbörjas är att en betrodd tredje part skapar certifikat 
för användaren av tjänsten.  
 
När företaget loggar in på myndighetens hemsida mha ett elektroniskt ID-kort används 
certifikat för att verifiera7 företagen.  
 
Eftersom tjänsten tillämpar sig av elektroniska ID-kort, kommer dessa ID-kort innehålla ett  
s k hårt certifikat. Genom dessa så garanteras den högsta möjliga säkerheten när företagen 
skall identifieras. En säkerhetsrisk som finns när det gäller certifikaten är att certifikaten kan 
behandlas på ett felaktigt sätt samt att tjänsten kan innehålla en dålig identifikation av 
användaren. Användarens certifikat kan hamna i felaktiga händer samt att en dålig 
identifikation kan leda till att obehöriga kan komma åt känslig information. 
 
Vidare kommer även företagaren att använda det elektroniska ID-kortet mha en kortläsare, 
vilket kräver att användaren har mjukvara installerat på datorn. Mjukvaran används för att 
företagaren skall kunna utnyttja sitt certifikat mot myndighetens tjänster. 
 
Det finns ett antal risker samt hot som kan förekomma med elektroniska ID-kort samt 
kortläsare. Några av riskerna som kan infinnas är: 
 

• En felaktig person använder sig av ID-kortet för att signera handlingar  
 
• En obehörig använder sig av ett falskt kort för att komma åt känslig information  

 
• Kortläsarens programvara samt utrustning kan vara bristfällig. Den bristfälliga 

programvaran samt kortläsaren kan leda till att obehöriga kan komma åt information 
på något oförutsett vis.  

 

                                                
6 Certifikatet innehåller publika nycklar, namn och adressuppgifter samt annan relevant data för att kunna utföra 
en specifik tjänst 
7 Identifiering av användaren 
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Det elektroniska ID-kortet innehåller privata8 samt öppna9 nycklar. Nycklarna är till för att 
kryptera10 samt dekryptera11 information och processen sker mha av en krypteringsalgoritm. 
En användare krypterar sin information mha en krypteringsalgoritm som sedan får 
dekrypteras av mottagaren på liknande sätt. 
Krypteringsalgoritmen kommer alltid att gå att knäcka, mha av en kryptologisk attack. En 
kryptologisk attack innebär att en angripare lyckas knäcka den underliggande matematiska 
algoritmen och på så vis kommer åt känslig information. De elektroniska ID-korten som 
används kan även dem utsättas för ett antal olika risker. Risker kan vara att de utsätts för 
något de inte är avsedda för, vilket kan leda till att en obehörig kan ta del av de nycklar som 
kortet innehåller. Säkerhetshot med publika samt öppna nycklarna är att användaren kan 
använda sig av en felaktig nyckel eller att nyckeln används omedvetet. 
Genom att använda sig av elektroniska ID-kort samt nycklar kan användaren minimera de 
ovanstående riskerna samt att de kan se till så att informationen inte kommer i orätta händer. 
 
När väl användaren har utfört sitt ärende signeras det. Ett hot som kan förekomma när väl 
ärendet är undertecknat är att den person som har signerat ärendet omedvetet underskrivit fel 
data. Orsakerna kan vara att användaren inte avsiktligt signerar handlingen eller att 
handlingen signeras av en obehörig.  
Signeringen skall ligga till grund för att försöka säkerhetsställa att överförd information inte 
är manipulerad. Signeringen skall se till att den som är avsändare till informationen är den 
som uppges av signaturen samt att avsändaren är bunden till den skickade informationen. 
 
Detta är viktiga byggstenar inom 24-timmars myndigheten, då denna tjänst bygger på att 
försöka att garantera en acceptabel säkerhetsnivå för företagen samt medborgarna.   
 
De ovanstående säkerhetsmetoderna ingår i något som kallas för en elektronisk signatur. 
Elektroniska signaturer är en grundkomponent för elektronisk kommunikation inom 24-
timmars myndigheten. Säkerhetsmetoderna kommer att beskrivas mer utförligt i nedanstående 
teori. 

                                                
8 Endast nyckelinnehavaren som vet om nyckeln, ingen utomstående har vetskap om nyckelns innehåll 
9 Sprids till alla som vill kunna skicka ett meddelande till ägaren av nyckeln 
10 Metoder att hemlighålla text och data så att de inte kan läsas av någon annan 
11 Motsatsen till kryptering, dvs att omvandla från hemlig text till klartext 
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3.2 Elektronisk signatur 
 
Syftet med denna del är att beskriva och klargöra begrepp samt den teknik som ligger bakom 
elektronisk signering. Avsikten är att ge läsaren en klarare bild på hur tekniken är uppbyggd 
och hur den fungerar samt att redogöra vilka risker det finns med säkerhetslösningen. 

3.2.1 Vad är elektronisk signering? 
 
” ..Den lösning som skall vara bindande vid en underskrift på t ex ett avtal. Med andra ord 
rakt översatt ” elektronisk underskrift”  [4] 
 
Elektroniska signaturer kan användas i alla avseenden då det gäller att försöka säkerhetsställa 
att överförd information inte är manipulerad [1]. Identifieringen och säkerhetsställningen av 
användaren i fråga sker genom verifikation av avsändaren kontra signaturtagaren [11]. Om 
dessa två stämmer överens så kan det i viss mån säkerhetsställa att informationen inte är 
manipulerad. När väl dokumentet är påskrivet och skickat kan avsändaren inte förneka att 
han/hon sänt informationen samt att denne är bunden till det skickade materialet [21].  
 
Elektroniska signaturer bygger på tre olika faktorer [4]: 
 

• Identifiering 
• Signering 
• Kryptering  
 

Dessa tre faktorer bildar något som är ett måste för att få en säker e-handel, så kallad PKI12. 

                                                
12 Public Key Infrastructure, beskrivs under rubrik 3.3 
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3.3 PKI 
 
PKI är en säkerhetslösning för att kunna möjliggöra användandet av elektroniska signaturer. 
Begreppet står för Public Key Infrastructure och bygger i grund och botten på användningen 
av kryptering mha öppna och privata nycklar samt certifikat [8]. 

3.3.1 Identifiering 
 
Identifiering sker med hjälp av certifikat. Tekniken används inom elektroniska signaturer för 
att kunna identifiera vem som skickar information. Grundtanken bakom identifieringen är att 
ingen obehörig får tillträde till några känsliga uppgifter. 

