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Sammanfattning	
 
Detta  arbete  utgör  en  sammanhållen  bild  av  den  elektroniska  legitimationens  (e‐legitimationens) 
framväxt  i Sverige, vilket är en viktig  förutsättning  för utvecklingen av säkra offentliga elektroniska 
tjänster  inom  den  elektroniska  förvaltningen.  Eftersom  statsförvaltningens  styrning  historiskt 
uppfattats som relativt otydlig har området med tiden kommit att präglas av olika enskilda aktörers 
egna insatser, intressen och föreställningar. Studiens bidrag är att beskriva och analysera framväxten 
av den svenska e‐legitimationen med hjälp av de tre analysperspektiven deltagande, föreställningar 
samt  legitimitet.  Jag  har  i  studien  intresserat mig  för  vad  som  skett  historiskt  och  hur  detta  kan 
kopplas  till det  som  sker  i nutid kring e‐legitimationer. Särskild vikt har  lagts vid aspekter av  icke‐
teknisk natur varvid studien kan ses som en motvikt till den tydligt teknikfokuserade utredning kring 
den  framtida  e‐legitimationen  som  genomfördes  under  hösten  2010.  Resultatet  av  arbetet  visar 
bland  annat  på  att  praktisk  erfarenhet  är  en  nyckelaspekt  för  deltagandet  och  formandet  av 
föreställningar  kring  e‐legitimationen.  Statens  bristande  intresse  för  området  har  även  tydligt 
påverkat utrymmet för eget meningsskapande samt e‐legitimationens erhållna legitimitet. När staten 
under 2010/2011  fått ökat  intresse  för området och  identifierat ett  tydligt  samordningsbehov  står 
det därmed klart att dessa ansatser inte kommer att vara av helt oproblematisk natur. 
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Förord	
 
I detta arbete har jag valt att närmare studera den svenska e‐legitimationen; ett område jag kom att 
intressera mig särskilt för under hösten 2010. Detta kan säkerligen härledas till mitt intresse för den 
elektroniska förvaltningens möjligheter, utmaningar och utveckling i stort. Jag finner det även mycket 
intressant att en till synes så liten del kan ge upphov till så mycket diskussion och tyckande och detta 
har i sig genererat en stor nyfikenhet inför området. En mycket gynnsam faktor i sammanhanget har 
även varit det faktum att e‐legitimationsområdet är under stor förändring. Under resans gång har jag 
även  kommit  att  träffa  personer  som hyst  stort  intresse  för  e‐legitimationsområdet  och  haft  stor 
kunskap och erfarenheter kring dess praktiska användning. Generellt har jag upplevt ett mycket stort 
intresse för mitt pågående arbete hos de organisationer jag fått förmånen att besöka och det känns 
verkligen positivt att mitt arbete förhoppningsvis kan  intressera andra parter utanför den närmaste 
akademiska sfären. Författandet av denna skrift har sannerligen varit en strapatsrik färd, ömsom på 
mer välasfalterade vägar men alltsomoftast på mer svårtillgängliga stigar. Det har verkligen varit en 
positiv erfarenhet att  ta  sig an ett arbete av denna  storlek även om  jag  ibland  ställts  inför branta 
uppförsbackar och svåra vägval.  
 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare som varit ett stort stöd och verkligen på 
ett bra sätt pekat på möjliga framkomliga vägar, varnat för direkt olämpliga stigar och fallgropar samt 
varit en ytterst givande part  i mycket  intressanta diskussioner och samtal. Vidare vill  jag även tacka 
de personer som bidragit till detta arbetes empiriska material. Jag har blivit mycket väl mottagen och 
är mycket tacksam för ert bidrag kring erfarenheter och kunskaper. Slutligen riktar jag även ett stort 
tack till övriga personer som på något sätt bidragit till detta arbete och då särskilt till personalen vid 
avdelningen  Informatik vid  Linköpings universitet.  Jag konstaterar därmed att detta arbete  till  slut 
nått sin slutdestination och vänder blad inför framtiden. 
 
 
Linköping, maj 2011 
 
 
Fredrik Söderström 
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1 	Inledning	
 
Denna  studie  handlar  om  den  svenska  elektroniska  legitimationen  (e‐legitimationen),  en 
förutsättning  för  säker  identifiering  och  signering  via  internet  och  därmed  en  viktig  del  av 
utvecklingen av den elektroniska förvaltningen (e‐förvaltningen) och dess säkra elektroniska tjänster 
(e‐tjänster) för medborgare och företagare. I detta  inledande kapitel avser jag beskriva mina tankar 
inför  arbetet,  studiens  utgångspunkt,  ge  en  kortfattad  beskrivning  av  området  samt  beskriva  det 
vetenskapliga  utgångsläget.  Kapitlet  avslutas  med  en  genomgång  och  förklaring  av  arbetets 
disposition. 

1.1 En	inledande	metafor	
Det är min fasta övertygelse att om man skall studera ett fenomen som utvecklats över tid så är det 
viktigt att se bakåt och studera vad som hänt historiskt. Detta sätt är en utomordentlig utgångspunkt 
för att utveckla kunskap kring ett nytt område men är även viktigt att ha som förförståelse (avsnitt 
3.6) när nuläget studeras. Vi behöver vetskap om det som gjorts tidigare för att säkerställa att det vi 
gör nu och  i framtiden sker på ett bra sätt och att vi på så sätt bygger på positiva erfarenheter och 
kunskap och i möjligaste mån försöker undvika tidigare begångna misstag. De olika tidsperspektivens 
betydelse medverkade  till  att  jag  fastnade  för  följande  vanligt  förekommande  talesätt  i  arbetets 
inledningsskede:  
 

Backspegeln får inte bli större än vindrutan. (okänd) 
 
Jag tolkar det centrala budskapet  i denna samtida metafor som att historien (backspegeln)  inte bör 
ges  för  stor betydelse  för det  som  sker  i nuläget  samt  förväntas  i  framtiden  (vindrutan). Eftersom 
tidsaspekterna som jag var intresserad av i detta arbete ges en tydlig symbolik i ovanstående metafor 
beslutade  jag mig  för  att  använda mig  av  denna.  Av  ordvalen  att  döma  tolkar  jag  det  som  att 
metaforen implicit utspelar sig i ett fordon. Således får historien hädanefter symboliseras av vad som 
uppfattas  i backspegeln,  framtiden av det som kan ses genom vindrutan samt nutiden av vad som 
utspelar sig  i  fordonet. Området  jag valt att studera är på väg någonstans och de olika  inblandade 
parterna som beskrivs i detta arbete har säkerligen olika möjlighet att påverka det pågående arbetet. 
En  förutsättning  för  fordonsmetaforen är även att det sedan början av 2011  finns en  tydlig utsedd 
förare  i fordonet. Någon som därmed tar fullt ansvar för att färden sker på ett bra sätt och når sin 
slutdestination. Tidigare har detta  ledarskap ej varit  lika tydligt och olika aktörer har därmed under 
olika perioder förmodligen turats om att ta plats bakom ratten. 
 
Det  tydliga  kravet på  att  samordna området  är  även  en  förutsättning  för metaforen. Under  2011 
startas en process där föraren bjuder  in berörda parter att följa med på den vidare färden. Tidigare 
har  kanske  olika  aktörer  stått  bredvid  vägen  och  blivit  passerade.  Vidare  är  det  även  viktigt  att 
samtliga passagerare  i fordonet är överens om att det är rätt väg man färdas på och att resans mål 
upplevs som det rätta; att alla får uttrycka sin mening och blir lyssnade på. Detta har jag valt att likna 
vid den dialog som kan tänkas förekomma i ett fordon mellan dess passagerare och dess förare. Jag 
har även valt att placera de olika personerna  i  fordonet med utgångspunkt  från deras upplevelser 
från den tidigare resan (backspegeln), deras erfarenheter och vilken påverkan de haft på den tidigare 
färden.  I arbetet kommer  jag  löpande att återkoppla till denna metafor där  jag finner det relevant. 
Den  kan  därmed  ses  som  min  retoriska  farkost  vars  främsta  syfte  är  att  ytterligare  poängtera 
intressanta aspekter  samt  förhoppningsvis vara en välkommen kontrast mot de mer vetenskapliga 
resonemangen.  Jag  inbjuder  därmed  läsaren  att  följa med  på  resan  och  hoppas  att  den  skall  bli 
intressant. 
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1.2 E‐förvaltning	och	e‐tjänster	
För min beskrivning av e‐förvaltning väljer jag att utgå ifrån följande definition:  
 

E‐förvaltning  är  användningen  av  informationsteknik  för  att  möjliggöra  och  öka 
effektiviteten med vilken  förvaltningens  tjänster  tillhandahålls medborgarna, anställda, 
företag och myndigheter. (Carter & Bélanger, 2005, s 5; egen översättning) 

 
Informationssystemens roll inom den offentliga sektorn fortsätter att få stor uppmärksamhet i teori 
och praktik. Detta kan kopplas samman med det faktum att det skapas förutsättningar till förbättring 
och effektivisering  för e‐förvaltningens  leverans av e‐tjänster  till  företag och medborgare  samt att 
detta arbete kräver noggrann planering och reflekterande över de  investeringar som krävs (Irani et 
al., 2005). E‐förvaltningen kan i sig omfatta en rad olika typer av tjänster och beröra aspekter som till 
exempel spridning av information, handel med den privata sektorn, tjänster till enskilda medborgare 
och  företag  samt  demokratisk  delaktighet  (ibid.).  Inom  e‐förvaltningen  finns  även  interna 
organisatoriska mål  för  offentligheten  att minimera  administration  och  effektivisera  handläggning 
och därmed  reducera sina kostnader  (ibid.). På ett övergripande plan kan därmed e‐förvaltningens 
utveckling  ses  som  utvecklandet  av  infrastrukturer  för  långsiktiga  besparingar  och  förbättrade 
tjänster.  I mitten av 1990‐talet började den offentliga sektorn förstå att den kunde dra nytta av de 
möjligheter som  internet erbjöd  (ibid.). De policys och strategier som utvecklades under denna  tid 
hade  dock  inte  tillräcklig  förståelse  för  hur  den  nya  tekniken  skulle  utnyttjas  och  det  fanns  även 
skillnader  i  uppfattningar  mellan  kravställare  och  utförare/utvecklare  (ibid.).  Spridningen  av 
offentlighetens närvaro på internet har därmed varit ett ämne för debatt inom många olika områden 
(Irani et al., 2005). Det har till exempel rört sig om utformning och funktion (Davies & Chalk, 1996), 
utvärdering (van den Haak et al., 2009), samt kvalitet och policyfrågor (McMullen, 2000).  
 
Från att från början mest handlat om informationsspridning via statiska webbsidor har, i takt med att 
tekniken utvecklats,  tillhandahållandet av e‐tjänster blivit en mycket viktig och  framgångsrik del av 
offentlighetens  tillhandahållande av  information och  tjänster  till enskilda medborgare och  företag. 
Internet  har  även  setts  som  en möjliggörare  för  ökad  kontakt mellan  politiska  aktörer  och  deras 
väljare och begrepp som elektronisk demokrati (e‐demokrati) har myntats för att beskriva den ökade 
kraft  som  väljarna  potentiellt  kan  erhålla  via  främst  internet  som  interaktionskanal.  Ur  ett 
medborgarperspektiv  kan  e‐förvaltningens  grundsyfte  därmed  ses  som  tillhandahållandet  av 
möjligheten för medborgaren att ta del av förvaltningens tjänster utan att rent fysiskt behöva besöka 
ett  kontor  eller  kontakta  en  förvaltningsanställd  (Huang  &  Bwoma,  2003).  Vidare  har  denna 
utveckling även ställt stora krav på de  lokala verksamheternas  IT‐avdelningar och  fokus har många 
gånger  kommit  att hamna på  förvaltningens  förmåga  att  implementera  lösningar och därmed har 
mindre hänsyn tagits till att strategiskt utvärdera dessa  implementationer  i olika scenarion (Irani et 
al., 2005).  
 
Enligt Grönlund  (2000) kan utvecklingen av e‐förvaltningens  infrastruktur  till och med sägas  främst 
varit  driven  av  kriser  vilket  medfört  att  mindre  hänsyn  tagits  till  de  reella  effekterna  på 
organisatoriska strukturer och tjänsternas egentliga nytta för medborgarna. Följaktligen har mycket 
stora  investeringar  gjorts  och  fortsätter  även  göras  i  utvecklingsarbetet  av  e‐förvaltning men  på 
grund av att många av dessa projekt avbryts eller överstiger budget efterfrågar Irani et al. (2007) mer 
normativa  ansatser  kring  detta  utvecklingsarbete  kring  de  tekniska  innovationer  som medför  nya 
möjligheter för den offentliga sektorn att förbättra tillhandahållandet av sina tjänster och främja för 
en  mer  öppen  dialog  mellan  förvaltningen  och  medborgarna.  Utvecklingen  av  internetbaserade 
tjänster inom den privata sektorn (Hazlett & Hill, 2003) har även lett till att medborgare och företag 
mer eller mindre förväntar sig samma servicenivå från den offentliga sektorn och därmed kräver ett 
mer effektivt tillhandahållande av tjänster samt hög informationskvalitet (Ongaro, 2004). Medan det 
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är ett obestridligt faktum att tekniken medför att förvaltningen kan transformera sina tjänster, är det 
även  av  största  vikt  att  hänsyn  tas  till  organisatoriska  aspekter  såsom  kultur,  stuktur  samt 
affärsprocesser när  tekniken  implementeras  (Liu & Hwang, 2003). Realiseringen av e‐förvaltningen 
kan dock inte kännetecknas som någon enkel uppgift och de genomförda ansatserna har ställts inför 
olika  typer av utmaningar  (Ke & Wei, 2004). Enligt Strejcek & Theil  (2002) misslyckas även många 
projekt  inom  förvaltningen på  grund  av bristande  koordinering och hög  autonomitet myndigheter 
emellan  medan  andra  menar  att  e‐förvaltning  är  ett  evolutionärt  fenomen  och  därmed  skall 
behandlas  och  implementeras  som  ett  sådant  (Layne  &  Lee,  2001;  Lee  et  al.,  2005). 
Sammanfattningsvis  kan  därmed  e‐förvaltningsområdet  sägas  täcka  in  många  aspekter  av 
informationssystemens  användning  inom  förvaltning  och  offentlig  sektor  och  andra  olika 
förekommande områden är  till exempel väljares  inställning  till elektronisk  rösning  (Yao & Murphy, 
2007),  informationsdelning  (Gil‐García  et  al.,  2007),  ansatser  för  ökad  medborgarnytta  och  tillit 
(Grimsley  & Meehan,  2007),  analys  av myndigheters  webbportaler  (Huang,  2007),  projektanalys 
(Heeks & Stanforth, 2007) samt offentliga upphandlingar (Hackney et al., 2007). 

1.3 Identifiering	kontra	legitimering	
Jag upplever  att det  i  detta  inledande  skede  kan  vara på  sin plats  att  försöka  klargöra  skillnaden 
mellan två centrala begrepp som förekommer inom det aktuella området. Jag ser ett tydligt behov av 
detta eftersom jag noterat att de förekommer omväxlande med till synes liknande betydelse och jag 
ser  därmed  en  tydlig  risk  för  sammanblandning  och  begreppsförvirring.  Identifiering  relaterar  till 
verbet identifiera som innebär att känna igen, bestämma, betrakta som sammanfallande och likställa 
(SAOL, 2011). För att möjliggöra  identifieringen,  igenkännandet, krävs en  identitet det vill säga den 
artefakt som styrker att man är den man utger sig för att vara (ibid.). Identitet, som har sitt ursprung i 
latinets  idem, densamme  (SAOB, 2011) kan därmed  ses  som  företeelsen  som  sammankopplar och 
styrker  förhållandet mellan  det  kommunicerade  och  det  faktiska  och  får  dessa  att  sammanfalla. 
Legitimering  relaterar  till  handlingen  legitimera,  att  göra  någonting  legitimt,  det  vill  säga  lagligt 
(SAOL, 2011). Legitimera betyder även den konkreta handlingen varigenom någons identitet styrkes 
med  hjälp  av  identitetskort,  pass  eller  dylik  handling  (SAOB,  2011). Mot  denna  bakgrund  gör  jag 
därmed  tolkningen  att  identifieringen  är  själva  kommunicerandet  av  vad  eller  vem  som  företräds 
medan  legitimeringen  styrker och ger  förhållandet mellan det kommunicerade och det  faktiska en 
bäring i juridisk mening.  
 
Det jag upplever som problematiskt i detta sammanhang är därmed att e‐legitimationen ofta ges en 
vidare  mening  än  just  själva  legitimeringen.  Ofta  talas  det  om  e‐legitimationer  utan  att 
identifieringen uttrycks explicit vilket leder till upplevelsen av att e‐legitimationer ofta underförstått 
åsyftar både identifiering och legitimering via elektroniska kanaler. Det omvända förhållandet, att e‐
identifiering  används  i  betydelsen  av  både  identifiering  och  legitimering  upplever  jag  inte  är  lika 
vanligt  förekommande. Om man utifrån ett språkligt korrekt utgångspunkt skulle beskriva området 
skulle man därmed behöva särskilja följande tre begrepp: (1) elektronisk identifiering, (2) elektronisk 
legitimering samt (3) elektronisk signering (underskrift), det vill säga utgivandet av  identiteten samt 
två olika aspekter av bekräftande. För att inte problematisera på ett till synes onödigt detaljerat sätt 
har  jag därmed  i detta arbete främst valt att tala om e‐legitimationer och även på vissa ställen om 
elektronisk signering. Detta motiveras främst med att jag ur betydelsemässigt hänseende inte ser det 
som bidragande att  söka  ytterligare distinktion mellan begreppen.  Således gäller  följande: När  jag 
fortsättningsvis  talar  om  e‐legitimationer  syftar  jag  både  till  identifiering  och  legitimering  via 
elektroniska kanaler och då huvudsakligen via  internet.  Jag är givetvis medveten om att den ovan 
beskrivna problematiken  förekommer  i andra sammanhang där vi  till exempel  i dagligt  tal  likställer 
identitetshandlingar  med  legitimationshandlingar.  Jag  väljer  dock  att  avgränsa  mig  från  vidare 
aspekter av dessa skillnader annat än de som beskrivits ovan. 
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Ingen  regel utan undantag brukar det  ju heta och  så även här. Även om  jag,  som beskrivits ovan, 
huvudsakligen kommer använda mig av begreppet e‐legitimation,  finns det sammanhang när detta 
kan bli problematiskt. Det tycks vara så att begreppet e‐legitimation är en ytterst svensk företeelse 
vilket  förmodligen  kan  sättas  i  samband  med  att  svenskans  legitimation  inte  har  någon  direkt 
motsvarighet  i  engelskan  utan  översätts  med  identification.  Frågan  är  därmed  om  electronic 
identification  i  internationella  sammanhang  skall  översättas med  elektronisk  identifiering  eller  e‐
legitimation?  I  dessa  fall  har  jag  dock  valt  att  inte  använda  e‐legitimationsbegreppet  för  att  inte 
riskera att materialets betydelse  förvanskas på ett onödigt  sätt. Detta gäller  främst  internationella 
sammanhang som till exempel avsnitt 2.5 där internationell forskning som kan sammankopplas till e‐
legitimationsområdet beskrivs. Jag fullt medveten om att detta kan upplevas som något förvirrande i 
läsarens ögon men det har sålunda denna förklaring. 

1.4 E‐legitimationen	som	möjliggörare	
E‐legitimationen kan ses som en ytterst kritisk faktor och viktig möjliggörare för e‐förvaltningen och 
dess utveckling av säkra e‐tjänster. Området har även fått ökad aktualitet på grund av nu pågående 
nationella  ansatser  som  syftar  till  att  inom  en  snar  framtid  (2012)  införa  en  ny  samordnad 
infrastruktur  som  enligt  utsago  skall  åtgärda  befintliga  problem  i  nuvarande  modell  samt  säkra 
långsiktighet och framtida utveckling (kapitel 4). Vid en internationell utblick tycks även området vara 
mycket aktuellt.  I Europa pågår  flera  initiativ både  inom  forskningssamhället och  inom Europeiska 
Unionen (EU). Efter litteraturstudier kring det nationella arbetet som beskrivs i kapitel 4 upplever jag 
att området kring e‐legitimationens  framväxt är ytterst komplext  till sin karaktär och  innefattar en 
mängd  olika  aspekter  såväl  politiska,  förvaltningsmässiga,  organisatoriska,  tekniska, 
säkerhetsmässiga samt givetvis medborgerliga aspekter. Många olika aktörer,  involverade  i arbetet, 
intressenter och berörda av arbetet, har varit aktiva eller påverkats av arbetet kring e‐legitimationer 
och dessa kan till exempel finnas  inom myndigheter, kommuner,  landsting, privata företag samt på 
medborgarnivå. Införandet av en ny infrastruktur för e‐legitimationer kommer därmed att påverka e‐
förvaltningen  i  grunden  och  även  på  andra  sätt  påverka  såväl  nuvarande  som  nya  aktörer  och 
intressenter inom området. Rössler (2008) beskriver bland annat att den elektroniska identiteten (e‐
legitimationen)  är  av mycket  stor  betydelse  för  e‐förvaltningens  strategier  att  erbjuda  förbättrad 
åtkomst  till  medborgarna  och  eftersom  att  många  av  dessa  tjänster  kräver  att  medborgarens 
identitet  är  fastställd  på  ett  säkerhetsmässigt  tillfredsställande  sätt,  betecknar  jag  därmed  e‐
legitimationen som en ytterst viktig möjliggörare för e‐förvaltningens fortsatta utveckling. 

1.5 Studiens	motiv	
På ett övergripande plan kan motivet för detta arbete ses som ett försök att sammanföra perspektiv 
på dåtid och nutid  kring den  specifika  kontexten  av e‐legitimationer.  Som  tidigare beskrivits  finns 
även  ett  tydligt  behov  av  att  lära  av  historien  (det  som  ses  i  backspegeln)  just  inom  e‐
förvaltningsområdet, på  grund  av dess mycket  komplexa  karaktär  (till  exempel  Irani  et  al.,  2007). 
Något som även upplevs som viktigt i detta sammanhang är de ansatser kring samordning som först 
på  senare  tid verkar  tillkomma på det nationella planet kring e‐legitimationer  (till exempel avsnitt 
4.6.4). Som kommer beskrivas i kapitel 5 och framåt har området historiskt präglats av otydlig statlig 
styrning  vilket  i  sin  tur  tycks  ha  resulterat  i  en  bristande  samsyn  och  tydliga  variationer  i 
föreställningar  kring  e‐legitimationens  möjligheter  och  hinder.  Jag  upplever  därmed  att  det  i 
dagsläget saknas en sammanhållen bild över det nationella arbetet kring e‐legitimationer och det är 
min ambition att arbetet skall bidra positivt i detta sammanhang. Som kommer att beskrivas i kapitel 
2  finns det  även  ett uttalat behov  inom  forskningssamhället  av  att närmare  studera  icke‐tekniska 
aspekter och  implikationer av utveckling  inom e‐förvaltningsområdet.  Jag hoppas därmed även att 
detta arbete kan betecknas som ett positivt gensvar på denna förfrågan.  
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Vidare är e‐förvaltningen, som e‐legitimationer kan ses som en del av (avsnitt 1.4), en mycket viktig 
del  av  den moderna  statsförvaltningens  framväxt  vilken  i  sig  berör många  nivåer  i  vårt moderna 
samhälle. Slutligen kan det huvudsakliga motivet därmed ses som att skapa en bättre förståelse kring 
hur arbetet med e‐legitimationer bedrivits tidigare för att om möjligt skapa bättre förståelse för det 
som  sker  i nuläget  samt om möjligt  kunna peka på  viktiga  aspekter  som  kan  vara  lämpliga  att  ta 
särskild hänsyn till vid den fortsatta utvecklingen. Det faktum att området i sig är i ett skede av stor 
förändring, som senare kommer att beskrivas, upplevs som en ytterligare motiverande faktor. Det är 
många parter som  i dagens  läge har kommit att bli mycket beroende av dagens fungerande  lösning 
kring  e‐legitimationer  för  sina  e‐tjänster.  Ett misslyckat  införande  av  en  ny  lösning  skulle  därmed 
kunna  få stora negativa konsekvenser både  för dessa parter och  för samhället  i stort. Kort sagt; e‐
legitimationsområdet befinner sig i ett mycket kritiskt läge och det upplevs som mycket motiverande 
att studera närmare. 

1.6 Frågeställningar	
Utifrån de  frågor som  formulerades under arbetets  inledande skede  följer här en precisering av de 
frågeställningar jag önskar söka svar på i denna studie. Eftersom min inledande undran skulle kunna 
sammanfattas som att undersöka e‐legitimationens framväxt samt vilka olika aspekter som påverkat 
och  de  facto  även  påverkar  arbetet  kring  e‐legitimationer  har  jag  valt  att  formulera  en 
grundfrågeställning som sedan delas upp i tre stycken delfrågeställningar. 

1.6.1 Grundfrågeställning	
Den övergripande frågeställningen för arbetet har formulerats enligt följande: 
 

Hur har  framväxten av den svenska e‐legitimationen sett ut, vilka centrala aktörer har 
deltagit  i  arbetet  och  hur  skulle  olika  aspekter  av  det  studerade  fenomenet  kunna 
analyseras? 

1.6.2 Delfrågeställningar	
Grundföreställningen har jag därefter valt att bryta ned i följade delfrågeställningar: 
 

1. Hur har framväxten av e‐legitimationer i Sverige sett ut från start till nuläge? 

2. Vilka aktörer kan kopplas till denna framväxt? 

3. Hur  kan  en  ändamålsenlig  modell  för  analys  av  framväxt  och  aktörer  inom 
elektronisk identifiering se ut och vad kan en sådan analysmodell tillföra? 

 
Dessa  delfrågeställningar  utgår  ifrån mitt  intresse  för  att  studera  fenomenets  framväxt  och  dess 
aktörer för att i nästa steg försöka använda mig av en lämplig analysmodell för att ytterligare belysa 
dessa  områden  utifrån  olika  relevanta  dimensioner. Analysmodellen  i  sig  kommer  att  grundas  på 
förekommande  teori  inom  informatikfältet  som  jag  upplever  inneha  intressanta  och  relevanta 
analytiska aspekter.  

1.7 Syfte	
Det stod relativt  tidigt klart  för mig att det även skulle vara ytterst  intressant att  försöka sätta det 
studerade  fenomenet  (e‐legitimationer)  i ett  större kontextuellt  sammanhang  för att  söka djupare 
förståelse  kring  dess  framväxt  och  nuläge.  Jag  upplever  detta  som  ett  typiskt  särdrag  hos 
informatikämnet,  det  vill  säga  att  tekniken  ofta  studeras  ur  ett  bredare  perspektiv  än  det  rent 
tekniskt  deterministiska.  Exempel  på  sådana  utgångspunkter  kan  till  exempel  vara  hur  tekniska 
artefakter  påverkar  och  påverkas  av  andra  sociala  aspekter  och  sammanhang  (kapitel  2).  I  detta 
arbete  kan  det  till  exempel  röra  sig  om  hur  olika  aktörers  deltagande  sett  ut  i  arbetet  kring  e‐



 
 
 

 
 

7 

legitimationer och hur olika parters erfarenheter och åsikter påverkat och påverkats av både arbetet 
i sig och diskussionerna som förts inom området.  
 
För  att  förtydliga  kan  detta  arbetes  syfte,  likt  frågeställningarna  (avsnitt  1.6),  delas  upp  i  flera 
delsyften.  Det  kan  ses  dels  som  en  kartläggande  beskrivning  av  det  nationella  arbete  kring  e‐
legitimationer över tid, dels som ett försök att belysa hur några utvalda aspekter påverkat både själva 
arbetet kring e‐legitimationer samt uppfattningarna kring e‐legtimationer samt dels som en studie av 
möjliga samband mellan framväxten och dess sammanhang. Som senare kommer att beskrivas finns 
det  klara  samband  kring  hur  mänskligt  handlande  både  påverkar  och  påverkas  av  olika  sociala 
strukturer och sammanhang. Jag upplever därmed att studien är ett försök att beskriva arbetet kring 
e‐legitimationer  som  ett  socialt  sammanhang  och  hur  detta  påverkar  och  påverkas  av  de  olika 
berörda  aktörernas  handlingar.  Arbetets  huvudsyfte  har  därmed  delats  upp  och  kan  ses  som 
hanterandet av följande delsyften (figur 1): 
 

1. E‐legitimationens framväxt och nuläge 

2. E‐legitimationsarbetet som ett socialt sammanhang  

3. Hur aktörerna påverkas av och även själva påverkar framväxten  

 

 

Figur 1. Illustration av studiens delsyften 

Källa: Egen figur 

1.8 Tillbaka	i	fordonet	
Om vi återknyter bekantskapen med den inledande fordonsmetaforen, ser jag det som mycket viktigt 
att närmare studera de parter som är med på färden, det vill säga passagerarna. Precis som  i en bil 
torde  det  finnas  en  tydlig  skillnad mellan  passagerare  som  befinner  sig  i  baksätet  kontra  de  som 
befinner sig i framsätet med hänsyn till deras inflytande på färden. Det skulle även var intressant att 
ifrågasätta om passagerarna är de rätta och hur de har valts ut? I vilket sammanhang verkar de när 
de inte sitter i fordonet och vad är deras möjligheter att påverka i detta sammanhang? Passagerarnas 
inbördes kommunikation är även  intressant. Måste någon  röst höjas och blir samtliga  lyssnade på, 
även av föraren? Passagerarnas deltagande torde även påverkas av deras  individuella  intresse  inför 
själva  färden. Är de  intresserade  av  att nå målet eller har de en  annan  agenda? Vidare  är det  av 
största  vikt  hur  fordonet  framförs,  hur  ledaren  avser  styra.  Vad  upplever  föraren  som  mest 
prioriterat, att nå fram  i tid eller  i samförstånd? Ja, det finns säkerligen många  intressanta aspekter 
att återkomma till i detta sammanhang i studiens senare delar. 
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1.9 Avgränsningar	
Eftersom detta arbete baseras på egna  litteraturstudier  samt  insamlat empiriskt material  skall det 
inte ses som ett  försök till  fullständig genomgång av det studerade området kring e‐legitimationer. 
Min  intention  har  varit  att  genomföra  en  kartläggning  både  av  eget  intresse  samt  i  en 
forskningskontext (avsnitt 1.11). Eftersom jag fokuserar på framväxten på ett övergripande plan samt 
dess aktörer och sammanhang avgränsar jag mig därmed från detaljerade beskrivningar av delar som 
jag  inte  upplever  vara  relevanta  för  de  diskussioner  som  kommer  att  föras.  Exempel  på  sådana 
sammanhang är detaljerade  tekniska beskrivningar, säkerhetsaspekter,  juridiska  implikationer samt 
politiska  aspekter  i  vidare  bemärkelse.  E‐legitimationsområdet  är  mycket  stort  och  har  många 
tänkbara  beröringsområden men  alla  ryms  inte  inom  detta  arbetes  relativa  begränsade  format. 
Arbetet  skall därmed  ses  som  en  friläggande  kartläggning  av utvalda delar  som  jag upplever haft 
betydelse för e‐legitimationen såsom den ser ut i dagsläget.  

1.10 	Målgrupp	
Det är min  intention att denna studie skall utgöra ett positivt bidrag  till utveckling av kunskap och 
förståelse både inom akademin och praktikfältet. Som tidigare beskrivits (avsnitt 1.2) finns ett uttalat 
behov  av  kontextuella  studier  inom  forskningsfältet  kring  e‐förvaltning.  Jag upplever  även  att  det 
finns ett  tydligt behov av en övergripande  sammanhållen bild av e‐legitimationsområdet och dess 
aktörer  inom  praktikfältet. Det  är  därmed min  förhoppning  att  studien  skall  ses  som  ett  positivt 
bidrag  av  både  akademiker  och  praktiker  med  intresse  för  e‐förvaltning  i  allmänhet  och  för  e‐
legitimationer i synnerhet. 

1.11 	Studiens	sammanhang	
Förutom att vara en uppsats på masternivå är  studien kopplad  till  forskningsarbete  som en del av 
den inledande kartläggningsprocessen inom det pågående forskningsprojektet kring säker elektronisk 
identifiering och dess framtid. Projektet, kallat Future Use of Secure electronic  identification (FUSe), 
drivs  av  avdelningen  Informatik  vid  Institutionen  för  industriell  och  ekonomisk  utveckling  (IEI)  vid 
Linköpings  universitet  och  är  finansierat  med  medel  ifrån  Myndigheten  för  samhällsskydd  och 
beredskap (MSB). Jag upplever att detta sammanhang enbart påverkat mitt arbete  i positiv riktning 
genom att bereda mig möjligheten att på detta sätt närma mig forskningsfältet och förhoppningsvis 
bidra positivt till projektet.  

1.12 	Disposition	
På ett övergripande plan har jag valt att dela in arbetet i följande övergripande fyra delar (tabell 1).  
 

Tabell 1. Arbetets övergripande delar 

Del  Namn  Kapitel 

I  Studien och vetenskapen  1, 2, 3 

II  Strategierna och planerna  4 

III  Analysen  5, 6, 7, 8, 9 

IV  Slutsatserna  10, 11 

 
Den tydligaste skillnaden mellan dessa delar med hänsyn till kapitelindelning (tabell 1) är att kapitel 
1‐3 har sin utgångspunkt i för arbetet gemensam vetenskaplig teori och studiens genomförande (Del 
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I  ‐ Studien och vetenskapen), kapitel 4 beskriver e‐legitimationsområdets förekommande nationella 
strategier och planer samt internationella kopplingar (Del II ‐ Strategierna och planerna), kapitel 5‐9 
beskriver och analyserar området baserat på empiriskt material (Del III ‐ Analysen) samt kapitel 10‐11 
presenterar slutsatser, förslag till fortsatt arbete samt avslutande reflektion (Del IV ‐ Slutsatserna). I 
tabell 2 beskrivs arbetets kapitel mer i detalj. Uppdelningen i övergripande delar kan även komma att 
fungera som ett stöd för läsare som endast är intresserade av vissa delar av arbetet. 
 

Tabell 2. Beskrivning av arbetets kapitel 

Kapitel  Namn  Beskrivning

1  Inledning  Grundläggande beskrivning av studien 

2  Teoretisk grund  Arbetets förankring i teori och forskning 

3  Studiens genomförande  Vetenskaplig ansats och metodik

4  Elektronisk identifiering och e‐
legitimationer 

E‐legitimationsområdet nationellt samt internationella 
kopplingar 

5  I  backspegeln:  E‐legitimationens 
framväxt 

E‐legitimationsområdets framväxt via empiriskt material

6  Deltagande  Analysperspektiv kring deltagande

7  Föreställningar Analysperspektiv kring föreställningar 

8  Legitimitet  Analysperspektiv kring legitimitet

9  Tillämpning av SAM‐modellen  Analysmodellen tillämpas

10  Slutsatser  Slutsatser och resultat samt förslag till fortsatt arbete 

11  Avslutande reflektion  Reflektion över process och produkt

 
 
Värt att notera är att kapitel 5  innehåller en beskrivning av de  förekommande aktörerna  samt en 
empiriskt baserad beskrivning av e‐legitimationens framväxt som i sig bygger vidare på de nationella 
planer  och  strategier  som  presenteras  i  kapitel  4.  Kapitel  6‐8  innehåller  både  narrativa 
empiribaserade beskrivningar samt tillhörande analys och diskussion för respektive analysperspektiv. 
I dessa kapitel kommer även specifik teori introduceras utöver den gemensamma och grundläggande 
teori som beskrivits  i kapitel 2. Denna  integrerade struktur med hänsyn  till  teorins  introducerande 
valdes eftersom jag upplevde det som relevant att ha en mer empirinära analys och diskussion som 
befinner  sig  nära  den  analytiska  kontexten  för  respektive  analysperspektiv.  Därmed  tar  arbetet 
avstamp  i gemensam och generell  teori  (kapitel 2)  för att sedan  relatera  till mer specifik  teori  i de 
analytiska kapitlen  (kapitel 6‐8). Därefter  tillämpas analysmodellen  (SAM‐modellen)  i kapitel 9 och 
resultat och slutsatser abstraheras och presenteras i arbetets avslutande delar (kapitel 10‐11). Det är 
min förhoppning att denna disposition skall bidra till så tydlig förståelse och transparens som möjligt 
i de presenterade resultaten.  
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2 Teoretisk	grund	
 
Syftet med  detta  kapitel  är  att  beskriva  studiens  teorimässiga  utgångspunkter  för  att  på  så  sätt 
försöka explicitgöra den aktuella forskningsdomänens förutsättningar och potentiella bidrag. Denna 
beskrivning kan därmed ses som ett försök att tydliggöra informatiken som forskningsområde för att 
beskriva  den  vetenskapliga  förförståelsen  som  på  olika  sätt  färgat  mitt  forskningsperspektiv. 
Betydelsen  av  att  tydliggöra dessa  grundläggande  aspekter  av  studiens utgångspunkt  kommer  att 
beskrivas ytterligare i nästkommande kapitel (avsnitt 3.5).  

2.1 Informatik	‐	med	förståelsen	i	fokus	

2.1.1 Bakgrund	
Informatik  (eng.  information  systems)  är  ett  relativt  ungt  forskningsområde  som  sätter 
informationssystem  (IS) och  informationsteknik (IT)  i ett kontextuellt sammanhang, det vill säga att 
inte  bara  de  tekniska  aspekterna  fokuseras.  Sedan  datatekniken  kom  till  bred  användning  inom 
organisationer  under  slutet  av  60‐  och  början  av  70‐talet  har  olika  strömningar  av  vetenskapliga 
ansatser  växt  fram  där  IS/IT  utvecklas  och  studeras.  Den  inledande  strikta  tekniska  fokuseringen 
representeras av den informationsteoretiska traditionen (jfr även med systemteori i Nurminen, 1988) 
där  Börje  Langefors  betecknas  som  en  föregångare.  Denna  ansats  anser  att  datatekniken  skall 
användas för detaljerad styrning och kontroll av företags processer och tar därmed ingen eller ytterst 
ringa hänsyn  till de personer  som  förväntas  använda  systemen  (Bansler,  1990). Detta  teknikfokus 
skapade dock motsättningar och  lade grunden till att mer verksamhetsmässiga aspekter vägdes  in  i 
vetenskapliga ansatser kring  IS/IT och  sociotekniken, med Enid Mumford  som  företrädare, kan  ses 
som exempel på dessa strömningar. Inom sociotekniken ges sociala verksamhetsaspekter samma vikt 
som de tekniska aspekterna vid utvecklingen av IS/IT (Mumford, 2000).  
 
Med  tiden har  även  strömningar  som  söker motverka den  tekniska determinismen,  genom  att  än 
mer knyta an till sociologin, växt fram inom informatiken. Detta kan exemplifieras av användandet av 
den  brittiske  sociologen  Anthony  Giddens  struktureringsteori  för  en  utvecklad  förståelse mellan 
individ, organisation och IT (till exempel Orlikowski & Robey, 1991 och DeSanctis & Poole, 1994). Som 
senare  kommer  att  beskrivas  kommer  denna  ansats  även  användas  i  detta  arbete  (kapitel  3). 
Informatiken  är  även  ett  tydligt  transdisciplinärt  vetenskapligt  område  som  generellt  sett  skulle 
kunna  sägas  studera  IS/IT kopplat  till olika kontextuella perspektiv. Baskerville & Myers  (2002)  ser 
informatikens  transdisciplinära  karaktär  som  en  förutsättning  för  att  området  skall  fungera  och 
utvecklas i en ständigt föränderlig omvärld men förordar samtidigt en mer aktiv styrning av området 
för  att höja dess  anseende  inom  forskningssamhället  i  syfte  att öka  informatikens möjligheter  att 
påverka  andra  forskningsområden  i  form  av  en  referensdisciplin  (Baskerville  &  Myers,  2002). 
Benbasat & Zmud  (2003) beskriver å  sin  sida att  informatiken  lägger  större vikt vid att undersöka 
sekundära konsekvenser av IS än primära och argumenterar istället vidare för att områdets identitet 
behöver  stärkas.  Till  skillnad  mot  ovanstående  författare  uppfattar  Galliers  (2003)  inte  att 
informatiken  skulle  stå  inför  någon  form  av  kritiskt  vägskäl  där  någon  form  av  transdisciplinär 
begränsning  och  tydligt  avgränsad  kunskapsmässig  kärna  och  identitet  skulle  gynna  områdets 
fortsatta  utveckling.  Galliers  (2003)  menar  snarare  att  informatiken  kommer  att  bli  ännu  mer 
transdisciplinär i framtiden.  

2.1.2 Informatik	som	analysperspektiv	
Om  man  studerar  kartan  över  aktuella  forskningsområden  inom  informatik  finner  man  att  det 
område  som  bäst  tycks  stämma  in  på  e‐legitimationer  benämns  identitet/identfiering  (eng. 
identity/identification) vilket beskrivs som ett mycket brett område av Halperin & Backhouse (2008). 
Området sträcker sig från rent tekniska frågeställningar, till exempel vilka tekniska  lösningar som är 
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lämpligast  i olika  sammanhang,  till bland  annat  socialrättsliga  frågor,  som  till exempel  samhällelig 
påverkan av  identitetsrelaterade brott. Detta visar på att området  identifikation/identifiering  tycks 
ha många  olika  relevanta  analysområden  och  vikten  av  olika  kontexter  kan  även  kopplas  till  hur 
utforskandet  av  identitet  genomkorsas  av  individuella,  organisatoriska,  nationella,  internationella 
samt  globala  perspektiv  (Halperin  &  Backhouse,  2008).  Denna  struktur,  med  ett  antal  olika  i 
sammanhanget  högst  relevanta  kunskapsområden,  känns  direkt  igen  från  informatikens 
transdisciplinära  natur  som  beskrivits  tidigare  (avsnitt  2.1.1).  Speciellt  inom  ett  område  under 
utveckling  är  olika  faktorer  som  till  exempel  tekniska,  politiska  och  kommersiella  konstant 
pådrivande  vilket  i  sig  innebär  nya  utmaningar  för  de  som  strävar  efter  att  skapa  någon  form  av 
intellektuell ordning  (Galliers, 2003). Diskussioner kring vetenskapsområdets  identitet och huruvida 
genomkorsandet  av  ett  stort  antal  andra  vetenskapsdiscipliner  skall  uppfattas  som  något  positivt 
eller negativt har beskrivits  tidigare ur ett  informatikperspektiv  (jfr Benbasat & Zmud, 2003 kontra 
Galliers, 2003). 
 
Utifrån tidigare beskrivna karaktäristika för informatiken är det därmed föga förvånande att liknande 
diskussioner  tycks  förekomma  även  inom  området  kring  identitet/identifikation.  Nabeth  (2006) 
beskriver  till  exempel  att mycket  arbete  tycks  ägnas  åt  konceptuella  undersökningar  i  syfte  att 
etablera grunder för fortsatt forskning och skapandet av en konceptuell taxonomi (jfr avsnitt 2.1.1). 
Som  resultat  av  mina  efterforskningar  inom  identitet/identifikation  har  dock  inget  material 
återfunnits  som direkt  kan  kopplas  till  ett  ifrågasättande och negativ  syn på den  transdisciplinära 
ansatsen  vilket  kan  tyda  på  en  gemensamgjord  uppfattning  som  ser  behovet  av  flera  olika 
kunskapsområden  för  fortsatt  utveckling.  Enligt  Nabeth  (2006)  är  det  även  tydligt  att  tidigare 
ansatser baserade på alltför ensidiga antaganden ej kunnat  lösa de aktuella problem  som  tillskrivs 
området. Om  så  skulle vara  fallet  ser  jag detta  som något positivt eftersom kontroverser  liknande 
den som förekommit inom informatiken enligt min uppfattning är att uppfatta som kontraproduktiva 
och  snarare  riskerar  hindra  kunskapsutvecklingen  om  inte  någon  form  av  konsensus  uppnås. Om 
någon part  finner det relevant att koppla till ett annat  forskningsområde och detta  leder till någon 
form av positiv kunskapsutveckling så anser jag inte att detta skall ifrågasättas av principiella skäl och 
uppfattas  som  att motverka  själva  vetenskapsområdets  kärna.  En  rimlig mån  av  aktiv  dialog  och 
öppet ifrågasättande av områdets identitet kan dock i sig föra med sig positiva effekter av sekundär 
art,  eftersom  gängse  kunskapsområden  då  kan  bli  föremål  för  belysning,  aktiv  reflektion  samt 
diskussion och om möjligt kan föra området vidare i både väntade och oväntade riktningar. 
 
Behovet av empiriska studier inom identitet/identifikation beskrivs som stort och fokus håller på att 
flytta  från att  i huvudsak vara  inriktat på den tekniska artefakten till att närmare studera områden 
som  tekniken  påverkar  som  till  exempel  sociala,  rättsliga  eller  kulturella  områden  (Halperin  & 
Backhouse, 2008). Denna utveckling är även något som känns igen från informatiken där till exempel 
(Checkland & Holwell,  1998) menar  att  tankarna  kring  området  inte  utvecklas  i  samma  takt  som 
tekniken  i sig vilket i sin tur, enligt min egen uppfattning, skulle kunna återknytas till det faktum att 
innebörden och konsekvenserna av en viss teknik utvecklas genom dess användning (jfr Orlikowski, 
1996).  Vidare  beskriver  Halperin  &  Backhouse  (2008)  att  forskningsområdet  kring  identitet/ 
identifiering har tydliga klyftor med hänsyn till vad empiriska studier väljer att fokusera på och för att 
adressera  detta  föreskrivs  mer  enighet  inom  forskningssamhället  (jfr  tidigare  diskussioner  kring 
informatikens  identitet  i  avsnitt  2.1.1).  Författarna  menar  dock  att  forskningsansatser  inte  per 
automatik måste vara konceptuellt drivna utan ger studier av verkliga sårbarheter  i  infrastrukturer 
för identifiering som exempel på nya områden som kan tillföra nytta och ökad förståelse (Halperin & 
Backhouse, 2008). 
 