3.3.1.1 Certifikat 
 
Ett certifikat är till för att kunna garantera en koppling mellan t.ex. individ och ett nyckelpar 
dvs. en öppen och en privat nyckel [1]. Nyckelparet skall användas för att kunna identifiera en 
användare som använder sig av myndigheternas tjänster samt att certifikaten skall kunna 
binda en individ till en öppen nyckel [1].  
 
Ett certifikat innehåller publika nycklar, namn, adressuppgifter samt relevant data för att 
kunna utföra en specifik tjänst [23]: 
 
 

 
Figur 3.3.1.1 Figuren illustrerar innehållet i ett certifikat [24] 
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Ett certifikat kan delas in i två olika typer av certifikat, beroende på vad tjänsten kräver för 
säkerhet.  
 
De två typer av certifikat är: 
 

• Mjukt certifikat 
• Hårt certifikat 

 
För att kunna garantera att informationen som skickas mha mjuka och hårda certifikat inte 
brukas av någon obehörig används en betrodd tredje part, även s k Certification Authority. 

3.3.1.1.1 Mjukt certifikat 
 
Mjuka certifikat använder en lägre säkerhet än de hårda certifikaten. De mjuka brukar oftast 
lagras i hårdvaran dvs. på en diskett eller hårddisk. De privata nycklarna skyddas i en 
krypterad fil på hårddisken, vilket gör att obehöriga kan få tillträde till de privata nycklarna 
[4]. 

3.3.1.1.2 Hårt certifikat 
 
Hårda certifikat är avsedda att användas av alla som utför tjänster på Internet. De privata 
nycklarna finns på ett s k aktivt kort13, vilket kräver tillgång till en kortläsare [4]. 
 
Skapandet av digitala signaturer mha ett aktivt kort är den mest kända tekniken i dagsläget. 
Det aktiva kortet skyddar nycklarna från att komma ut till obehöriga samt att signeringen kan 
ske i en skyddad rutin, dvs utan vetskap från omvärlden [11].  
 
Det finns olika krav på vad aktiva kort skall innehålla: 
 

• Det skall gå att beräkna krypteringsnycklar på kortet 
 
• Det skall innehålla tillräckligt minne för att lagra nödvändig information 

 
• Information skall kunna lagras i kortet på ett säkert sätt [11] 

                                                
13 Ett plastkort som innehåller ett datorchip. Detta chip kan lagra certifikat och krypteringsnycklar som behövs 
för att skapa elektroniska signaturer 
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3.3.1.1.3 Tillämpning av certifikaten 
 
För att få den högsta säkerheten bland certifikaten så skall ett hårt certifikat tillämpas. 
Metoden medför att en kortläsare måste användas och för att kunna identifiera användaren så 
måste ett elektroniskt ID-kort användas [2]. 
 
Användningen av Elektroniska ID-kort leder till att de privata nycklarna lagras på det aktiva 
kortet. Detta får till följd att en hög säkerhetsnivå kan garanteras pga. att de privata nycklarna 
aldrig lämnar kortet. De elektroniska ID-korten kan inte kopieras samt att ett elektroniskt ID-
kort kan spärras efter ett antal felaktiga försök till användning [2]. 
 
Det finns idag tre olika kortläsare för användning av aktiva kort, som kan tänkas användas 
inom 24-timmars myndigheten. 
Kortläsarna kan vara fristående från datorn eller insatta som hårdvaran [11]. 
För tillfället utvecklas standarder inom kortläsare. Enligt Riksskatteverket är det väldigt 
viktigt att alla myndigheter följer dessa standarder. Standardiseringen har som påföljd att 
användare av olika tjänster mha kortläsare inte skall behöva göra olika installationer för varje 
tjänst [12].  
 
Kortläsaren erfordrar att klientprogramvara installeras på användarens dator. 
Klientprogramvaran avser den programvara som skall finnas i användarens dator för att denne 
skall kunna utnyttja sitt certifikat mot myndigheternas tjänster [3]. 
Mjukvaran kan innehålla drivrutiner, program för kryptering samt certifikat som gör det 
möjligt för användaren att kunna tillämpa en elektronisk signering [12]. 
 
En nackdel med kortläsare samt drivrutinerna som finns i kortläsarna är att de i dagsläget inte 
är standardiserade, utan kräver diverse ingrepp. Ingreppen kan föra med sig att användarna 
behöver en viss hjälp med att använda denna metod [7].  
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3.3.1.1.4 Hanteringen av certifikaten – CA 
 
För att kunna utföra ett certifikat för en viss tjänst krävs det att certifikaten godkänns av en 
betrodd tredje part, en s k Certification Authority(CA).  
En CA har till uppgift att hantera certifikaten över hela dess livstid, skapa, lagra samt 
återkalla/spärra certifikaten [2]. 
Det som kan vara avgörande för användaracceptansen inom elektroniska signaturer är att 
användaren av myndigheternas tjänster har förtroende till certifikatutfärdaren. 
Certifikatutfärdaren måste även vara betrodd och känd av den som skall förlita sig på det 
certifikat som utfärdas av certifikatutfärdaren [7]. Detta på grund av att användarna skall lita 
på att CA hanterar deras information och nycklar på rätt sätt. 
 
CA har hand om att sätta tidsbegränsningen på certifikatet, samt att intyga identiteten hos en 
specifik användare eller en e-postadress [1]. Detta sker genom att när CA får in ett certifikat 
och har godkänt innehållet så signeras det. Efter att det inträffat så binds nyckeln till en 
användare eller en e-postadress. 
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3.4 Signering 
 
En signering av ett dokument är den elektroniska varianten av en traditionell namnunderskrift. 
Användarens program skapar en checksumma14 av den information (meddelande, bild, ljud) 
som skall signeras. Denna checksumma krypteras sedan med en privat nyckel varvid 
resultatet blir den digitala signaturen, dvs. den elektroniska varianten av namnteckningen. 
Genom att mottagaren kan dekryptera med en öppen nyckel och jämföra de båda 
checksummor kan signaturen kontrolleras, certifikatet ger upplysningar om vem som 
signerade. Resultatet blir att det går att identifiera användaren på ett liknande sätt som via en 
traditionell namnteckning [1]. 

3.5 Kryptering 
 
Kryptering används för att omvandla vanlig text till hemlig kod15. Anledningen till detta är för 
att manipulera information, som t.ex i en blankett, så att ingen obehörig kan ta del av 
informationen när det sänds eller lagras. 
 