Begreppet  identitet  är  en mycket  viktig  aspekt  för  området  kring  identitet/identifiering  och  även 
elektronisk  identifiering.  Inom psykologi och sociologi kan  identitet kopplas  till  jaget på  individnivå 
och utvecklandet av delade värderingar och normer kopplade till identiteten hos grupper och sociala 
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kollektiv. Inom organisationsteori kopplas identitet ofta till olika former av identifiering och definition 
av  roller  och  från  ett  tekniskt  perspektiv  kan  identitet  till  exempel  kopplas  till  autentisering, 
representation  samt  identitetsskydd  (Halperin & Backhouse, 2008). Därmed bär vart och ett av de 
aktuella vetenskapsområdena med sig sin egen  tolkning av betydelsen av  identitet  in  i utvecklings‐
processen  kring  förståelse  och  kunskap.  Detta  dilemma  uppmärksammas  till  exempel  av  Nabeth 
(2006)  som  förespråkar  skapandet  av  en  gemensam  begreppsapparat  för  att  försöka  lösa  dessa 
problem som kan kopplas till olika epistemologiska skillnader kopplade till de olika perspektiven. 
 
Hantering  av  identiteter  har  utvecklats  till  ett mycket  stort  och  kritiskt  område  att  adressera  för 
moderna organisationer och utvecklingen kommer att fortsätta att vara stor under en nära framtid. 
Det ställs även ökade krav på att denna hantering skall kunna automatiseras för att hanteringen skall 
kunna ske på ett kostnadseffektivt sätt men det är ett faktum att andra områden än rent tekniska har 
viktiga och  relevanta aspekter att  tillföra. Ett område där olika vetenskaper kan komma med olika 
bidrag  är  till  exempel  åtkomstaspekter  där  tekniska  ansatser  kan  förespråka  olika  typer  av 
autentiseringsrutiner,  sociologer  kan  tillföra  aspekter  på  inmatningsbeteende  samt  organisations‐
experter kan bidra med definitionen av roller et cetera (Halperin & Backhouse, 2008). Även om flera 
av de beskrivna problemen i huvudsak diskuteras ur ett intraorganisatoriskt perspektiv är jag av den 
uppfattningen att liknande problematik säkerligen föreligger när man närmare studerar arbetet med 
den nationella infrastrukturen för e‐legitimationer. 

2.2 Modeller	för	kontextuell	analys	av	organisation	och	IS	
Inom  kvalitativ  forskning  är  analys  ett mycket  viktigt  steg  och  till  skillnad mot mer  kvantitativa 
ansatser handlar det  inte bara om  att  sammanställa  insamlade data och dra  slutsatser  av utfallet 
(avsnitt 3.7) utan om att förvandla empiri till något som är meningsfullt både för forskaren och den 
tänkta publiken (Walsham, 2006). Användandet av analysmodeller, även kallade teoretiska ramverk, 
är en vanligt  förekommande ansats vid analys vid kvalitativ  forskning  inom  informatik  (till exempel 
Walsham 1992, 1993; Orlikowski & Robey, 1991; Orlikowski, 2000: Myreteg, 2007 samt Melin, 2009) 
och denna ansats kan  i korthet beskrivas som skapandet av analysverktyg genom sammankoppling 
av  olika  teoretiska  förklaringsgrunder.  Dessa  teorier  kan  även  ha  sitt  ursprung  i  andra 
forskningsområden och ansatsen kan därmed betecknas som transdisciplinär till sin karaktär (se till 
exempel  Galliers,  2003).  Själva  framväxten  av  analysmodellen  kommer  att  beskrivas  genom  en 
exemplifiering  baserad  på  Walsham  (1993)  som  beskriver  hur  identifierade  nyckelkomponenter 
kopplas samman via associerade konceptuella element (tabell 3, s 17). Därmed kan denna framväxt 
därmed uppfattas  som nära  sammankopplad med  just denna  studie och en kritiker  skulle därmed 
kunna hävda att denna beskrivning endast är giltig i denna kontext. Det är dock min avsikt att försöka 
lyfta  beskrivningar  och  resonemang  till  högre  abstraktionsnivå  för  att  försöka  presentera  en mer 
generell beskrivning av denna process. Till hjälp  för att  förklara Walshams  (1993)  teoretiska grund 
(Giddens struktureringsteori) har jag valt att vända mig till Orlikowski (2000) och Myreteg (2007) som 
använder  sig  av  liknande  teoretiska  ansatser  i  sina  studier.  Själva  motivet  att  använda  en 
analysmodell är det faktum att forskaren på detta sätt kan en skapa tydligare förståelse för områden 
som  tidigare  uppfattats  som  ytterst  komplexa  (Walsham,  1993).  De  teorier  som  historiskt,  via 
gällande vetenskapliga paradigm  (kapitel 3.5),  föreskrivits som gällande  inom området har därmed 
till viss del misslyckats med att  förklara vissa komplexa  fenomen, varvid  forskare söker  förklaringar 
inom andra vetenskapsområden. Enligt min tolkning kan den sammansatta analysmodellen därmed 
betraktas som en teoretisk synergi mellan olika vetenskapliga domäner vilket i sig ställer höga krav på 
konceptualisering så att teorierna passar samman inom den aktuella forskningskontexten. 

2.3 Struktureringsteorin	
Det föreliggande arbetet kan sägas vara ett exempel på hur sociologin, i form av struktureringsteorin 
(ST), har kommit till användning inom informatiken och är därmed en direkt konsekvens av behovet 
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för  att  söka  ytterligare  förklaringsgrund.  Myreteg  (2007)  väljer  här  att  likställa  struktur  med 
institution och sammankoppla sociala strukturer med organisation vilket ger en betydligt klarare bild 
i  sammanhanget. Myreteg  (2007),  som även använder  sig av  ST  i  sin  studie, har översatt Giddens 
modell enligt följande (figur 3). 
 

 

Figur 3. Struktur omtolkas till interaktion/handling via modaliteter. 

Källa: Egen figur efter Myreteg (2007, s 16) 

 
Till  skillnad  mot  Orlikowski  (2000),  som  i  sin  modell  presenterar  en  sammanhållen  bild  över 
strukturen (Structural Properties of Social Systems, figur 2, s 13), väljer Myreteg (2007) att dela upp 
denna  i tre olika delar vilka namnges meningsskapande, makt/dominans samt  legitimering (figur 3). 
På  liknande  sätt  delas  Orlikowskis  (2000)  handling  (Ongoing,  Situated  Human  Action,  figur  2)  av 
Myreteg  (2007)  upp  i  kommunikation,  maktutövning  samt  sanktioner.  Därmed  finns 
förutsättningarna  för  att  sammankoppla  aktörers  handlande  och  agerande  med  strukturen 
(organisationen)  via  de  tre modaliteterna  som  fungerar  som  länkar  i  följande  samband  (Myreteg, 
2007):  
 

1. Meningsskapande sker via tolkningsscheman och kommer till uttryck i 
kommunikation 
 

2. Makt/dominans möjliggörs via möjligheter/resurser och ges uttryck i maktutövning 
 

3. Legitimering realiseras via normer till uppfattningar kring moral och knyts till 
sanktioner av positiv eller negativ karaktär.  

 
Utifrån ovanstående beskrivning av ST baserad på Walsham & Han  (1992), Orlikowski  (2000)  samt 
Myreteg (2007), är det min förhoppning att bilden av denna abstrakta metateori därmed har klarnat 
något. Min förenklade tolkning av ST i detta arbete är därmed att denna teori syftar till att: 
 

Koppla  samman  organisatoriska  fenomen  med  aktörers  handlingar,  beteckna  dessa 
handlingar som både resultat av, samt förutsättning för dessa fenomen samt med hjälp 
de tre modaliteterna bereda analys i tre dimensioner. 

 
Eftersom  vi  befinner  oss  inom  informatikämnet  är  det  även  intressant  att  i  detta  sammanhang 
studera hur ST kan kopplas samman med IS/IT vilket även är något som kommer att beskrivas i den 
följande exemplifieringen  (avsnitt 2.4). Orlikowski & Gash  (1994) beskriver att  teknik  i användning 
kan ses som en sorts struktur vilket gör att samma rekursivitet som beskrivits i Giddens modell (figur 
2 och 3) även gäller i detta sammanhang. När människor använder tekniken använder de sig av den 
tekniska  artefaktens  egenskaper  som  levereras  via  dess materialitet. Dessa  egenskaper  innefattar 
såväl intentioner och antaganden hos de som skapat artefakten i sig som de som tillhandahåller dess 
innehåll  (till  exempel  inmatade  data). Människorna  använder  sig  även  av  sin  kompetens, makt, 
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kunskap,  antaganden  och  förväntningar  på  tekniken  och  dess  användning  samt  influeras  även  av 
utbildning,  kommunikation  och  tidigare  erfarenheter  (Orlikowski  &  Gash,  1994).  Denna  koppling 
beskrivs även av Orlikowski  (2000) som menar att strukturerna  inte  finns, vare sig  i organisationen 
eller i tekniken, utan skapas i handling av organisationens medlemmar och teknikens användare (jfr 
Orlikowski & Gash, 1994). 

2.4 Exemplifiering:	Walshams	analysmodell	
I mitt  försök  att  beskriva  hur  en  analysmodell  kan  skapas  använder  jag mig  av Walshams  (1993) 
studie  kring  organisatorisk  förändring  kopplad  till  IS  där  jag  tolkar  författarens  beskrivning  av 
utgångspunkten såsom: 
 

[...] att tillhandahålla ett mer detaljerat praktiskt ramverk för analys av processen kring 
organisatorisk  förändring  kopplat  till  informationssystem.  (Walsham, 1993,  s 52; egen 
översättning) 

 
Bakgrunden till ramverket (analysmodellen) bygger därmed på författarens inledande identifiering av 
organisatorisk  förändring  som  en  ytterst  viktig  aspekt  i  förståelsen  kring  bakgrunden  till  politiskt 
agerande  samt  hur  kulturella  attityder  och  värderingar  bibehålls  och  förändras  över  tiden.  Syftet 
definieras genom att författaren uppfattar tydliga brister i tidigare forskning kring IS med hänsyn till 
förändringsprocessen och dess kopplingar till  intraorganisatoriska och bredare kontexter (Walsham, 
1993). Utifrån denna beskrivning definieras modellen ytterligare och beskrivs som att den: ”[...] berör 
såväl den organisatoriska förändringens kontext och process som dess  innehåll.” (Walsham, 1993, s 
52; egen översättning) Nedanstående  illustration representerar min tolkning av modellens framväxt 
med hänsyn till ämnesmässiga relateringar och progression samt dess slutliga syntes (figur 4). 
 
 

 

Figur 4. Analysmodellens framväxt 

Källa: Egen figur efter Walsham (1993) 

 
Det  första  steget  som beskrivs  av Walsham  är  skapandet  av  en bas  för  (1) analys av  kontext och 
process  vilken  kommer  att baseras på  strategisk  förändring  inom organisationer.  I  steg  två  vidgas 
området  till  att  även  gälla  analys  av  (2)  kontext  och  process  inom  informatik.  I  steg  tre 
konceptualiseras (3) sammanlänkning kontext och process med hjälp av tidigare beskrivna ST vilken i 
steg  fyra  överförs  till  (4)  sammanlänkning  kontext  och  process  inom  informatik.  Det  sista  steget 
sammanför de  teoretiska  idéerna  i  form av en  syntetiserad  (5) analysmodell. Nedan  följer en mer 
detaljerad beskrivning av vad dessa olika steg  innefattar  i  fråga om antaganden och resonemang.  I 
detta skede skall även poängteras att jag antagit en interpretativ ansats gentemot Walshams (1993) 
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beskrivning av de olika stegen och att detta innefattar en viss konceptualisering till en övergripande 
beskrivningsnivå. 

2.4.1 Steg	1:	Analys	av	kontext	och	process	
Arbetet  utgår  ifrån  tidigare  forskning  som  innehåller  detaljerade  fallbeskrivningar  vilka  tidigare 
använts som utgångspunkt för studier inom områden som ledarskap och management av strategiska 
förändringar  (Pettigrew, 1987; Pettigrew 1990). Walsham  (1993) beskriver att en  viktig aspekt  vid 
valet av arbete som utgångspunkt är att det innehåller perspektiv på förändringens kontext, process 
samt  innehåll  eftersom  författaren  menar  att  organisatoriska  förändringar  inte  kan  ses  som 
fristående händelser  i  vare  sig  tid och  rum; de  är omöjliga  att  skilja  från  interorganisatoriska och 
bredare kontexter. Pettigrew (1987) beskriver vad som benämns som nyckelaspekter för kontextuell 
analys  vilka  innefattar  identifiering  av  analysnivåer på både horisontella och  vertikala nivåer. Den 
vertikala dimensionen studerar fenomen  i olika sociala kontexter och den horisontella dimensionen 
studerar  fenomen ur ett  tidsperspektiv  (historiskt, nutid och  framtid). En  kontextuell analys enligt 
denna grund har  följaktligen  följande  fyra huvudegenskaper:  (1) en uppsättning  tydligt definierade 
analysnivåer, (2) en beskrivning av de processer som skall undersökas, (3) en underliggande modell 
av mänskligt handlande samt (4) beskrivna kopplingar mellan kontext och process (Pettigrew, 1987). 

2.4.2 Steg	2:	Kontext	och	process	inom	informatik	
Enligt Walsham  (1993)  är  den  kontextuella  ansatsens  styrka,  det  vill  säga  teori  som  fokuserar  på 
kontextens betydelse, att den betonar kontexter på  flera nivåer och på sammanlänkningen mellan 
process  och  kontext.  I  detta  steg  väljer  författaren  att  relatera  till  teori  inom  informatiken  som 
studerar  kontexters  betydelse.  Dessa modeller  tar  hänsyn  till  de  sociala  relationer  som  existerar 
mellan  personer  som  berörs  av  systemet,  systemets  infrastruktur  samt  organisationens  historik 
gällande utveckling av  liknande system  (ibid.).  I detta steg nämner även Walsham  (1993) en annan 
teorikälla i form av Kling & Iacono (1989) som studerar organisatoriska kontexter av IS ur ett bredare 
perspektiv. 

2.4.3 Steg	3:	Sammanlänkning	kontext	och	process	
För  att  länka  samman  kontext  och  process  i  sociala  system  använder  sig Walsham  (1993)  av  ST 
(avsnitt 2.3) och vänder sig även till källor inom managementforskningen där denna teori kommit att 
användas. Motivet beskrivs som att STs syn på hur aktörer och handlingar kan kopplas samman kan 
överföras  till  diskussionen  kring  process  och  kontext.  Därefter  går  Walsham  (1993)  vidare  och 
undersöker  i vilken utsträckning ST har kommit  till användning  inom managementforskningen och 
refererar till Riley (1983) som använder ST för att undersöka politisk kultur. Även om Riley (1983) inte 
beskriver hur kopplingarna mellan handlingar (process) och social struktur  (kontext) förändras över 
tid betecknar Walsham (1993) detta arbete som en viktig illustration av STs användning som ett sätt 
att konceptualisera länkarna mellan handling och struktur.  
 
Ett annat område där ST använts är  redovisning  (Roberts, 1990 samt Macintosh & Scapens, 1990). 
Roberts (1990) använder ST på ett mycket implicit sätt men visar på hur sociala strukturer förändras 
över  tid  vilket  är  en  dimension  som  saknas  hos  Riley  (1983).  Macintosh  &  Scapens  (1990) 
konceptualiserar bokföringssystem på ett sätt så att dessa egenskaper  (STs modaliteter) passar  in  i 
teorins dimensioner. Den ovanstående beskrivningen av de källor Walsham (1993) väljer att studera 
för att finna exempel på hur sammankoppling av process och kontext kan ske med hjälp av STs syn på 
aktörer  och  handlingar  anser  jag  visa  på  att  även  om  det  identifieras mer  eller mindre  tydliga 
exempel på den eftersökta teorins användning, så kan forskaren bilda sig en sammantagen bild över 
hur  applicerbar  teorin  är  i  olika  vetenskapliga  kontexter.  Olika  typer  av  exempel  på 
konceptualiseringar  ser  jag  även  som  värdefulla  att  identifiera  i  detta  sammanhang  eftersom  det 
handlar om att överföra teori från ett forskningsfält till ett annat.  
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2.4.4 Steg	4:	Sammanlänkning	kontext	och	process	inom	informatik	
Den viktigaste  insikten Walsham  (1993)  tar med  sig  till detta  steg är att ST erbjuder ett  teoretiskt 
stöd för sammanlänkningen av kontext och process. Genom att anlägga ett ST‐perspektiv kan IS ses 
som ett uttryck  för  tolkande scheman, möjliggörande av koordination och kontroll samt  inbäddade 
normer. De är därmed involverade i sammanlänkningen av social handling och struktur och genom IS 
användning  påverkas  därmed  olika  aspekter  av  den  sociala  strukturen  (Walsham,  1993).  Barley 
(1986) är ett exempel på en  studie  som använder  sig av  struktureringsteorin  för att analysera hur 
aktörers handlingar och  institutionaliserade aspekter påverkar varandra över tid.  I denna studie får 
införandet av  identisk teknik  i två olika fall ytterst olika utfall vilket härleds till skillnaderna  i sociala 
processer  och  struktur  (Barley,  1986).  För  att  finna  ytterligare  exempel  på  STs  användning  inom 
informatiken vänder sig Walsham (1993) till Orlikowski & Robey (1991) som använder sig av ST för att 
söka förståelse kring IS roll med hänsyn till struktureringen av organisationer. Tekniken ses här som 
både  konstruerad  av,  samt  även  ett medel  för mänsklig handling och besitter  även  institutionella 
egenskaper som både möjliggör och begränsar mänsklig handling (Orlikowski & Robey, 1991). 

2.4.5 Steg	5:	Analysmodell	
I detta  steg  sammanförs de olika  teoretiska  ansatser  som beskrivits  tidigare och  syntetiseras  i  en 
bredare modell  för  analys  i  syfte  att  skapa  en  bas  för  förståelsen  för  organisatorisk  förändring 
kopplad  till  IS. Modellens  identifierade nyckelkomponenter  kommer  att  i  korthet beskrivas nedan 
(tabell 3).  

Tabell 3. Nyckelkomponenter och associerade konceptuella element. 

Källa: Walsham (1993, s 69; egen översättning) 

Nyckelkomponent 
 

Associerade konceptuella element 

Innehåll 
 

Organisation   ‐ produkter/processer/system 
IS   ‐ hårdvara/mjukvara/system 
 

Social kontext 
 

Sociala relationer/infrastruktur/historik 
Flernivåkontexter 
 

Social process 
 

Kultur   ‐ subkulturer/multipla meningar 
Politik   ‐ kontroll och autonomitet/moral 
 

Koppling (kontext/process) 
 

Struktureringsteori   ‐ dualitet av handling och struktur 
 
IS och modaliteter   ‐ tolkningsscheman 
  ‐ koordinering och kontroll 
  ‐ inkapslade normer 
 

 
 
Innehållet  i varje organisatorisk förändring som kan koppas till IS är viktigt  i detta sammanhang och 
detta kan innefatta förändringar av produkter, processer och system med motsvarande förändringar 
i IS med hänsyn till hårdvara, mjukvara eller annan relaterad teknik. Betydelsen av social kontext kan 
ses kopplat till sociala relationer mellan aktörer som berörs av systemet, den sociala infrastrukturen 
som behövs  för  att  stödja  systemet  samt  tidigare  åtaganden med  koppling  till  IS.  Social  process  i 
detta sammanhang  innebär att organisationsförändringen som kopplas  till  IS betraktas både ur ett 
kulturellt och politiskt perspektiv. Det kulturella perspektivet kan ses som koppat till hur subkulturer 
underhålls och utvecklas och hur olika subkulturer interagerar med varandra samt de olika meningar 
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som  olika  grupper  tilldelar  samma  händelser  och  handlingar.  Det  politiska  perspektivet  av 
organisatorisk förändring betonar att ett  IS är  involverat  i processer av kontroll och dominans, som 
involverat  i moraliska frågor kring arbetskvalitet och som en verktyg  i hanteringen av balans mellan 
organisationers  autonomitet och  kontroll. Den  sista nyckelkomponenten  är  koppling mellan  social 
kontext och social process där ST används för att konceptualisera denna koppling.  IS ses som djupt 
involverade  i  de  modaliteter  som  länkar  samman  social  kontext  och  social  process  i  samtida 
organisationer och besitter  tolkningsscheman, mekanismer  för  koordinering och  kontroll  samt har 
inkapslade  normer  (jfr  figur  3,  s  14).  IS  skapas  utifrån  de  sociala  processer  som  förekommer  i 
organisationer och genom detta så antingen förstärks eller förändras dessa strukturer. 

2.4.6 Analysmodell	‐	konceptualisering	via	frågeställningar	
För att ytterligare förklara de grundantaganden som jag upplever finnas bakom de beskrivna stegen i 
modellens  framväxt  har  jag  valt  att  skapa  en  konceptualiserad  version  av  figuren  över  de  olika 
stegens progression (figur 5). Syftet är att  lyfta beskrivningen till en mer generell nivå för att belysa 
de  olika  kunskapsgenererande  stegen  i  föreliggande  arbete  och  därmed  ge  läsaren  en  bättre 
förståelse för modellens framväxt. Denna tolkade modell har jag valt att ge namnet Analysmodellens 
framväxt genom frågeställningar: 
 
 

 

Figur 5. Analysmodellens framväxt genom frågeställningar.  

Källa: Egen figur efter Walsham (1993) 

 
 
Det första steget (1) består i att forskaren utgår ifrån sitt studiefokus och genom efterforskningar, till 
exempel litteraturstudier och sökningar, söker klargöra om detta specifika område studerats i någon 
annan vetenskaplig domän. Bakom denna frågeställning finns därmed ett implicit beslut att forskaren 
är i behov av att relatera till en teoribildning som inte återfinns inom det aktuella forskningsfältet. I 
den tidigare exemplifieringen kan detta relateras till Walshams  (1993)  inledande konstaterande att 
aspekterna  av organisatoriska  förändringar  kopplat  till  IS  inte har belysts  i  tillräcklig mån och han 
definierar  därmed  något  som  skulle  kunna  betecknas  som  en  brist  i  gällande  kunskap  inom 
forskningsfältet (informatiken). Detta antagande befästs även genom att författaren söker och finner 
stöd  sina  grundantaganden  inom  organisationsteorin  (Walsham,  1993).  I  steg  (2)  är  den  centrala 
frågan  hur  de  återfunna  teorierna  skall  överföras  till  det  egna  studieområdet  och  som  tidigare 
exemplifiering visar på  finns det här möjlighet att  låta  studiens utvalda kategorier  styra  sökandet. 
Under steg (3) fokuseras på själva sammankopplingen mellan modellens definierade huvudaspekter 
och  i exemplifieringen resulterar detta  i en relatering till ST.  Inför steg  (4) har därmed en teoretisk 
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grund  för  sammankopplingen mellan  analyskategorierna  fastställs och  forskaren  söker nu  stöd  för 
denna  inom  det  aktuella  området  i  syfte  att  konceptualisera  kopplingen  i  enlighet  med  det 
framväxande  modellen.  Under  arbetets  avslutande  steg  (5)  finns  därmed  förutsättningarna  att 
definiera  analyskategorierna  i  syntes  och  beskriva  hur  de  sammankopplas  på  en  lämplig 
konceptualiserad nivå (tabell 3, s 17). 

2.5 Forskning	kring	elektronisk	identifiering	
För  att  bredda  detta  kapitels  teoretiska  grund  väljer  jag  att  som  avslutning  kortfattat  presentera 
några exempel på forskningsansatser som kan sägas ha tydligare kopplingar till studiens huvudfokus 
(e‐legitimationer).  Av  skäl  som  beskrivits  tidigare  (avsnitt  1.3)  har  dock  den  föreliggande 
litteratursökningen genomförts utifrån begreppen identifiering (identification) och identitet (identity) 
eftersom e‐legitima‐tionsbegreppet saknar direkt motsvarighet på ett internationellt plan. 

2.5.1 Journaler	och	konferenser	
European Journal of Information Systems (EJIS, 2010) beskriver att forskning kring  identitetens roll  i 
organisationer har ökat på senare år. Lyon (2009) betonar exempelvis att ämnet kan innehålla både 
de  tekniska  aspekterna  av  identifikation  och  sociala  aspekter  av  organisatorisk  och  personlig 
identitet. EJIS har tidigare publicerat flera artiklar inom dessa områden på senare år. Som exempel på 
artiklar  kring  identifikation  nämns  Bose  et  al.  (2009),  Seltsikas & O’Keefe  (2010)  samt Whitley & 
Hosein (2008) medan organisatorisk och personlig identitet behandlats av Adam et al. (2006), Erat et 
al.  (2006), Gal et  al.  (2008)  samt Kotlarsky & Oshri  (2005).  EJIS  arbetar  i  skrivande  stund med en 
specialnummer  kring  IS,  identitet  och  identifikation  och  detta  nummer  av  journalen  planeras  till 
slutet av 2011 alternativt början av 2012 (EJIS, 2010). En sökning  i  journalerna  Information Systems 
Journal  (ISJ),  Information Systems Research  (ISR) samt Management  Information Systems Quarterly 
(MIS  Quarterly)  med  nyckelorden  identity  (identitet)  respektive  identification  (identifikation) 
renderar  inga  träffar  som  på  titelnivå  skulle  kunna  relateras  till  antingen  tekniska  eller 
sociala/organisatoriska aspekter av identitet eller identifiering. 
 
I European Conference on Information Systems (ECIS), den årliga europeiska konferensen inom IS/IT, 
har områdena  identitet och  identifikation behandlats  i  ett  flertal  artiklar.  Kjærgaard & Gal  (2009) 
beskriver  identitetens  roll  i  organisationer  genom  att  studera  i  vilken  utsträckning  detta  koncept 
förekommer i sex framstående IS journaler. Författarna slår fast att konceptet kring identitetens roll 
knappt  förekommer  bland  forskare  inom  IS‐området  (informatik)  vilket  de  menar  är  ett  missat 
tillfälle. Därmed förespråkas ett ökad beforskande kring identitetskonceptet inom informatiken med 
syfte  att  berika  och  diversifiera  områdets  konceptuella  diskurs.  Det  är  ett  slående  faktum  att 
Kjærgaard & Gals (2009) genomsökning på nyckelordet  identity gav ett resultat på 395 artiklar men 
efter vidare studier visade det sig att endast ett ytterst fåtal av dessa (11 st) direkt kunde kopplas till 
det föreslagna forskningsområdet det vill säga  identitetskoncept  inom  informatik (Kjærgaard & Gal, 
2009). Breward et al.  (2009) beskriver användandet av biometri, det vill säga  tekniker  för att mäta 
delar  av  kroppen  elektroniskt  i  identifieringssyfte,  för  att  förhindra  brott  och  identitetsstölder. 
Studien  fokuserar  på  användaracceptansen  av  biometriska  identifieringsmetoder  inom  den 
finansiella  sektorn  där  en  empirisk  utvärderingsmodell  för  detta  ändamål  föreslås  och  valideras. 
Jamieson et al. (2008) presenterar ett konceptuellt ramverk för identitetsbedrägeriprofilering, det vill 
säga  framtagandet  av  gärningsmannaprofiler  för  identitetsbedrägerier.  Författarna  presenterar 
definitioner, en klassificeringstaxonomi samt ett konceptuellt ramverk och den föreslagna nyttan ses 
inom  brottsbekämpning,  organisationer  samt  andra myndigheter  för  att  avskräcka,  upptäcka  och 
förebygga brott (Jamieson et al., 2008). 
 
Fuchs  &  Pernul  (2008)  studerar  hantering  av  användares  identiteter  inom  organisationer  och 
beskriver  detta  som  ett  växande  område  och  att  introducerandet  av  roller  i  detta  sammanhang 
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medför en  förenklad hantering. Eftersom många organisationer  saknar kunskap och erfarenhet av 
rollbaserad  identitetshantering  presenterar  författarna  en  modell  vilken  syftar  till  att  ge  ökad 
förståelse  och  förenklat  skapande  och  hantering  av  rollbaserade  system  (Fuchs &  Pernul,  2008). 
Whitley & Hosein (2007) förespråkar forskare  inom  informatikområdet att deltaga  i policyskapande 
processer  (policy  engagement  processes)  och  för  att  illustrera  detta  används  analys  av  ett 
myndighetsförslag  i  Storbritannien  för  användandet  av  biometriska  identitetskort.  Satchell  et  al. 
(2006)  studerar hur  federationsbaserade  identitetshanteringssystem  uppfattas  av  användare.  Som 
resultat beskriver  författarna att dessa  typer av  lösningar kan  leda  till bristande  tillit och ovilja att 
lämna  ifrån  sig  information  eftersom  den  tekniska  lösningen  saknar  transparens  gentemot 
användaren  (Satchell  et  al.,  2006).  Beynon‐Davies  (2005)  använder  det  föreslagna  nationella 
identitetskortet  i Storbritannien som empirisk grund för att undersöka området  identitetshantering. 
Författarna  beskriver  att  lösningen  medför  många  potentiella  fördelar  för  individer  och 
organisationer men medför även stora utmaningar med hänsyn till datasäkerhet,  integritet och tillit 
(Beynon‐Davies, 2005). 

2.5.2 Forskningsinitiativ	inom	EU	
Future of Identity in the Information Society (FIDIS) är ett nätverk (Network of Excellence) som stöds 
av EU  inom  ramarna  för 6th Framework Programme  for Research and Technological Development. 
Målet  för detta nätverk är att verka  för  integrering av europeisk  forskning  inom  följande områden 
(FIDIS, 2010): 
 

 Identitet och identifikation 

 Interoperabilitet för legitimationer och koncept 

 Identitetsstöld, intrång och säkerhet 

 Profilering och kriminaltekniska implikationer 

 
FIDIS vision är att utveckla bättre förståelse kring hur lämpliga identifikationer och hantering av dessa 
kan medverka till ett rättvisare europeiskt informationssamhälle (FIDIS, 2010). FIDIS har även grundat 
journalen Identity in the Information Society (IDIS) vilket är en publikation som sammanför akademisk 
forskning inom olika områden och aspekter av identitet i informationssamhället (IDIS, 2010). 

2.5.3 IDIS	
Halperin &  Backhouse  (2008)  beskriver  att många  olika  vetenskapliga  områden,  som  till  exempel 
teknik  och  samhällsvetenskap,  bidrar  till  forskningen  kring  identitet.  Författarna  försöker  ge  en 
övergripande bild över  forskningsområdet och beskriver dess utveckling  samt hur olika bidrag kan 
relateras  till  varandra.  Syftet med denna  sammanställning  är  att  skapa debatt och diskussion och 
författarna  förespråkar  kriticism, utveckling och  förbättring  (Halperin & Backhouse, 2008). Nabeth 
(2006) beskriver att den digitala identiteten är ett typiskt exempel på ett område som genomkorsas 
av  olika  forskningsdiscipliner  och  kräver  insatser  från många  olika  aktörer.  Författaren menar  att 
denna multidisciplinära ansats motiveras och bekräftas av verkligheten som påvisar att lösningar från 
en  enskild  disciplin  eller  grupp  av  aktörer  inte  tycks  fungera  (Nabeth,  2006).  Rissanen  (2010) 
beskriver  införandet och spridningen av det  finska elektroniska  identitetskortet  (FINEID) som utges 
till  finska  medborgare  från  18  års  ålder.  Det  historiska  arbetet  beskrivs  såväl  som  inblandande 
aktörer, hinder samt en  jämförelse med andra  länders  liknande  initiativ  (Rissanen, 2010). Barnard‐
Wills & Ashenden (2010) söker förståelse kring bakomliggande strategier och metoder med hänsyn 
till  hantering  av  elektronisk  identifiering  inom myndigheter  och  offentlig  sektor  i  Storbritannien. 
Studien använder sig av en kommunikationsteoretisk och diskursiv forskningsansats och fokuserar på 
samlingar  av  offentliga  och  privata  aktörer,  individens  roll  samt  potentiella  fallgropar  i  olika 
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åtaganden  (Barnard‐Wills  &  Ashenden,  2010).  Kubicek  (2010)  beskriver  ett  jämförande 
samarbetsprojekt  kring  införandet  av  nationella  identitetshanteringssystem  (electronic  Identiy 
Management  System,  eIDMS)  inom  EUs  medlemsländer.  Studien  fokuserar  på  övergången  till 
nationell identitetshantering och har genomförts i åtta europeiska länder (Kubicek, 2010). Kubicek & 
Noack (2010) bygger vidare på studien av eIDMS och jämför likheter samt skillnader mellan fyra olika 
nationella  eIDMS  och  fokuserar  på  hur  skillnader mellan  dessa  kan  uppfattas  som  sociotekniska 
system  med  hänsyn  till  de  olika  identitetens  olika  artefakter  samt  processer  för  bland  annat 
distribuering och personalisering. Skillnader mellan olika vägval  jämförs och analyseras med särskilt 
fokus  på  policies  och maktstrukturer.  Slutligen  jämförs  spridning  och  användning  av  eID.  Studien 
använder sig av grounded theory och förklaringarna presenteras i form av generaliseringar utifrån de 
fyra fallen (Kubicek & Noack, 2010).  
 
Hoff &  Hoff  (2010)  försöker  finna  förklaringen  till  varför  det  inte  finns  någon  kvalificerad  digital 
signatur än i Danmark vilken definierats av EU:s eSignatures Directive. Vidare söks även anledningen 
till varför Danmark  inte har någon nationell  lösning för eID trots att  landet som sådant anses ha en 
hög  e‐readiness  inom  e‐förvaltning  jämfört med  andra  nationer.  Svaren  söks  genom  att  jämföra 
tekniska, organisatoriska och rättsliga dimensioner av eID  i Danmark  jämfört med andra europeiska 
länder. Författarna menar att svaret ligger i osäkerhet gällande säkerhet och integritet (privacy), brist 
på koordinering inom förvaltning samt brist på samarbete mellan offentlig och privat sektor (Hoff & 
Hoff, 2010). Grönlund (2010) presenterar en överblick samt ett framtidsperspektiv på utvecklingen av 
elektroniska  identiteter  och  dessas  hantering  i  Sverige.  Arbetet  baseras  bland  annat  på  officiella 
policydokument,  expertutlåtanden  samt  kommentarer  från myndigheter  och  oberoende  experter. 
Framtidsperspektivet baseras på den  svenska E‐delegationens utredning och  författaren menar att 
denna  är  ett  stort  steg  i  riktningen  mot  att  etablera  den  elektroniska  identifikationen  i 
myndigheternas e‐tjänsteprogram (Grönlund, 2010). 
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3 Studiens	genomförande	
 
I detta kapitel avser  jag beskriva den väg  jag valt för studiens genomförande vilket kan ses som en 
beskrivning av den karta jag valt att navigera utifrån under den vetenskapliga processen. I de fall jag 
ställts inför vägskäl, det vill säga varit tvungen att göra aktiva val i fråga om olika forskningsmetoder, 
kommer jag kortfattat att även beskriva de vägar jag inte valt för att bidra till en så hög transparens 
som möjligt. 

3.1 Om	forskning	
Inom den akademiska världen kan  forskning betecknas  som  sökandet efter kunskap och  förståelse 
inom  ett  specifikt  område,  det  vill  säga  den  kreativa  process  som  finns  bakom  skapandet  av  ny 
förståelse och kunskap (Myers, 2009). Vanligtvis  innehåller forskning undersökande aspekter  i syfte 
att samla  in empiriskt material för vidare analys, abstraktion och konceptualisering. Det är även ett 
kännetecken  att  denna  insamling  sker  av  personer  som  innehar  en  specialistkunskap  inom  det 
aktuella ämnet samt dess teorier och metodik (Myers, 2009) samt att resultatet av forskningen kan 
bidra  till  det  aktuella  forskningssamhället  samt  praktiken.  Eftersom  forskningen  kan  ses  som  en 
ständigt pågående  inkrementell process  leder detta till att forskningsområden utvecklas över tiden. 
Denna process, som syftar till förbättrad och fördjupad förståelse kring utvalda fenomen, kan dock 
komma  att  omvärderas  när  ny  kunskap  nås  som  på  något  sätt  förändrar  den  gängse  synen  som 
historiskt existerat inom vetenskapsområdet. Dessa mer omvälvande förändringar benämns ofta för 
paradigmskiften  eftersom  de  på  något  sätt  förändrar  synen  på  de  tidigare  grundläggande 
antaganden som tidigare existerat inom forskningsområdet (avsnitt 3.5). Som forskare är det mycket 
viktigt att aktivt reflektera över de metoder och ansatser som används för att öka möjligheterna att 
göra rätt val och hantera uppkomna problem på lämpligt sätt (Gustavsson, 2004).  

3.2 Vad	kännetecknar	god	forskning?	
Som senare kommer beskrivas i detta kapitel är detta arbete ett exempel på en kvalitativ studie och 
det kan därmed vara intressant att inledningsvis försöka beskriva min uppfattning om hur denna typ 
av  forskning bäst bedrivs  för  att nå  ett positivt  resultat. Det  finns många olika uppfattningar och 
beskrivningar kring vad som kan sägas stipulera kvalitet inom kvalitativ forskning men jag har valt att 
framhålla Corbin & Strauss (2008) beskrivning av följande karaktäristika som kännetecknade för god 
kvalitativ forskning: 
 

 Humanistisk läggning 

 Nyfikenhet 

 Kreativitet och fantasi 

 Känsla för logik 

 Förmåga att känna igen mångfald såväl som regelbundenhet 

 Vilja att ta risker 

 Förmåga att leva med tvetydighet 

 Förmåga att överkomma hinder och problem 

 Att acceptera sig själv som forskningsinstrument 

 Självförtroende och förmåga att se arbetets värde 
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Dessa  egenskaper  upplever  jag  stämmer  mycket  väl  överens  med  mitt  eget  intresse  och 
grundläggande värderingar  inför denna typ av  forskningsarbete. Eftersom den  föreliggande studien 
till  stor  del  fokuserar  på  människors  uppfattningar  och  sociala  kontexter  upplever  jag  att  en 
humanistisk  läggning och ett genuint  intresse  för de mänskliga aspekterna är att yttersta vikt. Det 
handlar även om en förståelse för människans mycket komplexa natur samt en stor nyfikenhet kring 
vad  som påverkar oss och hur vi påverkar vår omgivning. Vidare är kreativitet och  fantasi mycket 
viktiga aspekter både för att göra själva framställningsarbetet mer stimulerande samt framförallt för 
att öka möjligheterna att presentera ett  intressant resultat  för  läsaren. För att skapa en nyanserad 
framställning är det även viktigt att kunna känna igen och ta vara på mångfald samt regelbundenhet 
och  finns  det  en  vilja  hos  forskaren  att  försöka  beträda  ny mark  är  även  en  vilja  att  ta  risker  en 
utmärkande egenskap. Eftersom det inom den kvalitativa tolkande forskningen inte finns några enkla 
allmängiltiga sanningar  i positivistisk anda och kommer därmed forskaren med största möjlighet att 
tvingas  leva med  visst mått  av  tvetydighet.  Själva  förmågan  att  överkomma  hinder  och  problem 
upplever  jag  som  en mycket  viktig  egenskap  i  detta  sammanhang  och  då  särskilt  när man  som 
forskare möjligen  färdas på en  stig  som  inte utforskats  i  särskilt hög grad  tidigare. Själva arbetets 
grund bygger även på att man hyser ett gott självförtroende och accepterar sin egen roll även om en 
hel del tvivel hopas under resan. 

3.3 Teorins	roll	
Patel & Davidson (2003) beskriver forskarens uppgift som att koppla samman teori och verklighet och 
denna  relation brukar vanligtvis beskrivas genom begreppen deduktion,  induktion  samt abduktion. 
Dessa begrepp används för att beskriva i vilken mån befintlig teori vägleder forskningen och där den 
deduktiva  ansatsen  syftar  till  att  finna  bekräftelse  för  teorin  är  den  rent  induktiva  ansatsen  ett 
upptäckandets väg där fenomen studeras och teori bildas utan att forskaren på förhand bestämt sig 
för en viss teorimässig förankring. Den abduktiva ansatsen kombinerar de två föregående ansatserna 
och kan därmed  sägas vara ett  sätt att bedriva  forskning där  teori och empiri  i växelverkan driver 
arbetet framåt, det vill säga teorin utvecklas successivt genom att testas empiriskt (Patel & Davidson, 
2003). Även om det föreliggande arbetet inte syftar till att skapa ny teori inom området så upplever 
jag  det  ändå  som  relevant  att,  utifrån  ovanstående  begrepp,  beskriva  mitt  förhållningssätt  till 
existerande teori under arbetets progression. Således beskriver Robey et al. (2002) att valet av teori 
kan göras a priori eller vara ett resultat av analys av insamlade data och Walsham (1995) betecknar 
teorins roll inom allt forskningsarbete, oavsett område, som en nyckelfråga.  
 
Eftersom  begreppen  induktion,  deduktion  och  abduktion  i  sin  ursprungsbetydelse,  som  ovan 
beskrivits,  syftar  till aktiv  teoribildning  vilket  inte  skall  ses  som  syftet med denna  studie  väljer  jag 
istället att vända mig till Eisenhardt (1989) som beskriver följande tre olika användningsansatser med 
hänsyn till teorianvändning inom forskning: (1) som en guide till design och datainsamling, (2) som en 
del  av  den  iterativa  processen  av  datainsamling  och  analys  samt  (3)  som  en  slutlig  produkt  av 
forskningen. Utifrån denna beskrivning upplever jag att teorins roll i detta arbete främst har spelat en 
mycket  viktig  roll  både  som  guide  och  vägvisare  samt  som  ett  stöd  och  verktyg  för  analys  och 
diskussion.  Jag  har  därmed  valt  att  använda  mig  av  Eisenhardts  (1989)  första  två  teoretiska 
användningsansatser, det vill  säga  jag använder  teorin  som guide och  stöd  i design, datainsamling 
och analys, där  IS/IT  i  form  av e‐legitimationen  sätts  i ett  större  kontextuellt och  transdisciplinärt 
sammanhang vilket är kännetecknande för  informatiken (avsnitt 2.1.1). Jag upplever även att detta 
arbete  kan  ses  som ett exempel på  strävandet efter en  sorts  intellektuell ordning  (Galliers, 2003) 
genom  överblick  och  kontextuellt  förståelseskapande  (jfr  Halperin  &  Backhouse,  2008)  inom  ett 
område  som  för  närvarande  står  inför  stora  tekniska  förändringar  vilket  även  kan  ses  som  av  de 
tydliga drivkrafterna inom informatikämnet (Galliers, 2003). 
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3.4 Hermeneutiken	
Hermeneutiken, det  vill  säga  tolkningsläran, handlar om  att  skapa  förståelse  kring människor och 
deras handlingar och denna  tolkning bygger på  introspektion  (självinsikt) och empati  (inkännande). 
Den hermeneutiska  tolkningen  kan  även  avse  resultatet  av människors handlingar  i  form  av olika 
typer av artefakter som böcker och skrifter (Thurén, 2007). Vidare beskriver författaren följande två 
problem  när  det  kommer  till  den  hermeneutiska  ansatsen:  (1)  projektion,  det  oreflekterade 
antagandet att andra människor har samma upplevelse av världen som mig själv samt  (2) kontext, 
betydelsen av att sätta tolkningen i rätt sammanhang. En positivistisk kritiker skulle kunna hävda att 
den  hermeneutiska  tolkningen  enbart  gäller  i  kontexten  (sammanhanget)  där  den  upptäcktes. 
Hermeneutiken betecknar  förståelsen  som kunskapskälla och  tolkningen  i  sammanhanget kan dels 
sägas vara av konkret art, det vill säga tolkningen av konkreta händelser, samt av mer abstrakt art, till 
exempel  av  förnimmelser  och  upplevelser.  Författaren menar  att  det  inte  bara  handlar  om  hur 
verkligheten beskrivs  i  text och bilder utan  att bakomliggande  värderingar  även  är  intressanta  för 
tolkningen. För att klargöra detta föreslår Thurén (2007) att den som utför tolkningen bestämmer sig 
för vad som är av  intresse. I fråga om en text kan det därmed röra sig om att bestämma sig för om 
det  är  författarens  avsikt,  läsarens  tolkning  eller  texten  i  sig  som  är  av  intresse? Hermeneutiken 
handlar om inkännande och förståelse snarare än att söka förklaringen till studerade fenomen vilket i 
sig  inte är en helt oproblematisk process eftersom denna  intersubjektivitet påverkas av värderingar 
och förförståelse hos den som tolkar samt i vilken kontext denna tolkning sker (Thurén, 2007). 
 
Hermeneutiken  betonar  förståelse  och  tolkning  (Bernstein,  1983),  det  vill  säga  det  omätbara 
(Ödman,  2004),  och  dess  framväxt  kan  spåras  till  den  grundläggande  motsättningen  mellan 
naturvetenskapen  och  humanismen  och  den  rådande  synen  på  1800‐talet  om  dessa  områdens 
olikheter  och  behov  av  olika  metoder  (Bernstein,  1983).  På  ett  epistemologiskt  plan  kan 
hermeneutiken,  i  likhet  med  kritisk  teori,  sägas  försöka  visa  på  de  objektiva  metodernas 
begränsningar genom att betona en annan  typ av diskurs, det vill  säga  förståelse  istället  för kritik 
(Mendelson, 1979). Ödman  (2004) beskriver att hermeneutikens huvudsyfte är att skapa  förståelse 
med  tolkningen som kunskapsform. Möjliga  innebörder hos studieobjekten eftersöks via studier av 
texter, språk, handlingar samt andra kontextuella uttryck. Den språkliga tolkningen används  i första 
hand  för  att  förmedla  innebörder  och  meningssammanhang  och  hermeneutikens  främsta 
kunskapsform  är  därmed  tolkningen  (Ödman,  2004).  Vidare menar  Patel  &  Davidson  (2003)  att 
forskning  av  hermeneutisk  typ  har  tydliga  likheter  med  den  tidigare  beskrivna  abduktiva 
forskningsansatsen eftersom forskaren hela tiden förutsätts växla mellan fokus på helheten och dess 
ingående delar och mellan olika perspektiv och synvinklar under själva tolkningen. Dock är avsikten i 
detta sammanhang ej att producera allmängiltig  teori utan det kan ses som positivt att presentera 
olika tolkningar (Patel & Davidson, 2003). Något som även är viktigt att ha i åtanke när man bedriver 
forskning  inom den samhällsvetenskapliga skolan är att de data  som samlas  in genom  till exempel 
intervjuer redan strukturerats av de människor som delger  informationen. Denna aspekt, vanligtvis 
beskriven som dubbel hermeneutik (Myers, 2009), det vill att en dubbel tolkning föreligger, beskrivs 
enligt följande av Giddens (1993): 
 

Till  skillnad  från  naturvetenskapen  har  sociologin  en  subjekt‐subjektrelation  till  sitt 
forskningsfält;  det  handlar  om  en  förtolkad  värld;  konstruktionen  av  social  teori 
inbegriper  därmed  en  dubbel  hermeneutik  vars  parallell  inte  går  att  finna  någon 
annanstans. (Giddens, 1993, s 146; egen översättning) 

 
Detta faktum, som rent spontant kan verka mycket problematiserande eftersom det i sak handlar om 
hur flera tolkningsnivåer skall hanteras, ställer vissa specifika krav på forskaren vilket är något som 
berörs av bland annat Klein & Myers (1999). Författarna har valt att kategorisera denna förmåga som 
principen av multipla tolkningar och syftar till en förmåga och känslighet för att identifiera skillnader i 
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olika individers tolkningar med hänsyn till den narrativa kontexten (Klein & Myers, 1999). Enligt min 
åsikt handlar det därmed om att utveckla en  förmåga att  sätta  sig  in  i  respondentens kontext och 
begreppsbildning  för  att  eliminera  risken  för  eventuell  skevhet  på  grund  av  skiftande  bakgrund, 
erfarenheter, begreppsbildning  samt  tolkningsmönster mellan olika  individer.  I  kontexten av detta 
arbete  upplever  jag  denna  egenskap  som  mycket  viktig  eftersom  det  är  mycket  tydligt  att  det 
förekommer  olika  föreställningar  kring  e‐legitimationer  (kapitel  7)  samt  att  området  är  mycket 
komplext och innehåller många olika typer av organisatoriska implikationer. 

3.5 Vetenskapliga	paradigm	
En annan aspekt av påverkan på forskarens tolkning går givetvis att härleda till den forskningsmässiga 
domänen denna person  verkar utifrån. Paradigm  är ett begrepp  som  kommit  att  användas  i olika 
skiftande  sammanhang  (Thurén,  2007) men  inom  forskning  kan  en  betydelse  syfta  till  forskarens 
grundläggande  erfarenheter,  kunskaper,  värderingar  och  forskningssyn  som  tillsammans  styr 
forskningen  (Gummesson, 2004) genom att  till exempel påverka  forskarens  tolkningar av det  som 
identifieras. Thomas Kuhn är att beteckna som en framstående aktör när det kommer till att beskriva 
paradigms framväxt och betydelse för vetenskaplig forskning och hans verk The Structure of Scientific 
Revolutions (Kuhn, 1996), vilket utkom första gången i början av 1960‐talet, har fått brett genomslag 
och  kommit  att  tolkas  av  bland  andra  Törnebohm  (1978),  Bernstein  (1983)  samt  Thurén  (2007). 
Thurén  (2007), som väljer att knyta paradigmbegreppet närmare vetenskapsteorin  i sin  tolkning av 
Kuhns teorier, beskriver att forskaren alltid besitter förförståelse och tyst kunskap (till exempel Rolf, 
1995),  det  vill  säga  kunskap  som  inte  kan  uttryckas  i  ord,  och  att  denna  tysta  kunskap  hänger 
samman  och  bildar  paradigm  inom  vetenskapliga  områden.  Enligt  Thurén  (2007)  kan  paradigm 
således beskrivas som en sorts vetenskapliga tolkningsmönster som forskningen baseras på (ibid.).  
Sammantaget anser  jag att man skulle kunna sammanföra Gummessons (2004) och Thuréns (2007) 
beskrivningar  och  beteckna  paradigm  såsom:  Paradigm  som  grundläggande  förutsättning  för 
tolkning inom forskningsfältet. 
 
För att relatera diskussionen kring vetenskapliga paradigm till föreliggande arbete så upplever jag att 
en medvetenhet om dessa, det vill säga de vetenskapliga förutsättningar för tolkning, är av mycket 
stor betydelse när det kommer till sträva efter transparens i sitt vetenskapliga arbete. Det krävs även 
en  förmåga att beskriva dessa paradigm,  till exempel  i  förhållande  till  förekommande  teori,  för att 
tydliggöra arbetets  såväl explicita  som mer  implicita utgångspunkter och  tolkningsgrunder.  I detta 
arbete kan till exempel kapitel 2 ses som mitt försök att beskriva de teoretiska grunder  jag valt att 
utgå  ifrån.  Vidare  upplever  jag  det  även  som  viktigt  att  sammankoppla  forskarens  vetenskapliga 
paradigm med dennes mer personliga utgångspunkter  i fråga om förförståelse både av specifik och 
mer allmän karaktär inför området (avsnitt 3.6). Sammantaget torde dessa aspekter leda till en tydlig 
beskrivning av den kontext som studien utförs  inom samt medverka till en hög grad av transparens 
och även tydlighet för läsaren att följa de resonemang och diskussioner som förs.  
 

Min tolkning är därmed att det handlar om att frilägga sina tolkningar och antaganden 
som forskare; både i relation till sitt vetenskapliga perspektiv (paradigm) som till sitt mer 
personliga perspektiv (förförståelse). 

3.6 Om	förförståelse	

3.6.1 Förförståelsens	betydelse	
Jag  har  hittills  beskrivit  betydelsen  av  tolkningen  i  olika  sammanhang  av  vetenskapligt  arbete  av 
kvalitativ typ. Jag upplever det därmed även relevant att  i sammanhanget beskriva forskarens egna 
grundantaganden  på  det  personliga  planet  eftersom  dessa  även  aktivt  kommer  att  färga  det 
vetenskapliga  arbetet.  Gummesson  (1985)  beskriver  det  önskvärda  i  att  en  vetenskaplig  skrift 
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innehåller  explicita  beskrivningar  av  forskarens  personliga  värderingar,  referensram,  perspektiv  et 
cetera  och  dessa  aspekter  väljer  författaren  att  benämna  paradigm  (Gummesson,  1985).  Som 
tidigare beskrivits  kan begreppet paradigm ges olika betydelse och om den  tidigare beskrivningen 
kan  sägas  befinna  sig  på  det  vetenskapliga  planet  (avsnitt  3.5)  så  gör  jag  här  antagandet  att 
Gummesson  (1985)  syftar  till  paradigm  på  det  mer  personliga  planet,  det  vill  säga  nära 
sammankopplat med forskarens grundantaganden inför den studerade kontexten och dess fenomen. 
Detta brukar även benämnas som förförståelse och syfta till den explicita men även  implicita grund 
utifrån  vilken  kunskap  och  förståelse  utvecklas. Om  forskarens  förförståelse  ej medvetandegörs  i 
högre grad finns en uppenbar risk att den kan få en blockerande effekt eftersom forskaren då mer 
eller  mindre  omedvetet  följer  ett  visst  forskningsparadigm  med  dess  föreskrivna  teorier  och 
analysmodeller  (Gummesson, 1985).  Jag upplever att sådana problem aktivt kan motverkas genom 
att  inta  en  aktivt  kritisk  hållning  till  teori  och  analysmodeller  samt  ha  en  lyhördhet  inför  ny 
information  och  även  kunna  förändra  sitt paradigm om det  som  studeras  ger  anledning  till detta 
(Gummesson, 1985). Medvetandegörs  inte  förförståelsen hos  forskaren  finns en uppenbar  risk att 
denne  omedvetet  väljer  vilka  delar  som  uppfattas  (selektiv  perception)  eller  till  och med  starkt 
selektivt väljer ut vissa delar att studera (blockerande förförståelse) och risken kan då vara stor att 
tidigare  fördomar  eller  favoriserade  teorier  befästs  och  ytterst  viktiga  aspekter  i  sammanhanget 
därmed förbises (Gummesson, 1985). 

3.6.2 Min	förförståelse	
I enlighet med Gummessons (1985) önskan att explicitgöra forskarens förförståelse kommer jag här 
kortfattat att beskriva mina personliga värderingar, referensram samt perspektiv som jag upplever är 
relevanta  i kontexten av detta arbete. Min grundvärdering  i sig baseras på att  teknik aldrig kan ha 
något egenvärde utan att det är dess upplevda värde  i en mänsklig och organisatorisk kontext som 
kan mäta dess framgång. Min referensram bygger i huvudsak på mina erfarenheter från studier samt 
min  yrkesverksamma  tid  inom  IT‐sektorn.  Jag  har,  genom  praktiskt  arbete,  tydligt  fått  erfara  hur 
viktigt  det  är  att  tekniska  artefakter  av  olika  slag,  till  exempel  IS,  förstås  och  tolkas  via  sociala 
perspektiv där både den enskilda människan  (användare)  samt det organisatoriska  sammanhanget 
(verksamheten)  ges  åtminstone  lika  stor  betydelse  som  tekniska  aspekter  vid  utveckling  och 
införande. Jag har till och med fått erfara hur nya tekniskt fulländade system avvecklats på grund av 
att verksamhetens och användarnas behov och krav åsidosatts och jag kan därmed påstå att de icke‐
tekniska aspekterna är av mycket stor vikt för framgång vid utveckling, införande och användning av 
tekniska artefakter som till exempel IS. Mot denna bakgrund skulle man därmed kunna säga att  jag 
har ett tydligt icke‐tekniskt perspektiv på teknik, vilket jag hoppas skall genomsyra denna studie, men 
jag  är  samtidigt mycket  fascinerad  av  alla  nya  tekniska möjligheter  som  erbjuds  i  vårt moderna 
samhälle.  Jag upplever dock att  tekniken  i  sig kan uppfattas  som  relativt enkel; den utför bara de 
uppgifter den  förutsatts  att  göra. Det  är  först när  tekniken möter människor  i  verksamheter  som 
intressanta aspekter, möjligheter och frågeställningar uppstår. 
 

3.7 Den	kvalitativa	forskningen	
Den  kvalitativa  forskningen  söker  förståelse  kring  människor  och  dessas  agerande  i  specifika 
kontexter  (Myers,  2009)  vilket  är  aspekter  som  kan  uppfattas  som  svårmätbara  jämfört  med 
traditionell  kvantitativ  forskning.  Denna  forskningsansats  kan  därmed  ses  som  en  polaritet  till 
traditionell forskning inom den naturvetenskapliga skolan (positivism) som betonar kausala samband 
och  experimentellt  säkerställd  teoribildning  och  exakt  förutsägelse.  Inom  informatiken  har  den 
kvalitativa forskningen med tiden erhållit ökad acceptans (t ex Walsham, 2006) vilket kan ses som ett 
tydligt  behov  av  att  gå  bortom  den mer  objektivistiska  synen  på  kunskap  och  teoribildning  inom 
informatiken. Jag upplever att om forskare enbart studerar en verksamhet baserat på faktaliknande 
information, till exempel ekonomisk, finns en stor risk att många viktiga aspekter utelämnas och man 
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riskerar  att  råka  ut  för  den  så  kallade  isbergsmetaforen,  beskriven  av Gummesson  (2000). Denna 
illustrerar  en  organisation  som  ett  isberg  och  genom  att  enbart  studera  tydligt  synliga  aspekter 
(isbergets  topp  ovan  vatten,  10‐15%  av massan)  så  riskerar  en mycket  stor  del  av  andra  viktiga 
aspekter av förbises (isberget under vatten, 85‐90% av massan) (ibid.). Det står därmed klart att för 
att förstå de studerade fenomenen kopplade till människa, organisation och teknik, måste man även 
tala  med  de  berörda  människorna  (Myers,  2009)  och  det  är  i  förståelseskapandet  kring  dessa 
människors  utsagor  och  agerande  som  jag  upplever  att  den  kvalitativa  forskningen  har  positiva 
bidrag att tillföra. 
 
Forskning kan betecknas som den kreativa aktivitet som leder till ny förståelse och kunskap inom ett 
specifikt område (Myers, 2009) och eftersom bildandet av kunskap således är av central betydelse är 
det  relevant  för  forskaren  att  känna  olika  forskningsansatsers  epistemologiska  grund  (syn  på 
kunskap) vilka  i sig baseras på vetenskapliga paradigm (avsnitt 3.5). Myers (2009) beskriver att den 
kvalitativa forskningen kan vara positivistisk,  interpretativ eller kritisk vilket är en klassificering som 
baseras på Chua  (1986) samt Orlikowski & Baroudi  (1991). Den positivistiska forskningen kan sägas 
vara  i  linje  med  den  naturvetenskapliga  skolan  och  den  kritiska  ansatsen  söker  identifiera 
missförhållanden  i syfte att förändra. Den ansats som  jag upplever stämmer bäst överens med min 
egen  syn  på  hur  kunskap  bäst  utvecklas  inom  den  kvalitativa  forskningen  är  den  interpretativa 
ansatsen, vilken kan kopplas till hermeneutiken (avsnitt 3.4), och därmed uppfattas förståelsen som 
den främsta källan till kunskap (Thurén, 2007). Ovanstående klassificering har dock blivit föremål för 
diskussion  som  kan  liknas  den  som  förekommit  gällande  informatikens  inriktning  när  det  gäller 
områdesmässig enighet kontra pluralitet  (mångfald)  inom  forskningsområdet  (jfr  t ex med Galliers, 
2003 kontra Benbasat & Zmud, 2003).  
 
Den  kvalitativa  forskningen  studerar  människors  agerande  och  artikulerande  i  syfte  att  hjälpa 
forskaren att förstå olika sociala och kulturella kontexter i vilka människor lever och verkar. Ansatsen 
fokuserar på att  söka  förståelse kring hur kontexten, det aktuella  sammanhanget, påverkar beslut 
och  agerande. Den  kvalitativa  forskaren  hävdar  att människors  beslut  och  handlingar  endast  kan 
förstås i dess kontext och denna förståelse nås bäst genom att kommunicera med andra människor. 
Det är nästintill omöjligt att förstå varför någon agerar på ett visst sätt eller varför någonting inträffar 
i  en organisation utan  att  tala med berörda personer  (Myers,  2009). Den  kvalitativa  forskningens 
grundläggande  agenda  kan  sägas  vara  att  observatören  studerar  seder  och  bruk  i  en  främmande 
miljö  och  kan  därmed  ses  som  en  situationsbunden  aktivitet  där  observatören  observerar  och 
interagerar med sin omvärld. Denna omvärld omvandlas därefter till representationer i olika former 
som till exempel minnesanteckningar,  intervjuer, samtal och  inspelningar. Den kvalitativa  forskaren 
använder  sig  av  en  rad  olika  sammankopplade  tolkande  praktiker  i  förhoppning  om  att  utveckla 
bättre  förståelse  för det  studerade objektet  (Denzin &  Lincoln,  2003).  Således  kan den  kvalitativa 
forskningens grundläggande paradigm (antagande) sägas vara att: 
 

Studera fenomen genom att ta del av berättelser, upplevelser och beskrivningar som ges 
av aktörer som är verksamma  i, eller på något annat sätt har  relevanta kopplingar  till 
studieområdets kontext. 

3.8 En	fallstudie	eller	ej?	
Fallstudier  är  en  vanligt  förekommande  ansats  inom  den  kvalitativa  forskningen  där  ett  enstaka 
fenomen  förekommande  i  en  viss  kontext  studeras  i  syfte  att  generera ökad  förståelse, och  även 
ultimärt, generaliserbar  kunskap och  teori.  Jag  känner mig därmed manad  att  kortfattat diskutera 
kring huruvida denna studie kan betecknas som en fallstudie eller ej eftersom  jag  inte upplever att 
det är en helt självklar kategorisering; det finns vissa likheter men även olikheter. Enligt Myers (2009) 
kan  en  fallstudie  i  sin  enklaste  form  betecknas  som  att  det  ”beskrivna  fenomenet  är  av  en mer 
generell  kategori”  (Myers,  2009,  s  74;  egen  översättning)  det  vill  säga  att  beskrivningen  av  den 
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specifika  situationen  används  i  syfte  att  dra  generella  slutsatser  kring  liknande  fenomen  (Myers, 
2009).  Eftersom  det  studerade  fenomenet  (e‐legitimationer)  i  detta  fall  kan  uppfattas  som  en 
särdeles unik  företeelse  i en nationell  kontext  torde denna  studie därmed  inte kunna klassificeras 
som  en  fallstudie  eftersom  den  nationella  framväxten  av  e‐legitimationer  svårligen  skulle 
återupprepas med  liknande  förutsättningar vid  till exempel en annan  tidpunkt.  Jag är dock av den 
åsikten att det i detta sammanhang kan sägas vara en fråga om abstraktionsnivå om man betecknar 
detta som en fallstudie eller inte. Myers (2009) beskriver vidare att en fallstudie även kan betecknas 
som en detaljerad studie av en enstaka social enhet och jag hävdar här att i detta sammanhang kan 
arbetet  ses  som  en undersökning  av den  sociala  enhet  (e‐legitimationskontexten)  som över  tiden 
skapats  kring  det  nationella  e‐legitimationsarbetet  eftersom  de  ingående  aktörerna,  deras 
föreställningar  och  deltagande  utgör  betydande  delar  av  arbetets  fokus.  Illustrationen  nedan 
försöker  på  så  sätt  visa  på  hur  de  olika  sociala  aktörerna,  som  i  sin  tur  är  företrädare  för  sina 
respektive organisationer, aktivt påverkar och påverkas av de olika typer av deltagande och samtal 
som  förekommer  inom e‐legitimationskontexten  (den  sociala enheten), där  till exempel nationella 
planer, samtal och diskussioner aktivt påverkar varje aktörs processer i fråga om föreställningar och 
meningsskapande (figur 6). 

 

Figur 6. E‐legitimationskontexten som social enhet 

Källa: Egen figur 

 
Vidare beskriver  även Myers  (2009)  att det undersökta  fallet må  vara nytt och unikt men  att det 
samtidigt kan vara ett exempel på ett mer generellt förekommande fenomen. Även här upplever jag 
tydliga  likheter  eftersom  studien  i  sig  kan  ses  som  e‐legitimationernas  framväxt  som  en  unik 
företeelse men  att  arbetet  på  ett mer  generellt  plan  kan  ses  som  ett  exempel  på  utveckling  och 
införande av en nationell teknisk infrastruktur i allmänhet eller en nationell teknisk infrastruktur för 
e‐legitimation  och  signering  i  synnerhet  vilka  för mig  är  fenomen med  tydliga  potential  för  viss 
upprepning. 
 
Som svaret på den  inledande frågan, om detta arbete är en fallstudie eller ej, väljer  jag därmed att 
svara att arbetet kan ses som en fallstudie eftersom det studerar en mindre avgränsad del i ett större 
sammanhang (Patel och Davidson, 2003) det vill säga e‐legitimationen som en del av offentlighetens 
e‐förvaltning eller samhället i stort. Jag har även utgått ifrån ett helhetsperspektiv, strävat efter att, 
givet  förutsättningarna,  få  så  rik  och  täckande  information  som möjligt  samt  studerat  förändring 
vilket även är karakteristika som överensstämmer med forskning baserad på fallstudier (ibid.). Vidare 
kan  arbetet  på  ett  interorganisatoriskt  plan  ses  som  en  övergripande  beskrivning  av  e‐
legitimationens  framväxt  men  jag  är  även  fullt  medveten  om  att  det  finns  intraorganisatoriska 
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aspekter  eftersom  de  olika  aktörerna  som  beskrivs  på  ett  sätt  företräder  sin  respektive  enskilda 
organisations utveckling kring e‐legitimationer. Avslutningsvis är jag även fullt medveten om att det 
existerar olika tolkningar kring vad en fallstudie egentligen är. I kontrast till ovanstående beskrivning 
väljer till exempel Bryman (2011) att knyta detta begrepp hårdare till en viss plats eller organisation. 
Vidare skulle man även kunna hävda att all empiriskt baserad kvalitativ forskning (avsnitt 3.7) skulle 
kunna betecknas som fallstudier eftersom forskaren väljer att studera en avgränsad del, det vill säga 
ett förekommande fall tagit ur verkligheten.  

3.9 Datainsamling	

3.9.1 Den	kvalitativa	forskningsintervjun	
Något som kan upplevas som problematiskt med den kvalitativa forskningens insamling av empiri är 
att  den  till  stor  del  baseras  på  människors  utsagor  vilket  i  sig  kan  upplevas  som  en  stor 
osäkerhetsfaktor  i  sammanhanget.  En  kritiker  skulle  säkert  hävda  att  det  är  frågan  om mer  eller 
mindre  kvalificerat  tyckande  som  samlas  in,  vilket  befinner  sig  relativt  långt  ifrån  fakta.  Innan 
datainsamlingen genomförts  vet  forskaren heller  inte om de personer  som  kommer att  intervjuas 
kommer att ge  information som överhuvudtaget kan gynna studien. Detta står  i stark kontrast mot 
till exempel en kvantitativ enkätundersökning där varje inlämnat svar på något sätt kan bidra positivt 
till studien. Vid en kvantitativ studie har även forskaren en klar bild över vad som skall studeras; han 
eller hon vet vad som skall mätas med hjälp av enkätundersökningar, experiment,  tester et cetera 
(Sverke,  2004).  Vid  kvalitativ  forskning,  där  empiri  insamlas  med  hjälp  av  intervjuer,  kan  dock 
forskaren  aldrig  med  säkerhet  på  förhand  veta  om  intervjuresultatet  blir  ett  positivt  bidrag  till 
studien eller  inte. Det  faktum att  intervjuer ofta utgör den enda empiriska källan medför även att 
dessa blir mycket kritiska och det är därmed inte förvånande att även personer verksamma inom den 
kvalitativa forskningen identifierar och diskuterar denna potentiella problematik (till exempel Myers 
& Newman,  2007). Vid  kvalitativa  forskningsintervjuer  är det  även mycket  viktigt  att  forskaren  är 
lyhörd för ny information och hur denna kan komma att påverka förförståelse och paradigm om det 
finns fog för detta. Denna öppenhet ger forskaren bättre möjlighet att generera ny kunskap och insikt 
i form av begrepps‐ och teoribildning et cetera (Gummesson, 1985). 
 
Den  intervjutyp  jag  valt  i detta  arbete  är  av delvis  strukturerad  typ  även  kallad  semi‐strukturerad 
vilken i sig ställer krav på att forskaren har kännedom om det studerade området (Andersen, 1998). 
Utgångspunkten för denna  intervjuform är att  intervjuaren på förhand har en önskan om att belysa 
vissa  specifika  aspekter men  även  är  öppen  och  intresserad  av  att  inhämta  ny  information.  Som 
underlag används då  lämpligen en fråge‐ eller  intervjuguide (bilaga 3) som beskriver de teman eller 
aspekter som forskaren önskar få information om. Anledningen till att jag valde denna form, och inte 
till  exempel  en mer  standardiserad  intervjuform,  var  att  jag  främst  har  varit  intresserad  av  att 
inhämta  rika  beskrivningar  och  föreställningar,  erfarenheter  och  upplevelser  inom  det  aktuella 
området varvid kortfattade frågor av enkättyp inte var att föredra. Intervjuerna genomfördes genom 
att  jag  arrangerade  personliga  möten  med  respondenterna  och  besökte  deras  respektive 
organisationer.  Intervjuerna  spelades  in och  transkriberades  löpande och  jag har även upplevt att 
denna  intervjuform på ett mycket positivt sätt  främjat min egen kunskapsutveckling  inom området 
eftersom  respondenterna ofta delat med  sig  av  sina mångåriga  erfarenheter och  kunskaper  inom 
området. För att säkerställa korrektheten i utsagor och beskrivningar skickades även relevanta delar 
av arbetet till respondenterna för möjlighet till korrigeringar. Ett exempel på den typ av intervjuguide 
som användes återfinns i bilaga 3. 

3.9.2 Valet	av	respondenter	
Som  tidigare beskrivits  gör denna  studie  inget  som helst  anspråk på  att presentera  en  fullständig 
beskrivning av e‐legitimationer utan är ett försök till övergripande beskrivning med analytiska bidrag 
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kring  några  få  utvalda  perspektiv.  Mina  urvalskriterier  när  det  gällt  att  identifiera  intressanta 
respondenter har således varit att främst identifiera personer som i någon mån tidigare haft eller har 
tydliga  kopplingar  kring  arbetet  med  e‐legitimationer  i  sin  profession.  En  relativt  vanligt 
förekommande metod  inom  intervjuteknik  är  att  använda  sig  av  den  så  kallade  snöbollsmetoden 
(eng. snowball sampling alt. chain referral sampling) (Biernacki & Waldorf, 1981) när det kommer till 
identifiering av potentiellt  intressanta  respondenter. Denna metod gör det möjligt att dra nytta av 
respondentens  egna  kompetens  och  kunskaper  inom  området  vilket  möjliggör  hänvisning  till 
personer med kunskap och erfarenheter som potentiellt kan bidraga positivt till studien. Biernacki & 
Waldorf (1981) beskriver dock några potentiella problem med användandet av denna metod av vilka 
jag har valt att framhålla följande: (1) finna passande respondenter som startpunkt, (2) verifiering av 
potentiella respondenters lämplighet samt (3) att respondenten engageras som forskningsassistent.  
 
Eftersom detta arbete kan sägas ha ett tydligt specificerat fokusområde (e‐legitimationer) upplever 
jag  att  det  har  varit  relativt  oproblematiskt  att  finna  lämpliga  respondenter  i  utgångsläget.  Som 
senare  beskrivs  har  även  det  nationella  arbetet  kring  e‐legitimationer  involverat  en  relativt  liten 
grupp av människor varvid kännedomen dessa personer emellan upplevts som ytterst god.  Jag har 
heller inte stött på någon som helst ovilja att dela med sig om potentiella tips om andra intressanta 
personer. Ytterligare anledningar till att denna metod fallit väl ut  i den aktuella kontexten upplever 
jag tydligt kan sammankopplas med följande två aspekter. (1) Det nationella e‐legitimationsarbetet 
har  i  stor  utsträckning  drivits  framåt  av  eldsjälar  det  vill  säga  av  personer med  stort  personligt 
intresse  för  området  samt  (2)  dessa  personer  har  i  återkommande  sammanhang  samlats  i  olika 
grupperingar och därmed kommit att känna till varandra över relativt lång tid. Jag upplever det även 
som  att  de  olika  aktörerna,  trots  i  vissa  fall  sina  tydliga  skillnader  i  perspektiv,  har  kommit  att 
acceptera  varandras  ståndpunkter  vilket  medverkat  till  att  respondenter  kunnat  tipsa  om  såväl 
vänner  i  viken  kring  sina  egna  synpunkter  och  perspektiv  som mer  aktiva meningsmotståndare  i 
debatten.  Som  tidigare  beskrivits  finns  det  risk  för  att  forskningen  begränsas  av  de  aktiva  val 
forskaren  gör  med  hänsyn  till  vilken  eller  vilka  ingångsnivåer  till  den  studerade  organisatoriska 
kontexten  som  görs  (jfr  tidigare  beskrivning  av  Gummessons  isbergsmetafor).  På  grund  av  det 
aktuella arbetets  format samt dess övergripande och kartläggande karaktär har  jag  följaktligen valt 
att röra mig på en övergripande nivå även när det har kommit till valet av respondenter. Sålunda kan 
sägas att en gemensam nämnare för de utvalda personerna för denna studie är att de aktivt deltagit i 
processen kring e‐legitimationernas utveckling på ett övergripande  strategiskt plan och då oftast  i 
rollen  som  företrädare  för  respektive  organisation  i  de  olika  förekommande  nationellt  skapade 
kontexterna för diskussion och samarbete. 
 
Trots att det inte funnits några explicita krav på anonymisering från någon av respondenterna har jag 
ändå valt ett framställningssätt där jag inte refererar till respondenterna vid namn. Som visas i tabell 
4 har jag istället valt att uttala mig i form av organisatorisk tillhörighet, roller samt att senare tilldela 
respondenterna  passande  aktörsnamn  (tabell  5,  s  59). Motivet  till  detta  är  att  jag  främst  valt  att 
fokusera  på  vad  som  sägs  och  berättas  utan  att  detta  behöver  sammankopplas  med  en  viss 
namngiven person. Vidare ger användandet av aktörsnamn en ytterligare tydlighet  i uttalanden och 
berättelser. I tabell 4 visas de intervjuer som genomförts på plats hos respektive organisation. 
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Tabell 4. Intervjuer, sammanfattning 

Datum  Organisation  Längd  Roll(er) / Personer 
 

2011‐03‐10  Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 
 

1 tim 40 min  Senior handläggare 

2011‐03‐30  Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) 
 

1 tim 30 min  IT‐strateg 

2011‐04‐04  Försäkringskassan 
 

1 tim 40 min  Utredare 

2011‐04‐12  E‐legitimationsnämnden 
 

1 tim 20 min  Kansliansvarig 

2011‐04‐28  BankID 
 

1 tim 40 min  Administrativ chef, Konceptansvarig 

2011‐05‐02  Skatteverket 
 

1 tim 15 min  Produktionsavdelningen, E‐förvaltnings‐
funktionen, Chefsarkitekt 
 

 
 

3.9.3 Litteratur‐	och	dokumentstudier	
Arbetet  som  helhet  kan  ses  som  en  tydligt  iterativ  process  där  litteratur‐  och  dokumentstudier 
löpande  varvats men  insamling  och  analys  av  empiriskt material. Den  typ  av  litteratur  jag  initialt 
fokuserade på var historiska dokument och handlingar som beskriver  tidigare strategier och planer 
för utvecklingen av e‐legitimationer  (kapitel 4). Det  främsta  syftet med detta var att  jag upplevde 
dessa dokument som ytterst bra historiska beskrivningar av området att använda som utgångspunkt 
för den initiala kunskapsutvecklingen kring e‐legitimationsområdet som helhet. Därtill har jag givetvis 
ägnat  mig  åt  djupgående  studier  av  forskningslitteratur  både  inom  generell  och  applicerad 
(områdesspecifik)  forskning  samt  metodforskning.  Vidare  har  området  varit  relativt  frekvent 
omdebatterat  i media varvid bevakning av såväl dags‐ som branschpress utgjort  informationskällor 
för att  följa debatten och olika aspekters aktualitet. Eftersom  studiens analytiska delar  inte  främst 
baseras på applicerad forskning inom områdena för elektronisk identifikation och identifiering så har 
i detta fall den forskningslitteratur och de artiklar som använts baserats på det aktuella behovet av 
teoretiskt stöd och guide för analys (avsnitt 3.3). Vid litteratursökningen har jag genomgripande haft 
en  transdisciplinär  ansats  och  aktivt  blickat  ut  från  informatikområdet.  Detta  har  föranlett  att 
litteraturstudier har genomförts inom främst områden som sociologi och organisationsvetenskap (till 
exempel  avsnitt  2.3  och  2.4).  Givetvis  har  även  grundläggande  litteratur  inom  min  aktuella 
forskningsdomän  informatik utgjort en betydande del av grundmaterialet  till denna  studie och här 
har  informatikens  olika  transdisciplinära  ansatser  upplevts  som  en  fruktsam  källa  att  hämta  både 
kunskap och inspiration ifrån (avsnitt 2.1.1). Arbetet är i huvudsak författat i en narrativ form men i 
vissa fall har jag funnit det lämpligt att citera litteraturen varvid jag genomgående valt att översätta 
citat  från engelska  till  svenska  för att på  så  sätt uppnå en  språklig  stringens.  Jag har  strävat efter 
korrekthet  i dessa översättningar men det är värt att notera att översättningarna är mina egna och 
därmed baserade på mina egna tolkningar av originalcitaten. 
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3.10 	Kvalitativ	analys	
Corbin & Strauss (2008) ger följande beskrivning av den kvalitativa analysen: 
  

En process av undersökning och tolkning av data i syfte att få fram mening, nå förståelse 
och utveckla empirisk kunskap. (Corbin & Strauss, 2008, s 1; egen översättning) 

 
Den  kvalitativa  analysen  handlar  därmed  om  att  utifrån  en  hermeneutisk  utgångspunkt  utveckla 
kunskap om det studerade fenomenet och dess kontext. Patel & Davidson (2003) beskriver fördelen 
med  att  genomföra  löpande  analyser  vid  kvalitativa  studier  vilket  därmed  skiljer  kvalitativa  från 
kvantitativa ansatser där data vanligtvis först samlas in för att därefter bearbetas. Detta upplever jag 
som  en mycket  viktig  aspekt  av  flera  anledningar.  Dels  bidrar  insamlandet  av  empiriskt material 
direkt  till min  kunskap  inom  området  varvid  en  inledande  analys  av materialet  kan  bidra  till  att 
tidigare, för mig som forskare, okända aspekter kan identifieras och följas upp och dels upplever jag 
en  klar  fördel med  att  genomföra en  inledande  analys medan  intervjun  finns  kvar  i  relativt  färskt 
minne  vilket  även  är något  som Patel & Davidson  (2003) poängterar.  Jag upplever  att  just denna 
lyhördhet gentemot nya upptäckter är en mycket viktig egenskap att använda sig av i dessa typer av 
forskningssammanhang när det  i mångt och mycket handlar om att  försöka upptäcka,  frilägga och 
kartlägga nya kontexter. Som  tidigare beskrivits ser  jag  teorins  roll  i mitt arbete som en guide och 
verktyg för design, datainsamling och analys (avsnitt 3.3) vilket således även gäller för identifierandet 
och formulerandet av mina valda analysperspektiv (avsnitt 3.11). 
 
För att hitta en analytisk utgångspunkt valde jag att vända mig till Myreteg (2007) och hennes studie 
kring aktörsgruppers inflytande och påverkan vid val av affärssystem. Valet att utgå ifrån just denna 
studie motiveras genom att den klart  tangerar  flera viktiga aspekter  i det  föreliggande arbetet. En 
kritiker skulle säkert  framhålla att Myreteg  (2007) befinner sig  inom en annan vetenskaplig domän 
(företagsekonomin) och  valet  torde därmed  kunna  ifrågasättas. Efter att ha undersökt hur  sociala 
aspekter  av  tekniska  artefakter  studeras  inom  informatiken  står  jag  dock  fast  vid mitt  val med 
följande motivering: (1) Myreteg (2007) utgår ifrån Giddens struktureringsteori som kommit att bli en 
accepterad ansats för liknande studier även inom informatiken (avsnitt 2.3), (2) Myreteg (2007) tycks 
besitta en ytterst god kunskap  inom  informatikens grundläggande  teori‐ och kunskapsbildning och 
hennes  arbete  studerar  inte  främst  företagsekonomiska  aspekter  samt  (3)  jag  önskar  själv  gärna 
verka för pluralismen inom informatiken som syftar till att söka förståelse inom andra vetenskapliga 
domäner  (avsnitt  2.1.1).  Slutligen  upplever  jag  att  jag  har  haft mycket  hjälp  av Myretegs  (2007) 
arbete vid min kunskapsutveckling kring hur struktureringsteorin kan komma till praktisk användning 
då det  innehåller,  i mitt  tycke, bra och  tydliga beskrivningar  som  jag  inte  riktigt  funnit hos  andra 
källor. 

3.11 Identifierade	perspektiv	gestaltade	i	analysmodell	
För att avgränsa den kommande analysen har  jag valt att  fokusera på  tre olika perspektiv  som  jag 
upplever som gynnsamma att försöka sammankoppla i den analysmodell som kommer att skapas och 
användas. Motivet  till  att  jag  valt  att  placera  perspektiven  i  följande  ordning  (1)  deltagande,  (2) 
föreställningar samt (3) legitimitet är att jag upplever deltagandet som en grundförutsättning för min 
analys.  Det  är  i  detta  sociala  sammanhang  kring  e‐legitimationen  som  samtal  och  diskussioner 
förekommer mellan de ingående parterna vilket i sin tur skapar förutsättningarna för de individuella 
föreställningar som formas och den legitimitet som e‐legitimationen tillskrivs. 

3.11.1 Analysperspektiv	1	‐	Deltagande	
I likhet med Myreteg (2007) väljer jag att beteckna deltagande som en form att påverka den aktuella 
processen. Hartwick &  Barki  (1994),  som  studerar  användardeltagande  kopplat  till  IS‐användning, 
väljer att göra en tydlig skillnad mellan deltagande (participation) och inblandning (involvement) där 
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deltagande  har  stort  inflytande  på  inblandning men  att  inblandning  i  sin  tur  har  liten  effekt  på 
deltagande. Detta torde därmed kunna sättas i samband med Orlikowskis (1996) teori om att aktörer 
ger  artefakten  (systemet)  en  innebörd  genom  användningen  av  densamma.  På  ett  generellt  plan 
skulle därmed gälla att deltagande i syfte att åstadkomma något (jfr användande i Orlikowski, 1996) 
leder till en högre grad av inblandning och engagemang i den föreliggande processen jämfört med en 
enbart  inblandning  och  om  denna  inblandning  inte  sker  i  syfte  av  att  åstadkomma  något  (jfr 
deltagande i Hartwick & Barki, 1994) leder detta i sin tur inte till särskilt högt deltagande. 

3.11.2 Analysperspektiv	2	‐	Föreställningar	
Jag väljer att tolka  föreställningar, det vill säga hur man skapar sig  idéer, tankar och  tolkningar om 
något,  i  stor utsträckning påverkas  av ens egna erfarenheter om det  aktuella området.  Intryck  av 
olika slag är givetvis viktiga  för begreppsliggörande men det är svårare att skapa sig  förståelse, en 
föreställning, om något man inte har erfarenhet av. Därmed kan denna utgångspunkt sägas vara nära 
sammankopplad med den typ av erfarenhetsmässigt lärande som beskrivs av Kolb (1984). Orlikowski 
(2000) beskriver på liknande sätt att tolkningen och innebörden av en teknisk artefakt främst grundas 
på  dess  användning  och  jag  upplever  att  detta  resonemang  även  kan  appliceras  på  e‐
legitimationskontexten. En nationell e‐legitimationslösning kan på ett sätt ses som ett organisations‐
övergripande systeminförande där ett stort antal olika användare säkerligen har olika föreställningar 
och uppfattningar om dess användande (Orlikowski, 2000; Myreteg, 2007) och jag väljer därmed att 
inom ramen för detta analysperspektiv fokusera på föreställningar hos aktörer som varit verksamma i 
arbetet kring e‐legitimationens framväxt.  

3.11.3 Analysperspektiv	3	‐	Legitimitet	
Legitimitet  kopplat  till  e‐legitimationen  väljer  jag  att  tolka  som  uppfattningar  kring  om  denna 
uppfyller  de  olika  aktörernas  upplevelser  av  önskvärdhet  och  korrekthet  i  jämförelse med  deras 
normer  och  värderingar  (jfr  Suchman,  1995).  Jag  upplever  det  som mycket  intressant  att  i  detta 
sammanhang studera denna aspekt av e‐legitimationen närmare eftersom den säkerligen påverkar 
aktörernas  föreställningar kring e‐legitimationen  såväl  som deras deltagande under dess  framväxt. 
Detta sista analysperspektiv kan därmed ses som att det tydligt både påverkar samt påverkas av de 
två föregående analysperspektiven. 

3.12 SAM‐modellen:	en	tentativ	analysmodell		
I detta avsnitt skall  jag beskriva den analysmodell vars  framtagande och prövning skall ses som en 
viktig del av detta arbetes frågeställningar och syfte (avsnitt 1.6 och 1.7). Eftersom analysmodellen 
därmed  skall  ses  som under utveckling  väljer  jag att beteckna den  som  varande av  tentativ natur 
eftersom det är första gången jag försöker tillämpa en sådan modell på arbetets aktuella kontext och 
empiriska material.  Jag  har  valt  att  ge modellen  namnet  SAM‐modellen  vilket  är  en  akronym  för 
Structure and Action via Modalities det vill säga att strukturer och handling analyseras via definierade 
modaliteter och modellen kommer att beskrivas närmare i avsnitt 3.12.2.  

3.12.1 Bakgrund		
Syftet med att använda sig av en analysmodell (avsnitt 2.2) i detta arbete kan ses som ett försök till 
kreativt användande av existerande teori i syfte att belysa fenomen baserat på en ny kombination av 
analytisk kontext som om möjligt berikar det aktuella forskningsområdet. Detta kan i sin tur ses som 
främjande av den pluralitet inom informatiken som bland annat förespråkas av bland andra Galliers 
(2003) samt  Iivari & Lyytinen  (1998) men det är ytterst viktigt att denna ansats även kan uppfattas 
som en negativ sammanblandning mellan olika  forskningsområden  (till exempel Benbasat & Zmud, 
2003).  Vidare  är  det  viktigt  att  forskaren  intar  en  kritisk  inställning  till  den  skapade  modellen 
(Walsham, 1993) eftersom denna  inte  skall  ses  som något  stöd  i den  sociala processen  kring den 
aktuella forskningsmetoden i sig. Det finns annars risk för att modellen blir alltför styrande så att till 
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exempel  den  sociala  processen mellan  forskare  och  respondent  vid  en  intervjusituation  påverkas 
(Walsham,  1993).  Forskaren  kan  bli  alltför  intresserad  av  att  finna  belägg  för modellen  i  sig  och 
därmed  förhindra  att  annan  viktig  empiri  insamlas. Analysmodellen  skall därmed  inte  ses  som  en 
rigid struktur utan en värdefull guide  för empirisk  forskning  (Walsham, 1993 och Eisenhardt, 1989) 
och det är därmed av yttersta vikt att forskaren är medveten om hur det bäst utnyttjas.  
 
Det  kan  finnas  både  för‐  och  nackdelar med  att  teorier  från  andra  vetenskapsfält med  tiden  blir 
accepterade  som  teoretiska utgångspunkter  (jfr  avsnitt 3.5).  Struktureringsteorin  (ST)  (avsnitt 2.3) 
skall  i detta  sammanhang  ses  som en  teori  som  fått brett genomslag  för  förståelsen  kring  sociala 
strukturella aspekter av IS (till exempel Jones & Karsten, 2008) och detta trots att ST kritiserats för att 
vara svårgreppbar och problematisk att använda  i praktiken (till exempel Rose, 1998). Jag upplever 
det  som  positivt  när  användandet  av  en  transdisciplinär  teori med  bättre  förklaringsgrund  vinner 
acceptans  men  denna  acceptans  kan  i  sig  riskera  att  begränsa  fortsatt  sökande  efter  nya  och 
eventuellt bättre förklaringsgrunder. Därmed är det viktigt att inte se sammankopplingen av de olika 
vetenskapliga disciplinerna  som ett mål  i  sig utan  som en ansats av  flera,  för att  försöka utveckla 
meningsfull förståelse och kunskap (till exempel Walsham, 2006). Vidare är det upp till den enskilde 
forskaren att konstruera den konceptuella sammankopplingen vid modellens konstruktion och detta 
kan därmed riskera att uppfattas som en ytterst subjektiv företeelse eftersom det är forskarens egen 
tolkning av  sammankopplingen  som  förs  fram. Det är därmed ytterst viktigt att bibehålla  fokus på 
sammankopplingens analytiska bidrag så att  inte sammankopplingen  i sig hamnar  i  förgrunden och 
analysaspekterna  i bakgrunden. Vidare kan användandet av en metateori, som ST,  i sig kan vara en 
problematiserande  faktor  vilket  är  något  forskaren måste  vara  uppmärksam  på.  Analysmodellen 
måste tillföra något och inte bara visa på att transdisciplinär relatering är möjlig. 
 
Mitt  intresse  för  transdisciplinära  ansatser  kommer  främst  av  min  genuina  nyfikenhet  och  mitt 
intresse av att vidga mina vyer och  jag upplever denna typ av forskningsansatser som aktiva försök 
att motverka  den  inlåsningseffekt  som  vetenskapliga  paradigm  kan  få  över  tid  (avsnitt  3.5).  Jag 
upplever  även  att  ST  kan  betecknas  som  ett  paradigm  som  tycks  växa  sig  starkare  inom 
informatikämnet  (avsnitt  2.3).  Samtidigt  är  jag  dock  fullt medveten  om  att  denna  väg  innehåller 
många  potentiella  fallgropar.  Detta  kan  till  exempel  vara  att  begreppsbildningen  inom  de  olika 
forskningsdomänerna förmodligen har tydliga likheter men även lika tydliga olikheter. Det är därmed 
ytterst  viktigt  att  försöka  sätta  sig  in  i de olika  vetenskapliga områdena  så  att man  inte  faller  för 
lockelsen att göra  transdisciplinära kopplingar  som på ytan  tycks vara uppenbara men  som på ett 
djupare plan har  tydliga  skillnader. Dessa  skillnader,  som  säkerligen går att härleda  till ontologiska 
skillnader mellan  forskningsfälten, motverkas  bäst,  enligt min  egen  uppfattning,  genom  att  dels 
utveckla  kunskap  kring  forskningsdomänen  som  sådan  men  även  undersöka  huruvida  liknande 
sammankopplingar gjorts tidigare och i så fall hur dessa har beskrivits samt inte minst emottagits av 
forskarsamhället.  Jag  upplever  även  att  det  är  viktigt  att  hysa  en  ödmjuk  inställning  till  samtliga 
forskningsområden  som används  så att  inte  forskarens utgångspunkt och område  färgar av  sig  för 
mycket och orsakar en vetenskaplig skevhet. 