För att omvandla klartext till oigenkännlig text, kryptotext, används två komponenter. Dessa 
två komponenter är en matematisk krypteringsalgoritm och en krypteringsnyckel. 
Krypteringen av informationen bearbetas sedan av dessa två komponenter som leder till att 
informationen får ett helt nytt utseende [4]. För att sedan kunna läsa den krypterade texten så 
krävs det att meddelandet dekrypteras. Även detta utförs med en krypteringsalgoritm, vilket 
gör så att informationen återfår sitt ursprungliga utseende. 
 
Det finns två olika slags krypteringstekniker: 
 

• Symmetrisk kryptering 
• Asymmetrisk kryptering 

                                                
14 Metod för felkontroll vid dataöverföring. Två checksummor jämförs vid dataöverföring. Har checksumman  
samma värde i det skickade samt mottagna dokumentet behålls det, annars kastas det. 
15 Web Services Security 



Institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap 
Blekinge Tekniska Högskola 

  Kandidatarbete, DVC001 
07/09/2004 

___________________________________________________________________________ 
 

16 

3.5.1 Symmetrisk kryptering 
 
Tekniken innebär att sändaren och mottagaren använder samma nyckel för att kryptera och 
dekryptera information. För att en kommunikation ska vara möjlig mellan sändare och 
mottagare av informationen så måste de komma överens om vilken nyckel som skall 
användas och hålla den hemlig. Anledningen är för att inga andra ska kunna kryptera eller 
dekryptera den datamängd som sänds eller tas emot [6]. 
Om de vill kommunicerar med en tredje part krävs det ytterligare en till nyckel, vilket medför 
att för varje ny part skall en ny nyckel skapas. 
 
Vid kommunikation av flera parter krävs det en omfattande administration av nycklar som i 
förlängningen blir ohållbar [4]. 
 
En nackdel med symmetrisk kryptering är att denna teknik inte är lämpad för kommunikation 
mellan många parter eftersom nyckeln blir en ” delad hemlighet”  [6]. 
 
Fördelen med denna krypteringsteknik är att en kryptering och dekryptering av en blankett 
går väldigt snabbt, samt att denna teknik är en av de äldsta och mest beprövade teknikerna [4]. 

 
Figur 3.5.1 Figuren illustrerar hur en symmetrisk kryptering utförs [25] 
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3.5.2 Asymmetrisk kryptering    
 
Asymmetrisk kryptering innebär att varje användare får ett nyckelpar, vilket består av en 
privat och en publik nyckel. Den publika nyckeln kommer att vara tillgänglig för alla via 
publika elektroniska kataloger. Den privata nyckeln hålls alltid hemlig, exempelvis på 
skyddad hårddisk eller ett aktivt/smart kort. Dessa nycklar är starkt sammankopplade till 
varandra och kan endast användas tillsammans [4]. Det som skiljer symmetrisk och 
asymmetrisk kryptering åt är att själva krypteringen inom denna teknik sker med den publika 
nyckeln, medan dekrypteringen sker med den privata nyckeln [6]. 
 
Det som är positivt med asymmetrisk kryptering är att vem som helst kan använda 
nyckelkatalogerna. Detta gör att parterna inte behöver känna varandra innan affären, 
transaktionen eller ärendet görs [4]. 
 

 
Figur 3.5.2 Figuren illustrerar hur en asymmetrisk kryptering utförs [26] 

 
 

3.5.3 Nycklar 
 
En stor del av PKI är användandet av privata samt öppna nycklar.  
När privat nyckel används så är det endast nyckelinnehavaren som vet om nyckeln, ingen 
utomstående har vetskap om nyckelns innehåll [1]. 
Till skillnad från privata nycklar så sprids öppna nycklar till alla som vill kunna skicka ett 
meddelande till ägaren av nyckeln [2]. Dessa nycklar används i samband med privata nycklar. 
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3.6 Säkerhetsaspekter inom elektronisk signering 
 
Denna del behandlar vilka säkerhetshot samt säkerhetsrisker det finns inom elektronisk 
signering. Syftet är här att klargöra för läsaren vilka risker användaren tar när han använder 
elektronisk signering. Avgränsning har skett genom att endast ta upp relevanta hot samt risker 
för denna utredning. 
 
Potentiella säkerhetshot inom 24-timmars myndigheten samt elektronisk signering är många, 
vi tar här bara upp ett fåtal av de risker som användaren utsätter sig för, då elektronisk 
signering används [11]. 
 

3.6.1 Säkerhetshot med elektroniska signaturer 

3.6.1.1 Definition av hot 
Enligt statskontorets definition av hot: 
 

”Ett hot är en handling eller händelse som kan komma att skada 
en IT-resurs, t.ex. information eller en applikation.”  [15] 

 

3.6.1.2 Säkerhetshot 
 
Några säkerhetshot som kan uppkomma med hjälp av elektronisk signering är [11]: 
 
Fel person använder det aktiva kortet 
 
Detta genom att nycklarna på kortet har blivit dekrypterade och kan användas av en obehörig 
användare. 

 
Fel data signeras omedvetet eller signaturer skapas på ett felaktigt sätt 
 
Användaren hade ingen avsikt att signera viss information eller att informationen blir signerad 
av någon annan än den som äger nycklarna. 
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Användandet av en felaktig öppen nyckel samt att den används 
omedvetet 
 
Detta kan leda till att ogiltiga signaturer kan klassas som giltiga eller eventuellt tvärtom. 
Dessutom finns det en risk att detta kan leda till att någon obehörig kan dekryptera den 
skickade informationen. 

 
Privat nyckel används av obehörig 
 
Signaturer förfalskas av någon som inte är behörig till att utföra signaturen. En anledning kan 
vara att det aktiva kortet (e-ID) har kommit i felaktiga händer och blivit dekrypterat. 
 
Ogiltig öppen eller privat nyckel används eller återkallat certifikat 
används 
 
Genom att någon använder sig av ett revokerat16 certifikat dvs ett certifikat som av någon 
anledning tagits tillbaka av CA pga. av t.ex. oäkthet. 
 
Falska aktiva kort 
 
Falska kort kommer i omlopp som kan användas för att signera information av obehöriga. 
 
 

                                                
16 Ett certifikat som är spärrat 
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3.6.2 Säkerhetsrisker med elektronisk signering 

3.6.2.1 Definition av risker 
 
Enligt statskontoret kan en risk definieras: 

 
”Risk är sannolikheten för att hotet ska realiseras.”  [15] 

3.6.2.2 Säkerhetsrisker 

Kryptologiska attacker 

En av de största säkerhetsriskerna med kryptering är i dagsläget de matematiska algoritmerna 
för att kunna framställa, genom beräkning, en digital signatur. Dessa metoder har enbart 
funnits en relativ kort tid på marknaden, vilket kan göra de mer sårbara. Möjligheten att 
kunna knäcka den matematiska algoritmen som används vid kryptering är möjlig. För att 
kunna utföra en kryptologisk attack så måste mycket resurser användas i form av 
datorprestanda samt pengar. Resultatet kan bli att vinsterna blir mindre än kostnaderna för 
angriparen. Chansen för att dessa matematiska metoder alltid kommer att kunna knäckas 
kommer att bestå, men system där kryptosystemen kan bytas ut vid behov [11].  

Utförandet av Certifikat och CA 
 
Riskerna inom Certifiering är många, en felaktig hantering av användarnas certifikat kan ligga 
till grund för ett insider-hot, slarviga CA eller dålig identifikation av de personer som erhåller 
smarta kort. 
 
En av de större riskerna inom denna genre är att angriparen försöker att utföra certifikat i 
CA:s namn. En orsak kan vara, som vi beskrev ovan, en kryptologisk attack för att sedan göra 
ett försök att gissa rätt på CA:ns hemliga nycklar. 
 
Om angriparen lyckas att bryta sig in i den dator där signering av certifikat uträttas så kan 
detta få stora konsekvenser. Angriparen kan få tag i CA:s hemliga nyckel samt kopiera denna 
utan någons vetskap. När inkräktaren väl har fått tag i nyckeln så kan angriparen använda 
denna mha av en kortläsare. En nackdel för angriparen är att de signeringar han/hon utför, inte 
kommer att sparas i de centrala katalogtjänsterna, vilket begränsar angriparens möjligheter 
[11]. 
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Inkapsling av smarta kort 
 
Den viktigaste delen när det gäller att använda sig av smarta kort är att den privata nyckeln 
skall hållas hemlig på kortet samt att inte dessa nycklar skall komma på villovägar och i 
orättas händer. Ett aktivt kort kan utsättas för många olika risker. 
Ett sätt är att angriparen kommer åt de skyddade nycklarna genom att utsätta kortet för något 
det inte är direkt avsett för eller skapat för som t.ex. onormala temperaturer samt bestrålning 
av kortet. 
 
Andra säkerhetsrisker med kortet är själva mjukvaran som finns implementerat i korten. 
Denna mjukvara måste vara av god kvalité så att angriparen inte kan belasta operativsystemet 
i korten och komma åt dess innehåll. Belastning av kortet kan ske genom att felaktiga 
transaktioner matas in till kortet etc. Om en belastning är för stor kan detta leda till att kortet 
kraschar och öppnar upp sig för angriparen.  
 
Denna säkerhetsrisk är idag beaktad, då aktiva kort i olika klasser används. Beroende på 
vilken säkerhetsnivå tjänsten kräver desto högre säkerhet behöver det aktiva kortet. 
 
En annan viktig risk att ta hänseende till är risken med kopiering av de hemliga nycklarna, 
utan ägaren av nycklarnas vetskap. Detta kan ske genom att kortet sätts in i en främmande 
kortläsare som läser av kortets innehåll [11]. 
 
Bristfällig programvara samt utrustning 
 
Om klientprogramvaran som används med elektronisk signering inte är tillräckligt säker eller 
att den är bristfälligt utvecklad kan det leda till ökade säkerhetsrisker inom tjänsten.  
Detta kan även hända om den utrustning som används är felkonstruerad samt om korten är av 
dålig kvalité. Konsekvensen kan leda till att information kommer i orätta händer [11]. 
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3.7 Sammanfattning 
 
Statskontorets instiftande av begreppet 24-timmars myndigheten har lett till att många företag 
har påbörjat aktioner för att anpassa sig till den nya standarden som komma skall, vilket var 
Statskontoret grundläggande intention. Statskontorets påmaningar att instifta och klargöra 
begreppet för potentiella användare har lett till vissa påföljder och utbyggnad av system bland 
företag samt myndigheter. 
 
Tjänsten kommer att byggas på användandet av elektroniska signaturer17, teknologin PKI18 
certifikat19 samt kryptering20. Den bestående frågan lyder om verkligen dagens företag 
kommer att ta till sig denna nya teknologi eller om de kommer att möta den med skepsis?  
 
Statskontorets säkerhetslösningar, som framkommit i arbetet, bygger redan på befintlig 
teknologi och de vet om vilka säkerhetsrisker som kommer att infinna sig inom tekniken.  
Frågan är om användarna har samma kunskapsbas samt samma erfarenhet att bedöma samt att 
utvärdera dessa risker? 
 
Genom litteraturgenomgången har läsarna fått ta del av information om så väl instiftarna av 
begreppet21, innebörden av det samt fördelar/nackdelar som tjänsten ifråga innefattar. Kapitlet 
har fört fram hur företagens arbetsvardag kommer att förbättras med det nya 
tillvägagångssättet mot den befintliga situationen22.  
 
All framförd information inom detta kapitel är till för att klargöra för läsarna de mest vitala 
begreppen inom tjänsten och för att läsaren skall ha en grundläggande kunskap inför nästa 
kapitel, när väl frågor om tjänsten besvaras av verkliga företag. I resultatbeskrivningen 
framförs de tillfrågades tankar samt funderingar om tjänsten och den bakomliggande 
teknologin. Det är även viktigt, enligt oss, att gemene man skall kunna skapa sig en egen 
synpunkt samt att denne skall kunna förkasta eller ta till sig den information som uppkommer 
inom nästföljande kapitel. 

                                                
17 Kapitel 3.2 
18 Kapitel 3.3 
19 Kapitel 3.3.1 
20 Kapitel 3.5 
21 Kapitel 3.1 
22 Kapitel 3.1.5 till kapitel 3.1.8 
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4. Resultat 

4.1 Beskrivning av den undersökta gruppen 
 
De tillfrågade företagen hade en viss kunskap inom elektronisk signering 
Vi valde att göra vår undersökning på två IT-företag. Varför vi valde dessa är pga. av att de 
har kunskap inom den senaste tekniken.  
 