3.12.2 Beskrivning	
Som  tidigare beskrivits har  jag valt att basera SAM‐modellen på Orlikowskis  (2000) och  framförallt 
Myretegs (2007) användande av liknande modeller baserade på Giddens struktureringsteori (avsnitt 
2.3).  Vid  själva  processen  att  konstruera  analysmodeller  vilka  baseras  på  ansatser  från  olika 
forskningsdomäner har  jag även  tagit hjälp av Walsham  (1993)  (avsnitt 2.4).  Jag väljer därmed att 
illustrera analysmodellen på följande sätt (figur 7). 
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Figur 7. SAM‐modellen 

Källa: Egen figur efter Myreteg (2007) och Orlikowski (2000) 

 
 
I SAM‐modellen har jag valt att beteckna e‐legitimationskontexten, det sociala sammanhang  i vilket 
olika  aktörer  deltar,  som  struktur medan  jag  väljer  att  se  själva  e‐legitimationens  framväxt  som 
handling i sammanhanget. Enligt struktureringsteorin (ST) finns det tydliga samband mellan struktur 
och  handling,  att  dessa  både  påverkas  av  och  även  aktivt  påverkar  varandra  via  specifika 
kategoriserade kanaler  (modaliteterna)  (avsnitt 2.3). Modellen avser därmed att vara ett  stöd och 
analysverktyg (jfr teorins roll  i avsnitt 3.3)  i min kommande process att undersöka hur struktur och 
handling  interagerar  över  tid  och  mitt  fokus  för  denna  studie  utgår  från  de  tre  utvalda 
analysperspektiven deltagande, föreställningar samt legitimitet (avsnitt 3.11). Illustrationen av SAM‐
modellen (figur 7) försöker därmed tydliggöra min uppfattning om att de utvalda analysperspektiven 
säkerligen  förändras  och  utvecklas  över  tid  (horisontella  dimensionen)  samt  aktivt  påverkar  samt 
påverkas  av  både  e‐legitimationskontexten  (struktur)  samt  e‐legitimationens  framväxt  (handling) 
som sådan (vertikala dimensionen).  

3.12.3 Begränsningar	och	avgränsningar	
Jag är fullt medveten om att min föreliggande analys även kommer att ha vissa tydliga begränsningar 
och  även  är  i  behov  av  avgränsningar.  Tidsaspekten  ser  jag  som  en  tydlig  begränsning.  Som  jag 
beskrivit är  jag  intresserad av såväl historik som nutid.  Jag är dock  fullt medveten om att det  finns 
risk för att berättelser om nutid kan komma att ges större fokus av respondenterna vilket jag ser kan 
vara beroende av flera aspekter. Dels upplever jag att människor tenderar att lättare kunna relatera 
till det som händer just nu med hänsyn till detaljerade beskrivningar. Det finns därmed en risk för att 
det som  lyfts fram ur ett historiskt perspektiv kan komma att relatera till vissa signifikanta tillfällen 
och  beskrivningarna  även  ha  brister  i  detaljrikedom.  Vad man  ser  i  framtiden  torde  även  tydligt 
färgas av vad man ser just nu, det vill säga att nuläget blir en förförståelse för vad respondenten kan 
tänkas se framåt. Detta måste ses som en begränsande aspekter och jag är fullt medveten om att det 
med stor sannolikhet kommer att inträffa händelser i framtiden som aktivt formar den väg som väljs 
utvecklingsmässigt för e‐legitimationer. Företeelser som vi  i dag saknar vetskap om.  I ett försök att 
motverka  dessa  begränsningar  har  jag  således  i  mitt  underlag  till  intervjuerna  uttryckligen  bett 
respondenterna att försöka ge en så kronologiskt riktig och detaljerad beskrivning som möjligt, såväl 
historiskt som kring nutid. 
 



 
 
 

 
 

36 

3.13 Strategi	för	analys	och	slutsatser	
Jag kommer nedan att i huvudsakliga drag beskriva hur jag valt att behandla det insamlade empiriska 
materialet. 

3.13.1 Kodning	och	tematisering	
Jag har arbetat mycket aktivt med det transkriberade materialet under studiens gång. Som Andersen 
(1998) beskriver är detta ett mycket  tidskrävande arbete som ställer stora krav på  forskarens egna 
kreativitet.  Även  om  det  finns  metodlitteratur  som  relativt  ingående  beskriver  själva 
kodningsprocessen  (till exempel Corbin &  Strauss, 2008) har  jag  valt en  friare ansats och  låtit det 
empiriska materialet  tala  relativt  fritt.  Jag har även  som Andersen  (1998) poängterar aktivt  växlat 
mellan  delanalys  och  helhetsförståelse  för  att  kunna  skapa  en  hanterbar  struktur  som 
förhoppningsvis  gynnar  studien  på  bästa  sätt. Arbetet  har  gått  till  på  så  sätt  att  jag  inledningsvis 
kommenterat vad jag upplevt som återkommande och relevanta aspekter (kodning) och varit mycket 
noga med att skapa en bestämd uppsättning koder som jag applicerat på samtliga intervjuutskrifter. 
Utifrån dessa har jag sedan skapat teman i rubrikform och därmed sammanfört olika respondenters 
uttalanden  och  beskrivningar  (rekontextualisering,  se Andersen,  1998).  Som  stöd  vid  kodning  och 
tematisering har  jag  löpande skiftat perspektiv och återkopplat till studiens frågeställningar (avsnitt 
1.6),  syfte  (avsnitt  1.7)  samt  de  identifierade  analysperspektiven  (avsnitt  3.11)  för  att  på  så  sätt 
försöka säkerställa och bibehålla god kvalitet, transparens samt stringens i arbetsprocessen.  

3.13.2 Narrativa	beskrivningar	för	vidare	analys	och	diskussion	
Utifrån det rekontextualiserade materialet (Andersen, 1998) har jag därefter valt att skapa narrativa 
(beskrivande)  texter utifrån  respondenternas uttalanden  för att på detta sätt underlätta  för vidare 
analys. Denna ansats motiveras även av studiens uttalade syfte att presentera en beskrivning av den 
upplevda  framväxten  inom  det  studerade  området  och  jag  upplever  att  detta  bäst  gynnas  av  en 
stringent beskrivning baserad på det  empiriska materialet. De  skapade beskrivningarna har  sedan 
använts  som  utgångspunkt  för  empirinära  analys  enligt  de  valda  analysperspektiven  och  därefter 
relaterats till relevant teori.  

3.13.3 En	iterativ	process	
Som helhet har  analysarbetet bedrivits  som en  iterativ process där  jag under  resans  gång  försökt 
arbeta mycket aktivt med växla  fokus mellan dess  ingående delar och dess helhet. Under arbetets 
gång  har  jag  dock  som  även Myreteg  (2007)  påpekar  haft  vissa  svårigheter  att  hålla  isär  de  tre 
analysperspektiven eftersom de många gånger tangerat varandra och resulterat  i överlappning. Jag 
upplever  att  denna  svårighet  i  avgränsning  kommer  av  att  perspektiven  kan  ses  som 
sammankopplade  till viss del och  respondenternas beskrivningar är även givetvis  färgade av deras 
egen förförståelse inför de olika begreppen. Jag har därmed strävat efter att aktivt försöka utveckla 
min  förståelse  kring  respondenternas  tolkningar  (principen  av multipla  tolkningar,  Klein & Myers, 
1999)  för  att  genom  en  iterativ  process  utveckla min  förståelse  och  kunskap  för  vilka  implicita 
antaganden som kan tänkas ligga bakom de olika argument som framförs (förförståelse, avsnitt 3.6). 

3.13.4 Generaliseringens	problematik	
I en kvalitativ  forskningskontext kan generaliserbarhet ses som ”i den utsträckning som  forsknings‐
resultat kan appliceras i andra sammanhang” (Myers, 2009, s 258; egen översättning) och begreppet 
kan även förklaras som att något som förekommer i en viss kontext vid en viss tidpunkt även kommer 
att uppträda någon annanstans vid en annan tidpunkt (Payne & Williams, 2005). En central kritik som 
förs  fram  emot  den  kvalitativa  forskningen  är  just  svårigheterna  att  generalisera  upptäckter  till 
sammanhang som inte studerats (Firestone, 1993). Den kvantitativa forskningen löser detta problem 
genom  att  skapa  lämpliga  och  representativa  urval  och med metoder  för  att minimera  skevhet  i 
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urvalen  (sannolikhetsurval)  (Bryman,  2011).  Den  kvalitativa  forskningens  problem  kring 
generalisering  kan  härledas  till  dess  användande  av  relativt  få  fallstudier  ofta  inom  endast  en 
organisation  (Lee & Baskerville, 2003) och dess  rika beskrivningar  (Becker, 1996). Dessa små urval, 
ofta  i  form  av  enstaka  fallstudier,  omöjliggör  därmed möjligheten  att  förutsäga mer  eller mindre 
statistiskt säkerställda utfall i andra sammanhang och det vore en praktisk omöjlighet att insamla och 
behandla rika beskrivningar från en population av den kvantitativa metodernas storlek. Denna fråga 
upplevs  därmed  som  vara  av  central  betydelse  när  det  gäller  den  kvalitativa  forskningen.  I 
sammanhanget  är  det  även  relevant  att  ställa  sig  frågan  om  det  överhuvudtaget  går  att  tala  om 
generalisering med  hänsyn  till  kvalitativ  forskning?  Jag  upplever  dock,  trots  att  Lee &  Baskerville 
(2003) hävdar motsatsen, att det går att ge ett positivt svar på denna fråga eftersom det mer handlar 
om att närma sig generaliseringsbegreppet från en kvalitativ ansats där  jag upplever att motiven är 
att  generera  överförbar  förståelse  istället  för  säkerställd  förutsägelse.  Det  handlar  inte  om 
generalisering  i  kvantitativ  bemärkelse  utan  att  utifrån  en  kvalitativ  ansats  skapa  kunskap  och 
förståelse  som  är överförbar mellan olika  kontexter. Generalisering, enligt min  tolkning  för denna 
studie, handlar således om att abstrahera och konceptualisera tolkningar på ett sådant sätt som gör 
det möjligt att  förtjänstfullt applicera den  förståelse och kunskap som utvecklas på andra  liknande 
fenomen som skiljer sig i aspekter av tid och rum.  

3.14 Sammanfattning	av	vald	ansats	
Om  jag avslutningsvis  försöker  sammanfatta detta arbetes mest  tydliga karaktäristika upplever  jag 
dem som följande: 
 
 

 Humanistisk ansats med intresse för mänskliga aspekter 

 Kreativ process i syfte att söka kunskap och skapa förståelse 

 Undersökande och abstraherande 

 Nyfikenhet inför det praktiska området kring e‐legitimationer 

 Nyfikenhet inför det vetenskapliga området (informatik) samt andra områden  

 Användande av teori som guide och verktyg 

 Friläggande av vetenskaplig och personlig förförståelse 

 En kvalitativ, hermeneutisk, interpretativ ansats 

 Influerad av fallstudier 

 Baserad på intervjuer och litteraturstudier 

 En kvalitativt analyserande iterativ process i syfte att nå viss generalisering 

 Försök till kreativ ansats med hjälp av en tentativ analysmodell 
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Del	II	‐	Strategierna	och	planerna	
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4 Elektronisk	identifiering	och	e‐legitimationer	
 
Detta  kapitel  kan  ses  som  en  genomgång  och  beskrivning  av  de  strategier  och  planer  kring  e‐
legitimationer såsom de beskrivits i offentliga handlingar och kan därmed ses som en grundläggande 
beskrivning  av  e‐legitimationsområdet.  Kapitlet  innehåller  således  inte  några  teorimässiga 
relateringar utan syftar mer till att skapa en utgångspunkt och förståelse kring de olika strategier och 
planer som förekommit över tiden på ett nationellt plan. 

4.1 Introduktion	
I  detta  kapitels  beskrivning  av  statsförvaltningens  syn  på  e‐legitimationsområdet  har  jag 
huvudsakligen  valt  att  utgå  ifrån material  som  presenterades  av  Verket  för  förvaltningsutveckling 
(Verva)  i samband med denna myndighets slutrapportering kring den svenska e‐legitimationen som 
gjordes år 2008 innan denna myndighet därefter avvecklades. Motivet till att jag valt att i stort förlita 
mig på denna källa är att jag upplever att Vervas slutrapportering innehöll en mycket bra beskrivning 
av e‐legitimationens dåvarande status samt även  innehöll  förslag  inför  framtiden som därefter  levt 
kvar genom andra myndighetsaktörers  fortsatta arbete att  försöka  forma  framtidens e‐legitimation 
(till exempel E‐delegationen, 2009; 2010; Promemoria, 2010a; 2010b samt Utredningen, 2010). Till 
exempel  beskrevs  redan  här  behovet  av  att  skapa  den  samordningsfunktion  (avsnitt  4.6.4)  som 
realiserades genom  skapandet av en e‐legitimationsspecifik myndighet  i början av år 2011  (avsnitt 
4.8). 
 
Användandet  av  e‐tjänster,  som  började  utvecklas  i mitten  av  1990‐talet,  har medfört  behov  av 
identifieringslösningar  och  kan  därmed  ses  som  en  aktiv  drivkraft  bakom  den  elektroniska 
identifieringen  inom den offentliga sektorn på ett nationellt plan. Historiskt  sett har olika  typer av 
tekniska  lösningar  såsom  användar‐ID,  PIN‐koder  och  skrapkort  förekommit  för  att  säkerställa 
användarens identitet och behörighet. Eftersom att det många gånger rör sig om känslig information 
har  det  funnits  ett  tryck  på  utvecklingen  av  säkra  lösningar  för  identifiering,  signering  samt 
underskrift  (Verva,  2008).  Inom  det  offentliga  förvaltningsperspektivet  sammankopplas  den 
elektroniska  identifieringen  oftast med  elektronisk  legitimering  (e‐legitimering)  vilket  ses  som  en 
förutsättning  för  skapande och utveckling av en effektiv och  säker e‐förvaltning. Alla  som behöver 
använda e‐tjänster skall ha  tillgång  till enkla och säkra metoder  för e‐legitimering. Utredningar har 
dock pekat på problem med gällande upphandlingsmodell samt svagheter som till exempel gällande 
teknik,  affärs‐  och  prismodell  samt  brist  på  transparens  och  långsiktighet.  Vidare  upplevs  även 
modeller för anskaffning, användning samt uppdatering av e‐legitimationer som inte helt optimala till 
sin uppbyggnad (Verva, 2008). Sedan flera år finns system för e‐legitimationer kopplat till olika typer 
av offentliga tjänster. Det kan till exempel röra sig om att deklarera hos Skatteverket, göra ärenden 
hos  Försäkringskassan,  söka  studiemedel  hos  CSN  och  företag  kan  bland  annat  lämna 
årsredovisningar elektroniskt.  Idag ses målet  för e‐förvaltningen  inte bara vara att öka  intern nytta 
eller medborgarnas  nytta,  utan målet  är  att  skapa  största möjliga  totala  nytta  för  samhället  (E‐
delegationen, 2009).  

4.2 Elektronisk	förvaltning	
Användningen av ny teknik inom offentlig förvaltning, och då kanske särskilt den som kan kopplas till 
internet  som  interaktionskanal,  har  skapat  nya  förutsättningar  för  innovation  och  effektivisering  i 
rutiner  och  tjänster.  Via  de  e‐tjänster  som  lanserats  har  även  medborgarnas  och  företagens 
kommunikation med den offentliga förvaltningen förenklats och  förbättrats. Detta medför även ett 
behov för den offentliga förvaltningen att se över sin ärendehantering och sina interna processer när 
e‐tjänster utvecklas (jfr e‐administration, egen anm.). Dessa lösningar ställer även krav på ett säkert 
informationsutbyte  och  elektronisk  kommunikation  vilka  behöver  utvecklas  vidare  för  att  stärka 
medborgarnas  och  företagens  tillit  till  den  offentliga  sektorn  samt  förbättra  effektiviteten  i 
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förvaltningens  system.  För  att  uppnå  detta  identifierar  Verva  (2008)  grundförutsättningar  av 
tekniska, rättsliga och administrativa lösningar för att garantera säker identifiering och skydd av den 
personliga  integriteten. Dessa  lösningar  är  även  en  förutsättning  för  den  inre  effektiviteten  inom 
förvaltningen och skall möjliggöra elektroniskt informationsutbyte myndigheter emellan samt mellan 
myndigheter, företag och medborgare. Verva (2008) fokuserar på informationssamhällets utveckling 
av  infrastruktur  där  e‐legitimationer  ses  som  en  viktig  del  men  lösningarna  ses  även  som 
möjliggörare för säker elektronisk kommunikation generellt. Myndigheter,  landsting och kommuner 
kan betraktas som  föregångare  i användandet av e‐legitimationer  tillsammans med e‐tjänster men 
även privata sektorn börjar se ökad nytta med  lösningen. Detta skulle medföra att användarna ges 
tillgång till såväl offentliga som privata e‐tjänster via e‐legitimationer (Verva, 2008). 

4.3 Verva	
Under  år  2006  fick  Verva  i  uppdrag  från  regeringen  att  leda  och  samordna  statsförvaltningens 
utvecklingsarbete  avseende  säkert  elektroniskt  informationsutbyte  och  säker  hantering  av 
elektroniska handlingar  (Handlingsplan, 2008). Det aktuella uppdraget övertogs därmed  från bland 
andra Statskontoret  (Verva, 2008).  I uppdraget beskrevs även att Verva  förutsattes  samverka med 
Datainspektionen,  Ekonomistyrningsverket,  Krisberedskapsmyndigheten,  Post‐  och  telestyrelsen, 
Riksarkivet  samt  med  andra  myndigheter  verksamma  inom  området  (Regeringsbeslut,  2006). 
Därefter preciserades uppdraget  till att även omfatta  förslag  till  långsiktig modell  för hantering av 
elektroniska legitimationer (e‐legitimationer). Syftet med denna modell var framtagande av underlag 
för kommande regeringsbeslut  (Verva, 2008).  I sin delrapport beskrev Verva sitt kommande arbete 
med inriktning mot elektronisk identifiering. I denna så kallade färdplan föreslogs att e‐legitimationer 
skulle  anpassas  till  normal  hantering  för  id‐kort  och  andra  legitimationshandlingar.  Vidare 
förespråkades skapandet av en mer öppen och konkurrensutsatt marknad för e‐legitimationer både 
för allmänhetens, näringslivets och förvaltningens tillgång. Denna plan förutspåddes kunna realiseras 
under  en  period  på  5‐6  år  och målet  var  personliga  publika  e‐legitimationer  som  skulle  vara  lika 
naturliga  att  använda  som  andra  typer  av  godkända  id‐kort.  Detta  skulle  realiseras  genom 
användandet  av  vedertagna  kontrollmetoder  som  till  exempel  ackreditering  och  certifiering  och 
tillämpas av utfärdare både  i det offentliga och näringslivets  tjänst  för elektronisk  identifiering och 
signering  (Verva,  2007).  Vervas  arbete  genomfördes  i  projektform  där  konsulter  med  olika 
kompetenser knöts  till en projektgrupp. Arbetet var även en  samverkan mellan Verva och  i  första 
hand myndigheter,  kommuner,  landsting och  länsstyrelser, men  även med  andra berörda  externa 
intressenter. Under arbetet fanns även en referensgrupp med representanter från samtliga delar av 
den offentliga förvaltningen. Vervas arbete resulterade  i en e‐legitimation och  levererades antingen 
som en fil för lagring på dator (mjuk lagring) eller låst till en fysisk bärare (hård lagring) till exempel i 
form av ett så kallat smart card (Verva, 2008). 

4.4 Vervas	slutrapport	

4.4.1 E‐legitimation	
E‐legitimationen är en personlig identitetshandling avsedd att användas i elektronisk kommunikation 
och e‐tjänster och dess syfte ses som möjliggörandet av elektronisk legitimation (identifikation) samt 
signering.  Sedan  2001  bygger  samhällets  försörjning  av  e‐legitimationer  och  förvaltningens 
försörjning  av  tjänster  för  elektronisk  identifiering  på  upphandlade  ramavtal.  Vägledningar  från 
tidigare  initiativ  som  e‐Nämden  och  SAMSET‐projektet  har  möjliggjort  en  etablering  av  e‐
legitimationsbegreppet  i Sverige där även begreppet BankID används av vissa banker. Nämnden för 
elektronisk  förvaltning  (e‐Nämnden)  var  verksam  mellan  åren  2004  ‐  2005  och  föregångaren 
SAMhälletS  Elektroniska  Tjänster  (SAMSET)  startades  efter  regeringsbeslut  år  2000  då 
Riksskatteverket  fick  i  uppdrag  att  i  ett  inledningsskede  vara  den  sammanhållande  parten  för 
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administration av certifikat för elektronisk förvaltning och signaturer inom statsförvaltningen (Verva, 
2008). 

4.4.2 Leverantörer	
Den part som tillhandahåller en e‐tjänst som kräver  legitimering eller signering behöver verifiera e‐
legitimationens  giltighet  vilket  bland  annat  innefattar  spärrkontroll.  Denna  kontroll måste  kunna 
utföras mot  samtliga  utfärdare  av  e‐legitimationer  och  leverantören måste  även  kunna  hantera 
användarnas  eventuella  skillnader  i  programvara.  För  att  garantera  korrekt  kontroll  använder 
leverantören sig av en speciell programvara i e‐tjänsten (figur 8) (Verva, 2008). 
 
 

 

Figur 8. Hantering av e‐legitimation. 

Källa: Egen figur efter Verva (2008, s 12) 

4.4.3 Försörjning	
Verva  (2008)  beskriver  att  e‐legitimationsmodellen  i  huvudsak  är  baserad  på  det  uppdrag  som 
Justitiedepartementet  gav  Riksskatteverket  år  2000.  I  detta  uppdrag  ingick  att  ”samordna 
statsförvaltningens krav och behov inför upphandling och avrop av certifikat och tillhörande tjänster 
för  elektronisk  identifiering  och  elektroniska  tjänster”  (Verva,  2008,  s  14).  Enligt  ramavtalen  för 
elektronisk  identifiering  (eID)  skall  leverantörerna  utfärda  e‐legitimationer  enligt  fastställda  krav 
samt  tillhandahålla  tjänster  för  kontroll.  Detta  medför  att  det  är  e‐tjänsteleverantörerna  som 
ansvarar  för både utfärdande, avtal och kontakt med medborgare och  tillhandahållande av  teknisk 
infrastruktur. Den centrala upphandlingen utgör därmed själva grunden i försörjningsmodellen kring 
e‐legitimationer och  statliga myndigheter  väljer  själva om de önskar  göra  avrop  (begära  leverans) 
från ramavtalen och kommunala myndigheter erbjuds att ansluta sig. E‐legitimationernas krav bygger 
på  ramavtalets  kravspecifikation  samt  e‐Nämndens  grundläggande  vägledning.  Bankerna  beskrivs 
som den  främsta  leverantören  av  e‐legitimationer och  kundens  identitet  fastställs därmed  genom 
bankens  identitetskontroll mot  folkbokföringen. Myndigheterna,  i  sin  tur,  köper  via  ramavtal  e‐
legitimationernas kontrolltjänst från respektive utfärdare/leverantör och därmed måste leverantören 
av e‐tjänsten  teckna  kontrollavtal med utfärdare  inom  ramavtalet. De  två  ramavtalsområden  som 
anknyter  till  e‐tjänster/e‐legitimationer  och  signering  är  elektronisk  identifiering  (eID)  och  den  så 
kallade  Infratjänsten.  Vervas  upphandlade  ramavtal  som  gällde  fram  till  30  juni  2008  omfattade 
tjänster för bland annat personlig e‐legitimation, serverlegitimation, e‐legitimation för myndighetens 
elektroniska  stämpel  samt  tjänstelegitimation.  Avtal  tecknades  med  Swedbank,  Nordea,  Steria, 
Svenska Handelsbanken samt TeliaSonera och samtliga av dessa leverantörer tillhandahöll personlig 
e‐legitimation (Verva, 2008). 
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4.4.4 Stimulanspaket	
För att stimulera den offentliga verksamhetens utveckling av e‐legitimationskrävande e‐tjänster fick 
Verva  år  2006  på  uppdrag  av  regeringen  att  under  2006  ‐  2008  fördela  sammanlagt  nästan  23 
miljoner kronor och Verva utarbetade därmed ett  startpaket  för kostnadsfri  tillgång  till kontroll av 
elektroniska  legitimationer  och  subventionerade  även  ytterligare  under  tiden  regeringsuppdraget 
varade (Verva, 2008). 

4.4.5 Infratjänsten	
Ramavtalen för Infratjänsten gav myndigheterna ett enklare alternativ till egen utveckling och drift av 
funktioner kring e‐legitimationer. Dessa avtal definierade även plattformen för myndigheternas och 
IT‐leverantörernas utveckling av e‐tjänster och verksamhetsapplikationer.  Infratjänsten gav därmed 
tillgång till tjänster som behövs för att utveckla och driva e‐tjänster och ramavtalen löpte fram till 30 
september 2009 (Verva, 2008).  

4.4.6 Användaraspekter	
Verva (2008) beskrev att myndigheterna skall vara ett föredöme med hänsyn till tillgänglighet för alla 
medborgare och däri ligger även enkla och säkra metoder för elektronisk legitimering. För att nå bred 
spridning  i  användningen  av  e‐legitimationer  beskrevs  förutsättningen  som  ett  medborgar‐  och 
användarcentrerat synsätt. Om man  inte nådde ut med användningen det vill säga om medborgare 
valde  att  inte  använda  eller  inte  kunde  använda  e‐legitimationen  skulle  detta  leda  till  låg 
användningsgrad  och  uteblivna  effektiviseringsvinster.  Vidare  riskerade  även  grupper  att  bli 
utestängda  från  e‐tjänster med  så  kallade  digitala  klyftor  som  följd.  Internationellt  sett  beskrevs 
Sverige ha en hög användningsgrad med kontinuerlig ökning. Olika  förutsättningar  för användning 
kan även påverka och man beskrev att användare oavsett funktionshinder skall ha full tillgång till e‐
tjänster som kräver e‐legitimering (Verva, 2008). 

4.4.7 Problembild	
Verva  (2008)  fokuserade  på  två  existerande  problemområden  kring  e‐legitimationer:  (1) 
försörjningsmodellen och (2) användningen.  
 
4.4.7.1 Försörjningsmodellen 
Upphandlingsförfarandet kring e‐legitimationer beskrevs som  framgångsrikt  i  inledningsskedet men 
Verva  bedömde  detta  som  problematiskt  för  den  fortsatta  utvecklingen.  Följande  problem 
identifierades till exempel i försörjningsmodellen (Verva, 2008): 
 

 Teknisk komplexitet 

 Krånglig affärs‐ och prismodell 

 Brister i upphandlingsmodell 

 Bristande flexibilitet 

 
4.4.7.2 Användningen 
Vidare  identifierades  tekniska begränsningar  vid  användning och olika utmaningar  kopplade  till  e‐
legitimationer (Verva, 2008): 
 

 Oflexibel användning 

 Tillgänglighet 

 Låg användbarhet 
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Verva  såg  klara  fördelar med  en  generell  och  gemensam  infrastruktur  för  e‐legitimationer. Detta 
skulle  underlätta  för  leverantörer  av  e‐tjänster  som  inte  behövde  utveckla  egna  lösningar  och 
användarna  skulle  i  sin  tur  inte  behöva  hålla  reda  på  olika  identifieringslösningar  vilket  skapar 
förutsägbarhet och i förlängningen trygghet och tillit (Verva, 2008). 

4.4.8 Målbild:	Mot	2010	
Den  målbild,  som  utarbetades  i  samarbete  med  stat,  kommun  och  landsting  tog  hänsyn  till 
erfarenheter och behov och beskrev framtiden för e‐legitimationer, utgick från regeringens uttalade 
mål  i  handlingsplanen  för  e‐förvaltning  (”Så  enkelt  som  möjligt  för  så  många  som  möjligt”,  se 
Handlingsplan, 2008). I denna målbild beskrevs bland annat följande: 
 

Alla som vill använda en e‐tjänst kan förutom sin vanliga legitimation även ha en svensk 
e‐legitimation och vet vad de kan använda den till. (Verva, 2008, s 50) 

 
Vidare  beskrevs  att  det  skulle  vara  lätt  att  erhålla  och  spärra  en  e‐legitimation  och  att  svensk  e‐
legitimation skulle kunna användas med flera olika typer av teknik oberoende av utfärdare inom det 
svenska regelverket. Målet beskrevs även som att e‐legitimationen skall vara mobil och  flexibel  för 
att underlätta identifiering och signering. Den skulle kunna användas i kontakt med både privat och 
offentlig  sektor  främst  nationellt men  även  inom  EU  och  andra  länder. Målet  för  infrastrukturen 
beskrevs  som  förbättring av  styrning och  samordning av  leverantörer och enhetliga, enkla krav på 
utvecklingen av e‐tjänster för  identifiering och signering. Vidare beskrevs att öppen standard kunde 
användas  vid  utveckling  vid  behov.  E‐legitimationer  skulle  finnas  i  olika  typer  anpassade  till  olika 
behov både privat och i yrkeslivet. Exempel på detta var e‐legitimation kopplad till organisation, det 
vill  säga  juridisk  person  eller myndighet.  Som  resultat  av  samordning  inom  EU  beskrevs  även  e‐
legitimationer med olika klasser baserat på säkerhetskrav.  

4.4.9 Fyra	alternativ	för	fortsatt	utveckling	
Verva  (2008)  beskrev  följande  fyra  möjliga  vägval  för  den  fortsatta  utvecklingen:  (1)  dagens 
upphandlingsmodell utvecklas,  (2 och 3)  reglerad marknadslösning med privat eller statlig samord‐
ning samt (4) ett helstatligt alternativ.  
 
4.4.9.1 Alternativ 1 
Det  första alternativet skulle  innebära ett minimalt  statligt åtagande  jämfört med övriga alternativ 
och  ses  som  en marknadslösning där  leverantörerna  står  för  infrastrukturen. Därmed måste  avtal 
tecknas med utfärdaren (leverantören) som ingår i avtalet och myndigheterna köper kontrolltjänsten 
av utfärdaren. Eftersom denna  lösning bygger på befintlig  infrastruktur beräknas  investeringar och 
insatser  endast  bli  begränsade.  Med  upphandlingsmodellen  finns  dock  risker  som  till  exempel 
bristande kontinuitet eftersom  leverantörer  (utfärdare) kan variera mellan upphandlingar. Problem 
med öppenhet och  långsiktighet ses även eftersom e‐legitimationer definieras av de krav som finns 
vid  respektive  upphandling.  Dessutom  kan  det  finnas  svårigheter  i  att  finna  leverantörer  som  är 
villiga  att möjliggöra  e‐legitimering  för  samtliga  grupper  av medborgare  vilket  dock  skulle  kunna 
åtgärdas genom att låta det Nationella ID‐kortet, utfärdat av Polisen, agera bärare av e‐legitimation 
(Verva, 2008). 
 
4.4.9.2 Alternativ 2 och 3 
Baserat på erfarenheter från tidigare upphandlingar påvisas behov av: (1) enhetlighet, öppenhet och 
hållbarhet samt att (2) modeller med flera inblandade utfärdare kräver samordning. Dessa behov kan 
mötas genom  reglering av utfärdandet av e‐legitimationer  samtidigt  som hantering och  funktioner 
för  användning  samordnas  antingen  i  privat  eller  statlig  regi.  Denna  lösning  tillvaratar  därmed 
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egenskaperna i både alternativ 1 och 4: (1) en marknad med många utfärdare samt (2) tydlig statlig 
styrning. En privat samordningsfunktion (alt. 2) skulle  innebära en utvidgning av tidigare modell där 
en privat servicebyrå tillhandahåller tjänster och skulle styras av avtal och upphandlingar. En statlig 
samordning  (alt.  3)  innebär  att  en myndighet  hanterar  samordning  som  kan  omfatta  frågor  om 
standarder,  gränssnitt  och  andra  tekniska  förutsättningar.  Vidare  skulle  även  denna  myndighet 
inneha föreskriftsrätt inom aktuella områden (Verva, 2008). 
 
4.4.9.3 Alternativ 4 
Detta alternativ  innebär att staten handhar utfärdandet av alla e‐legitimationer och är därmed ett 
maximalt statligt åtagande och detta skulle  i sin  tur  innebära att det endast  finns en utfärdare. En 
fördel som ses med denna  lösning är att en standard kan fastställas utan hänsyn till tidigare arbete 
men samtidigt blir utbyggnaden inom förvaltningen dyrare. Staten som enda utfärdare ses dock som 
en fördel när det kommer till att etablera e‐legitimationer som begrepp. Dessa kan specificeras och 
regleras för alla offentliga tjänster och i förlängningen erhålla hög tillit och acceptans. Det helstatliga 
alternativet kan dock riskera att begränsa marknadens förutsättningar eftersom en monopolställning 
införs. Vidare kan staten  riskera att hamna  i beroendeställning  till den  leverantör som väljs  för att 
tillhandahålla lösningen (Verva, 2008). 

4.4.10 Vervas	förslag	
 
4.4.10.1 Svensk e‐legitimation 
Verva  (2008)  föreslår att:  (1) regeringen säkerställer en reglerad ordning  för e‐legitimationer; både 
kvalificerade och avancerade,  (2)  Svensk e‐legitimation och  Svensk e‐tjänstelegitimation definieras 
och införs som begrepp, (3) en certifieringsordning utformas för e‐legitimationer samt (4) Nationella 
ID‐kortet skall kunna användas som bärare av Svensk e‐legitimation. Dagens e‐legitimationer saknar 
den  författningsreglerade  definition  som  behövs  för  tydlighet,  öppenhet,  enhetlighet  och  en 
långsiktig  hållbar  ordning.  Författningsreglering  av  Svensk  e‐legitimation  och  Svensk  e‐
tjänstelegitimation ger  legitimitet, skydd och respekt både nationellt och  i relation till andra  länder. 
Verva  ser  följande grundläggande krav på den  svenska e‐legitimationen:  (1) den  skall bygga på en 
reglering  som definierar nuvarande och  framtida  funktionskrav,  (2)  stödja elektronisk  identifiering 
samt elektronisk signering,  (3) bygga på europeisk säkerhetsstandard samt  (4) användas  inom hela 
offentliga  sektorn  samt  vara  tillgänglig  för privata  sektorn. Vidare  skall  Svensk  e‐legitimation  vara 
tillgänglig för alla som är berättigade till svensk ID‐handlig och som har behov av offentliga e‐tjänster 
i Sverige. Certifikat för identifiering skall även finnas för organisationer (Verva, 2008). 
 
4.4.10.2 Samordningsfunktion 
Vidare  föreslås  inrättandet av en samordningsfunktion  i myndighetsform vilken ges  föreskriftsrätt  i 
frågor  om  standarder,  gränssnitt  och  tekniska  förutsättningar.  Denna  funktion  skall  även 
tillhandahålla tekniska tjänster till anslutna myndigheter, kommuner och landsting och även hantera 
förhållandet  till  utfärdare  på  ett  sammanhållet  sätt  för  förvaltning  och  användare. Uppdraget  för 
samordningsfunktionen ses som att:  (1) anknyta och vidareutveckla dagens  lösningar,  (2) verka  för 
ett enhetligt användargränssnitt i samband med e‐legitimering, (3) kunna möta nya krav med hänsyn 
till användning och teknik, (3) kunna hantera olika former av e‐legitimation och certifikat, (4) kunna 
hantera  olika  klasser  av  e‐legitimation,  (5)  kunna  hantera  olika  egenskaper,  roller  och  rättigheter 
kopplat till e‐legitimationer och certifikat samt (6) skapa och upprätthålla skydd för användaren med 
hänsyn  till personliga  integriteten  (Verva, 2008). Samordningsfunktionens uppdrag blir därmed att 
tillhandahålla  förvaltningens  gemensamma  tekniska  infrastruktur  för  bland  annat  e‐legitimationer 
och  i  avtalet  ingår  även  att  avlasta myndigheter med  hänsyn  till  avtal  och  kommunikation med 
utfärdare. Vidare  ses möjligheter  för andra  funktioner  för avlastning  vilka  skall utvecklas  i  samråd 
med  myndigheter,  utfärdare  och  användare.  Enligt  Verva  får  denna  samordningsfunktion  i 
myndighetsregi  större  genomslag  och  det  skapas  även möjligheter  för  en  enhetlig  hantering  av 
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användarnas  integritetsskydd. Till exempel  kan  inte  en utfärdare  kontrollera  vilka myndigheter en 
användare haft kontakt med eftersom anrop till spärrkontroll kommer  från samordningsfunktionen 
och samordningsfunktionen  får här en avgränsande  roll  för att skydda den personliga  integriteten. 
Vidare beskrivs att denna funktion skulle kunna utgöra en kontaktpunkt inom EU vilken sannolikt får 
högre förtroende på grund av dess författningsreglering samt att den skulle kunna fungera som ett 
naturligt centrum för samverkan kring alternativa metoder för elektronisk identifiering (Verva, 2008). 

4.4.11 Förväntade	effekter	av	e‐legitimationer	
Enligt Verva  (2008)  skulle  införandet  av  Svensk  e‐legitimation  innebära  att medborgaren  får  välja 
mellan  att  erhålla  e‐legitimationen  från  en  utfärdare  eller  köpa  det  Nationella  ID‐kortet  där  e‐
legitimationen  ingår.  Alla  som  kan  få  ett  id‐kort  kan  även  få  Svensk  e‐legitimation  och  eftersom 
denna blir  enhetlig  kan den  användas oberoende  av den part  som utfärdat den. De  effekter  som 
beskrivs av  samordningsfunktionen är att  förvaltningens användning av e‐legitimationer aktivt kan 
stödjas och att infrastrukturen kan förbättras genom styrning och samordning. Detta leder i sin tur till 
förenklad  användning  och  ökad  tillgänglighet  för  allmänheten,  organisationer  och  personer med 
särskilda  behov.  Vidare  ser  Verva  (2008)  följande  besparingspotential  i  sin  föreslagna  lösning:  (1) 
myndigheter  slipper  utveckla  och  förvalta  en  teknisk  infrastruktur,  (2)  myndigheter  blir  mindre 
beroende  av  teknikutvecklingen,  (3)  en  enhetlig  struktur  underlättar  och  förenklar  utveckling  av 
kommande e‐tjänster,  (4) ökade möjligheter  för helt automatiserad ärendehandläggning,  (5) bättre 
fördelning av förvaltningens resurser samt (6) enklare och enhetliga e‐legitimationer underlättar för 
användarna och ger sannolika samhällsekonomiska vinster (Verva, 2008). 

4.5 Nationell	handlingsplan	för	e‐förvaltning	
Enligt  regeringens  nationella  Handlingsplan  för  eFörvaltning  som  fastställdes  år  2008,  utgör 
elektronisk  identifiering en viktig faktor för tillit mellan myndigheter, medborgare och företag vilket 
baseras  på  behovet  av  säker  identifiering  och  skydd  av  den  personliga  integriteten. Vidare  anges 
ökad  samverkan  inom  elektronisk  identifiering  som  ett  prioriterat  område.  Infrastrukturella 
förutsättningar  för  säker  elektronisk  kommunikation  utgörs  av  säkra  system  för  elektronisk 
identifiering,  kommunikation  och  informationsutbyte.  Detta  ses  som  avgörande  för  utveckling  av 
såväl  e‐förvaltning  som  e‐handel  (Handlingsplan,  2008).  Regeringens  ambition  är  att  statsförvalt‐
ningen  i  samverkan  med  kommuner  och  landsting  ska  utveckla  och  tillämpa  förvaltnings‐
gemensamma  gränssnitt  för  säker  elektronisk  kommunikation  och  dokumenthantering. 
Tjänstedirektivets  bestämmelser  om  införande  av  elektroniska  förfaranden  förutsätter  även  en 
lösning  på  frågan  om  elektronisk  identifiering  och  autentisering  över  nationsgränserna 
(Handlingsplan, 2008). 

4.6 E‐legitimationen:	Nutid	och	framtid	

4.6.1 E‐delegationen	
Regeringen  beslutade  i  mars  2009  att  skapa  en  delegation  för  e‐förvaltning  vars  uppdrag 
sammanfattades  enligt  följande:  ”För  att  stärka  utvecklingen  av  e‐förvaltningen  och  skapa  goda 
möjligheter  för  myndighetsövergripande  samordning  inrättas  en  delegation  för  e‐förvaltning” 
(Regeringen,  2009,  s  1). Under  namnet  E‐delegationen  blev  den  första  uppgiften  att  utforma  ett 
förslag  till  strategi  för  myndigheternas  arbete  med  e‐förvaltning  och  en  arbetsgrupp  (bilaga  1) 
bestående av ansvariga för strategiska e‐förvaltningsprojekt från de myndigheter och organisationer 
som fanns representerade i delegationen bildades. Vidare tillkallades en referensgrupp (bilaga 2) för 
kunskapsdelning och  vidgade perspektiv.  I denna  ingår  representanter  för näringsliv,  forskare och 
brukare samt myndigheter som delegationen skall eller bör samråda med (E‐delegationen, 2009). 
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4.6.2 Dagens	lösning	
E‐delegationen  (2009)  beskriver  den  dåvarande  lösningen  för  e‐legitimationer  som  framgångsrik 
vilket exemplifieras av till exempel hög tillgänglighet för medborgare, enkla användargränssnitt, ökad 
samsyn  samt  utveckling  av  nya  tjänster.  Dock  identifieras  brister  i  försörjningsmodellens 
långsiktighet,  öppenhet  samt  flexibilitet  (jfr Verva,  2008). Modellen  har  även  resulterat  i  tekniska 
frågor som av utfärdare (leverantörer) lösts på olika sätt vilket resulterat i att utfärdarna inte har följt 
någon  enhetlig  standard  i  sin  utveckling.  I  förlängningen  leder  detta  till  att  e‐tjänsterna  måste 
anpassas till olika tekniska  lösningar och affärsmodellen har därmed  lett till att förlitande part (FP), 
det vill säga den part som tillhandahåller e‐tjänsten,  i vissa fall drabbats av höga kostnader. Vidare 
anses  användningen  av  så  kallade  mjuka  e‐legitimationer  som  laddas  ned  till  dator  motverka 
användningen av publika datorer och datorer på arbetsplatser. E‐legitimationer utfärdas  inte heller 
för  personer  som  inte  stadigvarande  vistas  i  landet  och  i  begränsad  omfattning  till  underåriga. 
Förekomsten  av  olika  gränssnitt  som  beskrivits  ovan  har  även motverkat  användarens  känsla  av 
igenkänning och har  i  sin  tur påverkat  förmågan  att  använda  tjänsterna.  Ytterligare  en  fråga  som 
kvarstår att  lösa är hur personer som  företräder en grupp eller organisation skall kunna  legitimera 
sig.  Trots  dessa  problem  beskriver  E‐delegationen  att  det  är  rimligt  att  förutsätta  att  samma  e‐
legitimation skall kunna användas i kontakt med hela den offentliga sektorn samt för de tjänster som 
tillhandahålls av näringslivet. Frågor som gäller användande kopplat till funktionshinder kvarstår även 
att lösa (E‐delegationen, 2009). 

4.6.3 Bedömning	och	förslag	
E‐delegationen (2009) bedömer att målet är en svensk  infrastruktur och strategi för teknik som är  i 
linje med utvecklingen mot federationer som framkommit efter Vervas slutrapport (Verva, 2008). En 
federation  beskrivs  som  en  infrastruktur  som  ger  förlitande  parter  tilltro  till  exempel 
identitetsuppgifter vid elektroniska intyg. E‐delegationen (2009) beskriver att målet för den svenska 
infrastrukturen  bör  vara  att  utnyttja  befintlig  och  ny  teknik  för  att  på  effektivast möjliga  sätt  ge 
myndigheter och användare  relevanta och enkla  funktioner  som är  förenliga med gällande  svensk 
rätt viket bör omfatta  lösningar  för  såväl  fysiska  som  juridiska personer med  svensk eller utländsk 
hemvist.  Långsiktighet  ses  som en viktig aspekt  för denna  strategi och  förslaget baseras på att en 
funktion  inom Skatteverket ges  i uppdrag att upphandla och administrera de  tekniska  lösningar  till 
exempel  gällande  elektronisk  identifikation  som  behövs  inom  hela  den  offentliga  sektorn. Denna 
samordning  ses  som  en möjlighet  att  effektivisera  hanteringen  av  identifiering  och  den  bristande 
harmoniseringen med  hänsyn  till  teknisk  och  praktisk  hantering  och  förelås  åtgärdas  genom  en 
federationslösning (E‐delegationen, 2009). 