Frågorna baserades på de framkomna lösningar som presenterats tidigare i arbetet. 
Respondenterna fick uttrycka sin mening kring användandet av smarta kort, kortläsare och 
inom frågor angående säkerheten som denna teknologi för med sig. 
Enligt respondenterna så var elektroniska tjänster av detta slaget en teknologi som skulle tas 
emot med öppna armar. Företagen använde idag vissa tjänster via Internet så som 
Internetbanker samt en av respondenterna hade testat på teknologier som beskrivs i 
litteraturgenomgången så som smarta kort samt elektronisk signering. När det gäller 
säkerhetslösningar inom befintlig teknologi så var en av respondenterna väl medveten om 
potentiella hot samt fördelar med olika krypteringstekniker dvs. tekniker så som asymmetrisk 
samt symetrisk kryptering.  

4.2 Intervjuobjekt 
 
Nedan har resultatet av våra intervjuer sammanställs, vad gällande de tillfrågades syn på 
tekniken kring elektronisk signering. Kapitlet tar även upp aspekter om hur dessa 
säkerhetslösningar skulle kunna förbättra och underlätta företagens vardag samt om det i 
dagsläget finns acceptans för tjänsten bland företagen. Den framkomna informationen skall 
sedan ligga till grund för analys av resultat.  
 
Ett av de tillfrågade företagen ville vara anonym, vilket ledde till att inga namn nämns genom 
resultatet. 
 
Vilken påverkan kommer elektronisk signering att ha på 
användaracceptansen? 
 
Inställning till den kommande tjänsten 24-timmars myndigheten bland de två tillfrågade var i 
stora drag väldigt positiva. Ett av företagen ansåg att en elektronisk myndighetskontakt borde 
fungera minst lika praktiskt som en traditionell myndighetskontakt gör idag. 
 
När det gäller vilken påverkan elektronisk signering kommer att ha på användaracceptansen, 
vid införandet av 24-timmars myndigheten, så berodde det på, enligt en av de tillfrågade, hur 
frågan vinklades. Den tillfrågade menade på att de säkerhetslösningarna som kommer att 
finnas för att utföra säker elektronisk signering inte kommer ha någon större betydande roll 
för användaracceptansen. En trolig anledning till varför inte säkerhetslösningarna kommer att 
beaktas av företag samt medborgare, enligt han, är för att det förutsätts av användarna att 
myndigheterna kommer att använda sig av liknande standarder som dagens Internetbanker, 
om inte ännu säkrare. Han påstod också att säkerhetslösningarna inom elektronisk signering 
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inte kommer att tas på allvar. En anledning kan vara att tjänsten upprättas av en betrodd part 
vilket gör att en viss omedveten trygghet kommer att finnas där.  
 
Däremot om elektronisk signering ses som en bidragande faktor till att företag kan 
effektivisera det administrativa arbetet, som i sin tur leder till vinst och tidsbesparingar så 
kommer användaracceptansen gynnas. Detta är ett bra argument för att elektronisk signering 
till en viss del kommer att påverka användaracceptansen vid införandet av tjänsten. 
 
När samma fråga ställdes till den andra tillfrågade, menade även han på att 
säkerhetslösningarna inom elektronisk signering inte kommer att ha någon påverkan på 
användaracceptansen. Det kommer mer att ligga i om användaren finner nytta med tjänsten. 
Han påpekade även att datorvanan kommer att spela en viss roll samt att det kommer att 
handla om en generationsfråga, då det är lättare för den yngre generationen att anpassa sig än 
vad det är för de äldre. 
 

”  Tror inte säkerhetslösningarna blir det avgörande när det gäller elektronisk 
signering eller några andra säkerhetslösningar, jag tror att det avgörande blir om 
folk upplever nytta med det”  

 
Anledningen till varför den tillfrågade påstod att säkerhetslösningarna inte kommer ha någon 
större påverkan på användaracceptansen var att han räknade med att tjänsten kommer att ha så 
pass hög säkerhetsstandard som krävs.   
 
När det gäller att använda en elektronisk tjänst för behandling av företagsinformation, svarade 
de båda tillfrågade att de var grundpositiva till denna nya elektroniska tjänst. Däremot skulle 
de inte använda en elektronisk tjänst som 24-timmars myndigheten för att behandla känslig 
information som en eventuell patentansökan. Detta på grund av att det är så pass viktig 
information för företaget och det kan påverka företaget så pass mycket negativt om 
informationen kommer i orätta händer. Enligt de två tillfrågade berodde inte detta på att de 
ansåg säkerhetslösningarna inom elektronisk signering som bristfällig, utan att det mer kändes 
tryggare att göra det på ett traditionellt sätt. 
  
Åsikterna att gå från en traditionell signering till elektronisk signering är lika mellan de två 
tillfrågade företagen. Båda två ansåg att säkerheten med en traditionell signering är mer 
bristfällig än med elektronisk signering, då du med elektronisk signering använder dig av 
certifikat för att identifiera dig.  
 
En av de tillfrågade påstod att ett problem kan komma att uppstå när företag använder sig av 
kortläsare samt programvara. 
 

” Jag tror det kan bli rätt mycket strul, rent allmänt. Erfarenheten visar att det skulle 
ta väldigt lång tid att få acceptans på det.”  

 
Han påpekade att det kan vara svårt att få kortläsarna att fungera samt att mjukvaran kan vara 
svårinstallerad. Användaracceptansen bland företag till tjänsten kan därför ta längre tid pga. 
att företagen inte har tillräcklig kunskap inom dessa komponenter. Eftersom det kan 
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förekomma att företag har bristfällig kunskap kan detta leda till att användaracceptansen till 
tjänsten påverkas negativt. 
 
Vilka säkerhetsrisker finns det med elektronisk signering? 
 
Enligt ett av de tillfrågade företagen, som hade kunskap inom kryptering, menade på att 
användaren aldrig kan vara riktigt säker, oavsett hur säker informationen är. Det enda hindret 
mot att dessa säkerhetsrisker kan förminskas är genom att använda sig av olika 
säkerhetsnivåer. Desto högre säkerhetsnivå, desto längre tid tar det för en angripare att knäcka 
krypteringsalgoritmen. Den tillfrågade ansåg att krypterade meddelanden alltid går att knäcka, 
oavsett vilken matematisk algoritm som tillämpas vid krypteringen. Det handlar endast om 
hur mycket tid som kan garanteras innan angriparen kommer åt den krypterade informationen. 
För att utföra en kryptologisk attack krävs det att angriparen har en otrolig kunskap samt en 
bra utrustning, detta pga. att algoritmerna är så pass avancerade idag. 
Den tillfrågade menade även på att när deras företag använder kryptering så använder de sig 
av SSL23, genom detta kan de försäkra sig om att det tar X antal månader för användaren att 
knäcka krypteringsalgoritmen. 
 