4.6.4 En	samordningsfunktion	
E‐delegationen föreslår inrättandet av en nämnd (Nämnden för E‐samordning) som ett självständigt 
beslutande organ  inom  Skatteverket  vars uppgift  är  att  samordna myndigheternas  arbete med  e‐
legitimationer, elektroniska underskrifter och gemensamma e‐tjänster. Denna nämnd ansvarar inför 
myndighetens ledning men besitter ett självständigt beslutsansvar. E‐delegationen beskriver att bred 
enighet  finns  bakom  detta  förslag  att  en  funktion  behövs  för  samordning  inom  elektronisk 
identifiering och e‐tjänster. Syftet ses som att verka  för en enhetlig och  juridisk gångbar utveckling 
och  skall  även  ta  särskild  hänsyn  till  skyddet  av  personlig  integritet  och  informationssäkerhet. 
Eftersom att skapandet av en helt fristående funktion skulle ta både tid och pengar i anspråk föreslås 
att denna inrättas hos en befintlig myndighet som innehar såväl särskild kompetens som tillgång till 
registeruppgifter.  Valet  av  Skatteverket  motiveras  bland  annat  med  att  denna  myndighet  för 
befolkningsregister  samt  utfärdar  identitetskort.  Det  beskrivs  även  att  Skatteverket  har  lång 
erfarenhet och god kompetens inom det aktuella området (E‐delegationen, 2009). 
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4.6.5 Reglering	i	författning	
E‐delegationen  (2009)  beskriver  att  myndigheternas  användande  av  elektronisk  identifiering, 
signering och e‐tjänster bör  regleras  i  författningen vilket gäller både  för den  föreslagna nämnden 
samt för de funktioner den tillhandahåller. Syftet med regleringen är att ersätta komplex elektronisk 
hantering  lokalt hos myndigheter med  centrala  funktioner  till  vilka  sedan myndigheterna  ansluter 
sina e‐tjänster. För att uppnå detta krävs en struktur som anpassas efter myndigheters kompetens; 
det är inte meningen att nämnden skall handlägga ärenden utan ge stöd och hjälp åt myndigheter för 
införande  av  e‐tjänster  enligt  förenklade  förfaranden  och  på  så  sätt  motverka  bristande  eller 
oförenliga lösningar med hänsyn till bland annat identifiering. En fördel med denna typ av lösning är 
att myndigheterna  inte  längre  behöver  sluta  avtal med  flera  leverantörer  utan  att  det  istället  är 
samordningsfunktionen som upphandlar och sluter avtal med aktuella  leverantörer och därmed blir 
hanteringen  enkel  och  transparent.  Vidare  adresseras  de  problem  med  olika  leverantörers 
programvaror och gränssnitt  som beskrivs av Verva  (2008) och begränsas  samordningsfunktionens 
hantering (E‐delegationen, 2009). 
 
I  linje med samordningen bör även enklare och mer överskådliga regler  införas för att förenkla och 
öka  förståelsen  hos  både  användare  och myndigheter.  En  sådan  reglering  kan  även  stödja  den 
långsiktiga användningen och utvecklingen genom att till exempel omfattande förhandlingar undviks. 
Effekten av samordningen blir även att det endast blir samordningsfunktionen som sluter avtal med 
utfärdare  och  sålunda  avgränsas  avtalsförfarandet  kring  denna  typ  av  tjänster.  Inrättandet  av 
samordningsfunktionen som en del av Skatteverket medför även att anslutna myndigheter kan ses 
som delar av samma  juridiska person varvid varje myndighet slipper att sluta avtal med respektive 
utfärdare/leverantör.  Vidare  beskrivs  att  utvecklingen  inom  området  för  e‐legitimationer  och 
elektronisk  signering  är  snabb  varvid  detaljerade  regler  ej  skall  ges  i  lag  om  vilka  typer  av  e‐
legitimationer och  federationstjänster  som  skall  finnas och delegationen  föreslår därmed  att man 
överlåter  till  samordningsfunktionen att utforma  föreskrifter  för de  tjänster och  tekniker  som  skall 
användas inom myndighetsområdet (E‐delegationen, 2009). 

4.6.6 Samordnade	området	
E‐delegationen (2009) beskriver att en teknisk strategi för e‐legitimationer, elektronisk signering och 
tillhörande funktioner bör förverkligas i Sverige med stöd av samordningsfunktionen. Således föreslås 
följande åtgärder: 
 

 Fortsatt drift av befintliga system 

 Federationer 

 Harmoniserade rutiner för kontroll 

 Svensk e‐tjänstelegitimation 

 Enhetliga användargränssnitt 

 Internationell samverkan 

 Standardisering 

 Tidsstämpling 

4.6.7 Federationer	
E‐delegationen  (2009)  beskriver  att  federationstjänster,  som  gemensam  bas  för  teknisk 
interoperabilitet för elektronisk identifiering, används inom ett antal projekt i Europa. Som exempel 
nämns  Information Card  tekniken, projektet  STORK  (avsnitt 4.11.1)  samt projektet  Shibboleth hos 
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universiteten  vilka  stöds  av  en  standardiserad  teknisk  lösning  betecknad  SAML  2.0. Delegationen 
bedömer att dessa funktioner skulle kunna möjliggöra en enhetlig svensk lösning för identifiering i e‐
tjänster  tillsammans med efterfrågad  flexibilitet. Samordningsfunktionen möjliggör även  införandet 
av en gemensam  infrastruktur där nuvarande  lösningar kan bibehållas och utvecklas samtidigt som 
användarna  ges  en  enhetlig  identifiering  via  federationslösningen. Denna  lösning  kan  även  fås  att 
tillåta  många  olika  typer  av  e‐legitimationer.  Hanteringen  av  elektroniska  signaturer  kan  dock 
innebära  en  utmaning  och  kan  dessa  behov  inte  tillgodoses  av  federationslösningen  måste  en 
parallell  lösning  införas. Delegationen beskriver här att  ledning kan hämtas från arbete  i Norge och 
Nederländerna  samt  från  andra  internationella  organs  standardiseringsarbete  (E‐delegationen, 
2009). 
 
 
 

 

Figur 9. Samlad bild federationslösning 

Källa: Egen figur efter E‐delegationen (2009, s 114) 

 
Flöde vid identifiering i federationslösning (figur 9): 
 

1. Användaren ansluter till e‐tjänsten och accepterar dess begäran om legitimering. 

2. Användaren vidarebefordras till anvisningstjänst. 
  

3. Anvisningstjänsten avgör vilken identitetsintygsgivare (Idp) och anvisar till denna. 

4. Användaren  legitimerar med e‐legitimation eller  liknande och erhåller elektroniskt stämplat 
identitetsintyg som resultat av indentitetsintygsgivarens verifiering. 
 

5. E‐tjänsten erhåller identitetsintyget som bevis på godkänd identifiering.  
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E‐legitimationer eller  certifikat,  som  är dessas  tekniska  term,  ges ut  av en  certifikatutfärdare  (CA) 
som knyter  individen till ett unikt nyckelpar som gör  identifiering möjlig. En CA  identifierar därmed 
innehavaren endast när legitimationen ges ut så därför måste funktioner för spärrkontroll finnas för 
den  förlitande partens  kontroll.  I  en  federationstjänst  gör  tillhandahållaren  istället  kontrollerna  åt 
förlitande  part  och  ett  elektroniskt  intyg  lämnas  ut  i  varje  enskilt  fall.  Därmed  identifierar  sig 
individen  för  tillhandahållaren  av  federationstjänsten  som  i  sin  tur  utför  identitetskontrollen. 
Elektronisk  signering  stöds  dock  ej  vanligtvis  av  federationslösningar men  E‐delegationen  (2009) 
anser  dock  att  denna  typ  av  lösning  skulle  kunna  ge  visst  stöd  även  för  detta.  Resultatet  av 
federationstjänster  blir  även  att  myndigheters  e‐tjänster  enkelt  kan  ha  olika  lösningar  för 
identifiering  av  användare  som  till  exempel  dosor  för  engångslösen  och  kodbrickor  eftersom  den 
förlitande  parten  enbart  behöver  kunna  hantera  de  intyg  som  federationstjänsten  utfärdar  (E‐
delegationen, 2009). 

4.6.8 Remissvar	på	betänkande	
I  E‐delegationens  (2010)  betänkande  beskrivs  att  tidigare  betänkande  (E‐delegationen,  2009)  fått 
positiv  respons  från  remissinstanserna  och  att  en  övervägande  del  av  remissvaren  förordar  en 
omgående start och delegationen ser därmed inte att det framkommit några hinder för att realisera 
den föreslagna federationslösningen. Under remissbehandlingen ombads över 120 myndigheter och 
organisationer lämna sina synpunkter (E‐delegationen, 2010a). 

4.6.9 Ökad	säkerhet	för	e‐legitimationer	och	elektronisk	signering	
Vidare  föreslår  E‐delegationen  (2010)  en  utredning  om  ökad  kryptografisk  säkerhet  för  e‐
legitimationer och elektroniska  signaturer. Detta bör  startas omgående,  ledas av Myndigheten  för 
samhällsskydd och beredskap  (MSB) och bedrivas  i  samverkan med  (1)  relevanta myndigheter,  (2) 
utredningen  om  bildandet  av  en  e‐legitimationsnämnd  samt  (3)  aktörer  från  näringslivet.  Detta 
förslag motiveras av det faktum att Sverige använt samma tekniska lösning för kryptografisk säkerhet 
för  e‐legitimation  och  elektronisk  signering  sedan  1990‐talet.  Kryptografisk  säkerhet  avser  här 
nyckellängder och hashfunktioner och rekommendationer om skärpning av säkerheten har framförts 
av bland andra European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Bedömningen är därmed att 
nuvarande  lösning  inte erbjuder ett tillräckligt högt skydd eftersom det bland annat finns möjlighet 
att avkoda längre nyckellängder. Detta är även i linje med andra europeiska länder som ser över sin 
säkerhet på liknande sätt (E‐delegationen, 2010). 

4.7 Utredningen	om	bildande	av	en	e‐legitimationsnämnd	
Regeringen (2010) hörsammar E‐delegationens förslag rörande bildandet av en nämndmyndighet för 
samordning av statens och kommunernas hantering av elektronisk identifiering och signering. Den 17 
juni 2010  tas beslut att  tillsätta en särskild utredare  för att  förbereda och genomföra bildandet av 
denna  nämnd  som  skall  ha  Skatteverket  som  värdmyndighet. Nämnden  avses  börja  sitt  arbete  1 
januari  2011  och  utredningen  skall  slutredovisa  sitt  uppdrag  senast  31  december  2010.  E‐
delegationen kommer,  i enlighet med sitt nuvarande uppdrag att koordinera och  följa upp arbetet 
med e‐förvaltning och den utsedda utredaren skall även samråda med delegationen under arbetets 
gång  (E‐delegationen,  2010).  Den  6  september  2010  överlämnas  promemorian  Instruktion  för  E‐
legitimationsnämnden  ‐  delredovisning  I  (Promemoria,  2010a),  19  november  2010  överlämnas 
promemorian Verksamhetsplan för E‐legitimationsnämnden ‐ delredovisning II (Promemoria, 2010b) 
och betänkandet överlämnas slutligen i sin helhet 22 december 2010 varvid utredningen slutfört sitt 
uppdrag (Utredningen, 2010). 
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4.8 	E‐legitimationsnämnden	
I slutrapporten beskriver utredningen hur en sammanhållen och förenklad infrastruktur för Svensk e‐
legitimation kan skapas och regleras och syftet beskrivs som att skapa förutsättningar och regelverk 
för användning av befintliga och tillkommande  lösningar  för  identifiering. Med hänsyn  till signering 
föreslås  tjänster utanför  identitetslösningen men med enhetligt  gränssnitt mot  infrastrukturen  för 
Svensk  e‐legitimation.  Utredningen  beskriver  att  det  i  dagens  system  bland  annat  saknas  en 
sammanhållen  och  enhetlig  infrastruktur  för  identifiering  vilket  riskerar  att  försvåra  och  hämma 
utveckling av e‐tjänster. Offentliga sektorns arbete och utveckling av e‐tjänster skulle underlättas och 
förenklas av en samordad  infrastruktur och dagens system  innebär även ett hinder  för nya aktörer 
att komma in på marknaden. Nuvarande modell för e‐legitimationer bygger även på en upphandling 
som går ut  i mitten av år 2012 och förlängning är  inte möjlig. Verksamhetsplanen som presenteras 
för E‐legitimationsnämnden gäller för perioden 2011 till 2013 vilket skulle motsvara tiden för den nya 
infrastrukturens uppbyggnad. Beräknad driftstart för  infrastrukturen anges som senast till utgången 
av  juni 2012.  För  att nå detta mål  krävs ett  stort  antal  aktiviteter  som  till exempel  förändringar  i 
författningen, framtagande av avtal, teknisk utveckling samt inrättande av ramverk för säkerhet och 
tillit. En övergångsplan ses även som en kritisk del av arbetet för att säkerställa en smidig övergång 
från  befintlig  till  framtida modell.  I  betänkandet  förekommer  även  beskrivningar  på  relativt  hög 
detaljeringsnivå för att tydliggöra komplexitet samt möjliggöra aktiv dialog kring frågeställningar och 
det  beskrivs  som  att  nämndens  uppgift  blir  att  ta  vid  det  arbete  som  utredningen  påbörjat 
(Utredningen, 2010). 

4.8.1 	Utgångspunkter	för	en	ny	modell	
Hur en framtida modell för elektronisk identifiering och signering skall utformas har behandlats i flera 
olika utredningar  (Verva, 2007; Verva 2008 och E‐delegationen, 2009) och utredningen presenterar 
sitt förslag på en ny modell bestående av följande delar (Utredningen, 2010) (figur 10): 
 

 En infrastruktur (Infrastrukturen för Svensk e‐legitimation) 

 Godkända e‐legitimationer (Svensk e‐legitimation) 

 En identitetsfederation (Infrastrukturen för identifiering) 

 En tjänst för elektronisk signering (Signaturtjänsten) 

 Ett regelverk för infrastrukturen 

 
 

 

Figur 10. Infrastruktur för Svensk e‐legitimation. 

Källa: Egen figur efter Utredningen (2010, s 24) 
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För  att  implementera denna modell  krävs  att  frågor  kring upphandlings‐ och  konkurrensrätt  löses 
samt  även  att  juridiska,  tekniska  samt  affärsmässiga  aspekter  sammanförs  till  en  helhetslösning 
(Utredningen, 2010). 

4.8.2 	Ingående	aktörer	
E‐legitimationsnämnden  är,  som  tidigare beskrivits, den  samordnande parten  i modellen och  skall 
tillse  att  erforderliga  tjänster  för  elektronisk  identifiering  och  signering  finns  tillgängliga  för  den 
offentliga  förvaltningen.  I  infrastrukturen  ingår  även  privata  aktörer  (identitetsutfärdare)  som 
utfärdar intyg när användaren identifierat sig med hjälp av sin e‐legitimation. Efter kontroll utfärdas 
dessa  intyg  åt  den  part  som  tillhandahåller  e‐tjänsten  (e‐tjänsteleverantörer)  och  intygen  skall 
därmed ses som en del i användningen av e‐legitimationer (figur 11).  
 

 

Figur 11. Aktörer inom Infrastrukturen för Svensk e‐legitimation 

Källa: Egen figur efter Utredningen (2010, s 25) 

 
Tanken är att e‐legitimationer skall kunna användas hos aktörer även utanför den offentliga sektorn 
varvid  en  sådan  utveckling  skall  stödjas.  Det  anses  dock  inte  som  en  uppgift  för  E‐
legitimationsnämnden  att  tillhandahålla  tjänster  för  kontroll  av  e‐legitimationer  åt privata  företag 
men bruk av samma e‐legitimation hos privata aktörer skall  inte hindras. Svensk e‐legitimation skall 
kunna  utfärdas  till  såväl  privatperson  (privat  e‐legitimation)  som  till  anställd/uppdragstagare  (e‐
tjänstelegitimation).  Vidare  skall  det  även  finnas  så  kallade  attributsintyg  som  utfärdas  av 
attributsutfärdare vilket  till exempel kan  röra  sig om att ge  juridisk behörighet kopplad  till  juridisk 
person,  lärare  eller  vårdpersonal.  Huvudsyftet med  Infrastrukturen  för  Svensk  e‐legitimation  kan 
därmed  sägas  vara  att:  (1)  utfärda,  använda,  verifiera  samt  spärra  Svenska  e‐legitimationer,  (2) 
tillhandahålla identifiering samt (3) tillhandahålla tjänst för signering (Utredningen, 2010). 

4.9 	Tidsmässig	illustration	
Figur 12 är ett  försök att  i  form av en  tidslinje  illustrera en  sammanfattad bild av min  tolkning av 
viktiga milstenar  och  händelser  kring  planer,  strategier  och  utvecklingen  av  e‐legitimationer  som 
beskrivits  tidigare  i detta avsnitt.  Jag har även valt att dela  in denna  tidslinje  i  tre perioder  för att 
ytterligare  försöka  framhäva vilken övergripande  inriktning  jag  tolkat  som  tydligast  förekommande 
inom olika delar av den tidsmässiga progressionen kring e‐legitimationer. Jag har därmed valt att ge 
de tre olika perioderna följande namn:  
 

1. Introduktionsfasen 

2. Effektiviseringsfasen 

3. Samordningsfasen 



 
 
 

 
 

 

Figur 12. Tidslinje över n
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Introduktionsfasen  (1995‐2000):  Jag uppfattar  relativt  tydligt att arbetet kring e‐legitimationer  från 
det att e‐tjänster först introducerades fram till introducerandet av den första upphandlingsmodellens 
införande som en introduktionsfas.  
 
Effektiviseringsfasen  (2001‐2009):  När  ramavtal  införs  inom  e‐legitimationsområdet  via  upphand‐
lingsmodellen  inleds något som  i mina ögon  tydligt kan betecknas som en effektiviseringsfas. Vissa 
offentliga aktörer lanserar e‐tjänster där e‐legitimationer ingår och når genom dessa ansatser tydliga 
effektiviseringsvinster.  De  nationella  ansatserna  på  ett  övergripande  plan  under  denna  period  är 
även tydligt fokuserade kring framtagandet av nya upphandlingsmodeller.  
 
Samordningsfasen  (2010‐):  I och med  att utredningen  kring bildandet  av en E‐legitimationsnämnd 
startar upplever jag att detta kan betecknas som lite utav en ny era inom e‐legitimationsområdet på 
nationellt plan där samordningen av området får ett mycket tydligare och explicit uttalat fokus. 

4.10 Området	betraktat	ur	ett	informatikperspektiv	
Informatiken  i sig kan ses som ett vetenskapsområde där ett  inledande paradigmskifte, det vill säga 
datorernas kommersiella genombrott, kan beteckna starten på en resa av ständig utveckling av den 
tekniska artefakten som  löpt parallellt med en ständig strävan att nå bättre kunskap och förståelse 
kring hur  artefakten påverkar och  kan utnyttjas  i olika  kontexter. Det  är  ett  tydligt  faktum  att de 
tekniska  artefakterna  följer  en  viss  utvecklingstakt  som  styrs  av  en mängd  olika  aspekter medan 
idéutveckling kring dessa artefakter kräver såväl erfarenhet och dialog (Checkland & Holwell, 1998) 
som utvecklad  förståelse. Eftersom utvecklingen kring e‐legitimationer, även sett ur ett  informatik‐
perspektiv, är ett mycket ungt område, är det därmed enligt min egen uppfattning mycket intressant 
att  undersöka  om  detta  fenomen  kan  relateras  till  informatikområdets  utveckling  och  därmed 
eventuellt kunna dra nytta av tidigare erfarenheter. Det kan till exempel röra sig om identifierandet 
av risker med ett för stort fokus på artefakt, förståelse för dess konsekvenser samt andra individuella, 
organisatoriska samt samhälleliga aspekter et cetera.  
 
Diskussionen kring hur forskningen kring elektronisk identifiering kan kopplas samman och eventuellt 
dra nytta av erfarenheter från  informatikområdet kommer att beskrivas vidare  i senare kapitel men 
de tydligaste två aspekterna jag funnit och som jag anser tyda på att intressanta synergier kan finnas 
mellan områdena är: (1) den transdisciplinära karaktären samt (2) behovet av att undersöka sociala 
aspekter  kring  den  tekniska  artefakten  (e‐legitimation).  Vidare  finns  det  även  intressanta  likheter 
med  hänsyn  till  identitetssökande  aspekter  samt  till  exempel  behov  en  gemensamgjord 
begreppsapparat.  Både  när  det  gäller  informatik  i  allmänhet  och  dess  specifika  applicering  inom 
elektroniska  identifikationer  i synnerhet är det  tydligt att mycket komplexa hinder och utmaningar 
föreligger och att dessa långtifrån enbart är av teknisk karaktär. 

4.11 Internationella	kopplingar	
Detta  avsnitt  innehåller  en  kortfattad  överblick  över  de  internationella  kopplingar  kring  e‐
legitimationsarbetet jag återfunnit vid min genomgång av området. 

4.11.1 STORK	
Projektet  STORK  (Secure  idenTity  AcrOss  boRders  linKed)  syftar  till  att  inom  EU  utveckla 
gemensamma metoder och regelverk för elektronisk identifiering över landsgränser och skall därmed 
göra  det  möjligt  att  använda  den  nationella  e‐legitimationen  för  andra  länders  e‐tjänster  och 
identifikationen  skall  även  kunna  användas  vid  besök  i  annat  EU‐land.  STORK  syftar  till  att:  (1) 
utveckla en federationsordning för eID‐tjänster som genom samordning av nationella  lösningar och 
EU‐initiativ verkar  för  snabbare utveckling av publika e‐tjänster  som kräver  säker  identifiering och 
signering  samt  (2)  prova  enkla  och  säkra  eID‐lösningar  för  medborgare,  företag  och  anställda  i 
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offentlig förvaltning både lokalt, regionalt samt över landsgränser. Vervas bedömning år 2008 var att 
framhålla  behovet  av  nationell  harmonisering  med  utredningar  inom  STORK  för  att  underlätta 
kommande  utveckling  varvid  Verva  tillsammans  med  Skatteverket  enades  om  att  Sverige  skulle 
deltaga i projektet (Verva, 2008). 

4.11.2 PEPPOL	och	S.O.S	
PEPPOL  (Pan European Public Procurement Online) och S.O.S  (Smart Open Services) är  två projekt 
inom EU som även berör den nationella utvecklingen av elektronisk  identifiering. PEPPOL syftar  till 
offentlig upphandling och e‐handel över  landsgränser och  S.O.S  avser  gränsöverskridande  tjänster 
inom e‐hälsa (Verva, 2008). 

4.11.3 Internationell	anpassning	
E‐delegationens (2009) förslag medför även att utbyte av information och elektroniska tjänster över 
nationsgränser främjas och det ses som viktigt att erfarenheter från projekt som PEPPOL och STORK 
tas  tillvara.  Vidare  bör  strategin  stödja  införandet  av  tjänstedirektivet  som  skall  se  till  att  alla 
förfaranden  för tillträde  till och utövning av tjänsteverksamhet skall kunna göras enkelt, på distans 
och  elektroniskt  (Tjänstedirektiv,  2006)  och  för  detta  krävs  bland  annat möjlighet  att  identifiera 
tjänsteleverantörer över nationsgränserna. EU‐kommissionens handlingsplan  (EU, 2008) visar på en 
rad  olika  viktiga  åtgärder  för  att  främja  användning  av  e‐legitimationer  och  signering  mellan 
medlemsstater och som ett led i denna handlingsplan ser E‐delegationen (2009) att resultat från EU‐
projekt som till exempel PEPPOL och STORK skall tas tillvara. Skatteverket deltar aktivt i STORK inom 
ett pilotprojekt gällande en lösning för adressändringar mellan medlemsstater. Europeiska standardi‐
seringsorganet  ETSI  kommer  att  uppdatera  standarder  för  e‐legitimationer  och  signering  för  att 
tillgodose  krav  i  Europeiska  kommissionens  tjänstedirektiv.  Infrastrukturen  som  utvecklas  inom 
STORK syftar till att koppla samman medlemsstaternas lösningar för e‐legitimering så att medborgare 
kan  legitimera sig mot  tjänst  i annat  land och denna  infrastruktur bygger på  identitetsfederationer 
enligt  gemensam  standard.  Således  ligger  en  liknande  svensk  infrastruktur  i  linje med  Europeiska 
kommissionens handlingsplan för gränsöverskridande tjänster samt de aktiviteter som syftar till dess 
realisering (E‐delegationen, 2009). 

4.11.4 Internationell	utveckling	
Många  länder  bedriver  ett  aktivt  arbete  i  syfte  att  ta  fram  lösningar  för  hantering  av  elektronisk 
identifiering. Finland  introducerade  till exempel 1999 ett  identitetskort med  inbyggd e‐legitimation 
vilket utgavs till alla medborgare över 18 år. I detta fall användes dock inte existerande infrastruktur 
som bland annat etablerats av banksektorn varvid spridningen för denna lösning beskrivs som ytterst 
begränsad.  I Nederländerna har  en  central part  för  samordning och hantering  av  e‐legitimationer 
skapats (eHerkenning) och denna roll har tydliga likheter med föreliggande initiativ i Sverige. I Belgien 
har medborgare under ett antal år erhållit elektroniska  ID‐kort med e‐legitimation och detta är en 
lösning som skall omfatta majoriteten av befolkningen. I Norge utfärdar banker e‐legitimationer vilka 
baseras på  centralt  lagrade nycklar  för  identifiering och  signering. Detta är en  lösning  som  främst 
används  för  tjänsterna  inom banksektorn men nyligen har  en upphandling  genomförts  som  avser 
uppdraget att utfärda personliga e‐legitimationer  för åtkomst av  tjänster  inom offentliga sektorn.  I 
Schweiz är SuisseID en  tämligen nyintroducerad nationell e‐legitimationsmodell som baseras på en 
standardiserad federationslösning. Registrerade medborgare erhåller ett unikt SuisseID vilket inte är 
kopplat personnummer och den  finansiella modellen bygger på en  slutanvändaravgift  som  till  stor 
del återbetalas efter visst antal användningar (Utredningen, 2010). 
   



 
 
 

 
 

56 

   



 
 
 

 
 

57 

 
 
 

Del	III	‐	Analysen	 	
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5 I	backspegeln:	E‐legitimationens	framväxt	
 
Detta kapitel kan ses som det första empiriskt baserade inslaget i detta arbete. Det syftar därmed till 
att beskriva de olika  förekommande  respondenterna och deras olika egenskaper  som  kan  vara av 
intresse för den fortsatta analysen. Kapitlets andra del innehåller även en beskrivning av framväxten 
sedd ur  respondenternas ögon och kan därmed ses som ett empiriskt svar på hur de  i  föregående 
kapitels beskrivna nationella strategier och planer (kapitel 3) har upplevts och fungerat i praktiken. 

5.1 Inledning	
I  detta  kapitel  presenteras  själva  sammanhanget  i  form  av  olika  aktörers  beskrivningar  av  den 
svenska  e‐legitimationens  framväxt. Denna  empiriskt  grundade  beskrivning  utgör  en  bakgrund  till 
efterföljande  fördjupningar kring de utvalda  tre analytiska  teman  (deltagande,  föreställningar samt 
legitimitet). Jag har valt denna uppdelning, det vill säga att presentera den empiriska kontexten i ett 
eget avsnitt, eftersom  jag upplever det som viktigt att beskriva vilka betydelsefulla  företeelser och 
sammanhang  som upplevs med hänsyn  till e‐legitimationens  framväxt  innan  jag går djupare ned  i 
beskrivningarna.  På  detta  sätt  bibehålls  en  beskrivningsmässig  stringens  och  därmed  underlättas 
förhoppningsvis  läsarens förståelse. Kapitlet är uppdelat  i en  inledande beskrivning som är kopplad 
till respondenterna och deras bakgrund. Därefter beskrivs några, som jag upplever det, betydelsefulla 
förutsättningar  för  e‐legitimationens  framväxt  följt  av  själva  framväxten  där  jag  återger 
respondenternas upplevelser och beskrivningar i narrativ form.  

5.2 Resans	deltagare	och	deras	bakgrund	
I  detta  arbetes  avsnitt  3.6  beskrevs  betydelsen  av  forskarens  medvetenhet  kring  den  egna 
förförståelsen  för  att  på  detta  sätta  frilägga  och  öppna  upp  implicita  grundantaganden  och 
perspektiv i syfte att minimera att studien på ett icke önskvärt sätt färgas i någon riktning. Syftet med 
att  skapa  sig  förståelse  för  förförståelse  kan  även  ses  som  att  gynna  studiens  vetenskapliga 
transparens  och  därmed  förhoppningsvis  borga  för  så  god  kvalitet  som möjligt.  På  liknande  sätt 
upplever  jag  det  även  viktigt  att  i  empiriska  sammanhang  undersöka  och  frilägga  respondentens 
förförståelse  inför  det  aktuella  området  för  att  på  så  sätt möjliggöra  en  ökad  förståelse  för  den 
kontext som olika utsagor skapas  i och är ett resultat av. Vidare upplever jag att förförståelsen  i sig 
ingår i en ständigt utvecklande struktur där den både är ett resultat av och samtidigt både påverkas 
av  samt  aktivt, om  än ofta  implicit, har  stor betydelse  för  vad  som  görs och  sägs  i den praktiska 
kontexten. Jag har därmed valt att  inleda detta avsnitt med en relativt kortfattad beskrivning av de 
olika  aktörernas  bakgrund  till  det  aktuella  området  e‐legitimationer  för  att  på  så  sätt möjliggöra 
vidare  studier  av  dessa  personers  beskrivningar  och  uttalanden  relaterat  till  deras  yrkesmässiga 
bakgrund  och  kompetens  som  tillsammans  med  deras  implicita  grundantaganden  formar  deras 
förförståelse för sammanhanget. För att återknyta till den inledande fordonsmetaforen upplever jag 
att detta klargörande kring vilka aktörer som är med på resan har stor betydelse för min tolkning av 
vad  dessa  personer  beskriver  sig  uppfatta  genom  färden.  Nedan  kommer  de  olika  deltagarnas 
bakgrund att beskrivas samt hur deras erfarenheter och kopplingar till det aktuella området ser ut. I 
tabell 5 har jag utgått ifrån tidigare presenterad sammanställning av respondenterna (tabell 4, s 31) 
och  istället valt att beskriva dessas framträdande egenskaper  ifråga om roller och egenskaper samt 
presentera det aktörsnamn jag valt att ge respektive respondent (tabell 5). 
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Tabell 5. Respondenternas roller, egenskaper och tilldelat aktörsnamn. 

Aktör  Roll(er) 
 

Egenskap(er)  Aktörsnamn 

1  Senior handläggare  Bevakar säkerhetsaspekter  Säkerhetsexperten 
 

2  IT‐strateg  Bevakar intressen för offentlig sektor 
på lokal nivå 
 

Kritikern 
 

3  Utredare  Framgångsrik e‐tjänsteleverantör på 
myndighetssida 
 

Pragmatikern 
 

4  Kansliansvarig  Leder kansliet hos den nyinrättade 
samordnade myndigheten. 
 

Ledaren 
 

5  Administrativ chef, 
Konceptansvarig 
 

Leverantör av identifieringslösning 
till banksektorn 
 

Leverantören 
 

6  Produktionsavdelningen,  
E‐förvaltningsfunktionen, 
Chefsarkitekt 

Framgångsrik e‐tjänsteleverantör 
och föregångare. Värdmyndighet för 
nyinrättad samordnande myndighet. 
 

Föregångaren 

 
De valda aktörsnamnen kommer att motiveras vid  respektive  respondents beskrivning nedan men 
vänligen notera de  två  aktörsnamnen  Leverantören och  Föregångaren  som  i  sig  representerar  två 
respektive  tre  respondenter  (tabell  5)  . Motivet  till  att  jag  i  dessa  fall  valt  att  sammanföra  flera 
respondenter  till  endast  ett  aktörsnamn  är  för  att  underlätta  kommande  beskrivningar.  Som  jag 
beskrivit tidigare (avsnitt 3.9.2) upplever jag att det viktigaste i detta arbete är vad som sägs och inte 
vilken  namngiven  person  detta  kan  härledas  till. Det  viktigaste  i  detta  sammanhang  upplever  jag 
istället är vilken organisation som  företräds och  jag önskar heller  inte hamna  i några beskrivningar 
där vissa argument  skulle ges mer  tyngd beroende på att  fler än en person  ställer  sig bakom eller 
emotsätter sig dessa. 

5.2.1 Respondent	1	‐	Säkerhetsexperten	
Det namn jag valt att ge denna respondent, Säkerhetsexperten, återspeglar det faktum att personen 
beskriver sin titel som senior rådgivare och  informationssäkerhetsexpert med tydlig bakgrund  inom 
informationssäkerhetsområdet  inom  bland  annat  industrisektorn  (försvarsindustrin).  Under  sin 
yrkesbana har Säkerhetsexperten haft vad som beskrivs som en expertroll inom flera centrala organ 
såsom Riksrevisionsverket, Statskontoret samt Verva. Säkerhetsexperten har även varit verksam som 
IT‐säkerhetschef på Riksförsäkringsverket (RFV), det vill säga föregångaren till Försäkringskassan, och 
ingick  under  denna  tid  i  samarbetet  SAMSET  (avsnitt  5.4.4).  I  dagsläget  är  Säkerhetsexperten 
involverad  i  områden  som  informationssäkerhet,  ledning  och  styrning  och  tillhör  enheten  för 
samhällsinformationssäkerhet på MSB. Anledningen till att personen kom till denna myndighet anges 
som  resultatet av  rollen  som  initiativtagare  till  föreskrifter gällande  samtliga  statliga myndigheters 
följsamhet  gentemot  standarder  för  ledning  och  styrning  av  informationssäkerhet.  Historiskt  har 
Säkerhetsexperten  varit mycket  involverad  i  e‐förvaltnings‐ och  e‐legitimationsfrågor under  sin  tid 
hos Statskontoret och Verva. Den tydligaste kopplingen till det aktuella området i nuläget är dock att 
personen sitter med i en arbetsgrupp under E‐delegationen (bilaga 1) som arbetar med utvecklingen 
av elektronisk  förvaltning och  i detta  sammanhang  ser  som  sin uppgift att bevaka  säkerhetsfrågor 
(Säkerhetsexperten, mars 2011).  I  sammanhanget är det  intressant att konstatera att de  instanser 
denna person  varit  verksam  inom har  tydliga  kopplingar  till e‐legitimationsområdet  rent historiskt 
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vilket  befäster  uppfattningen  om  denna  persons  gedigna  erfarenhet  och  kunskap  kring 
säkerhetsaspekter  av  det  aktuella  området.  Vidare  borgar  personens  aktiva  deltagande  i  E‐
delegationens arbete att personen även torde vara väl insatt vad som för närvarande sker såväl inom 
e‐förvaltningsområdet som området kring e‐legitimationer. 

5.2.2 Respondent	2	‐	Kritikern	
Valet att kalla denna respondent  för Kritikern baseras  främst på denna persons  framförda åsikter  i 
sammanhanget både historiskt och i nuläget där man från den part som respondenten representerar 
starkt ifrågasätter de marknadsbaserade lösningar som presenterats i dåtid samt nutid. Det bör dock 
poängteras att det  i detta  sammanhang  inte  rör  sig om obefogad kritik utan de  synpunkter denna 
respondent  för  fram  baseras  främst  på  skillnader  mellan  olika  föreställningar  kring  behov  och 
konsekvenser för verksamheter av e‐legitimationer mellan olika aktörer inom den offentliga sektorn 
(kapitel 7). Personen arbetar för en förbund som förestår kommuner och landsting och i korthet kan 
organisationen sägas vara att på ett sammanhållet sätt bevaka och föra fram denna parts synpunkter 
samt  bevaka  dess  intressen  på  det  nationella  planet.  Kritikern  har  enligt  egen  utsago  följt 
utvecklingen kring e‐legitimationer under 8‐9 års tid och under denna tid gentemot staten bevakat 
sina  lokala medlemmars  intressen. På grund av olika organisationer har personen haft en  roll  som 
beskrivs  som  relativt  flytande  och med  ett  svagt  organisatoriskt  uppdrag  vilket  beskrivs  vara  ett 
resultat  av  att  organisationen  rent  historiskt  inte  fäst  så  stor  dignitet  vid  området  kopplat  till  e‐
legitimationer. På senare tid har dock Kritikern haft en mer definierad roll än tidigare vilket kan ses 
som  resultatet  av  en  tydligare  ansvarsfördelning  inom  förbundet.  Kritikern har  en bakgrund  inom 
samhällsvetenskapen och  intresset uppges  till att  ligga  i gränssnittet mellan människa och maskin. 
Detta intresse har dock inte riktigt kommit till användning i yrkesutövandet utan fokus har mer varit 
på  att  finna  nationella  lösningar  på  frågor  kring  utveckling  av  en  samverkande  e‐förvaltning. 
Personen har haft kopplingar till e‐förvaltningsområdet från då det började talas om e‐tjänster kring 
2002.  Något  som  beskrivs  som  signifikant  för  nuläget  är  dock  något  av  ett  uppvaknande 
(ketchupeffekt)  inom organisationen, hos såväl  ledning som medlemmar, där medvetenheten kring 
e‐förvaltningens  möjligheter  ökar  och  däri  ligger  även  organisationens  ökade  intresse  och 
medvetenhet  kring  e‐legitimationsfrågan,  dess  konsekvenser  och  tänkta  nytta.  Kritikerns  formella 
koppling  till  det  nationella  e‐förvaltningsområdet  är  som  deltagare  i  E‐delegationens  arbetsgrupp 
(bilaga 1)  (Kritikern, mars 2011).  Jag anser att denna persons  tydliga engagemang och  intresse  för 
frågan  som  sträcker  sig  över  relativt  lång  tid  borgar  för  god  kunskap  och  erfarenhet  kring  e‐
legitimationsfrågor ur ett kommun‐ och landstingsperspektiv.  

5.2.3 Respondent	3	‐	Pragmatikern	
Denna persons bakgrund och perspektiv är tydligt färgat av erfarenheter och praktiskt användande 
av e‐legitimationer på myndighetsnivå varvid jag valt namnet Pragmatikern. Denna person har varit 
med i e‐legitimationssvängen (Pragmatikern, april 2011) sedan starten och har tidigare varit verksam 
inom  Skatteverket,  Posten  samt  Riksförsäkringsverket  (RFV),  det  vill  säga  föregångaren  till 
Försäkringskassan (FK).  I flera av dessa sammanhang har Pragmatikern arbetat  inom olika områden 
kring  elektronisk  kommunikation.  Personen  var  redan  1991‐92  involverad  i  de  första  elektroniska 
lösningarna  kring  deklarationer  för  företag  och  såg  redan  vid  denna  tid  behovet  av 
identifieringslösningar  som  sedan  även  kom  att  innefatta  privatpersoners  skattedeklarationer  (se 
beskrivning  av ELDA  i  avsnitt 5.4.2). Kring denna  typ  av myndighetseffektivisering på  Skatteverket 
arbetade Pragmatikern med fram till 1998/1999. Därefter, i yrkesrollen på Posten, var personen inte 
direkt  kopplad  till  e‐legitimationsområdet  utan  uppgifterna  rörde  främst  elektroniska 
kommunikationslösningar  för  landsting,  stat  och  kommuner  vilka  innefattade  informationsutbyte 
samt  spridnings‐  och  hämtningssystem.  Posten  var  under  denna  tid  dock  en  stor  utgivare  av  e‐
legitimationer och satsade stort på det elektroniska mötet mellan medborgare och  företag. Denna 
typ av satsningar avbröts dock senare när organisationen av olika anledningar valde att fokusera mer 



 
 
 

 
 

61 

på  sin  kärnverksamhet.  Därefter  övergick  personen  2003  till  en  tjänst  som  enhetschef  över 
elektroniskt  internt  och  externt  informationsutbyte  inom  dåvarande  RFV  och  inom  detta 
verksamhetsområde  ingick även e‐legitimationer. Från 2008/2009 har  sedan Pragmatikern arbetat 
på  en  utvecklingsstab  inom  FK.  Vidare  är  personen  även  FKs  representant  i  E‐delegationens 
arbetsgrupp (bilaga 1). Sammanfattningsvis har personen under hela sin tid på RFV/FK haft uppgifter 
som på något sätt kopplat till e‐legitimationer och personen har alldeles nyligen tillträtt en ny tjänst 
kopplad  till GD‐staben på FK. Pragmatikern beskriver även att organisationen han  företräder över 
tiden haft ett  tydligt målinriktad kundperspektiv kring e‐legitimationer och har mycket god  teknisk 
kompetens  inom  detta  område.  FK  har  även  under  vissa  perioder  haft  en  ledande  roll  inom  e‐
legitimationens framväxt. Historiskt har det dock funnits interna motsättningar och Pragmatikern har 
konsekvent  framhållit e‐legitimationens kundnytta  i dessa  interna diskussioner  (Pragmatikern, april 
2011). Denna person upplevs, med ett tidsmässigt avbrott, arbetat med uppgifter som kan kopplas 
till e‐legitimation  i dess nuvarande  form samt dess  föregångare. Att personen var med och såg ett 
tydligt behov av elektronisk  identifiering  redan  innan detta utvecklas anser  jag  tyder på ett  tydligt 
behovsbaserat  perspektiv.  Den  verksamhetsmässiga  bakgrunden  är  tydligt  kopplad  till  teknik, 
elektroniska  kommunikationslösningar  samt myndigheters effektiviseringspotential  i och med ökat 
användande av  IS/IT och  som helhet betecknar  jag det  representerade perspektivet  som praktiskt 
och tillämpat med hänsyn till e‐legitimationsanvändning inom myndighetssektorn.  

5.2.4 Respondent	4	‐	Ledaren	
Till  skillnad  från  ovan  beskrivna  respondenter  som  i  sig  på  olika  sätt  kan  sägas  representera 
användarsidan1 av e‐legitimationer, företräder denna person en myndighet vars regeringsbeslutade 
uppdrag består i att samordna och utveckla e‐legitimationsområdet på ett nationellt plan och jag har 
följaktligen kommit att benämna denna person såsom Ledaren  i sammanhanget. Även om Ledaren 
rent  personligen  inte  besitter mandatet  att  leda  arbetet  kring  e‐legitimationer  på  det  nationella 
planet  så  representeras  här  den  myndighet  som  har  ansvaret  att  leda,  samordna  och  utveckla 
området och som gruppering  i sig besitter det  fulla mandatet  för uppgiften. Ledaren har en  tydligt 
teknisk bakgrund och var  involverad  i arbetet med att säkra upp persondatorer  i samband med en 
upphandling som genomfördes av Statskontoret  i början av 90‐talet.  I detta sammanhang arbetade 
personen på ett företag som levererade hårda säkerhetslösningar i form av smarta kort och var även 
delaktig  i  framtagningen  av  specifikationerna  för  denna  säkerhetslösning  och  kan  därmed  sägas 
komma  från  den  tekniska  utvecklingssidan.  Därefter  började  personen  arbeta  med  liknande 
frågeställningar på Telia, som var en aktör som på den tiden blivit  intresserad av att ge ut  liknande 
lösningar.  I  denna  tjänst  arbetade  personen  mer  åt  affärsutvecklingshållet.  I  samband  med  att 
Statskontoret genomförde sin andra upphandling  inom området valde personen att  lämna området 
kring elektronisk  identifikation och började  i stället att arbeta på Post‐ och Telestyrelsen (PTS) med 
elektronisk  kommunikation  och  robusta  lösningar.  Här  kom  personen  att  få  inblick  i  offentlig 
verksamhet och förvaltning med dess olika typer av kravställningar. Efter 8 år på PTS bestämde sig 
personen  att  gå  vidare  och  vid  samma  tidpunkt  utlystes  en  tjänst  som  ansvarig  i  den  nystartade 
myndigheten med fokus på e‐legitimationer och detta är personens nuvarande tjänst (Ledaren, april 
2011).  Utifrån  denna  beskrivning  upplever  jag  det  som  uppenbart  att  Ledaren  torde  besitta  en 
tekniskt grundad förståelse för området samtidigt som de olika yrkesutövningarna  i både privat och 

                                                            
 
 
 
 
 
 
1  Det  vill  säga  användare  av  e‐legitimation  för  leverans  av  e‐tjänster  och  skall  inte  sammanblandas med 
slutanvändare, det vill säga medborgare och företagare som utnyttjar själva e‐tjänsten. 
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offentlig  sektor  säkerligen  ger  en  bra  grund  för  den  nuvarande  rollen  inom  den  centrala 
samordnings‐ och utvecklingsorganisationen kring e‐legitimationer. 

5.2.5 Respondent	5	‐	Leverantören	
Som  tidigare beskrivits bygger den svenska  lösningen hittills på en marknadslösning  (kapitel 4) och 
jag har  valt  att  kalla den part  som  levererar den  identifierings‐ och  signeringslösning  som  erhållit 
störst  spridning  inom banksektorn  för  Leverantören  i detta  sammanhang. Organisationen bildades 
som ett bankkonsortium  i  syfte att driva,  förvalta, äga  samt vidareutveckla  identifieringslösningen, 
startades 2002 och är samägt av sju aktörer  inom banksektorn. Organisationen kan betecknas som 
en relativt liten specialist‐ och beställarorganisation som valt att fokusera på en digital identifierings‐ 
och  signeringslösning  (Leverantören,  april  2011).  I  detta  arbete  representeras  Leverantören  av  en 
administrativ chef samt en kund‐ och konceptansvarig. Den administrativa chefen har en bakgrund 
som  projektledare  inom  IT‐sektorn  och  kom  i  kontakt med  organisationen  först  som  konsult  och 
senare som anställd från 2002 och har tidigare haft olika uppgifter inom organisationen. På grund av 
organisationens storlek är personen idag i sin roll som administrativ chef verksam inom till exempel 
marknadskommunikation,  policies,  ekonomi,  processer  och  rutiner  men  är  även  automatiskt 
involverad  i affärsutvecklande aktiviteter. Organisationens  roll  i  sammanhanget är därmed att den 
både  ägs  av  bankerna  samt  har  bankerna  som  sina  kunder  (Leverantören,  april  2011).  Kund‐  och 
konceptansvarig har arbetat  inom organisationen  i 6 år och har en yrkesmässig bakgrund  inom  IT‐
drift,  teknik  samt  informations‐  och  IT‐säkerhet  sedan  slutet  av  1980‐talet.  Personen  kom  först  i 
kontakt med  en  föregångare  till  e‐legitimationskonceptet  vid  1995‐96  via  bankernas  tjänster  för 
företagsbetalningar  via  Bankgirot.  Dessa  satsningar  byggde  på  att  man  var  tvungen  att  ha  en 
identifikation på kort  för att man  skulle kunna  skicka  in den  typen av betalningar. Organisationen, 
som har medarbetare med olika bakgrund inom teknik, säkerhet och affärssidan, är indelad i de fyra 
huvudenheterna  koncept,  teknik,  administration  samt  ekonomi  (Leverantören,  april  2011). 
Sammantaget kan därmed Leverantören sägas vara en specialiserad aktör vars syfte och mål är att 
förvalta och vidareutveckla en standardiserad och framtidssäker identifierings‐ och signeringslösning 
främst gentemot banksektorn. Det faktum att denna lösning har kommit att få stor betydelse för och 
även ingå som en mycket viktig del i den svenska e‐legitimationslösningen stärker aktörens relevans i 
sammanhanget.  Denna  utveckling  har  även  påverkat  Leverantörens  inställning  gentemot  e‐
legitimationens utveckling och man har deltagit som en aktiv part  i dess framväxt samt ser även en 
spridning  inom  både  offentlig  samt  privat  sektor  som  något mycket  positivt  (Leverantören,  april 
2011). 

5.2.6 Respondent	6	‐	Föregångaren	
Den sista respondenten har  jag  i detta arbete valt att kalla Föregångaren, ett namnval som baseras 
på  det  faktum  att  denna  aktör  allmänt  ses  som  en  av  pionjärerna  inom  offentliga myndigheters 
satsningar på  leverans  av  säkra  e‐tjänster med  hjälp  av  e‐legitimationer.  Som  senare  kommer  att 
beskrivas  identifierade  denna myndighet  tidigt  den  effektiviseringspotential  som  fanns  i  den  nya 
tekniken  och  elektroniska  kommunikationslösningar  och  initierade  dessa  ansatser  redan  innan 
internet  nått  brett  genomslag  (avsnitt  5.4.2).  Eftersom  denna  part  därmed  tidigt  insåg  den 
potentiella nytta  som även  realiserades genom  fungerande  lösningar  skapades här  tidigt en  tydlig 
erfarenhet och mognad  kring hur man  ser på e‐legitimationer  specifikt och  e‐förvaltningens nytta 
mer generellt. Det är därmed föga förvånande att denna myndighet även tilldelades ett stort ansvar 
när offentligheten erhöll direktiv om att försöka enas om en e‐legitimationslösning i sin första version 
(avsnitt 5.4.4). Det stora intresset för e‐legitimationens nytta visades sig även i att myndigheten hade 
planer  att  använda  sig  av  den  gemensamma  lösningen  kring  e‐legitimationen  redan  innan  den  i 
realiteten var klar men då  istället  fick  söka alternativa vägar och  invänta  resultatet  (avsnitt 5.4.5). 
Föregångaren  levererar  idag ett mycket  stort antal e‐tjänster  till både medborgare och  företagare 
och har  i  likhet med den  tidigare beskrivna Pragmatikern  (avsnitt 5.2.3) något  som kan betecknas 
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som en ytterst oproblematiserad bild av e‐legitimationen som främst tycks baseras på den egna stora 
erfarenheten inom området. Föregångaren har även över tiden varit en viktig spelare i framväxten av 
den svenska e‐legitimationen och har medverkat såväl  i officiella samarbetsgrupperingen samt  fört 
egna direkta diskussioner med andra parter  inom  till exempel banksektorn. Ett ytterligare bevis på 
Föregångarens stora erfarenhet och därmed även goda kompetens inom området är det faktum att 
den  numer  står  som  värdmyndighet  för  den  nyinrättade  sammanhållande  funktionen  (E‐
legitimationsnämnden).  Respondenten  består  i  sig  av  tre  personer  som  tillsammans  täcker  in 
kompetens  inom  e‐legitimationsområdet både  vad  gäller marknads‐,  kund‐  samt  teknikperspektiv. 
Föregångaren beskriver sig själv som att de haft stora volymer av framgångsrik e‐tjänsteanvändning 
och varit tydliga med vad de vill uppnå med sin  lösning  (Föregångaren, maj 2011) och kan därmed 
betecknas som tidiga, stora och tydliga inom e‐legitimationsområdet. 

5.2.7 Deltagarnas	egenskaper	i	jämförelse	
Sammanfattningsvis är det även intressant att undersöka om de ovan beskrivna deltagarna på färden 
delar  några  egenskaper  ifråga  om  till  exempel  yrkesroller,  kunskap  om  eller  intresse  för  e‐
legitimationsområdet. Den mest slående likheten som dessa delar är att de besitter en god kunskap 
inom e‐legitimationsområdet som sträcker sig  lång tid tillbaka  i tiden. Samtliga kan relatera till och 
beskriva  hur  e‐legitimationer  i  Sverige  växt  fram  från  starten  och  den  väg  som  kan  ses  genom 
backspegeln  sträcker  sig  därmed  i  stort  sett  tillbaka  till  resans  början.  Merparten  (samtliga 
respondenter utom Ledaren) tycks kontinuerligt haft arbetsuppgifter som kopplar till området medan 
Ledaren gjort ett  tillfälligt avsteg under viss  tid  för att  sedan återigen komma med på  färden. Det 
faktum, att flera deltagare varit med på resan i stort sett sedan starten kan givetvis ses som ett sorts 
kvitto på att personerna besitter en djup förståelse för den aktuella kontexten och dess eventuella 
utmaningar och möjligheter men jag anser även att det finns risker med detta. Dessa risker upplever 
jag  främst kan ha att göra med att  förförståelsen befästs och blir mer  rigid över  tiden och att nya 
möjligheter  och  tankesätt  därmed  kan  vara  problematiska  att  ta  till  sig. Med  hänsyn  till  praktisk 
erfarenhet  kring  utveckling  av  säkra  e‐tjänster med  hjälp  av  e‐legitimationer  på myndighetssidan 
finns  tydliga  likheter mellan Pragmatikern och  Ledaren. Den part  som  tycks ha mindre erfarenhet 
kring  liknande  praktiskt  arbete  representeras  av  Säkerhetsexperten  och  Kritikern.  Slutligen 
representeras den privata marknaden av Leverantören. 

5.2.8 Deltagarnas	tänkta	placering	och	roller	i	fordonet	
För att ånyo återknyta till den inledande fordonsmetaforen (avsnitt 1.1) anser jag att det skulle vara 
intressant, att efter denna inledande beskrivning av resans deltagare, associera mera fritt kring vilka 
olika  typer av roller dessa personer skulle  tänkas ha  i kontexten och var de skulle kunna placeras  i 
den retoriska farkosten (figur 13). Den följande beskrivningen är dock helt och hållet baserad på min 
egen  tolkning av det som  framkommer  i  respondenternas beskrivningar av sig själva, sin bakgrund 
samt kopplingarna till det aktuella området. Jag låter därmed 1. Säkerhetsexperten ta plats i baksätet 
och  ikläda  sig  rollen  som  den  part  som  förvissar  sig  om  att  fordonets  säkerhetssystem  är  fullt 
funktionsdugliga.  Vidare  väljer  jag  att  placera  2.  Kritikern  i  baksätet  och  i  en  roll  som  tydligt 
ifrågasätter den karta i form av färdplan som det navigeras efter och lite symboliskt placeras denna 
aktör på den vänstra sidan eftersom denna parts syn och förhållningssätt till området är något mer 
problematiserat än övriga deltagares. 3. Pragmatikern placeras därefter  i baksätet. Denna aktör har 
stor erfarenhet av arbete  inom området och  ser en  tydlig nytta med e‐legitimationerna. Vidare är 
denna  aktör mycket mån  om  att  den  fortsatta  färden  inte  försvåras,  försenas  eller  avbryts.  På 
baksätets sista plats placeras sedan 5. Leverantören som aktivt verkat för framtagning och utveckling 
av den nuvarande marknadsbaserade lösningen. 4. Ledaren får givetvis ta plats bakom ratten men av 
tydliga skäl som senare kommer att beskrivas är denna part ytterst beroende av de andra deltagarna 
för  att  kunna  styra  fordonet  framåt  i  en  riktning  som upplevs  som positiv  för  samtliga deltagare. 
Slutligen väljer jag att placera 6. Föregångaren i passagerarsätet fram och kan på därmed på ett sätt, 
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motiverat av sin mycket framträdande roll och stora erfarenhet och kompetens av resan hittills, ses 
som kartläsare. Dock är denna aktör mycket vaksam  för avsteg  från det mål, vilket vi  kan  se  som 
oväntade stopp, som denna aktör ser som mest gynnsamt för sitt eget perspektiv. 
 
 

 

Figur 13. Deltagarnas placering i fordonet 

Källa: Egen figur 

 
Observera att beskrivningen av aktörernas placering  i  fordonet grundas på min  tolkning av nuläget 
inom e‐legitimationskontexten. Det skulle givetvis sett annorlunda ut om denna metafor applicerats 
på  sammanhanget under ett  tidigare  stadium av  framväxten. Det är  till exempel  först nu  som det 
utsetts en formell förare i form av Ledaren. Det är även mitt antagande att olika starka aktörer som 
Pragmatikern och  Föregångaren  tidigare  säkerligen har  turats om  att  styra  fordonet, det  vill  säga 
växelvis drivit utvecklingen av e‐legitimationslösningen. 

5.3 Betydelsefulla	förutsättningar	
Som en  inledning till respondenternas beskrivningar av framväxten har  jag valt att framhålla några, 
som jag upplever det, viktiga förutsättningar för e‐legitimationens utveckling och framväxt i Sverige, 
såsom de framkommit i det empiriska materialet. 

5.3.1 Det	svenska	personnumret	
En  ytterst  viktig  förutsättning  för  e‐legitimationen  är  det  svenska  personnumret  som medför  en 
tydlig  identifikationsuppgift  för  individen.  Flera  andra  länder har  liknande modell, bland  annat de 
nordiska, men globalt sett kan detta vägval ses som något relativt unikt. Det kan till och med vara så 
att det är emot andra länders princip med en sådan tydlig identifikation på individnivå. Som exempel 
kan Nordamerika anges där varje instans kräver olika typer av identifikation. Som individ har man då 
olika identitet beroende på relationen med den aktuella organisationen som till exempel banker och 
försäkringsbolag. I Sverige ses nyttan med ett gemensamt identifierande begrepp av individen medan 
man i andra länder kan se detta som ett hot mot den personliga integriteten. Individens identifiering 
har även betydelse när det kommer till förutsättningar för gränsöverskridande identifieringslösningar 
inom  till  exempel  EU.  I  grunden  kan  även  sägas  att  Sverige  därmed  har  en  ganska  hög  säkerhet 
kopplat  till  individens  identifiering  som  möjliggörs  genom  det  statligt  utgivna  personnumret 
(Säkerhetsexperten, mars  2011).  Vidare  beskrivs  även  att  det  förekommit  diskussioner  kring  den 
personliga integriteten som ifrågasätter personnumrets användning i samband med e‐legitimationer 
(Föregångaren, maj 2011) och det skall därmed noteras att personnumret inte kan betecknas som en 
helt oproblematiserad förutsättning för den svenska e‐legitimationen. 
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5.3.2 Signaturdirektivet	
Signaturdirektivet  från  EU  har  påverkat  lagstiftningen  på  sätt  att  det möjliggör  att  en  elektronisk 
signering  likställs  med  en  manuell.  Direktivet  syftar  därmed  till  att  jämställa  den  elektroniska 
signaturen med  den manuella  underskriften  och möjliggör  att  den  elektroniska  identifikationen, 
utöver  identifiering av  individen, även kan användas  för  signering  samt är en  förutsättning  för att 
skydda information vid elektronisk kommunikation. Signaturdirektivet anger även olika säkerhetskrav 
på elektroniska signaturer med högre säkerhetsgrad, så kallade kvalificerade elektroniska signaturer 
(Säkerhetsexperten, mars 2011). 

5.3.3 PKI	och	smarta	kort	
I säkerhetssammanhang med hänsyn  till elektroniska  lösningar kring  identifiering har det talats om 
PKI sedan 1990‐talet och det är en teknik som fortfarande är aktuell eftersom det inte kommit något 
som  erbjuder  en bra  ersättning  vad  gäller dess uppbyggnad med  asymmetrisk  kryptering med  en 
publik och en privat nyckel. Därmed kan principerna för kryptering med öppen nyckel (PKI) ses som 
mycket  betydelsefulla  för  utvecklingen  kring  e‐legitimationer.  Sverige  fann  tidigt  att  en  lämplig 
lösning  var  att  låta  de  smarta  korten  endast  innehålla  uppgifter  som  knyter  användaren  till  sin 
identitet till skillnad från andra länder som gjort försök med att lagra annan typ av information direkt 
på chipet som till exempel vårddata. I Sverige har man resonerat så att det är identiteten som är det 
väsentliga;  all  annan  information  lagras  lämpligen  på  annan  plats.  Denna  typ  av  lösning möttes 
tidigare med motstånd internationellt men har med tiden blivit mer accepterad (Säkerhetsexperten, 
mars 2011). 

5.4 Upplevelser	och	iakttagelser	under	resans	gång		
Tidigare  illustrerades e‐legitimationens  framväxt med hjälp av en  tidslinje  (figur 12,  s 53). Som då 
beskrevs  baserades  denna  framställning  på  framväxten  ur  ett  officiellt  plan‐  och  strategimässigt 
perspektiv. När jag fått ta del av respondenternas upplevelser kring arbetet med e‐legitimationer har 
det framkommit ytterligare intressanta aspekter som kan sammankopplas med dess framväxt varvid 
jag har valt att nedan beskriva ett urval av dessa som jag upplever relevanta och intressanta i detta 
sammanhang.  Syftet  med  denna  framställning  är  därmed  att  det  empiriska  materialet 
förhoppningsvis presentera en lite mer nyanserad och upplevd bild av hur framväxten sett ut vilken 
jag hoppas skall ge en bättre grund till  följande kapitels mer detaljerade och djupare beskrivningar 
och diskussioner. 

5.4.1 Allterminalprojektet	
Ur ett  säkerhetsperspektiv  tycks det  som att persondatorernas  intåg på arbetsplatserna under 80‐ 
och  90‐talet  skapade  behov  av  nya  lösningar  kring  mer  säkerhetsmässig  identifiering 
(Säkerhetsexperten, mars 2011; Ledaren, april 2011). Det fanns inga behörighetskontrollsystem med 
tillräckliga säkerhetsnivåer på den tidens persondatorer varvid detta föranledde att frågeställningar 
kring  säkerhetsaspekterna kom  i  fokus  (Ledaren, april 2011). För att  säkerställa  säkerheten  i detta 
sammanhang  startades  det  som  kallades  för  Allterminalprojektet  där  ett  av  kraven  var  att 
identifiering skulle ske med hjälp av smarta kort och Statskontoret genomförde en upphandling kring 
detta  (Ledaren,  april  2011).  I  detta  läge  var  således  säkerheten  starkt  sammankopplad  med 
användningen av persondatorer och  lösningen  för dessa säkerhetsproblem sågs som att säkerställa 
användarens identitet med hjälp av smarta kort, inloggning och kryptering (Säkerhetsexperten, mars 
2011).  I  spåren av Allterminalprojektet kom diskussionen även att handla om  identiteter och även 
andra aktörer, som till exempel bankerna och Telia, visade  intresse för denna typ av säkerhets‐ och 
identifieringslösningar (Ledaren, april 2011). 
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5.4.2 ELDA	
Elektronisk Deklarationsakt (ELDA) var ett system som  i början av 90‐talet skapades av Skatteverket 
och kan ses som ett exempel på att praktiska tillämpningar och tydliga effektiviseringsmål även har 
varit  drivkrafter  bakom  e‐legitimationens  framväxt.  ELDA  skapades  när  Skatteverket  började 
identifiera  behoven  kring  elektronisk  identifiering  och  innehöll  en  kontrollmodul,  program  för 
uppringd överföring samt koder för underskrift och kvittens. Man såg tydligt att data fanns lagrade i 
andra  system  som  till  exempel  folkbokföringsinformation  (NAVET)  och  en  ökad  automatiserad 
hantering  skulle  därmed  medföra  tydliga  effektiviseringsvinster.  Systemet  spreds  även  till  andra 
operatörer för effektivare hantering kring löne‐ och deklarationssystem och motivet till detta var att 
man  såg ett  tydligt behov av  samordning kring hanteringen av  företagsdeklarationer. Utvecklingen 
fortskred och inom några år (1993‐95) kördes flera hundra tusen företagsdeklarationer med hjälp av 
denna  lösning.  Det  främsta motivet  till  att  Skatteverket  drev  denna  utveckling  beskrivs  som  de 
extremt stora registreringsvolymerna och att man därmed snabbt såg nyttan med effektivisering med 
hjälp  av  elektronisk  kommunikation  och  identifiering.  Vid  denna  tid  förde  även  Skatteverket 
diskussioner med regeringen och Finansdepartementet och beskrev tydliga fördelar med en enhetlig 
myndighetsövergripande  lösning  kring  elektronisk  identifiering  med  tillhörande  upphandling.  De 
tydligaste motiven till att Skatteverket drev denna fråga beskrivs som effektivisering och enhetlighet 
inom myndighetssektorn men dessa önskemål kring en samordnad upphandling hörsammades dock 
inte från regeringshåll vid denna tidpunkt (Pragmatikern, april 2011). 

5.4.3 SEIS	
Sammanslutningen  Säker  Elektronisk  Information  i  Samhället  (SEIS)  var  en  intresseförening  som 
bildades på 1990‐talet vilken fokuserade på elektronisk  identifiering  i syfte att standardisera och ta 
fram  specifikationer  kring  till  exempel  smarta  kort  (Säkerhetsexperten, mars  2011;  Ledaren,  april 
2011). Vid denna tid förordades starkt specificerade lösningar och staten ansågs som den lämpligaste 
utgivaren av certifikat och identiteter (Ledaren, april 2011). 

5.4.4 SAMSET	
Projektet SAMSET som tidigare beskrivits (avsnitt 4.4.1) startade 1999‐2000 (figur 12, s 53) och syftet 
beskrivs  som  att  skapa  en  gemensam  lösning  kring  e‐legitimationer  för  offentligheten  samt 
genomföra upphandlingar.  Föregångaren  var  initiativtagare  till projektet men andra aktörer  ingick 
även  som  till  exempel  RFV,  Statskontoret  samt  Bolagsverket.  SAMSET  genomförde  även  ett  antal 
utredningar  inom  området  vilka  kan  ses  som  nödvändiga  kompletteringar  av  tidigare  utredningar 
som utförts av Statskontoret. Syftet med SAMSET kan även sägas ha varit att på regeringens direktiv 
åstadkomma ett  fungerande  lösning  för e‐legitimationer med marknadens hjälp vilket resulterade  i 
upphandlingar med marknadsaktörer  och  däribland  ingick  bankkonsortiet  (Leverantören)  där  ett 
antal banker ingick (Säkerhetsexperten, mars 2011). Inom ramen för SAMSET‐projektet samarbetade 
flera myndigheter. Vissa frågeställningar togs omhand i arbetsgrupper som var brett representerade 
av såväl myndigheter som leverantörer. Dessa diskussioner gällde bland annat användardialoger och 
gränssnitt  samt  gemensamma  definitioner  och  begrepp  inom  området  e‐legitimationer.  Inom 
arbetsgrupperna  förekom  samarbete  mellan  myndigheterna  och  utfärdarna  som  i  detta 
sammanhang representerades av alla de banker som ingick i konsortiet och denna ansats medförde 
att man fick en mycket bred syn på de aktuella frågorna (Föregångaren, maj 2011). 

5.4.5 E‐legitimationen	tar	form	
I  slutet  av  1999  och  början  av  2000  började  statsförvaltningen  titta  på  hur  man  skulle  kunna 
tillgängliggöra myndighetstjänster via internet (avsnitt 4.4.1). Det stod då ganska snart klart att detta 
skulle kräva  identifierade medborgare och en statlig  lösning byggd  från grunden  för detta ändamål 
uppskattades  som mycket  kostsam. Därmed  började man  från  statligt  håll  att  titta  på  om  någon 
annan gjort något  liknande och därmed påbörjat denna process och det var så man knöt de  första 
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kontakterna  kring  detta  med  bankerna  (Leverantören,  april  2011).  Under  2000/2001  fick  så 
Föregångaren  i  uppdrag  att  genomföra  en  utredning  kring  e‐legitimation  (avsnitt  5.4.4).  Denna 
utredning resulterade i ett förslag kring hur en möjlig realisering skulle kunna se ut och ledde även till 
att  de  första  avtalet  med  banksektorn  träffades  (Pragmatikern,  april  2011).  Det  uppskattas  att 
internetbankerna startade i Sverige kring 1996 och i utvecklingsprocessen kring detta fanns ett eget 
behov från bankerna själva att kunna  identifiera sina kunder för att kunna kommunicera säkert och 
erbjuda sina tjänster digitalt. Vid år 2000 hade  internetbankerna nått en relativt stor spridning med 
cirka en miljon identifierade kunder varvid diskussioner inleddes för att undersöka om även offentlig 
verksamhet kunde dra nytta av denna utveckling (Leverantören, april 2011). Föregångaren tecknade 
avtal med  en bank och organisationen  som Pragmatikern  förestår  slöt  avtal med  en  annan bank. 
Motiven  till  dessa  avtal  var  främst,  som  även  beskrivs  senare  i  detta  arbete,  att  få  spridning  på 
marknaden samt att dra nytta av bankernas existerande kundstock (Pragmatikern, april 2011). Våren 
2002  lanserade  Föregångaren  en  e‐tjänst  som  kom  att  bli  mycket  framgångsrik  men 
säkerhetslösningen kunde då tyvärr inte användas eftersom den inte var helt färdigställd och i stället 
användes något av en säkerhetsmässig interimslösning. Eftersom man var mycket mån om att kunna 
använda  sig  av  e‐legitimationslösningen  nästkommande  år  (2003)  ledde  detta  till  ett  stort 
engagemang kring de återstående säkerhetsfrågorna (Föregångaren, maj 2011). I detta sammanhang 
är det även  intressant att den beskrivna  interimslösningen har  levt kvar över tiden och bland annat 
möjliggjort att e‐tjänsten kunnat utnyttjas via  telefon och sms  (Föregångaren, maj 2011). SAMSET‐
projektet  var  vägledande  för  det  första  ramavtal  som  tecknades  med  leverantörerna  av  e‐
legitimationer. På grund av att det  i mångt och mycket var ny mark som bröts blev  inte alla  frågor 
omhändertagna  i  detta  första  avtal.  Dessa  har  dock  hanterats  genom  att  senare  upphandlingar 
förfinats (Föregångaren, maj 2011). 

5.4.6 BankIDs	framväxt	
Vid de  första diskussionerna mellan banksektorn och  statsförvaltningen  (avsnitt 5.4.5) beskrivs att 
det  fanns  två  olika  vägar  att  gå  för  att  implementationsmässigt  ta  del  av  bankernas 
identifieringslösningar. Man kunde antingen gå en väg där man använde sig av bankernas respektive 
olika  lösningar  hos  varje  myndighet,  vilket  ansågs  som  för  tekniskt  komplicerat  samt  en  icke 
framtidssäker  lösning.  Alternativet  var  då  att  skapa  en  gemensam  lösning  för  banksektorn  där 
bankernas  respektive  lösningar  åstadkommer  den  gemensamma  identifieringen  och  BankID‐
lösningen kom då att utvecklas mellan 2000 och 2002 för att slutligen för första gången komma att 
användas för offentliga e‐tjänster i och med 2003 års lansering av den betydelsefulla e‐tjänsten som 
beskrivits ovan (Leverantören, april 2011). Eftersom bankerna redan vid denna tid säkerligen redan 
investerat stora summor  i att bygga egna  identifieringslösningar med hänsyn  till  internetbankernas 
intåg,  kan  detta  ses  som  att  banksektorn  hörsammande  myndigheternas  behov  av  en  enhetlig 
elektronisk  identifieringslösning. Med tiden har dock de olika aktörerna  inom banksektorn mer och 
mer  sett  nyttan  av  denna  typen  av  lösningar  där  utvecklingen  fokuserar  på  hållbarhet  ur  ett 
framtidsperspektiv och investeringar kan delas mellan de ingående parterna. Banksektorn har insett 
att  det  helt  enkelt  blir  billigare  över  tid  om man  är  fler  som  delar  på  samma  säkerhetslösning 
(Leverantören, april 2011). 
 
I dagsläget är  spridningen  inom banksektorn uppe  i 4,2 miljoner e‐legitimationer med 7 miljoner  i 
potential  och  det  beskrivs  som  att  förutsättningarna  för  en  stark  fortsatt  spridning  inom  en  nära 
framtid är mycket goda (Leverantören, april 2011). Som beskrivits tidigare  i detta arbete har målen 
för  offentlighetens  utveckling  av  e‐tjänster  varit  ökad  tillgång  för  medborgare  samt  möjliga 
resursbesparingar  (avsnitt  4.4.11).  Vad  gäller  bankernas  motiv  och  mål  så  beskrivs  att 
internetbankerna medförde helt nya sätt att göra affärer i och med att tid från kundmöte via avslut 
till  leverans  av  tjänsten  via  den  digitala  kanalen  blev  avsevärt  kortare  än  den  varit  traditionellt 
(Leverantören,  april  2011).  BankID  spås  en  fortsatt  god  utveckling  och  ökad  spridning  inom 
banksektorn  i  takt  med  att  fler  och  fler  aktörer  väljer  att  ansluta  sig.  Användningsmässigt  ser 



 
 
 

 
 

68 

fördelningen för BankID i nuläget ut som följande: 80% av användandet är kopplat till den finansiella 
sektorn  och  övriga  cirka  20%  är  fördelade  på myndigheter  och  annan  privat  verksamhet.  Enligt 
uppgift har denna fördelning tidigare varit lika vilket även kan tyda på att kundernas bankanvändning 
förändrats (Leverantören, april 2011). 

5.4.7 G9‐gruppen	
Kring  2005  upplevde  vissa  större  myndigheter  som  var  framgångsrika  i  användandet  av  e‐
legitimationer att utvecklingen inom området gick trögt och långsamt och för att försöka råda bot på 
detta bildades en gruppering som kallades för G9 (Pragmatikern, april 2011). 
 

Vi ville få sprutt på det hela va, vi ville få fler aktörer, [...] fler e‐leg på marknaden va, och 
då bildade vi G9 gruppen. [...] Det är snäppet värre än G8. (Pragmatikern, april 2011) 

 
Motiven  för  att  denna  gruppering  bildades  beskrivs  även  som  ett  försök  att motverka  att  vissa 
inblandade aktörer ansåg att kostnaderna kring e‐legitimationsutveckling var alldeles  för höga och 
att  tydlig kontroll  saknades. En myndighet  som  inte varit  så  framträdande på området utsågs  som 
ansvarig och skulle agera sammanhållande part och en ordförande utsågs även för denna gruppering. 
De  parter  som  ingick  i  denna  gruppering  var  tre  stora  myndigheter  samt  de  tre  regionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö med  sina  respektive  kommuner och  landsting.  Senare byttes  en 
part ut och Östergötland kom  in  i grupperingen  i  stället. De myndigheter  som  ingick  förutom den 
sammanhållande parten var de  som  i detta arbete  företräds av Pragmatikern  samt Föregångaren. 
Dessa  två mest  framgångsrika myndigheter  såg  enhetlighet  som  en mycket  viktig  uppgift  i  detta 
sammanhang.  Man  ville  aktivt  motverka  att  olika  aktörer  valde  olika  vägar  för  sina  e‐
legitimationslösningar. Denna samordnande ansats ledde till att G9 fick ett bud från utgivarna det vill 
säga  en  prislapp  för  att  använda  e‐legitimationer  för  hela  sektorn;  kommun,  stat  och  landsting. 
Gruppen  ansökte  medel  hos  det  ansvariga  departementet  för  detta  som  dock  inte  gav  någon 
utdelning  (Pragmatikern,  april  2011).  Arbetet  inom  gruppen  fortsatte  och  de  olika  ingående 
aktörerna  genomförde  ytterligare  upphandlingar  kring  e‐legitimationer  gentemot  banksektorn  där 
avtal slöts på fastprisbasis vilket medförde att flera parters kostnader kring elektronisk  identifiering 
kunde minskas relativt bra  (Pragmatikern, april 2011; Säkerhetsexperten, mars 2011) medan andra 
aktörer som inte nådde samma stora användande av sina e‐tjänster gjorde en betydligt sämre affär. 
Man betalde helt enkelt för något man inte utnyttjade (Föregångaren, maj 2011). Det stod därmed så 
småningom klart att argumenten mot e‐legitimationer i sig inte handlade om kostnaden utan mer var 
en fråga om i vilken mån man utvecklade e‐tjänster (Säkerhetsexperten, mars 2011). 

5.4.8 E‐delegationen	
E‐delegationen,  tidigare  under  Finansdepartementet  men  numer  under  Näringsdepartementet, 
består  av  ett  antal  generaldirektörer  och  tillhörande  kansli  (Säkerhetsexperten,  mars  2011). 
Delegationen  tillsattes  som  en  efterföljare  till  Verva  (kapitel  4)  som  hastigt  lades  ned  av 
Finansdepartementet under senare delen av 2008. E‐delegationen började sitt arbete under början 
av 2009. Ett arbete som drog ut lite på tiden men på sommaren startade arbetet med att ta fram en 
gemensam nationell strategi kring e‐legitimationer som presenterades senare. Detta arbete  leddes 
av en  tidigare  representant  i SAMSETs  (avsnitt 5.4.4)  styrgrupp och det presenterade betänkandet 
antogs  senare.  Ett  tydligt motiv  bakom  detta  arbete  var  även  att  försöka  få med  resten  av  den 
offentliga  sektorn  såsom  kommuner  och  landsting  i  utvecklingen  kring  e‐legitimationer.  Ett motiv 
som  av  vissa  parter  ansågs  vara  en  kompromiss  för  att  få  hela  den  offentliga  sektorn  att  gå 
någorlunda i takt (Pragmatikern, april 2011). 
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5.4.9 Affärsmodellen	för	e‐legitimationer	
Affärsmodellen  för  att  få  åtkomst  till  samtliga  BankID  bygger  på  att  avtal  behöver  tecknas med 
endast en av de  ingående bankerna  inom BankID. De banker  som  ingår konkurrerar däremot med 
varandra och e‐tjänsteleverantören kan välja att  förhandla med olika banker  för att sedan välja att 
teckna avtal med en av dem vilket i sin tur ger tillgång till samtliga BankID (Leverantören, april 2011). 
Detta  sågs  som  ett  problem  och  skulle  komma  att  bli  ett  bekymmer  på  sikt  på  grund  av  att 
inlåsningseffekten  anses  begränsa  användningen.  Affärsmodellen  kom  även  att  bli 
transaktionsbaserad  det  vill  säga  att  man  från  början  betalade  för  själva  transaktionen  vid 
identifiering  och  signering. Dessa  transaktionskostnader har under  årens  lopp blivit  ett  tema  som 
återkommit  i offentlighetens diskussioner kring e‐legitimationerna  (Säkerhetsexperten, mars 2011). 
Leverantören beskriver att det inte finns något intresse att kapitalisera i deras affärsmodell och som 
utvecklingen  hittills  sett  ut  så  har  större  användningsvolymer  resulterat  i  en  lägre  kostnad  per 
transaktion det vill säga tillfälle för identifiering eller signering (Leverantören, april 2011). Lösningen 
hade från början hade en transaktionskostnad på 4 kr men denna kostnad hade minskat till 18 öre 
vid  tillfället  för  den  senaste  upphandlingen  (Leverantören,  april  2011).  Eftersom  att  det  inte  är 
Leverantören själv som prissätter gentemot slutkund är det huvudsakligen upp till bankerna själva  i 
detta fall att bestämma hur de vill prissätta tjänsten kring e‐legitimation.  
 
Det är dock viktigt att  framhålla att bankerna hittills  inte haft något  intresse av att göra pengar på 
denna tjänst i sin roll av utfärdare. Som beskrivits tidigare (avsnitt 5.4.6) har banksektorn även agerat 
tillmötesgående  och  vid  flera  tillfällen  erbjudit  fastprisåtaganden  för  e‐legitimering  i  de  fall  detta 
efterfrågats av myndigheter och den offentliga sektorn. Detta är dock något som beskrivs som att det 
fallit mycket olika väl ut hos de olika aktörerna  som  ingått  i dessa upphandlingssammanhang. Det 
beskrivs att förhandlandet av fastprisavtal endast blir en gynnsam affär ekonomiskt om man har en 
transaktionsvolym som överstiger den  fastslagna kostnaden. För  flera  inblandande parter som  inte 
nått något högre användande av sina e‐tjänster har detta därmed kommit att bli rena förlustaffärer. 
Gentemot sina kunder har bankernas prissättning hittills varit så att det mjuka certifikatet (filbaserat) 
vanligtvis  utgivits  gratis medan  vissa  banker  har  valt  att  ta  ut  en  kostnad  för  sitt  hårda  certifikat 
(kortbaserat). Det har  även  förekommit  att banker delat ut  kortläsare  till  sina  kunder utan någon 
kostnad  (Leverantören,  april 2011). Det bör dock noteras  att det  som beskrivits här  är de  synliga 
kostnaderna  för slutkunderna. Det kan givetvis  förekomma att bankerna  indirekt  tar ut en kostnad 
för dessa tjänster genom olika typer av exempelvis årsavgifter för att på så sätt få täckning för sina 
kostnader.  

5.4.10 Olika	typer	av	säkerhetslösningar	
Utvecklingen av e‐legitimationer har huvudsakligen kommit att handla om mjuka certifikat, det vill 
säga programvarubaserade, och detta kan  ses  som ett  resultat av att man  från  staten  initialt  inte 
ställde krav på hårda certifikat till exempel i form av smarta kort. Detta vägval kan kopplas samman 
med  att  det  från  början  var  förknippat med  relativt  höga  kostnader  att  leverera  e‐legitimationer 
baserade  på  hårda  lösningar  till medborgarna;  det  krävde  till  exempel  att  användaren  hade  en 
separat kortläsare till sin dator. Säkerhetsföreträdare framhöll att de hårda certifikaten var bättre ur 
säkerhetssynpunkt  men  samtidigt  sågs  de  mjuka  certifikaten  som  mycket  bättre  än  alternativa 
lösningar.  Om  man  till  exempel  enbart  skulle  förlita  sig  på  lösenord  för  de  e‐tjänster  som 
myndigheterna  levererade  ansågs  detta  inte  hålla måttet  säkerhetsmässigt  och  detta  skulle  även 
medföra att varje myndighet därmed skapade sin egen säkerhetslösning och medföra problem med 
transparens och enhetlighet.  Säkerhetsföreträdarna upplevde  således att valet att  främst använda 
mjuka  certifikat blev något  av  en  kompromiss  som  ansågs ha  säkerhetsmässig duglighet och  vara 
tillräckligt bra  för att  få  igång både  teknik och användning. Denna väg var även  lyckosam eftersom 
man  då  kunde  nå  den  stora  kundbasen  som  bankerna  hade  via  sina  internetlösningar 
(Säkerhetsexperten, mars 2011). 
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I den tidiga utvecklingen fokuserades mycket på mjuka  lösningar men nu går utvecklingen mer och 
mer mot att bärare av e‐legitimationer ofta är så kallade smarta kort. Utvecklingen går också mot att 
ha mobiltelefonen  som  bärare  av  e‐legitimationen. Man menar  även  att  det  är  viktigt  att  väga 
säkerheten mot möjligheterna att få en snabb spridning av användandet samt även rimliga kostnader 
för användarna (Föregångaren, maj 2011). Sedan 2005 har det funnits BankID på kort med kortläsare 
(hårda certifikat) som fungerar i infrastrukturen och därmed även som e‐legitimation och i dagsläget 
finns mer än två miljoner sådana e‐legitimationer på kort som kan användas för samma tjänster som 
e‐legitimation på fil (mjuka certifikat). Under 2010 har även en mobil BankID‐lösning tagits fram som 
kan användas i mobiltelefonen (Leverantören, april 2011). 

5.4.11 Infratjänsten	
Infratjänsten  kan  ses  som  en  gemensam  växel  tillhandahållen  av  privata  leverantörer  som  e‐
tjänsteleverantören  kan  teckna avtal med  för att  använda  sig av e‐legitimationer.  För  till exempel 
kommunerna  är  det  dock  upp  till  de  själva  om  de  väljer  denna möjlighet  eller  utvecklar  en  egen 
lösning  (Säkerhetsexperten, mars 2011). Med  tiden har därmed  infratjänsten kommit att utvecklas 
till något som skulle kunna liknas vid en standardiserad paketering av e‐legitimationsfunktionaliteten. 
Denna  integrerar  till  exempel  de  olika  förekommande  identifieringslösningarna  på  marknaden 
(avsnitt 5.4.10). I beskrivningarna framkommer att det i dagens läge är en relativt enkel process där 
den part som önskar e‐legitimationsfunktionalitet i sin e‐tjänst enbart behöver kontakta någon av de 
cirka  sju  leverantörer  som  finns  på  marknaden  som  därmed  levererar  en  integrerad  e‐
legitimationslösning (Leverantören, april 2011). 

5.4.12 Federationer	
Det beskrivs att om dagens  federationslösningar  funnits  tillgängliga  långt  tidigare så hade möjligen 
många  tidigare  problem  kring  e‐legitimationer  kunnat  undvikas  och man  hade  då  kanske  kunnat 
komma  längre  i utvecklingen. Federationer eller federerade  lösningar beskrivs om en förhållandevis 
enkel  teknik. Det  beskrivs  även  att  det  fanns  ett  initiativ  inom  ramen  för  vad man  kallat  Liberty 
Alliance  som  syftade  till  att  skapa  nya  standarder  för  identifieringslösningar.  Vidare  beskrivs  att 
universiteten var tidigt ute med att tillämpa federeringsteknik för identifiering av studenter från olika 
nationer (Säkerhetsexperten, mars 2011). 

5.4.13 Alternativa	lösningar	
En alternativ  lösning  som diskuterades var att placera e‐legitimation på de nya europapassen  som 
har ett chip, de så kallade Schengenpassen. Detta var dock ingen uppgift Polismyndigheten ville ta på 
sig men det  fördes mycket diskussioner  kring denna möjliga  lösning.  En  fördel  som nämns  för en 
sådan lösning var möjligheten att ge ut till minderåriga (Säkerhetsexperten, mars 2011). 

5.4.14 Utvecklingen	i	ett	internationellt	perspektiv	
Något som framkommit under arbetets gång är att det svenska arbetet kring att skapa en gemensam 
lösning för e‐legitimation för både privat och offentlig sektor även betecknas som framgångsrikt ur 
ett  internationellt  perspektiv. Det  beskrivs  som  att  det  är  väldigt  få  länder  som  lyckats  få  någon 
större  omfattning  av  den  regelrätta  användningen  av  denna  typ  av  e‐legitimationer  och  Sverige 
beskrivs  tillsammans med Norge  som  lyckade exempel på där man  lyckats  att nå både privat och 
offentlig nytta  inom området. Med en nordiskt perspektiv beskrivs samgåendet mellan det danska 
bankgirot och den norska motsvarigheten som samverkar kring  identifieringslösningar. Eftersom att 
Sverige därmed ses som något av ett föregångsland när det kommer till att nå bred spridning för en 
e‐legitimationslösning  träffar  Leverantören  regelbundet  aktörer  från  flera  andra  företrädesvis 
europeiska länder där fler av dessa valt andra modeller för utgivning av e‐legitimationer. Det beskrivs 
att  det  kan  finnas  olika  incitament  för  att  utfärda  e‐legitimationer.  Det  kan  till  exempel  finnas 
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myndighetskrav på utfärdande av  identitetshandlingar till medborgare och vissa  länder ser då detta 
som en möjlighet att även placera en e‐legitimation på dessa kort och därmed göra dessa till bärare. 
Som  även  tidigare  omnämnts  (avsnitt  4.11.4)  beskrivs  Finland  som  en  mycket  tidig  utgivare  av 
statliga e‐legitimationer men ett återkommande problem för dessa satsningar beskrivs som att den 
tänkta  spridningen  och  användandet  uteblivit  i många  fall. Den  statliga  e‐legitimationslösningen  i 
Belgien beskrivs som ytterligare ett exempel av liknande karaktär där staten stått för utgivningen av 
e‐legitimationer. Denna lösning tycks dock helt och hållet ha fokuserat på själva utgivningen i form av 
den kortbaserade e‐legitimationen varvid den belgiska staten inte tagit något ytterligare ansvar kring 
lösningen som att till exempel förse medborgarna med kortläsare (Leverantören, april 2011).  
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6 Deltagandet	
 
I detta avsnitt väljer jag att fokusera på de olika respondenternas deltagande i de olika sammanhang 
som kan sammankopplas med e‐legitimationens framväxt. Detta skall därmed ses som en första steg 
i  applicerandet  av  det  första  av  SAM‐modellens  (avsnitt  3.12)  ingående  perspektiv  (avsnitt  3.11). 
Syftet  är  att  närmare  studera  hur  deltagandet  sett  ut,  vilka  förutsättningarna  varit  samt  vilket 
resultat  som  uppnåtts  med  deltagandet.  Kapitlet  inleds  med  en  beskrivning  av  det  upplevda 
deltagandet och avslutas med en teoribaserad analys och diskussion. Utöver den generella teori som 
tidigare  introducerades  i kapitel 2 väljer  jag här att även  introducera teori mer specifikt kopplat till 
avsnittets specifika tema. 

6.1 Deltagandet	kring	e‐legitimationen	
Som  beskrivs  i  detta  arbete  tycks  statens  roll  vid  e‐legitimationens  framväxt  som  inte  helt 
framträdande och ansvarstagande. Som beskrivits har olika aktörer givits möjlighet att medverka  i 
processen och därmed  givits olika  förutsättningar  att påverka och dra nytta av dess  resultat  (t ex 
kapitel  5).  Jag  upplever  därmed  att  det  är  mycket  intressant  att  studera  detta  deltagande  lite 
närmare eftersom det  till synes  inte varit  föremål  för någon starkare statlig styrning utan mer kan 
sammankopplas med de olika aktörernas egna  intresse  i processen och deras  individuellt uppnådda 
resultat kring e‐legitimationerna. Som senare beskrivs  i nästa kapitel kan även deltagandet ses som 
nära  sammankopplat  med  aktörernas  föreställningar  och  meningskapande  kring  e‐legitimationer 
vilket medverkar till detta temas relevans inom ramen för detta arbete. 

6.1.1 Aktörer	som	återkommer	
Något  som  blivit  ytterst  tydligt  under mina  studier  av  området  är  att  det  i mångt  och mycket  är 
samma  personer  som  återkommer  i  beskrivningar  i  olika  sammanhang.  Både  personer  jag mött  i 
form av respondenter och personer som hittills bara omnämnts vid namn. Denna uppfattning anser 
jag även tydligt bekräftas av följande uttalande: 
 

Jag  slås  av  att  det  är  ungefär  samma  personer  som  är  kvar. Det  är  ungefär  samma 
åsikter. Det  finns  inte  nya  åsikter.  [...] Det  finns  en  del  nya  personer  i  det  här  också. 
(Ledaren, april 2011) 

 
Uttalandet  kommer  från  en  person  som  tidigare  varit  verksam  inom  e‐legitimationsområdet  och 
återkommit till detta sammanhang efter flera års frånvaro på grund av arbete  inom annat område. 
Vidare beskrivs  i  flera  sammanhang att det är ett  fåtal drivna personer  (eldsjälar) både  inom den 
offentliga  och  privata  sektorn  som  aktivt  möjliggjort  och  drivit  utvecklingen  av  den  fungerande 
lösningen som finns  idag  (Leverantören, april 2011). Det egna  intresset för frågan kan därmed vara 
en av anledningarna att personerna återkommer  i arbetet över tiden. En annan aspekt som kan ha 
möjliggjort att dessa personer har kunnat ägna sig åt e‐legitimationsfrågorna över  längre  tid är att 
det historiskt i flera fall inte tycks ha funnits några klart definierade och formaliserade roller kring e‐
legitimationer  inom de respektive organisationerna. Detta kan ha varit en bidragande  faktor till att 
dessa hängivna personer både har varit tvungna att driva dessa frågor såväl externt som internt inom 
den egna organisationen (t ex Kritikern, mars 2011 och Pragmatikern, april 2011). 
 

Sedan  har  vi  då  haft  olika  typer  av  organisationer  så min  roll  har  väl  varit  ganska 
flytande  [...] haft ett ganska  svagt uppdrag  i detta  [...] Det är  inte  så många  som har 
riktigt förstått vad det handlar om och kanske det vi har förstått några av oss, digniteten 
i det. (Kritikern, mars 2011) 
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I beskrivningar  framkommer att det har varit dessa, mycket drivna personer  som  tidigt  såg nyttan 
med e‐legitimationer kring 2000/2001, som möjliggjort e‐legitimationens framväxt (avsnitt 5.4.4 och 
5.4.5). Det tycks som att det i grunden inte alls handlat om medvetna strategier på ett övergripande 
plan, utan enskilda människor som verkligen trott på e‐legitimationen och haft viljan att genomföra 
den  tillsammans och  i dialog med andra aktörer  (Leverantören, april 2011). Som även  framkommit 
har vissa myndigheter  lyckats bättre än andra  i sina satsningar kring  tillhandahållandet av säkra e‐
tjänster. Detta  tycks även  resulterat  i att dessa aktörer erhållit  framträdande  roller  i olika  typer av 
gemensamma  satsningar  inom området  som  till exempel  SAMSET‐projektet  (avsnitt 5.4.4), det  vill 
säga det inledande arbetet att ta fram en gemensam e‐legitimationslösning (avsnitt 5.4.5) samt även 
G9‐gruppen  (avsnitt  5.4.7). Det  tycks  därmed  vara  relativt  tydligt  att  de  aktörer  som  tidigt  insåg 
nyttan med e‐legitimationen även varit de aktörer som tydligast och kontinuerligt deltagit och givits 
framträdande roller och ansvar med hänsyn till e‐legitimationens framväxt. 