Det andra tillfrågade företaget, som hade mindre kunskap inom området, menade på att 24-
timmars myndigheten kommer att innehålla samma risker som det finns på Internet idag.  
Han menade på att risker som kommer att förekomma inom elektronisk signering är t.ex. 
intrång i datorsystem, virusattacker samt trojaner24. Han påpekade även att det alltid finns en 
risk att folk kan komma åt den information som behandlas på via Internet. 
 
Hur stor är medvetenheten till riskerna inom elektronisk singering? 
 
De tillfrågade ansåg att säkerhetsriskerna inte var något stort hinder när det gäller 24-timmars 
myndigheten, de var medvetna om att riskerna fanns. En av de tillfrågade menade på att om 
riskerna finns inbyggt i Internet så kommer det även att vara en potentiell risk inom denna 
tjänst. En grundförutsättning är att känna sig komfortabel med tjänsten samt att användaren 
skall ha god medvetenhet om vilka risker tjänsten erbjuder. 
 
När de väl tar tillbruk elektronisk signering så använder de sig av tillräckligt bra 
säkerhetslösningar. Tjänsterna myndigheterna erbjuder kan inte vara mer osäkert än dagens 
Internetbanker samt att det förutsätts att vissa säkerhetsstandarder används av myndigheterna. 
 
Den andra tillfrågade ansåg att medvetenheten om riskerna är betydligt mindre när en 
elektronisk signering utförs än när denna sköts traditionellt. Han menade på att det kan vara 
lite svårt att överblicka vilka konsekvenser dessa risker kunde leda till samt vilken förlust 
företaget erhåller om säkerheten sviktar. Oavsett om säkerhetsriskerna kändes till eller inte så 
hade de inte så stor betydelse, det är andra faktorer som kompenserade upp dessa risker.   
 

                                                
23 Secure Socket Layer, en säkerhetsmetod som finns i webbläsaren Netscape och som sägs medge helt säkra (krypterade) 
överföringar. 
24 En typ av virus, oönskad eller fientlig kod utan egen förmåga till spridning som ofta luras på användaren i filer som 
bifogas till e-post eller via filnedtagning 
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Båda företagen ansåg att när det gäller vilka säkerhetsåtgärder som skall vara införskaffade 
för att eliminera säkerhetsriskerna så hade företagen inte något val än att lita på de 
säkerhetslösningar myndigheterna tillämpade. Detta kan leda till en omedvetenhet om vilka 
risker som kommer att infinnas i systemen. 
 
När det väl gäller säkerhetsriskerna samt säkerhetslösningarna inom elektronisk signering var 
han medveten om vilka risker företaget utsätter sig för, men han var inte speciellt bekymrad 
över dessa risker.  
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5. Analys av resultat 
Syftet med denna analys är att återge den viktigaste informationen som företagen samt 
litteraturen har gett oss för att kunna svara på våra frågeställningar. 
 
Vilken påverkan kommer elektronisk signering att ha på 
användaracceptansen? 
 
Det som har framkommit under vår undersökning är att säkerhetslösningarna inte har någon 
större betydelse för användaracceptansen av elektronisk singering. Företagen har idag en 
överdriven trygghet i säkerhetslösningarna samt att företagen anser att risken att någonting 
skulle hända just dem är väldigt liten. Det som istället talar för användaracceptansen inom 
dessa lösningar är om användarna finner nytta och kan förbättra sin effektivitet inom företaget 
i form av tidsbesparingar. 
Enligt vårt resultat har det framgått att en av de viktigaste anledningarna till varför 
säkerhetslösningarna förbises är att företagen förutsätter att en elektronisk tjänst som 
distribueras samt underhålls av en myndighet är seriöst utformad. Företagen förutsätter att 
säkerhetslösningar är av det säkraste slaget. 
 
Företagen påpekade även att en elektronisk myndighetskontakt mha av 24-timmars 
myndigheten samt elektronisk signering skall innehålla samma standarder som de traditionella 
myndighetskontakterna. Genom att dra paralleller med teorin25 så kommer tjänsten att 
innehålla en likartad standard samt att användarens identitet kan stärkas genom användningen 
av certifikat. Detta ansågs, av företagen, vara positivt då en traditionell namnteckning i 
jämförelse med en elektronisk inte erbjöd samma möjlighet. Vidare kan även påpekas att 
användningen av kortläsare i samband med certifikaten kan bli ett stort problem för 
användarna samt användaracceptansen av tjänsten. Det kan anses vara svårt när det gäller 
installering av mjukvara samt underhåll av kortläsare. Användningen av kortläsare samt 
mjukvaran kräver att användaren har vetskap om hur dessa fungerar i praktiken, då det finns 
olika standarder26. Detta framgick även genom vår teori att kortläsare samt mjukvaran ställer 
stora krav på användarna, vilket i sin tur leder till att det krävs datorvana eller support. 

 
Vilka säkerhetsrisker finns det med elektronisk signering? 
 
Säkerhetsriskerna inom elektronisk signering kommer, enligt våra tillfrågade, troligtvis att 
vara likartade som de säkerhetsrisker som finns i dagsläget inom liknande elektroniska 
tjänster. Inom denna utredning har vi endast framfört några av säkerhetsriskerna i rampljuset.  
 
Enligt ett av de tillfrågade företagen ansåg att en stor säkerhetsrisk inom elektronisk signering 
är krypteringen. Problemet baseras i att de krypteringsalgoritmer som tjänsterna kommer att 
erbjuda är knäckbara. En angripare kan förbigå säkerheten genom en kryptologisk attack. Det 
framkom även att allting går att knäcka, det enda som kan göras är att förlänga tiden det tar 
för angriparen att knäcka meddelandet.  

                                                
25 Rubrik 3.1.7 Framtiden – Hur behandlingen kommer se ut i morgon 
26 Rubrik 3.3.1.1.3 Tillämpning av certifikaten 
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Det enda sättet till ett försök att minska säkerhetsrisken är att ha olika säkerhetsnivåer på 
krypteringsalgoritmen, desto högre nivå desto längre tid tar det för angriparen att knäcka 
algoritmen.  
Övriga aspekter inom säkerhetsriskerna som togs upp av de tillfrågade var intrång. Genom 
detta påstående kan vissa reflektioner dras till riskerna inom certifikat27. Denna säkerhetsrisk 
pekar på att det finns vissa risker med att en angripare kan komma åt CA: s privata nyckel. 
Detta kan i sin tur leda till att företagens information kan komma i orätta händer. 
 
Säkerhetsriskerna kommer att bestå, även inom elektronisk signering. Det kommer alltid att 
finnas en risk med att informationen kommer i orätta händer, samt att t.ex. fel data signeras 
omedvetet28. Detta påvisades även av de tillfrågade företagen. De påpekade att användaren 
aldrig kan vara riktigt säker på att den information som skickas behandlas på ett korrekt sätt. 
 
Hur stor är medvetenheten till riskerna inom elektronisk singering? 
 
Medvetenheten om säkerhetsriskerna bland de tillfrågade företagen fanns, men de ansåg att 
det inte var något hinder för att använda tjänsten. De ansåg att fördelarna med tjänsten samt 
elektroniska signaturer kompenserade upp de säkerhetsrisker som tas när tjänsterna används. 
Företagen påpekade även att om risken finns inbyggd i Internet så kommer det även att vara 
en risk inom elektronisk signering. De påpekade även att de förutsätter att myndigheterna är 
så pass pålitliga att de använder sig av det bästa möjliga alternativet, i form av 
säkerhetslösningar. De säkerhetslösningar som elektronisk signering kommer att använda sig 
av har beskrivits genom teorin. Företagen tror att dessa kommer att garantera deras säkerhet 
till viss mån, men att det kan vara svårt att se konsekvenserna om ett fel inträffar i systemet 
samt om informationen kommer i orätta händer.  
 

                                                
27 Rubrik 3.6.2.2 Säkerhetsrisker 
28 Rubrik 3.6.2.2 Säkerhetsrisker 
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6. Diskussion 
Detta kapitel skall behandla frågor som hur arbetet har gått samt egna reflektioner över det vi 
har fått fram genom arbetet. Denna del kommer även att innehålla förslag till framtida 
forskning. 

6.1 Reflektioner över arbetet 
 
Arbetet har gått i perioder inom vår grupp, då det har varit väldigt svårt att sammanställa de 
delar vi har fått fram genom arbetet. En del som var väldigt svår att koppla till litteraturen var 
den potentiella användaracceptans som fanns bland de tillfrågande företagen. Anledningen är 
att tjänsten ännu inte är introducerad, vilket gör det svårt för oss att kunna hänvisa till 
befintlig litteratur. Då vi inte hittade några undersökningar som berörde just denna bit inom 
elektronisk signering som vi var intresserade av.  
En stor problematik inom vårat ämne var att det fanns för få företag som var villiga att deltaga 
i en intervju, då detta begrepp är relativt nytt i Sverige samt att företagen inte har bildat sig en 
uppfattning om tjänsten ännu. Detta kan ha påverkat vårat resultat eftersom vi bara gjorde så 
få intervjuer. 
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6.2 Diskussion av resultat 

 
En av anledningarna till varför de tillfrågade företagen ser säkerhetslösningarna inom 
elektronisk signering som en självklarhet kan bero på många olika faktorer. 
En faktor som vi tror ligger till grund för denna syn är att användarna idag har alltför positiv 
syn på IT-samhället i Sverige. Denna syn grundar sig i att användarna blundar för de 
säkerhetsriskerna som finns inom dagens samt framtidens elektroniska myndighetstjänster. 
Varför detta kan vara ett faktum är för att företagen ser en sån självklarhet att en betrodd part 
som myndigheterna erbjuder säkerhetslösningar av högsta kvalité samt att myndigheterna gör 
allt för att skydda företagens integritet. 
 
En annan faktor till företagens inställning till tjänsten kan ligga i att 24-timmars myndigheten 
inte är införskaffad ännu. Företagen har inga direkta referensramar att gå efter när det gäller 
säkerhetslösningarna, samt de specifika säkerhetsfaktorerna som kommer att spela in när det 
gäller överföring av information. 
 
Inget av de tillfrågade företagen hade några problem med de säkerhetsrisker som finns med 
elektronisk signering. En trolig faktor till varför synen på säkerhetsriskerna är sådan bland de 
tillfrågade företagen kan bero till en stor del på att de är just IT-företag. Det som kan ligga till 
grund för detta påstående är att det förväntas av IT-företagen att vara öppna till nya lösningar 
inom elektroniska tjänster. Eftersom det är en elektronisk tjänst kan det gå emot lite bland IT-
företagen att medge att den traditionella metoden fungerar bättre än den nya elektroniska 
varianten. 
 
Medvetenheten till dessa säkerhetsrisker fanns bland företagen, men enligt oss så såg vi något 
av en tendens till att de inte ville inse att någonting kunde hända just dem, som vi även tar upp 
i resultatet. Denna syn tror vi ligger en del i att företagen inte i dagsläget har råkat ut för 
någon större informationsförlust. Synen förändras troligtvis först efter de har blivit utsatta för 
ett angrepp. 
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6.3 Riktlinjer 
 
Några riktlinjer vi har kommit fram till under arbetets gång, då det gäller framtagandet av 
tjänster som använder sig av elektronisk signering kan summeras i några punkter. Dessa 
punkter baseras på vad vi har kunnat utläsa av teorin, samt vad som har framkommit genom 
våra intervjuer. Dessa riktpunkter skall endast vara något som kan tas i beaktelse vid 
framtagandet av en tjänst med elektroniska signaturer. 

 
• Någon form av manual samt support, då en tjänst som elektronisk signering kan vara 

väldigt komplicerad, när det gäller programvara samt mjukvara. Förbises detta kan det 
leda till att företaget som erbjuder tjänsten förlorar användaracceptans. 

 
• Utforma någon kontroll över vem som får signera vad så att några av de hot vi har 

tagit upp kan minimeras samt att fel i systemen reduceras. 
 
• En ökad medvetenhet till säkerhetsriskerna bland användarna, vilket i sin tur leder till 

en minimering av säkerhetsriskerna. Detta genom att användarna blir mer försiktiga 
samt noggrannare vid utförandet av tjänster. 