6.1.2 Samverkansformerna	
I  respondenternas  beskrivningar  framkommer  både  mer  officiella  samverkansformer  samt 
samarbeten och  initiativ av mer  individuell karaktär. Som exempel på det förstnämnda kan nämnas 
SAMSET‐projektet (avsnitt 5.4.4), dess olika referens‐ och arbetsgrupper samt liknande grupperingar 
kopplade  till  e‐legitimationsområdet  inom  Vervas  (avsnitt  4.3)  och  E‐delegationens  (avsnitt  4.6.1) 
regi. Deltagandet  i SAMSET‐projektet beskrivs huvudsakligen  som positivt vilket  följande uttalande 
ger exempel på:  
 

Vi hade ett bra samarbete där förslag förankrades och [...]  jobbade på ett bra sätt  [...] 
kom  fram med massor av  förslag  [...]  sedan  var det  ju  rätt  så  trögt egentligen  i  vissa 
lägen [...]. (Pragmatikern, april 2011) 

 
Myndigheten som  i detta arbete benämns Föregångaren tycks ha haft en framträdande roll  i detta 
sammanhang  vilket  förmodligen  kan  sammankopplas  med  att  man  vid  denna  tid  redan  hade 
utvecklat en fungerande lösning kring säkra e‐tjänster för företagare (Föregångaren, maj 2011). Som 
exempel  på  mer  individuella  initiativ  kring  samverkan,  deltagande  och  diskussioner  kan  anges 
kontakten mellan  en  offentlig myndighet  och  leverantören  av  bankernas  säkerhetslösning  under 
själva uppstarten av den gemensamma e‐legitimationslösningen (avsnitt 5.4.5). När projektet då gick 
in  i  ett mer  intensivt  skede bildades  ett  antal  arbetsgrupper och det beskrivs  att  i dessa  grupper 
förekom närmare samarbeten med till exempel representanter från leverantörssidan. I det beskrivna 
fallet var det  i detta fall  inte Leverantören för banksektorns sammanhållna  lösning som deltog utan 
alla  banker  som  representerades  i  detta  konsortium  var  närvarande  vid  dessa  diskussioner  vilket 
medverkade  till  att det blev  en bred  syn på  frågorna  som belystes  (Föregångaren, maj 2011).  Ett 
ytterligare tydligt exempel på samverkan mellan aktörer inom offentligheten gentemot marknadens 
aktörer  är  den  tidigare  beskrivna  G9‐gruppen  (avsnitt  5.4.7)  där  några  av  de  myndigheter  som 
kommit  längst  i att  leverera  säkra e‐tjänster  försökte driva på  andra offentliga parter  som ansågs 
ligga efter i denna utveckling (Pragmatikern, april 2011). Det förhandlades i detta sammanhang fram 
ett  fastpris  gentemot  utfärdarna  som  sedan  fördelades  mellan  de  olika  parterna  och  i  detta 
sammanhang valde de mer  framstående aktörerna att  ta en  större del av kostnaderna baserat på 
deras stora användningsvolymer (Föregångaren, maj 2011). Den inneboende viljan att försöka sträva 
mot  sammanhållen e‐legitimationskontext,  försöka  få med  samtliga parter  i deltagande och  sträva 
mot samma mål anser jag på ett bra sätt illustreras av följande uttalande: 
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Vi  såg  ju  det  här  va.  Att  det  [...]  skilde  lite  med  målbild  [...]  och  försökte  få  ihop 
grupperingen.  Så  vi  sparkade  ju  ordentligt  på  Verva.  Så  vi  körde  några 
målbildsseminarier.  [Säkerhetsexperten]  fick  hålla  i  bland  annat  va.  Hade  några 
seminarier med [bl a Kritikern] och vi kom  ju fram till sådana här fraser  ’så enkelt som 
möjligt  för  så många  som möjligt’.  [...]  Började  enas  [...] men  det  gick  aldrig  i mål. 
(Pragmatikern, april 2011) 

 
Det är även intressant att observera att det fanns något som skulle kunna tolkas som missnöje med 
Verva som vid denna tid var den statliga myndighet som hanterade e‐legitimationsfrågan. Vidare har 
det  förekommit  andra  mer  lyckade  samarbetsinitiativ  mellan  olika  parter  inom  e‐
legitimationskontexten  som  sträckt  sig  längre över  tiden. Detta kan exemplifieras av det omtalade 
webbinitiativet  för  informationsspridning  kring  e‐legitimationer.  Detta  var  ett  behov  som 
identifierades av Föregångaren efter att e‐legitimationerna varit  i allmänt bruk  i ett par år. Därmed 
kallade  Föregångaren  till  diskussioner  med  både  utfärdare  och  myndigheter  som  levererade  e‐
tjänster.  Processen  beskrivs  som  något  problematisk  och  känslig  i  början  eftersom  det  i  grunden 
fanns tre olika affärer bakom e‐legitimationslösningen och dess olika aktörer. Detta arbete har dock 
setts som meningsfullt i sammanhanget och har fortsatt över tid med en kontinuerlig kontakt mellan 
dess  olika  parter  dels  på myndighetssidan  och  dels  på  banksidan. Man  har  samarbetat  kring  den 
information om e‐legitimationer som sprids via denna kanal och Föregångaren har sett en stor nytta 
med denna  kanal  för  att på  ett  tydligt  sätt  kunna  beskriva och  klargöra  ansvarsåtaganden  kring  i 
första hand sin största e‐tjänst. Detta ses därmed som ett mycket gott exempel på samarbete över 
de  organisatoriska  gränserna  och  har  i  sin  tur  medverkat  till  att  till  exempel  support  och 
ansvarsfrågan kring e‐legitimationslösningen hanteras på ett bättre sätt (Föregångaren, maj 2011). 

6.1.3 Marknadens	medverkan	
I beskrivningarna  framkommer att Leverantören både varit  intresserad av att deltaga  i processerna 
kring e‐legitimationen och även deltagit aktivt  i dessa när möjlighet  funnits. Detta deltagande har 
varit både  i form av direkta relationer med olika myndigheter men även  i andra samverkansformer. 
När Verva var verksamt hade man möten med representanter därifrån och  i  förarbetet  till det nya 
förslaget  var  Leverantören  även  remissinstans.  Under  tiden  beskrivs  att  Leverantören  haft  goda 
kontakter  med  Statskontoret  och  man  har  vid  flertalet  tillfällen  träffats  och  utbytt  tankar  och 
erfarenheter.  Vidare  har  Leverantören  svarat  på  E‐delegationens  tidigare  betänkande  och  man 
upplever  det  som mycket  positivt  att  statsförvaltningen  nu  tar  ett  till  synes  samlat  grepp  kring 
någonting  man  skulle  kunna  kalla  för  en  svensk  e‐legitimation.  Inför  framtiden  beskriver 
Leverantören att bankerna de facto är intresserade av leverera en lösning av dagens typ vilken även 
kan användas  i offentligheten men man ser klara risker med att detta kan försvåras på grund av de 
förutsättningar som beskrivs i den gällande utredningen (avsnitt 4.7). Här framhålls att det är den nya 
affärsmodellen som kan bli svår att få acceptans för hos bankerna. Det beskrivs vidare att det skulle 
vara djupt olyckligt om bankerna skulle välja att inte aktivt gå vidare och fortsätta leverera till denna 
infrastruktur  och man  är  från  banksektorn  väldigt mån  om  att  befintliga  lösningar  skall  användas 
även fortsättningsvis (Leverantören, april 2011). 

6.1.4 E‐delegationen	
Styrkeförhållandet  inom E‐delegationen har beskrivits som att det är 16 myndighetsföreträdare och 
en företrädare för kommuner och  landsting (Kritikern, mars 2011). Det är därmed  inte konstigt om 
företrädaren för det  lokala perspektivet, det vill säga kommuner och  landsting,  inom offentligheten 
känner sig i visst underläge. Jag baserar även denna tolkning på att de olika parterna under en längre 
tid har befunnit sig på olika sidor med hänsyn till sina ståndpunkter i den debatt kring lämpligheten i 
att marknaden agerar utgivare i sammanhanget (avsnitt 8.1.2). Dessa motsättningar i synsätt tycks ha 
funnits under en längre tid eftersom de olika parterna tycks vara väl förtrogna med respektive sidas 



 
 
 

 
 

75 

argument  (Kritikern, mars  2011;  Pragmatikern,  april  2011  samt  Föregångaren, maj  2011) men  på 
denna punkt tycks det som om parterna haft mycket svårt att enas fullkomligt. Dock tycks det som 
den part som motsätter sig dagens marknadslösning märker att argumentationen som förs fram med 
tiden har fått större gehör och att möjligheten till inflytande och påverkan ökat. Detta tolkas som att 
statsförvaltningen  tycks  ha  fått  ökad  förståelse  för  att  denna  part,  som  i  sammanhanget  av  till 
exempel E‐delegationen har 1 plats av 17 i själva verket företräder hela 80 procent av den offentliga 
sektorn  totalt  sett om man  ser  till  storleken  (Kritikern, mars 2011). Det  tycks dock  finnas en ökad 
förståelse  för  att  förekommande  skillnader  i  perspektiv  och  synsätt måste  kunna  lösas  över  de 
existerande sektorsgränserna  inom offentligheten för att på ett positivt sätt verka för en gynnsamt 
samarbetsklimat och en positiv utveckling av e‐förvaltningen i Sverige (Kritikern, mars 2011). Denna 
åsikt,  att  det  vore  bra  att  lämna  de  gamla  dispyterna  bakom  sig  för  att  inte  riskera  att  dessa 
ytterligare  försenar den nu pågående processen, är även en åsikt  som  jag  tolkar mer eller mindre 
delas av samtliga hörda respondenter. 

6.1.5 Utredningen	hösten	2010	
Kring  Utredningen  om  bildandet  av  en  e‐legitimationsnämnd  som  utfördes  under  hösten  2010 
(avsnitt 4.7) framkommer, som även beskrivs i nästkommande kapitel, flera kanske inte helt positiva 
åsikter.  I  detta  sammanhang  har  även  respondenterna  flera  synpunkter  på  hur möjligheterna  att 
delta  i utredningsprocessen och kommunicera med de personer som genomförde detta arbete såg 
ut.  Enligt  uppgift  startade  utredningens  arbete  under  perioden  juli‐augusti  2010  efter  det  att  en 
person utsetts till att leda detta arbete. Anledningen till att man just startade under sommarperioden 
beskrivs som att det säkerligen var den mycket forcerade tidsplanen som spelade  in (figur 12, s 53) 
(Pragmatikern,  april  2011). Det  har  dock  framkommit  att  det  finns  olika  föreställningar  kring  den 
kommunicerade  tidsplanen  kontra  den  reella,  främst med  koppling  till  gällande  ramavtal,  vilket 
kommer  att  beskrivas  i  nästföljande  kapitel  (avsnitt  7.1.4). Vissa  aktörer  ställer  sig  därmed  något 
frågande  till  varför  denna  utredning  genomfördes  på  ett  sådant  till  synes  mycket  forcerat  sätt 
(Kritikern,  mars  2011;  Pragmatikern,  april  2011)  eftersom  detta  påverkade  både  de  berörda 
aktörernas möjligheter  att  deltaga  under  själva  processen  samt  förmodligen  även  dess  resultat. 
Uppfattningen kring möjligheten att deltaga under själva utredningsarbetet illustreras tydligt genom 
följande uttalande: 
 

Man gick in på kammaren och körde. Och det var inte bra utredningsform om jag säger 
som så. Vi sparkade på dem rejält och var på dem. De var här några gånger. Vi pratade 
med dem också men det var. ’Det skall vara den här tekniska standarden’.  
(Pragmatikern, april 2011) 

 
En  annan  aktör  beskriver  tydligt  det  upplevda  problemet med  att  nå  fram  till  de  personer  som 
arbetade med utredningen på följande sätt: 
 

Ja [..] först hade vi ett möte  i september med utredaren och sekreteraren. Och, och då 
först så tror jag vi, så att säga, började slåss för att vi har rätt mycket här [...] när vi såg 
skisserna  inte  riktigt har  förstått  eller  tagit hänsyn  till. Och då  såg  vi  ju  till att  vi  fick 
träffa. Men det blev ju ofta tekniker‐tekniker möte, va. (Kritikern, mars 2011) 

 
En annan respondent beskriver dock att det fanns tillfällen för samtal med utredningen till exempel i 
form  av  hearings  kring  den  nya  planen  för  e‐legitimationen  och  E‐legitimationsnämnden men  att 
dessa tillfällen var alldeles för få för att en gemensam samsyn skulle kunna nås (Föregångaren, maj 
2011). Efter det att utredningen avslutade sitt arbete och presenterade sitt resultat i december 2010 
har många synpunkter framkommit och i stort sett samtliga aktörer som beskrivs i detta arbete kan 
nämna någonting som de anser kunde  förbättras  (avsnitt 7.1.4). Enligt min uppfattning  tyder även 
detta på att det helt enkelt inte fanns tid under utredningsperioden att höra samtliga berörda parter 



 
 
 

 
 

76 

och  behandla  mer  övergripande  frågor.  Det  ansvariga  departementet  tycks  ha  hörsammat  den 
pågående  debatten  och  startade  därmed  under  våren  en  remissrunda  i  vilken  de  flesta  av  detta 
arbetes  respondenter  har  deltagit.  Under  våren  2011  anordnades  även  ett  hearingtillfälle  kring 
utredningen av det ansvariga departementet som beskrivs enligt följande: 
 

Vad som var lite lustigt med det där var. Det var massor med folk där. Det var ju att det 
var utredaren [...] som hade hearing åt departementet. Så de svarade [...] inte på frågan! 
Det här var utredningen som ville ha synpunkter på utredningen. De vill ju ha in en massa 
synpunkter  [...] och det var  [...]  formellt va. Men  jag tycker att nämnden borde kunnat 
svara  att  ’vi  håller  på  och  jobbar med  det’. Det  gjorde  de  inte  så  det  var  en  väldigt 
speciell situation. Så jag fattar inte riktigt vad de sa. (Pragmatikern, april 2011) 

 
Jag  tolkar detta  som  att denna hearing upplevdes  som mycket  speciell  i  sammanhanget eftersom 
utredaren valde att inte kommentera de frågor som ställdes: 
 

Jag kan  ju nämna, den hearing som var  i går den var nog ganska tuff för utredaren för 
att där, det var en mängd frågor men  inga svar. Egentligen. [...] Och det betyder  ju att 
man är på väg att ta ett regeringsbeslut om någonting som man  inte har en aning om 
vart  det  leder.  För man  har  liksom  bara  en  bild  av,  okej  vi  löser  det  här  till  2012. 
(Kritikern, mars 2011) 

 
Det kan därmed tyckas att detta, istället för att vara ett tillfälle för deltagande, enbart blev ett tillfälle 
för  envägskommunikation  där  intresserade  parter  kunde  föra  fram  sina  frågor  som  sedan 
registrerades.  Detta  bekräftas  även  av  den  aktör  som  är  arbetar  inom  E‐legitimationsnämndens 
kansli,  att  på  ett  sätt  kunde  ses  som  en möjlighet  att  svara  på  remissen  och  att  departementet 
kommer att sammanställa de frågor som framkom vid detta tillfälle för vidare behandling (Ledaren, 
april 2011). 

6.1.6 E‐legitimationsnämnden	
E‐legitimationsnämnden,  den  samordnande myndigheten  inom  området  (avsnitt  4.8)  startade  sitt 
arbete den 1/1 2011 och  får därmed  fortfarande  ses  som  varande  i  sitt uppstartsskede. Trots  att 
nämndens  arbete  nyss  har  startat  beskriver  flera  aktörer  att  de  har  haft  eller  kommer  att  träffa 
Ledaren  och  föra  diskussioner  (t  ex  Pragmatikern,  april  2011).  Behovet  av  en  fungerande 
kommunikation  för att  försöka enas kring en gemensam e‐legitimationslösning är även något  som 
framhålls som mycket viktigt av Ledaren: 
 

Så jag för ju en hel del dialoger med olika representanter och sedan tänker vi oss också 
sätta upp, ihop arbetsgrupper inom olika områden där olika myndigheter och kommuner 
och landsting skall delta i arbetet då. (Ledaren, april 2011) 

 
Det  tycks därmed som att det  finns goda möjligheter  till en mer sammanhållen diskussion kring e‐
legitimationsfrågan när arbetet nu samlas under E‐legitimationsnämndens  försorg och  jag upplever 
som att  förutsättningarna  för att skapa en bättre dialog än vad  tidigare varit  fallet är mycket goda 
eftersom det tycks finnas en vilja av att samlas och samtala om de aktuella frågorna i samtliga läger. 

6.2 Teoribaserad	analys	och	diskussion	

6.2.1 Teoretisk	grund	
Som utgångspunkt  för mitt  försök att analysera deltagandet kring e‐legitimationens  framväxt väljer 
jag att beteckna e‐legitimationslösningen  i  sig  som en  teknisk artefakt, ett  sorts  system,  som  skall 
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införas hos de olika användarna  som  i detta  fall utgörs av de olika berörda aktörerna  i  sin  roll av 
implementerare  av  säkra  offentliga  e‐tjänster med  hjälp  av  e‐legitimation.  Sammankopplandet  av 
tekniska artefakters utfall och olika aktörers deltagande i samband med införandeprocessen är ingen 
ny  företeelse utan  kan  spåras  tillbaka  till mitten  av  1970‐talet  (till  exempel  Swanson,  1974). Mitt 
antagande  är därmed  att  den  tidiga deterministiska  synen på olika  typer  av  systemstöd  och dess 
införanden  (avsnitt  2.1.1)  inte  visade  sig  vara  en  så  oproblematisk  process  i  praktiken.  Swanson 
(1974)  beskriver  att  misslyckade  systemimplementationer  delvis  kan  härledas  till  bristande 
engagemang och uppskattning från ledningen och i detta avseende tycker jag mig se tydliga likheter 
med det beskrivna arbetet kring e‐legitimationen. Ledningen, i detta fall statsförvaltningen, tycks inte 
ha  varit  särskilt  intresserad  av  att  ha  en  framträdande  roll  och  ta  övergripande  explicit  ansvar  i 
framväxten  över  tid  (avsnitt  8.1.1)  och  detta  kan  kanske  på  ett  sätt  förklara  den  problematiska 
situation man  befinner  sig  i  idag  när  området  ställs  inför  krav  om  samordning.  Swanson  (1974) 
baserar  sin  teori  på  att  en  ledning  som  involverar  sig  i  arbetet med  den  tekniska  artefakten  blir 
engagerad och ser dess potentiella nytta medan en icke involverad ledning inte kommer att uppfatta 
artefakten  på  samma  positiva  sätt.  Detta  faktum  kan  tyckas  som  ytterst  självklart  eftersom  det 
främst är genom involvering och engagemang i arbetet kring artefakten som förstålelse, kunskap och 
erfarenhet  kring denna  företeelse  genereras  (jfr  till  exempel med Kolbs, 1984  erfarenhetsmässiga 
lärande) och därmed potentiellt kan stärka aktörens resurser i form av ökad kompetens (jfr Giddens, 
1984).  

6.2.2 Deltagande	och	attityder	
Engagemang,  till  skillnad mot deltagande,  syftar mer  till ett psykologiskt  tillstånd vilket Fishbein & 
Ajzen (1975) väljer att beskriva som en tro som kopplas till en aktörs tilltro till att en teknisk artefakt 
besitter  följande  två karakteristika: betydelse och  relevans. Enligt  författarna kopplar denna  typ av 
tilltro eller övertygelse samman objekt eller beteenden med egenskaper, karakteristika eller resultat 
(ibid.). Vid engagemang kopplas objektet  (artefakten) samman med  två egenskaper  (betydelse och 
relevans). Engagemang kan även kontrasteras av en annan psykologisk variabel i form av attityd som 
enligt  Fishbein &  Ajzen  (1975)  hänvisar  till  en  aktörs  känsla  för  eller  emot  någonting  genom  att 
placera  den  på  en  bipolär  skala  från  till  exempel  negativt  till  positivt.  Attityden  kan  därmed 
sammankopplas med  huruvida  en  person  upplever  något  som  bra  eller  dåligt  (Hartwick &  Barki, 
1994). Sålunda skulle personer som upplever artefakten som viktig och relevant även ha en positiv 
attityd gentemot den och därmed menar Hartwick & Barki (1994) att stort engagemang leder till en 
mer positiv attityd gentemot artefakten. 

6.2.3 Konsekvenser	av	deltagande	
Hartwick  &  Barki  (1994)  beskriver  vidare  även  att  en  tanke  bakom  deltagande  är  att  påverka 
engagemang och attityder efter själva införandet av den tekniska artefakten eftersom personer som 
är aktiva vid  införandet har högre  sannolikhet att utveckla  föreställningar kring att denna både är 
viktig, relevant och bra. Det finns flera psykologiska aspekter som kan förklara deltagandets påverkan 
på engagemang och attityder eftersom personer som deltar har större sannolikhet att kunna påverka 
den tekniska artefakten utifrån sina egna behov och önskemål (till exempel Robey & Farrow, 1982) 
vilket i sin tur resulterar i en artefakt som uppfattas som viktig, relevant och positiv ur den enskilda 
personens  perspektiv.  Teorin  föreslår  därmed  att  individuella  övertygelser  och  attityder  anpassas 
efter  personens  beteende.  Detta  skulle  då  vid  ett  införande  betyda  att  aktörer  som  deltar 
(beteendet) anpassar sin övertygelse och attityder vilket resulterar  i en högre nivå av engagemang 
och i sin tur resulterar i positiva attityder gentemot artefakten (Hartwick & Barki, 1994). 

6.2.4 Sammankoppling	av	deltagande,	engagemang	och	användande	
För att beskriva hur deltagande, engagemang samt användande kan sammankopplas har jag valt att 
utgå ifrån Hartwick & Barkis (1994) modell som integrerar deltagande och engagemang med Fishbein 
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&  Ajzens  Theory  of  Reasoned  Action  (TRA)  vilket  är  en  teori  som  söker  förklara  vilka  avgörande 
psykologiska faktorer som ligger bakom beteenden (till exempel Fishbein & Ajzen, 1975). Hartwick & 
Barkis (1994) utökade modell beskriver hur tre dimensioner av deltagande (1. Övergripande ansvar, 
2. Relation samt 3. Handling) påverkar 4. Attityd och 5. Engagemang, Dessa aspekter kan därmed ses 
som externa variabler  som  i  sin  tur aktivt påverkar 6. Attityd kring användning och 7. Norm kring 
användning som slutligen påverkar 8. Avsikt att använda samt 9. Använda (Hartwick & Barki, 1994). 
Eftersom  jag  upplever  att  denna modell  på  ett  tydligt  sätt  klargör  hur  deltagandet  kan  påverka 
avsikten  att  använda  en  teknisk  artefakt  väljer  jag  nedan  att  applicera  detta  resonemang  på  den 
tidigare beskrivningen av deltagandet kring e‐legitimationens framväxt genom att använda tre olika 
varianter  av Hartwick &  Barkis  (1994) modell. Det  skall  dock  observeras  att  jag  kommer  att  göra 
denna analys på en mycket övergripande nivå. I min applicering av modellen har jag därmed valt att 
utgå  ifrån det empiriska materialet och  söka mönster  för att presentera  tre varianter av modellen 
som jag tycker passar in på den beskrivna kontexten. Jag har valt att tilldela dessa modeller följande 
prefix:  Ledande,  Praktiskt  samt Normativt.  Det  bör  även  noteras  att  eftersom  det  i  detta  arbete 
saknas  empiriskt  stöd  för  komplett  kartläggning  av  dessa  samband  kommer  jag  enbart  att  söka 
empiriska överensstämmelser det vill säga det är inte mitt syfte att kartlägga sambandskedjorna utan 
snarare att visa på att vissa likheter kan identifieras. 

6.2.5 Ledande	deltagande,	engagemang	och	användande	
I den första modellen (figur 14) finns det övergripande ansvaret (1) som både påverkar och påverkas 
av de handlingar som utförs och jag har därmed valt att ge den namnet Ledande. En möjlig likhet till 
e‐legitimationsarbetet skulle  i detta fall kunna vara Föregångaren som  i det gemensamma arbetets 
startskede ges ett övergripande ansvar. Det  torde därmed vara självklart att detta ansvar påverkar 
denna aktörs  (3) handlingar och det är de  tidigare handlingarna  inom området  som  i  sig gjort att 
detta  ansvar  utgivits.  Relationen  (2)  utgörs  av  kommunikation  och  påverkan  som  kan  kopplas  till 
relationen  mellan  artefakten  och  användandet  och  kan  till  exempel  utgöras  av  olika  typer  av 
avstämningar och utvärderingar under arbetets gång. Dessa tre dimensioner av deltagande påverkar 
i sin tur de attityder (4) och engagemang (5) som skapas kring artefakten. I Föregångarens fall torde 
det tidigare arbetet, innan e‐legitimationsarbetet startade, ha lagt en god grund för positiva attityder 
och engagemang kring detta arbete eftersom att man redan då hade uppnått vad som beskrivs som 
positiva resultat.  I nästa steg kopplas attityder kring användning  (6) samt normer kring användning 
(7)  in.  I  Föregångarens  fall  har  det  framkommit  information  om  att  det  funnits  vissa  interna 
diskussioner kring  identifieringsförfarandet  lämpligast skall gå  till  för olika  typer av säkra e‐tjänster 
(Föregångaren, maj 2011) men  jag  tolkar detta snarast som att det  förekommit olika normer kring 
hur man  lämpligast borde  lösa detta. Det har dock  inte  framkommit att detta utgjort några  större 
problem utan man har sedan kunnat enas om en lämplig lösning varvid jag tolkar det som att vägen 
till avsikten att använda sig av e‐legitimationen (8) och vidare till ett verkligt realiserat användande av 
densamma (9) varit tämligen okomplicerad.  
 

 

Figur 14. Ledande deltagande, engagemang och användande 

Källa: Egen figur efter Hartwick & Barki (1994, s 445) 
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6.2.6 Praktiskt	deltagande,	engagemang	och	användande	
Nästa modell (figur 15) har  jag valt att ge prefixet praktiskt eftersom den enbart saknar aspekterna 
av (1) övergripande ansvar (skuggad) till skillnad från föregående modell (figur 14). Den aktör som jag 
upplever kan passa  in  i detta sammanhang är den som företräds av Pragmatikern. Denna aktör var 
tidigt ute med att utveckla säkra e‐tjänster med hjälp av den gemensamma e‐legitimationslösningen 
varvid relationen (2) tydligt påverkas av praktiskt handlande (3) i detta sammanhang. I övrigt beskrivs 
en  del  interna  diskussioner  kring  användandet  av  e‐legitimationer men  jag  upplever  resan  till  att 
faktiskt använda  (9) den tekniska artefakten som relativt oproblematisk. Detta torde kunna sättas  i 
samband med att det  funnits ett mycket starkt engagemang. Något som även är  intressant  i detta 
sammanhang  är  att  Pragmatikern  tidigare  varit  verksam  inom  Föregångarens  tidiga  arbete  och 
därmed  torde  fört  med  sig  handlingsbaserat  engagemang  och  positiva  attityder  mellan 
organisationerna (avsnitt 5.2.3). 
 

 

Figur 15. Praktiskt deltagande, engagemang och användande 

Källa: Egen figur efter Hartwick & Barki (1994, s 445) 

6.2.7 Normativt	deltagande,	engagemang	och	användande	
Den  sista modellen  (figur  16)  har  jag  valt  att  kalla  den  normativa  eftersom  den  saknar  en  tydlig 
handlingsbaserad grund med hänsyn till deltagandet utan istället mer tycks bygga på föreställningar 
och  normer.  Notera  därmed  att  aspekterna  kring  (1)  övergripande  ansvar,  (3)  handling  samt  (6) 
attityd kring användning således är skuggade i denna modell (figur 16). I detta sammanhang väljer jag 
att  relatera  till  Kritikern  som  förestår  en  organisation  av  aktörer  där  utvecklingen  kring  e‐
legitimationsbaserade tjänster enligt uppgift gått  långsammare  (Pragmatikern, maj 2011). Eftersom 
relationen mellan artefakten och användandet (2) inte kan kopplas till handling på samma sätt som i 
tidigare modeller har här andra aspekter kommit att spela en stor roll  för hur attityderna  (4) samt 
engagemanget (5) har påverkats. I empirin framkommer tydligt att det i denna organisation finns en 
gemensam grundsyn på kring att den gällande marknadslösningen  inte är den rätta. Det är därmed 
dessa normer kring användandet av e‐legitimationen  (7)  som  i huvudsak kommit att påverka vilka 
avsikter man har att använda artefakten och jag upplever därmed att själva användandet blir mycket 
osäkert varvid även aspekt (9) använda har skuggats i modellen (figur 16). 

2. Relation 

1. Övergripande 
ansvar

3. Handling

4. Attityd

5. Engagemang

6. Attityd kring 
användning

7. Norm kring 
användning

8. Avsikt att
använda

9. Använda

 

Figur 16. Normativt deltagande, engagemang och användande 

Källa: Egen figur efter Hartwick & Barki (1994, s 445) 
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6.3 Sammanfattning:	Deltagandet	
I detta avsnitt har jag försökt att närmare beskriva olika typer av deltagande som förekommit under 
e‐legitimationens  framväxt och  jag har vidare  sökt  lämpligt  teoretiskt  stöd  för att kunna analysera 
detta närmare. Trots att det inte varit min intention att genomföra en detaljerad och grundlig analys 
av deltagandet upplever  jag det som mycket  intressant att det har varit möjligt att via Hartwick & 
Barkis  (1994) analysmodell  tydligt kunna visa på att  förutsättningarna  för deltagande  tydligt verkar 
ha skiljt sig mellan olika aktörer och jag anar ett starkt samband mellan tidig praktisk erfarenhet kring 
utveckling  av  säkra  e‐tjänster med hjälp  av  e‐legitimationer med  senare  framgång  inom området. 
Detta skulle i sig därmed kunna vara en utgångspunkt för vidare diskussion om det finns möjlighet att 
överföra  dessa  aspekter,  det  vill  säga  det  handlingsbaserat  engagemang  och  attityder,  över 
organisatoriska gränser  för att på detta  sätt hjälpa mindre  framstående aktörer på området  till en 
mer positiv  utveckling. Ur detta hänseende  upplever  jag det därmed  som mycket positivt  att det 
finns  tydliga  verktyg  i  form  av  modeller  att  tillgå  (till  exempel  Hartwick  &  Barki,  1994)  för  att 
analysera och undersöka hur olika aspekter av deltagande påverkar varandra i syfte att klargöra olika 
aspekter som kan bidra till ett större användande och spridning. 
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7 Föreställningarna	
 
I  detta  avsnitt  inriktar  jag mig  på  de  olika  föreställningar  kring  e‐legitimationer  som  beskrivits  av 
respondenterna.  Syftet  är  att  dels  presentera  en  beskrivning  av  föreställningarna  samt  att  i 
efterföljande analys och diskussion försöka finna samband och mönster bakom dessa beskrivningar. 
Som i föregående kapitel introduceras specifik teori för att möjliggöra en fördjupad analys.  

7.1 Föreställningarna	kring	e‐legitimationer	
Något  jag  uppmärksammat  under  arbetets  gång  är  att  det  tycks  finnas  tydliga  skillnader  i 
föreställningar kring olika aspekter med koppling till e‐legitimationer hos olika aktörer. Detta kan till 
exempel  röra  sig  om  hur  vilken  betydelse  man  ger  själva  e‐legitimationsbegreppet  i  sig  eller 
uppfattningen om hur en aktörs behov av e‐legitimationen  tillgodoses av de nationella planer och 
strategier  som  tas  fram.  Som  tidigare  beskrivits  är  e‐legitimationsområdet  i  ett  läge  där 
statsförvaltningen  genom  att  utse  en  ansvarig  myndighet  (E‐legitimationsnämnden)  önskar 
förbättrad  samordning och  samsyn  för att underlätta  införandet av den kommande  förändringen  i 
den tekniska infrastrukturen (avsnitt 4.8). Som beskrivs till exempel i kaptitel 5 upplever jag dock att 
staten,  under  e‐legitimationens  framväxt,  inte  tagit  ett  tydligt  ansvar  och  strävat  efter 
gemensamgörande och acceptans kring områdets begrepp och dess betydelse, varvid området i hög 
grad kommit att påverkas av de aktörer som varit verksamma i denna kontext. Området kan därmed 
upplevas  som  inte  helt  sammanhållet  och  det  är  därmed  intressant  att  titta  närmare  på  olika 
förekommande föreställningar när man i nuläget strävar efter en ökad sammanhållning.  

7.1.1 Hur	uppfattas	e‐legitimationen?	
Jag  har  fått  upplevelsen  av  att  det  finns  följande  två  tydliga  skillnader  i  perspektiven  på  e‐
legitimationen  som  förs  fram av de hörda  respondenterna:  (1) ett oproblematiskt nyttoperspektiv 
samt  (2)  ett mer problematiserat  verksamhetsperspektiv. Det  första perspektivet  innehas  av  flera 
respondenter både  inom offentlig och privat  sektor  (Pragmatikern,  april 2011;  Leverantören,  april 
2011 samt Föregångaren, maj 2011) där följande uttalande kan ses som något av ett typexempel på 
denna uppfattning: 
 

För mig är e‐legitimation, det är ju bara en identitetshandling i den här virtuella världen. 
Det  är  ju  det  det  är.  Den  skall  vara  varken  mer  eller  mindre  än  en  vanlig 
identitetshandling. Den skall vara en  identitetshandling helt enkelt. (Föregångaren, maj 
2011) 

 
Denna uppfattning existerar även på leverantörssidan där man väljer att beskriva e‐legitimationen på 
vad som förfaller vara ett liknande sätt: 
 

Ibland  kanske  man  glömmer  bort  vad  e‐legitimation  är  egentligen.  Det  är  ju  en 
elektronisk  legitimation.  Ingenting mer. Sedan definieras den  ju  i sitt sammanhang där 
man använder den. Det är inte mer än att det är liksom ditt körkort eller ditt leg [...] och 
om man nu tycker att den här är utfärdad på ett schysst sätt. (Leverantören, april 2011) 

 
Det är dock  intressant att personen bakom uttalandet ovan väljer att framhålla att den utfärdande 
parten spelar  för vilket  förtroende man har  för e‐legitimationen. Detta är även något som berörs  i 
nästkommande  kapitel  kring  e‐legitimationens  legitimitet  och  är  även  något  jag  kommer  att 
återkomma till i detta avsnitt. Det faktum att samtliga parter inte delar denna oproblematiserade syn 
på begreppet visas tydligt av följande kontrasterande uttalande: 
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Och då återigen så  inbillar  jag mig att om vi då har en statlig utfärdare av certifikaten 
[...] som upphandlar en utfärdare som är kopplad  till  folkbokföringen så kanske om då 
certifikaten,  så  att  säga,  kan  gå  genom  bankerna  [...]  och  landar  på  en  bärare,  eller 
mjukt certifikat, så får vi  ju en e‐legitimation. Vi har  ju  inte en e‐legitimation förrän de 
två faktorerna är utfärdade. Du skall ha certifikatet, du skall ha en bärare, då får du en e‐
legitimation. (Kritikern, mars 2011) 

 
Jag upplever att detta uttalande  tydligt visar på den existerande kritiken mot såväl den nuvarande 
samt föreslagna marknadsbaserade e‐legitimationslösningen, vilket medför att denna part till skillnad 
mot föregående uttalanden ser e‐legitimationen som en sammansatt enhet där de ingående delarna 
kan upplevas som problematiska. Förekomsten av olika åsikter kring e‐legitimationen är  i sig något 
som är naturligt i detta sammanhang. Som beskrivits i kapitel 6 rörande deltagandet så har detta sett 
olika ut för de olika aktörerna och dessa har även olika bakgrund när det kommer till den praktiska 
utvecklingen kring säkra e‐tjänster. Det som kan bli problematiskt  i detta sammanhang är dock att 
dessa parter, som hyser olika föreställningar kring vad e‐legitimationen är i grunden, tycks stå relativt 
långt ifrån varandra i diskussionerna vilket exemplifieras tydligt av följande uttalande:  
 

Och jag fattar inte alltså. Och jag har sagt det till [Kritikern], jag förstår inte vad ni säger 
alltså. Jag fattar inte. (Pragmatikern, april 2011)  

 
Medan motparten ser det på följande sätt och tydligt betonar att det har varit en långdragen debatt:  
 

Så att, det finns massor av sådana här [...]  incitament för att staten skulle kunna ta en 
större roll här. [...] Så vi har tjatat om detta nu i tio år. (Kritikern, mars 2011)  

 
Leverantören  å  sin  sida  iakttar denna  till  synes  långdragna debatt och  ser det problematiska  i  att 
dessa skillnader kan hindra utvecklingen: 
 

[Kritikern] har väldigt starkt deklarerat vad man tycker om det här. De sitter  i en hörna 
och säger det här är [inte bra]. Det skall levereras av stat och samhälle. Punkt. Om man 
inte  är  beredd  att  resonera  om  det  så  kommer man  inte  framåt.  (Leverantören,  april 
2011) 

 
Den motsättning som beskrivits ovan skapar även en viss oro hos vissa aktörer eftersom det upplevs 
som en slitning mellan två olika alternativ och att detta riskerar att försena processen eftersom att 
man hela tiden måste förankra besluten på ett mycket noggrant sätt. Det framhålls även att det är 
viktigt  att  man  inte  tappar  det  resultat  som  de  facto  har  uppnåtts  kring  utvecklingen  med  e‐
legitimationer och att detta inte är ett bra tillfälle att börja om på grund av den utveckling och stora 
investeringar som gjorts i dagens lösningar (Föregångaren, maj 2011). Det är även viktigt att tillse att 
man inte hamnar i onödigt komplicerade lösningar bara för att tillgodose vissa aktörer och att skilja 
mellan teori och praktik. En  lösning kan verka bra  i teorin men hur ser det verkligen ut  i praktiken? 
(Föregångaren,  maj  2011).  Hos  den  aktör  som  företräder  den  samordnande  myndigheten  i 
sammanhanget  finns  dock  en  klar  vetskap  kring  de  olika  existerande  perspektiven  och  Ledaren 
betonar att området är i behov av samordning: 
 

Vi måste  ju  naturligtvis  lyssna  och  förstå men  vi  kan  också  samordna.  Vi  har  liksom 
mandatet att samordna. För det här området är så vitt och brett och spretigt och mycket 
åsikter. Då finns det behov av någon som kan göra den här samordningen.  
(Ledaren, april 2011) 
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Behovet  av  samordning  är  även  något  som  identifieras  hos  andra  aktörer  än  den  samordnande 
parten i sammanhanget: 
 

Det viktiga tycker jag, det är att vi enas. Jag struntar i om det är kryss eller x...det viktiga 
är att offentlig sektor  i Sverige enas. För vi kommer  ju  inte att kunna enas fullt ut med 
Europa i alla fall, på överskådlig tid. (Pragmatikern, april 2011) 

 
I detta  sammanhang  framförs även att det möjligen är  så att det  finns  tydliga  skillnader  i de olika 
aktörernas perspektiv på e‐legitimationens möjligheter och  implikationer där ett oproblematiserat 
och  tydligt kund‐ och medborgarperspektiv  ställs emot mer problematiserade perspektiv  som mer 
grundas i intraorganisatoriskt användande av e‐legitimationer (Pragmatikern april, 2011). 

7.1.2 Marknadslösning	kontra	statlig	lösning	
Den  uppfattning  jag  kommit  att  få  när  jag  studerat  detta  område  är  att  de  förekommande 
skillnaderna i perspektiv på e‐legitimationen och dess utfärdande som beskrivits ovan i grunden tycks 
kunna härledas  till de olika aktörernas syn på vilken  roll staten skall ha  i detta sammanhang vilket 
även berörs kopplat till legitimitet i kapitel 8. Som en aktör uttrycker det skulle detta närmast kunna 
liknas vid en typ av  ideologiskt ställningstagande kring e‐legitimationens själva kärna (Leverantören, 
april 2011) det vill säga huruvida en  infrastruktur och utgivning av e‐legitimationer  i helt statlig regi 
skulle vara att föredra gentemot den existerande marknadsbaserade lösningen. Om kritiken grundas 
på en misstro gentemot bankerna eller en normativ inställning kring vad som är den bästa lösningen 
är dock mycket svårt att uttala sig om  i detta sammanhang. Leverantören menar att det  inte alls är 
någon ny företeelse att bankerna förser medborgare med  id‐handlingar utan pekar på att det är på 
det sättet medborgare kunnat få ut sin SIS certifierade  id‐handling historiskt. Man framhåller även  i 
detta sammanhang att bankerna själva har ett stort behov av att kunna  identifiera sina kunder vid 
utlåning av pengar och utgivning av kreditkort. Bakom dessa behov finns även tydliga legala krav som 
drivkraft  bland  annat  kraven  på  att  känna  sin  kund  och  direktiv  för  att  förhindra  ekonomisk 
brottslighet,  som  till exempel penningtvätt,  vilket utgör  ytterst  starka  krav på att bankerna måste 
säkerställa kundens  identitet på ett mycket  starkt och kontrollerat  sätt  (Leverantören, april 2011). 
Något som därmed är viktigt att ha i åtanke i debatten kring bankernas trovärdighet som utgivare är 
att  de  facto  finns  flera  mycket  starka  krav  på  bankerna  som  kräver  identifierings‐  och 
signeringslösningar med  tillfredsställande hög  säkerhetsnivå och att hävda att det bara  skulle vara 
ekonomiska  incitament  som  ligger bakom upplevs  därmed  som  ett  ytterst  förenklat och  inte  helt 
korrekt antagande. 
 
När  det  gäller marknadslösningens  positiva  fördelar  gentemot  en  statlig  lösning  framhålls  främst 
spridningsaspekten det vill säga att den offentliga sektorn på ett relativt enkelt sätt har kunnat dra 
nytta av banksektorns stora spridning av BankID  (avsnitt 5.4.5) och man menar att det även skulle 
medföra mycket stora investeringar att bygga upp en statlig lösning från grunden och nå en lika stor 
spridning som motsvarar den som  finns  i dagsläget. Utvecklingen mot högre användande av hårda 
certifikat (e‐legitimation på kort) skulle även innebära en signifikant kostnad när det kommer till den 
hårdvara  (till  exempel  kortläsare)  och  programvara  som  krävs  för mjuka  certifikat.  Vissa  aktörer 
menar  därmed  att  det  kan  ifrågasättas  om  det  skulle  vara  samhällsmässigt  riktigt  att  investera  i 
uppbyggnaden av en ny helstatlig  lösning  (Leverantören, april 2011). En annan positiv aspekt  som 
framförs är de tydligt komparativa fördelar som dagens marknadsbaserade lösning ger: 
 

Vi har marknaden  idag. Vi har en  infrastruktur som fungerar. Vad är det som säger att 
det  andra  blir  robustare?  Vad  är  plus  och  vad  är  minus?  Jag  ser  inte  det.  [...]  Låt 
marknaden göra det de kan och offentlig sektor det vi kan, va. Finns det lösningar så är 
det väl bra det då. Varför skall vi hitta på nytt alltså? (Pragmatikern, april 2011) 
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7.1.3 E‐legitimationens	målgrupp	
En  tydlig skillnad  i  föreställningarna kring e‐legitimationen  rör den  tänkta målgruppen det vill säga 
vilka medborgare som har möjlighet att erhålla en e‐legitimation från utfärdaren. Den kritiska sidan 
menar här att det endast är myndiga medborgare som är kunder i någon av de banker som utfärdar 
som  är målgruppen  och  ser  detta  som  ett  av  flera  argument  som  talar mot  en marknadsdriven 
lösning  (Kritikern, mars  2011).  Leverantörssidan  svarar  här  på  denna  framförda  kritik  genom  att 
beskriva att det egentligen  inte  finns någon direkt undre åldersgräns utan att det är upp  till varje 
bank att avgöra  i  fall  till  fall och man berättar vidare att det  redan  finns ett  relativt  stort antal e‐
legitimationer  (BankID)  utställda  till  medborgare  under  13  år  (Leverantören,  april  2011). 
Leverantören  hyser  dock  ett mer  tydligt  nyttoperspektiv  på  utfärdandet  av  e‐legitimationer  och 
motsätter dock argument kring att samtliga medborgare skulle erhålla e‐legitimationen på  liknande 
sätt  som  sitt personnummer. Man  framhåller att det måste  finnas en nytta  för medborgaren  som 
driver utfärdandet eftersom det trots allt kräver ett visst handhavande vad gäller förnyelse et cetera 
(Leverantören, april 2011). Vidare förstår inte leverantörssidan riktigt den kritik som framförs i form 
av  att medborgaren måste  vara  kund  i  bank  för  att  erhålla  en  e‐legitimation. Man  pekar  i  detta 
sammanhang på att det går utmärkt att köpa en fysisk ID‐handling och att e‐legitimationen placeras 
på denna bärare och man menar  att detta  i  sig  inte  är någon  skillnad mot hur utställande  av  id‐
handlingar har  fungerat historiskt utan problem  (Leverantören, april 2011). När det kommer  till e‐
legitimationens målgrupp och att det enbart skulle vara bankkunder över 18 år som kan erhålla en e‐
legitimation  står det därmed klart att denna  föreställning  inte helt överensstämmer med den bild 
som beskrivs av Leverantören i detta fall. 