 
• En ständig förbättring av säkerhetslösningarna i systemet. För att på så sätt kunna 

garantera den bästa möjliga säkerheten 
 
• Enkelhet varar längst. Desto bättre användaranpassad sida och enkla lösningar inom 

elektronisk signering, desto mer användare är villiga att använda tjänsten. 
 

• Användandet av en betrodd tredje part. Denna punkt är viktig för att om en användare 
skall använda sig av elektronisk signering måste han/hon vara säker på att 
informationen/datan som skickas behandlas på ett korrekt sätt. Ett steg i rätt riktning är 
att använda sig av en CA som är känd bland användarna och som de har tillit till. 
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7 Slutsats 
 
Under denna rubrik kommer vi att sammanfatta vilka slutsatser vi har kommit fram till under 
arbetets gång, vi kommer även här att ta upp vår huvudfråga samt besvara denna.  

7.1 Slutsats 
 
Genom det framkomna resultatet kan vi dra slutsatserna om huvudfrågan att elektronisk 
signering kommer att vara en liten del av den framtida användaracceptansen av tjänsten. De 
tillfrågade företagen hade medvetenhet om säkerhetsriskerna, men ansåg att riskerna med 
elektronisk signering inte var något hinder samt att dessa risker kompenserades upp genom 
effektivisering av företaget.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
En intressant forskningsområde skulle vara att undersöka om användaracceptansen inom 24-
timmars myndigheten samt elektronisk signatur har förändrats när tjänsten har införts. 
Kommer synen på säkerhetsriskerna att bli annorlunda?  
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9. Bilagor 
 
Bilaga A 
 
Förfrågan om Intervju 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby och 
håller för tillfället på att göra ett examensarbete på 10 poäng. 
Examensarbetet kommer att handla om 24-timmars myndigheten, som är en 
tjänst för medborgare samt företag. Denna tjänst baseras på tillgänglighet, det 
bygger på att alla myndigheter skall vara öppna 24 timmar om dygnet för 
enskilda medborgare samt företag via interaktiv media så som Internet, avancerad 
TV/radio samt telefoni. 24-timmars myndigheten skall kunna erbjuda medborgare samt 
företag olika slags tjänster. Tjänster som kommer att tillhandahållas är att medborgare samt 
företag skall kunna få information, ställa frågor samt uträtta ärenden, oberoende kontorstider 
samt geografisk belägenhet.  
 
Denna tjänst är just nu under utveckling i Sverige, men innehåller ett antal 
olika säkerhetsproblem som vi skall undersöka. Examensarbetet skall baseras på vilken effekt 
dessa säkerhetsproblem har på användaracceptansen av tjänsten. 
 
Intervjufrågorna skall ligga till grund för att bilda en uppfattning om vad Ni 
har för syn på tjänsten samt vilket ställningstagande Ni har när det gäller utlämnande av 
information via Internet. 
 
För att vår undersökning skall gå att genomföra behöver vi kontakt med 3-4 
företag inom IT-branschen. Denna kontakt kommer att ske i form av en intervju, 
tiden för intervjun kommer att vara ca 45 minuter. Kontaktpersonen bör kunna svara för 
företagets räkning. 
Detta är en förfrågan till Er om det finns någon möjlighet att deltaga i intervjun. Vi skulle 
vara tacksamma om Ni kunde meddela oss, oavsett om Ni har möjlighet att deltaga eller ej. 
Antingen via e-mail eller via telefon. 
 
Om ni har ytterligare funderingar om detta examensarbete så kan ni 
kontakta oss 
via e-mail eller via telefon. 
 
Tack på förhand! 
Mvh 
 
Joakim Forslund     Andreas Johansson 
Email: is00jfo@student.bth.se   Email: adb00ajo@student.bth.se  
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Bilaga B 
 
Intervjufrågor 
 
Fråga 1:  Utför ni elektroniska tjänster över Internet idag? 
 

Om ja på fråga 1 
 
a) Vilka tjänster? 
 
b) Känner du dig säker/trygg när du använder dessa? Ur ett säkerhetsmässigt 
perspektiv 

 
Fråga 2: Har du hört talas om 24-timmars myndigheten? 

 
Om ja på fråga 2 
a) Vad har ni fått för intryck av tjänsten? 

 
Om nej på fråga 2 
a) Vad är eran spontana uppfattning? 

 
Fråga 3: Vad har ni för uppfattning av myndigheternas informationsbehandling idag? 
 
Fråga 4: Kan ni tänka er en myndighetskontakt via Internet? 
 
Fråga 5: Finns det känslig företagsinformation som ni inte kan tänka er behandla via 

Internet? 
 
Fråga 6: a) Tror ni att 24-timmars myndigheten kommer att bli framgångsrik efter alla 

risker som finns på Internet i dagsläget? Ex intrång, virus etc. 
 

b) Tror ni att 24-timmars myndigheten kommer att innehålla samma 
säkerhetsrisker? 

 
Fråga 7: Har ni några förväntningar på tjänsten? 
 

a) Är det något som ni vill förändra från dagens sätt? 
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Fråga 8: Känner ni till Elektronisk signering?  
   
  Om ja på fråga 8 
 

a) Har ni använt er av det? 
 

 
Fråga 9: Elektronisk signering är motsvarigheten till dagens namnteckning. Känner du 

något orosmoment med att byta ut dagens namnteckning mot en elektronisk 
variant? T.ex. förfalskning 

 
Fråga 10: För att utfärda elektronisk signering måste en klientprogramvara införskaffas 

samt hårdvara, detta innefattar en kortläsare samt programvara för att kunna 
utföra elektroniska signaturer.  
 
Är det värt att lägga ner extra tid för att installera denna? 

 
Om ja på fråga 10 

 
a) Är det värt att införskaffa sådana till alla anställda? 

 
Fråga 11: Är det värt att betala pengar för att få utföra elektronisk signering? 
 
Fråga 12: En stor del av 24-timmars myndigheten är att det skall gå snabbare att utföra 

sina ärenden. Är tiden det tar viktigare än säkerheten? 
 
Fråga 13: Känns det säkrare att göra/utföra myndighetskontakter på traditionellt sätt än 

via Internet? 
 
Fråga 14: Är det några specifika faktorer (säkerhetsåtgärder) som skall vara uppfyllda 

inom 24-timmars myndigheten för att ni skall kunna använda det? 
 
Fråga 15: Tror ni att det alltid kommer att finnas sätt att gå runt säkerheten? D.v.s., att 

något aldrig kan 100 % säkert? 
 
 
 
 