7.1.4 Utredningen	hösten	2010	
Det är  tydligt att det  förslag, som utredningen under hösten 2010 presenterade som den gällande 
planen  för den kommande e‐legitimationslösningen  (avsnitt 4.7), har mötts med blandade känslor 
bland de hörda respondenterna. Som tidigare beskrivits (avsnitt 6.1.5) upplever flera parter att detta 
arbete genomfördes under en otillräcklig dialog med dessa,  i allra högsta grad, berörda parter. Det 
tycks därmed  finnas en gemensam konsensus kring  föreställningarna om att denna utredning  inte 
genomfördes på ett optimalt sätt. Till att börja med  finns föreställningar kring att utredningen  i sig 
skulle komma att presentera ett helt annat resultat än vad som framkom vilket är ett antagande jag 
baserar på följande beskrivning: 
 

Förväntan som  jag hade [...] var  ju att nu kommer man fram och talar om hur den nya 
nämnden  skall  se  ut.  Hur  den  skall  jobba.  Vilka  arbetsformer  vi  skall  ha  för  att  vi 
tillsammans  från  det  vi  har  till  något  nytt  imorgon. Nej  [...] man  kom  fram med  ett 
förslag  i detalj nästan men  vad,  vad. Det hade  jag  inte  förväntat mig.  (Pragmatikern, 
april 2011) 

 
Som beskrivits (avsnitt 6.1.5) fick aktörerna i vissa fall verka aktivt för att, på den korta tid som fanns 
till  förfogande,  försöka  sätta  sig  in  i  utredningen  och  försöka  skapa  tillfällen  för  dialog  kring  sina 
synpunkter. Det finns därmed tydliga gemensamma föreställningar hos aktörerna om att utredningen 
genomfördes på för kort tid med ett alltför stort tekniskt fokus vilket illustreras av följande uttalande: 
 

Vi var nog inte beredda på att man skulle gå så långt i utredningen så att man verkligen 
började rita på arkitekturen och på tekniken, och jag tror, det här är ju tidsbrist och det 
är resursbrist hos utredaren. [...] Fort skall det gå och, och här är en idé och nu kör vi på 
den och det sitter nämnden med i sitt knä idag. Det är trist. För det är en viktig fråga. Så 
är det. (Kritikern, mars 2011) 
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Detta stora tekniska fokus är även något som  leverantörssidan upplever som  inte helt positivt: ”Att 
förälska  sig  i  ett  teknikval  och  utifrån  det  valet  göra  sin  utredning,  det  känns  olyckligt.” 
(Leverantören, april 2011) Man uttrycker vidare även att det tycks konstigt att utredningen hade ett 
tydligt  samordningsfokus men  i  realiteten  inte  alls  kontaktade de berörda parterna under  arbetet 
(Kritikern, mars 2011) eller som en annan aktör uttrycker det: ”Det rullade på ur tekniskt perspektiv 
va, men var [...] är behoven grabbar sa vi?” (Pragmatikern, april 2011) De synpunkter som förs fram 
beskriver till exempel att man inte tycker utredningen varit tillräckligt bred och djup och att den tycks 
främst ha rullat på i egen regi (Föregångaren, maj 2011). Det är även intressant i detta sammanhang 
att Ledaren även  tycks vara medveten om att det behovsmässiga perspektivet  i utredningen  tycks 
vara bristande. 
 

Jag  var  ju  inte med  i  utredningen men  i  utredningen  då  så  framgår  det  ju  inte  exakt 
vad...det verkar  ju  inte gjorts någon analys  i alla fall. Däremot har det  ju gjorts många 
andra  utredningar  som,  innan  den  här  utredningen  i  det  här  området.  Så  det  kan  ju 
hända  att  det  har  funnits  då  där med  behovsanalyser  på  något  sätt.  (Ledaren,  april 
2011) 

 
Medan vissa aktörer väljer att vara mer rättfram  i sin kritik mot utredningen så antar andra en mer 
diplomatisk  inställning och menar att huvudsaker är att de  inlämnade  remissvaren  tas  i beaktande 
vid den fortsatta utvecklingen  (Föregångaren, maj 2011). Det skall även tilläggas att samtliga hörda 
respondenter meddelat att deras organisationer har svarat på den remissrunda som utlystes av det 
ansvariga departementet under våren 2011. 

7.1.5 Ett	uppvaknande	
I sammanhanget kring föreställningarna upplever jag det även  intressant att beskriva vad som tycks 
vara en förändring i inställning till arbetet kring e‐legitimationer hos den part som historiskt sett varit 
mest  kritisk  i  sammanhanget. Nedanstående uttalande pekar  relativt  tydligt på att de  involverade 
parterna beskriver något av ett uppvaknande inom området kring e‐legitimationer. 
 

 Det är först nu. Alltså nu har ketchupflaskan lossnat, va, på alla de här områdena. Så jag 
tycker att ’den ljusnande framtid är vår’ alltså på något sätt men också många faror men 
det är  ju så att nu, nu är både  ledningen här och även på andra håll, även statligt, och 
hos våra medlemmar mer på tå inför den här utvecklingen än den har varit tidigare och 
det har gått fort. Det är de senaste åren. (Kritikern, mars 2011) 

 
Från att  tidigare möjligen haft bristande kunskap om vad e‐legitimationer  i  realiteten  innebär och 
vilka dess konsekvenser och möjligheter är, ökar medvetandet och deltagandet  i den mycket aktiva 
debatten. Detta faktum upplever jag som mycket positivt i och med att det mer eller mindre tvingar 
fram ett  ställningstagande och därmed även ett aktivt  skapande av  föreställningar.  Som  vi  senare 
skall  se  finns  det  dock  tydliga  konsekvenser  av  i  vilka  sammanhang  dessa  föreställningar  skapas. 
Denna process anser jag tydligt illustreras av nedanstående beskrivning: 
 

Ja, man förstår nog betydelsen av det tror jag alltså. Behovet av det. Med tanke på, ja, 
samhällsutvecklingen runt omkring, [...] befolkningsstrukturen, [...] kraven från medbor‐
gare och företag och så vidare, va. Så har det börjat sippra in i ledningsstrukturen, vilket 
ju är positivt. (Kritikern, mars 2011) 
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7.2 Teoribaserad	analys	och	diskussion	

7.2.1 Erfarenheternas	påverkan	på	föreställningarna	
Enligt  Kolb  (1984)  spelar  erfarenheten  en mycket  viktig  roll  i  lärandeprocessen  och  författarens 
fyrstegsmodell  kring  erfarenhetsmässigt  lärande  har  nått  brett  genomslag  inom  forskning  kring 
lärande. Författaren använder denna modell som utgångspunkt för sitt teoriskapande och definierar 
lärande  som ”Lärande är en process där kunskap  skapas genom omvandling av erfarenhet.”  (Kolb, 
1984, s 38; egen översättning). Modellen beskriver därmed hur erfarenhet översätts till koncept som 
i sin tur visar vägen till nya erfarenheter (figur 17). Även om det framkommit kritik mot Kolbs teorier 
som bland annat hävdar att det är en förenklad bild av  lärande som förklaras och att detta  lärande 
enbart beskrivs som empiriskt grundat (till exempel Miettinen, 2000) upplever jag det som intressant 
att  på  en  mycket  övergripande  nivå  diskutera  kring  denna  syn  på  lärande  med  hänsyn  till  de 
existerande föreställningarna inom e‐legitimationskontexten och dessas eventuella uppkomst. 
 

 

Figur 17. Den Lewinianska modellen kring erfarenhetsmässigt lärande. 

Källa: Egen figur efter Kolb (1984, s 21) 

 
 
I  detta  arbetes  beskrivningar  är  det  tydligt  att  aktörernas  olika  typer  av  erfarenheter  kring  e‐
legitimationen  påverkat  de  föreställningar  som  förekommer.  I  kapitel  6  beskrevs  till  exempel  hur 
deltagandet sett ut och hur detta kan ha påverkat olika aktörers attityder och engagemang i arbetet 
kring e‐legitimationens framväxt och i kapitel 8 kommer aspekter av den upplevda legitimiteten kring 
e‐legitimationen  att  beskrivas  vilket  i  sig  även  säkerligen  kan  återkopplas  till  de  olika  föreställ‐
ningarna till det aktuella fenomenet som de olika aktörerna hyser och hur dessa tolkas med hänsyn 
till  förekommande normer om hur  saker och  ting borde  vara  i  världen  kring e‐legitimationen.  Jag 
tycker mig  tydligt se att det de  facto är det praktiska arbetet och erfarenheter av detta som bland 
annat  kan  anas bakom de mer  framstående  aktörerna under  framväxten  (avsnitt  6.2.5 och  6.2.6) 
vilket i sig tydligt kontrasteras mot den aktör som inte beskrivs som lika framgångsrik (avsnitt 6.2.7). 
Enligt  Kolbs  (1984) modell  (figur  17)  är  det  därmed  inte  alls  förvånande  att  dessa  parter  även 
befinner sig relativt  långt  ifrån varandra  i sina föreställningar kring e‐legitimationen eftersom dessa 
därmed kan  ses  som  skapade utifrån helt olika erfarenhetsmodeller där  stora  skillnader  föreligger 
med hänsyn till konkreta erfarenheter skapade utifrån praktiskt arbete med säkra e‐tjänstelösningar 
med  hjälp  av  e‐legitimation. Man  skulle därmed  kunna hävda  att de olika  föreställningar  kring  e‐
legitimationerna som ställs emot varandra  i diskussionerna därmed är skapade  i vad som tycks vara 
helt olika kontexter: en kontext tydligt färgad av konkreta praktiska erfarenheter och en kontext där 
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normativa erfarenheter kring hur e‐legitimationslösningen borde se ut upplevs som styrande. Även 
på detta sätt att se motsättningarna är det därmed inte konstigt att de olika parterna, som beskrivits 
tidigare  i detta kapitel,  tycks ha  svårt att  förstå varandras argument.  Jag upplever det  som att de 
befinner  sig  på  olika  nivåer  där  ena  sidan  hyser  föreställningar  kring  hur  någonting  verkligen  är 
medan  den  andra  sidan  har  föreställningar  kring  hur  detta  någonting  borde  vara.  Dessa 
föreställningar  kring  e‐legitimationen  har  därmed  utvecklats  genom  erfarenhetsmässigt 
lärandemodeller som befunnit sig på olika nivå abstraktions‐ och generaliseringsmässigt. 

7.2.2 Tillfällen	för	meningsskapande	
Weick  (1995),  som  studerar meningsskapande  inom organisationer, beskriver  två  vanliga  typer  av 
tillfällen för meningsskapande  inom organisationer som situationer med rådande mångtydighet och 
osäkerhet. I fallet där mångtydighet råder ägnar sig människor åt meningsskapande för att motverka 
den  förvirring  som alltför många  rådande  tolkningar orsakar medan  i  situationer av osäkerhet  ses 
okunskap kring andra tolkningar som en påverkansfaktor (Weick, 1995). I den beskrivna kontexten av 
de olika  förekommande  föreställningarna kring e‐legitimationer, kan det antas att dessa växt  fram 
under en tid av svagt statligt ansvarstagande kring e‐legitimationer  (avsnitt 8.1.1) vilket orsakat att 
många olika betydelser av e‐legitimationsbegreppet har tillåtits förekomma i olika sammanhang. Den 
uttalade oförståelsen mellan olika parters argument  i debatten  som  i  sig  förekommit över  relativt 
lång  tid  tyder  även  på  en  möjlig  avsaknad  av  ansatser  för  att  försöka  motverka  dessa 
meningsskillnader genom att  försöka nå enighet. Det  förekommer även tydliga beskrivningar av en 
viss  begreppsförvirring  inom  området  (avsnitt  7.1.1)  vilket  därmed  enligt  Weicks  (1995)  teorier 
ytterligare skulle verka för att de olika parterna skapar sina egna meningar och föreställningar kring 
e‐legitimationen  som  företeelse.  Enligt Weick  (1995)  innebär  även  situationer  där mångtydighet 
råder att det existerar strömningar där  flera olika  tolkningar av samma  fenomen  tillåts att existera 
parallellt. Jag anser att detta är ytterst tydligt i fallet med e‐legitimationer där det till synes historiskt 
saknas ansatser att ena de olika aktiva parternas föreställningar och i acceptans skapa en gemensam 
föreställning  kring  e‐legitimationsbegreppet.  Vidare  beskriver Weick  (1995)  ett  antal  signifikanta 
tillfällen  då  mångtydighet  kan  vara  särskilt  vanligt  förekommande  och  av  dessa  väljer  jag  att 
framhålla:  
 

 Oklar problembild 

 Flera motstridiga tolkningar 

 Olika värdegrunder och politiska motsättningar  

 Oklara mål 
 
Jag tycker mig därmed se att samtliga av dessa förutsättningar föreligger inom det aktuella området 
varvid  den  mångtydighet  som  beskrivits  därmed  kan  betecknas  som  ytterst  symptomatisk  i 
sammanhanget enligt teorin baserad på Weick (1995). 

7.3 Sammanfattning:	Föreställningarna	
Jag har  i detta kapitel beskrivit olika förekommande föreställningar kring e‐legitimationer såsom de 
beskrivits av respondenterna. Det har även varit min avsikt att försöka spegla dessa mot varandra för 
att  om möjligt  visa  på  tydliga  skillnader  för  att  sedan  analysera  och  diskutera  kring  detta.  Som 
beskrivits  i avsnitt 7.1.1 är det  tydligt  att det  finns olika  föreställningar  kring e‐legitimationen hos 
olika aktörer och att det  till viss del  saknas  förståelse mellan parterna. En möjlig  förklaring  till att 
dessa skillnader  i föreställningar kunnat utvecklats över tid kan möjligtvis kopplas till att det funnits 
stora  förutsättningar  och  tillfällen  för  eget  meningsskapandet  under  e‐legitimationens  framväxt 
(avsnitt 7.2.2). Icke desto mindre ställs man nu återigen inför detta faktum när området står inför en 
ny  typ  av  samordningsansatser  och  dessa  skillnader  i  föreställningar  kan  på  sikt  få  allvarliga 
konsekvenser  i  form  av  förseningar  och  individuella  anpassningar.  Vid  närmare  analys  av  hur 
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erfarenheterna kan tänkas ha påverkat dessa föreställningar är det enligt min uppfattning tydligt att 
dessa  har  skapats  i  vad  som  kan  liknas  vid  två  olika  begreppsvärldar  där  den  ena  haft  en  klar 
infärgning  av  praktiska  erfarenheter  medan  den  andra  till  synes  influerats  av  hur  en  e‐
legitimationslösning borde  se ut normativt  sett  (avsnitt 7.2.1). Sammanfattningsvis  ser  jag därmed 
ett tydligt behov av att försöka sammanföra dessa två olika processer kring det erfarenhetsmässiga 
lärandet  till  en  gemensam modell  för  hela  den  offentliga  sektorn.  Detta  kan  dock  vara mycket 
problematiskt  i  sig  eftersom  denna  sektor  är  mycket  stor  och  de  flesta  av  aktörerna  inom  e‐
legitimationskontexten  förestår  olika  verksamhetsperspektiv  i  frågan.  Jag  anser  därmed  att  det 
mycket handlar om att finna möjliga likheter och återkommande mönster på ett sektorsövergripande 
plan för att försöka samlas kring en gemensam föreställning kring vad e‐legitimationen egentligen är 
och innebär för offentlig verksamhet som helhet. 
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8 Legitimiteten	
 
Detta kapitel kretsar kring den legitimitet som de olika aktörerna tillskriver e‐legitimationsbegreppet 
vilket  jag upplever är en mycket viktigt aspekt av den vidare uppfattningen kring e‐legitimationer. 
Som tidigare introduceras specifik teori för att möjliggöra en fördjupad analys. 

8.1 Den	upplevda	legitimiteten	
För att  försöka klargöra själva  legitimitetsbegreppet väljer  jag att utgå  ifrån  följande  relativt breda 
definition: 
 

Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller ett antagande att en enhets handlingar 
är önskvärda, korrekta eller passande inom vissa socialt konstruerade system av normer, 
värderingar, övertygelser och definitioner. (Suchman, 1995, s 574; egen översättning) 

 
Jag  upplever  därmed  att  det  i  detta  arbete  är  intressant  att  betrakta  sammanhanget  kring  e‐
legitimationens framväxt som en slags organisation i sig. En social struktur (jfr strukturdimensionen i 
SAM‐modellen,  avsnitt  3.12)  där  den  legitimitet  som  tillskrivs  e‐legitimationsbegreppet  och  dess 
framväxt  aktivt  påverkar  de  olika  ingående  aktörernas  handlingar.  Det  handlar  därmed  om  att 
försöka  studera  och  frilägga  hur  aspekter  som  till  exempel  skillnader  i  normer,  värderingar  och 
övertygelser  hos  olika  aktörer  har  kommit  att  ges  uttryck  genom  dessas  utsagor  och  handlingar 
under  e‐legitimationens  framväxt.  Jag  väljer  i detta  avsnitt  att närmare  studera  följande  två olika 
aspekter  av  e‐legitimationer:  (1)  Statens  roll  och  ansvar  samt  (2)  Marknadslösningen.  Detta 
motiveras genom att jag upplever att dessa tydligast kan uppfattas som kopplade till den legitimitet, 
det  vill  säga  normer,  värderingar,  övertygelser  och  definitioner  olika  aktörer  tillskriver  e‐
legitimationen. 

8.1.1 Statens	roll	och	ansvar	
Det finns en tilltro till att den nya centrala myndighetsfunktionen i form av E‐legitimationsnämnden 
har större och bättre möjligheter att skapa det förtroende som tidigare till stor del saknats kring e‐
legitimationer (Säkerhetsexperten, mars 2011). Rent historiskt beskrivs det att staten inte visat på en 
vilja  att  ta  ett  genuint och  långtgående  ansvar  kring  e‐legitimationer och man menar därmed  att 
detta  kan  ha  påverkat  den  uppfattade  legitimiteten  negativt.  Istället  har  historiskt  mycket  av 
ansvaret lämnats ut till utgivarna till exempel Leverantören vilket är ett agerande som beskrivs som 
ett misstag (Säkerhetsexperten, mars 2011).  
 

Men  samtidigt  gjorde  staten  ett  misstag,  tycker  jag,  att  man  lämnade  ut,  över  för 
mycket av ansvaret till [...] leverantörerna. (Säkerhetsexperten, mars 2011) 

 
Det bristande statliga intresset för e‐legitimationer har även visat sig i ett bristande intresse för bland 
annat en webbplats som skapats som  informationskanal kring e‐legitimationer för stöd och support 
till  medborgarnas  användande.  Föregångaren  var  initiativtagare  till  denna  informationskanal 
eftersom  man  såg  ett  tydligt  behov  av  en  gemensam  informationskanal  kring  e‐legitimationer 
gentemot medborgare och  företagare  (Föregångaren, maj 2011). Det är tydligt att staten borde ha 
tagit ett större ansvar kring liknande satsningar för att visa på sitt ansvar kring e‐legitimationerna och 
därmed påverka dessas legitimitet på ett positivt sätt för att skapa ett större förtroende och tillit hos 
dess  användare  (Säkerhetsexperten,  mars  2011).  Det  finns  nu  förhoppningar  om  att  E‐
legitimationsnämnden  skall  gå  in  som  ansvarande  part  även  i  denna  informationskanal 
(Föregångaren, maj 2011). Den till synes bristande viljan hos staten att ta ansvar upplevs även ha lett 
till att den misstro som funnits hos vissa aktörer kunnat leva vidare (Säkerhetsexperten, mars 2011). 
Flera aktörer sätter därmed sina  förhoppningar till att den statliga centrala samordningsfunktionen 
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aktivt skall verka för framtagandet av de regelverk och förtydliganden som man upplever behövs för 
att samtliga parter skall kunna enas kring e‐legitimationen och  tillsammans kunna samverka på ett 
bättre  sätt  i  framtiden  (Föregångaren, maj  2011). Det  beskrivs  även  att  nämnden  behöver  skapa 
förutsättningar  för  den  breda  förankring  som  så  väl  skulle  behövas  inom  området  (Pragmatikern, 
april 2011). 

8.1.2 Marknadslösningen	
Som  tidigare  beskrivits  har  kritiska  röster mot  att  låta marknaden  agera  som  utgivare  hörts  vid 
återkommande  tillfällen  under  resans  gång  (Kritikern, mars  2011). Andra parter  ser dock  inte det 
problematiska i detta med hänsyn förtroendet och legitimiteten kring e‐legitimationer. Man hävdar i 
detta sammanhang att staten upphandlar  från privata aktörer  i många andra sammanhang och ser 
inte varför detta skulle vara särskilt problematiskt i detta fall (Säkerhetsexperten, mars 2011). Dessa 
motsättningar beskrivs bland annat på följande sätt: 
 

Och då fann vi  ju det att man upplevde att en väldigt stark misstro mot [...]  legaliteten 
eller legitimiteten av det man kallade för BankID [...] och e‐leg, man hade lite varierande 
namn och uttryckte sig på lite olika sätt. (Säkerhetsexperten, mars 2011) 

  
Det finns emellertid en medvetenhet om att en statlig aktör med högt anseende vad gäller legitimitet 
och  förtroende  skulle medföra positiva aspekter  för utgivningen av e‐legitimationer och paralleller 
dras till Polisens utfärdande av passhandlingar och att det  i starten av e‐legitimationsarbetet  fanns 
åsikter  om  att  den  bästa  lösningen  säkerhetsmässigt  vore  statligt  utfärdade  hårda  certifikat 
(Säkerhetsexperten, mars  2011).  Den  part  som  aktivt  under  resans  gång  förespråkat  staten  som 
utfärdare av e‐legitimationer tycks stödja sig på resonemang av följande typ: 
 

Alltså  vår  grundtanke  någonstans.  Det  gäller  bredband,  vägar,  vad  det  nu  är  för 
någonting, är att infrastrukturen skall ibland hållas av staten. Så att aktörerna kan spela 
ovanpå och konkurrera där, men inte med själva infrastrukturen, [...] och det är lite så vi 
resonerar här. Det här är en infrastruktur som är väldigt avgörande, måste vara tillit till, 
och den måste vara säker, alltså [...] tillgängligheten. (Kritikern, mars 2011) 

 
Man stödjer sig här på en argumentation som kan tyckas vara ett  ideologiskt ställningstagande; att 
staten måste stå för hela infrastrukturen för att göra den legitim och trovärdig. Dessa åsikter om att 
en marknadslösning  inte  åstadkommer  den  legitimitet  som  e‐legitimationen  så  väl  skulle  behöva 
bemöts av marknadens representanter genom en argumentation som pekar på att medborgarna de 
facto  faktiskt  har  ett  stort  förtroende  för  bankerna. Medborgarna  låter  bankerna  förvalta  deras 
finansiella  tillgångar  vilket  tyder på att ett  stort  förtroende  finns och man  förstår  inte  från denna 
aktörs  sida  argumenten  kring  varför  bankerna  i  sin  roll  som  utgivare  av  e‐legitimationer  negativt 
skulle påverka dess legitimitet. Man pekar även på bankernas mycket höga säkerhetskrav och menar 
att de värden som måste skyddas säkerhetsmässigt torde vara mer stöldbegärliga än till exempel den 
information  som  lagras bakom  en  e‐tjänst  (Leverantören,  april  2011). Detta  är  även  en  åsikt  som 
delas  av  framstående  statliga  aktörer  inom området  (Pragmatikern, maj  2011;  Föregångaren, maj 
2011). Det faktum att bankerna agerar som utgivare av e‐legitimationer skulle därmed istället kunna 
ses som en sorts kvalitetsstämpel eftersom bankerna själva använder sig av samma säkerhetsteknik 
och arbetar mycket hårt  för att bygga  framtidssäkra och  säkerhetsmässigt hållbara  lösningar vilket 
även är något som poängteras av Föregångaren (maj 2011). Det står dock klart att dessa parter står 
relativt  långt  ifrån  varandra med  hänsyn  till  den  tilltro man  har  till  banksektorn  som  utgivare  i 
sammanhanget: 
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[...]bankerna kan ju dessutom säga så här: äh, det här var  inte  lönsamt ‐ vi  lägger ned! 
Men det här är ju marknadskrafter [...]och med all respekt va, men de kan ju säga så här: 
Vi tycker  inte att det här är vår kärnverksamhet  längre! Vad gör vi då? (Kritikern, mars 
2011) 

 
Det  är  dock  ett  odiskutabelt  faktum  att  bankerna  inte  tillhandahåller  dessa  tjänster  av  rent 
ideologiska  skäl vilket även är något  som bekräftas av Leverantören men  samtidigt poängteras att 
bankerna  är mycket  intresserade  av  att  fortsätta  det  pågående  samarbetet  och  tillsammans med 
offentligheten fortsätta att skapa en hållbar lösning för framtiden (Leverantören, april 2011).  

8.2 Teoribaserad	analys	och	diskussion	

8.2.1 Teoretisk	grund	
Tidig managementteori uppfattade organisationer som ytterst rationella system. De uppfattades som 
sociala maskiner som utformats för effektiv omvandling av råvaror till materiella resultat (till exempel 
Scott,  1987).  Utvecklingen  har  dock  gått  mot  en  mer  nyanserad  och  problematiserad  bild  och 
institutionell  teori  såsom  Powell  &  DiMaggio  (1991)  pekar  på  att  mycket  av  dynamiken  i  den 
organisatoriska miljön  inte har sitt ursprung  i  tekniska eller materiella  förutsättningar utan snarare 
kan härledas till kulturella normer, symboler, övertygelse och ritualer. Denna utveckling, där man går 
från en tydligt avgränsad och oproblematiserad syn på ett fenomen, anser jag tydligt kan återkopplas 
till den utveckling inom informatikämnets teoretiska grund som tidigare beskrivits (avsnitt 2.1.1). Jag 
upplever att det  i stort handlar om att söka  förståelse kring ett  fenomen genom att även betrakta 
dess omgivning och närliggande påverkansfaktorer  istället  för att som tidigare  fokusera på råvaror, 
processer och produkter. Suchman  (1995) menar den organisatoriska  legitimiteten kan kopplas  till 
själva kärnan av denna intellektuella utveckling där forskare sett legitimiteten som ett verktyg för att 
adressera  de  normativa  och  kognitiva  krafter  som  hindrar, möjliggör  samt  bemyndigar  organisa‐
toriska aktörer men att många  forskare använder sig av begreppet  legitimitet utan att  förklara och 
definiera det närmare.  

8.2.2 Olika	typer	av	legitimitet	
Vidare  beskriver  Suchman  (1995)  att  studier  kring  legitimitet  tycks  kunna  indelas  i  två  distinkta 
grupper; den strategiska och den  institutionella där den strategiska (till exempel Dowling & Pfeffer, 
1975) betraktar legitimitet ur ett managementperspektiv och tolkar den som enbart ett verktyg med 
vilket organisationer kan frammana stöd medan den institutionella legitimiteten (till exempel Powell 
& DiMaggio, 1991) betonar hur  sektorsövergripande  strukturell dynamik  skapar ett kulturellt  tryck 
som överstiger den enstaka organisationens målmedvetna kontroll (Suchman, 1995). Jag upplever att 
den senare  inriktningen, den  institutionella, stämmer bäst överens med den bild  jag har skapat mig 
kring  legitimitetsaspekten  av  e‐legitimationen  eftersom  det  tycks  finnas  klara  skillnader  i  den 
legitimitet som tillskrivs e‐legitimationen och att dessa tycks ha varit mycket svåra att adressera och 
kontrollera eftersom de de  facto har  levt  kvar under  i  stort  sett hela  framväxtperioden.  Suchman 
(1995) beskriver att den strategiska och institutionella traditionen i sin tur kan delas in i följande tre 
delar  med  hänsyn  till  förekommande  forsknings  huvudsakliga  fokus:  (1)  legitimitet  grundad  på 
pragmatisk värdering av  intressenters relationer, (2)  legitimitet baserad på normativ utvärdering av 
moraliska  egenskaper  samt  (3)  legitimitet  baserad  på  kognitiva  definitioner  av  lämplighet  och 
tolkningsbarhet  (till  exempel Aldrich &  Fiol,  1994).  Eftersom  denna  analys  trots  allt  skall  ses  som 
övergripande  väljer  jag dock  att  stanna på  en något övergripande  nivå och hänvisa  till  Suchmans 
(1995)  syntetiserade  förklaringsmodell  som delar  in  legitimiteten  i  följande  tre huvudsakliga delar: 
den pragmatiska, baserad på egenintresse; den moraliska, baserad på normativt godkännande; samt 
den  kognitiva, baserad på begriplighet; det  vill  säga  att någonting  tas  för  givet  (kunskapsbaserad, 
egen anm).  
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Den  pragmatiska  legitimiteten  skapas  när  en  given  publik  granskar  händelser  och  avgör  dessas 
praktiska konsekvenser för dem (Wood, 1991). Den kan även ses som en sorts utbyteslegitimitet där 
stöd  för  ett handlande  eller policy baseras på det  förväntade  värdet dess delar  tillför  (Dowling & 
Pfeffer,  1975).  Kopplat  till  e‐legitimationsområdet  tycker  jag mig  se  tydliga  tendenser  av  denna 
pragmatiska  legitimitet  särskilt  hos  de  aktörer  som  framgångsrikt  aktivt  arbetat med  att  utveckla 
säkra  e‐tjänster  med  hjälp  av  e‐legitimationer  (till  exempel  Pragmatikern  och  Föregångaren). 
Moralisk  legitimitet  reflekterar  en  positiv  normativ  utvärdering  av  en  organisation  och  dess 
aktiviteter  (Aldrich & Fiol, 1994). Till skillnad mot den pragmatiska  legitimiteten vilar denna  inte på 
bedömningar kring om en given handling medför någon nytta till den som utvärderar utan kopplas 
snarare samman med en bedömning kring om handlingen är den rätta att utföra. Dessa bedömningar 
kan  i  sig  kopplas  till  övertygelser  kring  om  handlingen  är  i  linje  med  den  bedömande  partens 
värdesystem  (Suchman,  1995).  I  e‐legitimationskontexten  upplever  jag  att  denna  typ  av moralisk 
identitet främst ger sig tillkänna hos Kritikern och denna parts ställningstagande i debatten kring en 
statlig  kontra marknadsdriven e‐legitimationslösning. Den  kognitiva  legitimiteten  slutligen, baseras 
på Aldrich & Fiols (1994) upplevelse av att det krävs en tredje typ av generell legitimitet som baseras 
på kognition, det vill säga kunskap, snarare än intresse eller utvärdering. Kopplat till e‐legitimationer 
tycker  jag  mig  ana  att  Säkerhetsexperten  hyser  någonting  som  skulle  kunna  liknas  vid  kognitiv 
legitimitet eftersom det säkerhetsmässigt hade varit bättre att gå en annan väg men att kunskapen 
om  att  den  nuvarande  lösningen  fungerar  och  är  tillförlitlig  och  tillräckligt  säker  därmed  även 
legitimerar den.  I  realiteten  innebar detta att  lösningar med mjuka  (filbaserade)  certifikat godtogs 
och att det inte ställdes några absoluta krav på hårda (kortbaserade) certifikat. 
 
Enligt Suchman  (1995) är det omöjligt för en organisation att fullständigt tillgodose hela sin publik2 
men  ledningen kan göra verklig skillnad med hänsyn  till vilken grad organisationens aktiviteter och 
handlingar  uppfattas  som  önskvärda,  korrekta  och  lämpliga  i  organisationens  olika  kulturella 
kontexter.  Som  de  flesta  kulturella  processer  är  hanteringen  av  legitimitet mycket  beroende  av 
kommunikation  och  i  detta  fall  kommunikationen mellan  organisationen  och  dess  berörda  parter 
(ibid.). Just kommunikationsaspekten ur ett tydligt ledningsperspektiv är något som tyckts ha saknats 
under framväxten av e‐legitimationen. Statsförvaltningen har valt att inte ha någon framträdande roll 
utan har lämnat över ansvaret att leda det praktiska arbetet till olika aktörer och sammanslutningar 
(avsnitt 8.1.1). Detta kan vara en anledning till att man inom området till synes har haft svårt att till 
exempel komma  förbi den grundläggande debatten om den  lämpligaste utfärdaren; att  ta ett steg 
längre  och  komma  vidare.  Det  blir  även  tydligt  när  flera  aktörer  (till  exempel  Föregångaren  och 
Ledaren) tydligt poängterar att kommunikationen kring e‐legitimationer måste bli tydligare och mer 
sammanhållen  till  exempel med  stöd  från  lagstiftning  av  grundläggande  begrepp  i  frågan.  Vidare 
beskriver Suchman (1995) att det finns tre tydliga utmaningar  i sammanhanget kring organisatorisk 
legitimitet vilka handlar om att erhålla, behålla samt reparera legitimitet.  

8.2.3 Erhålla	legitimitet	
När en ny aktivitet  inleds, och då  särskilt när det  saknas  föregångare vad gäller  liknande ansatser 
inom det aktuella området, ställs organisationen inför det faktum att den måste vinna acceptans för 
antingen den eller de aktiviteter som skall utföras eller för sin roll som utförare (Suchman, 1995). Till 

                                                            
 
 
 
 
 
 
2 Publik kommer i det följande att översättas med berörda parter som jag upplever som bättre passande i detta 
arbetes kontext. 
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detta hör även processen att  försöka definiera en sektor eller område  för de aktuella aktiviteterna 
som  skiljer  sig  från  tidigare  etablerade  ansatser  (Aldrich  &  Fiol,  1994).  Kopplat  till  starten  av  e‐
legitimationsarbetet (figur 12, s 53) erhöll Föregångaren en framträdande roll i detta arbete (avsnitt 
5.4.4)  vilket  jag upplever  kan  ses  som ett uttryck  för  att denna part  stod  för  en  sorts pragmatisk 
legitimitet  i  sammanhanget  genom  sitt  tidiga  arbete  inom  området  (avsnitt  5.4.2). Den  egentliga 
ledningen  i  detta  sammanhang  sökte  därmed  inte  i  detta  skede  säkerställa  acceptans  hos  de 
inblandade  parterna  utan  jag  upplever  att man  valde  att  ta  ett  steg  tillbaka  och  låta  SAMSET‐
projektet  fortgå med sitt  syfte att bygga grunden  till det som skulle komma att bli den svenska e‐
legitimationslösningen  (avsnitt 5.4.4 och 5.4.5).  I beskrivningarna kring denna tid framkommer  inga 
direkta ansatser kring gemensamt meningsskapande och byggande av acceptans utan  jag upplever 
att arbetet var mycket  fokuserat på att komma upp på banan och åstadkomma en  fungerande e‐
legitimationslösning  (Pragmatikern,  april  2011;  Föregångaren,  maj  2011).  De  diskussioner  som 
förekommer under denna tid tycks mest handla om bland annat hur integreringen med banksektorns 
säkerhetslösning  skall  realiseras  (Föregångaren, maj  2011).  Som  även  beskrivs  i  kapitel  7  har  den 
otydliga kommunikationen kring vad e‐legitimationer egentligen är även skapat stora utrymmen för 
eget meningsskapande som på ett sätt kan ses som att olika aktörer skapat sin egen legitimitet kring 
begreppet  till exempel baserat på praktisk erfarenhet eller normativt baserade ställningstaganden. 
För att erhålla legitimitet beskriver teorin många olika strategier och ansatser varav jag valt att utgå 
ifrån följande tre huvudsakliga strategier beskrivna av Suchman (1995): 
 

1. Anpassning till redan existerande uppfattningar hos berörda parter 
2. Söka ett sammanhang där stöd finns 
3. Manipulera omgivningens struktur genom att utse nya berörda parter 

 
För att återkoppla till starten till e‐legitimationsarbetet kan beslutet att starta SAMSET‐projektet ses 
som att regeringen hörsammade krav och önskemål kring skapandet av en gemensam  lösning som 
fanns  hos  flera  framstående  aktörer  inom  området  (Pragmatikern,  april  2001;  Föregångaren, maj 
2011). Detta kan därmed  tolkas som att man  från  ledningshåll valde den  första strategin ovan och 
därmed skapa ett formaliserat sammanhang för de önskemål om samarbete som fanns vid denna tid. 
Under resans gång har jag även sett exempel på att någon som kan liknas vid den tredje strategin har 
applicerats  i  sammanhanget där G9‐gruppen  skapades  (avsnitt  5.4.7) där man  i denna  gruppering 
skapade  en  struktur  där  en  inte  så  framstående  aktör  inom  e‐legitimationsområdet  fick  den 
sammanhållande  rollen  samt  att  parter  inom  kommun  och  landsting  bjöds  in  i  syfte  att  försöka 
påverka utvecklingen inom dessa områden på ett positivt sätt. 

8.2.4 Behålla	legitimitet	
Generellt beskriver teorin att det är mycket  lättare att behålla  legitimitet än det är att erhålla eller 
reparera densamma  (Suchman, 1995) och  jag upplever att  följande beskrivning är  relativt slående: 
”Kort  sagt,  en  gång  tilldelat,  tenderar  legitimitet  att  tas  i  stort  sett  för  givet.  Ett  gynnsamt 
rykte fungerar som ett lugnande medel på dess beståndsdelar.” (Ashforth & Gibbs, 1990, s 183; egen 
översättning). Detta synsätt, att uppfatta legitimiteten som en sorts lugnande medel tycker jag även 
är  tydligt  inom e‐legitimationsområdet när det gäller de aktörer  som haft positiva erfarenheter av 
säkra e‐tjänster med hjälp av e‐legitimationer. Det tycks därmed som dessa aktörer skalat bort alla, i 
deras  ögon,  problematiserande  aspekter,  och  de  har  kommit  att  beteckna  e‐legitimationen  i  sin 
enklast form; som enbart en identifieringshandling i den elektroniska världen (avsnitt 7.1.1) och detta 
har därmed blivit den betydelse som bidragit till skapandet av deras pragmatiska  legitimitet det vill 
säga  främst  baserad  på  deras  eget  intresse.  Vidare  beskriver  Suchman  (1995)  att  det  finns  tre 
aspekter  som  periodvis  kan  riskera  legitimiteten:  (1)  de  berörda  parterna  är  inte  heterogena,  (2) 
stabilitet  över  tid  medför  ofta  stelhet  samt  att  (3)  institutionalisering  ofta  genererar  sin  egen 
opposition. E‐legitimationskontexten, där de berörda aktörerna har tydliga skillnader  i sin syn på e‐
legitimationens betydelse,  tänkta nytta  samt  legitimitet,  kan därmed  sägas  exemplifiera  en  sådan 
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heterogen  grupp  där  aktörernas  olika  uppfattningar  kunnat  existera  parallellt  över  längre  tid  och 
därmed förhindrat en gemensamt accepterad  legitimitet från att skapas. Som beskrivs  i kapitel 7 är 
även denna tidpunkt, då e‐legitimationsområdet står  inför stora förändringar, exempel på en tid av 
osäkerhet och oro där dessa typer av skillnader  i meningsskapande och  legitimitet tydligt  färgar de 
pågående diskussionerna. 

8.2.5 Reparera	legitimitet	
Suchman  (1995)  beskriver  att  uppgiften  att  reparera  legitimitet  på  flera  sätt  liknar  processen  att 
erhålla  legitimitet  (avsnitt 8.2.3). Skillnaden är dock att  reparerandet ofta  representerar en  reaktiv 
respons till en mer eller mindre oförutsedd kris med hänsyn till meningsskapande. Sådana kriser kan 
till exempel uppkomma när  ledare blir  för upptagna  i  sina egna myter kring  legitimiteten och  inte 
märker ett vikande kulturellt stöd som  till slut  leder  till någon  form av avbrott och stör processen. 
När  väl  ledaren  sedan  försöker  adressera  dessa  problem  finns  det  stor  risk  att  strategierna  för 
återskapandet av  legitimiteten möts av misstro. Därmed har helt plötsligt de tidigare framgångarna 
förvandlats  till hinder  för  framtiden  (Suchman, 1995). Vidare beskriver  författaren att det  i sådana 
lägen är viktigt skapa en  form av brandvägg  för att tydligt skilja mellan det som varit och hur man 
agerar fortsättningsvis. Litteraturen ger här flera olika relativt breda ansatser för  lämpligt agerande 
och  jag  har  valt  att  beskriva  några  av  dessa  olika  ansatser  nedan med  kopplingar  till  de  tidigare 
beskrivningarna  av  e‐legitimationsområdet.  Inom  e‐legitimationsområdet  skulle  jag  vilja  likna 
skapandet av E‐legitimationsnämnden (avsnitt 4.8) vid denna brandvägg. Jag ser detta som en tydlig 
markering från regeringshåll att staten här är villig att egentligen för första gången träda in på arenan 
och  ta ett  tydligt ansvar. Detta är även något  som upplevs  som positivt av  samtliga hörda aktörer 
eftersom jag tolkar att det finns gemensamma önskemål om att staten skall ta ett tydligare ansvar än 
tidigare  (till  exempel  Pragmatikern,  april  2011;  Föregångaren, maj  2011).  Den  aktör  som  ingår  i 
denna samordnande myndighet poängterar även att just kommunikationen kring e‐legitimationen är 
en mycket viktig uppgift att ta tag i (Ledaren, maj 2011) och detta upplever jag tydligt kan ses som ett 
försök att reparera de brister och skillnader i legitimitet som förekommit.  
 
Som  Suchman  (1995)  beskriver  kan  ledningen,  när  brister  i  förtroende  och  legitimitet  uppstår, 
givetvis  välja  att  ignorera  detta  vilket  i  sin  tur  kan  komma  att  negativt  påverka  organisationens 
legitimitetssträvanden  på  lång  sikt.  Som  jag  upplever  det  är  det  så  man  har  sett  på  e‐
legitimationsområdet tidigare från regeringshåll. Man såg till att det kom  igång bland annat genom 
SAMSET  (avsnitt  5.4.4). Man  har  under  resans  gång  tillsett  att  olika  aktörer  gjort  insatser  inom 
området  som  till  exempel  Statskontoret,  Verva  (avsnitt  4.3  och  4.4)  samt  E‐delegationen  (avsnitt 
4.6.1).  Dessa  insatser  har  dock,  som  jag  upplever  det,  inte  främst  syftat  till  att  skapa  någon 
sammanhållen syn och legitimitet inom området utan främst varit praktiskt inriktade kring att ta fram 
modeller kring upphandlingar samt rita upp framtida planer och strategier. Det är därmed, enligt min 
uppfattning,  föga  överraskande  att  de  skillnader  i  till  exempel  e‐legitimationens  uppfattade 
legitimitet just vid denna tidpunkt kommer upp till ytan och riskerar att ytterligare försena processen 
att försöka samordna området.  

8.3 Sammanfattning:	Legitimiteten	
Sammanfattningsvis anser jag att det finns tydliga legitimitetsaspekter som skulle behöva adresseras 
kring de områden (statens ansvar och marknadslösningen) som beskrevs som problematiska  i detta 
avsnitt  (8.1.1 och 8.1.2).  Som beskrivits  står  vissa parter  fortfarande  ganska  långt  ifrån  varandra  i 
fråga om den lämpligaste vägen att gå kring e‐legitimationer. Eftersom staten i denna fråga tidigare 
intagit en passiv  roll upplever  jag att det därmed är hög  tid att  försöka erhålla den gemensamma 
accepterade  legitimitet  som  området  så  väl  behöver.  Jag  väljer  därmed  inte  att  se  det  som  att 
området befinner  sig  i  ett  läge där  legitimiteten behöver  repareras  eftersom det  från början  inte 
tycks funnits några försök till sådana ansatser från ledningen (regeringen). Det känns därmed hopfullt 
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att Ledaren i detta sammanhang tycks förstår hur viktig denna fråga är samt ser den stora vikten av 
att kommunicera eftersom kommunikation, som tidigare beskrivits, är ett mycket effektivt verktyg  i 
detta  sammanhang.  Jag upplever dock att det  inte kommer att bli någon  lätt uppgift eftersom de 
uppfattningar och den  legitimitet som de olika aktörerna ger e‐legitimationen har tillåtits växa fram 
under  lång  tid.  Jag  har  tidigare  givit  exempel  på  olika  åsikter  där  till  exempel  den  pragmatiska 
legitimiteten  tydligt har  ställts mot  sin moraliska motsvarighet  (avsnitt 8.1.2) och  jag anser det är 
mycket viktigt att  i detta  sammanhang  inte  förkasta någon parts argument genom att  till exempel 
låta den pragmatiska  legitimiteten väga tyngre än den moraliskt skapade. Dock upplever  jag att det 
genom en öppen och genuin kommunikation och gemensamma samtal kan finnas möjligheter att få 
moraliska och normativa ställningstaganden att bli av mer kognitiv  typ genom att man  förstår den 
praktiska nyttan utan att för den skull behöva ha alltför djupa praktiska erfarenheter. 
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9 Tillämpning	av	SAM‐modellen		
 
I  detta  avsnitt  undersöker  jag  möjligheterna  att  sammanlänka  de  tre  tidigare  beskrivna 
analysperspektiven deltagande,  föreställningar samt  legitimitet  i den analysmodell  (SAM‐modellen) 
som  tidigare  introducerades.  Syftet med  detta  kan  därmed  ses  som mitt  försök  att  finna möjliga 
ömsesidiga  relationer mellan de olika perspektiven  för att på  så  sätt  ytterligare medverka  till den 
förståelseskapande friläggning av området som jag upplever att detta arbete strävar efter. Det skall 
dock tydligt poängteras att syftet med denna del av arbetet syftar till att tillämpa SAM‐modellen på 
insamlat  empiriskt  material  för  att  undersöka  dess  möjliga  potential  att  medverka  till  djupare 
förståelse i detta sammanhang. Nedanstående analys skall därmed inte ses som en fullständig analys 
och genomgång av det insamlade materialet. 

9.1 Sammanhang	
Vid applicerandet av SAM‐modellen på det insamlade empiriska materialet har jag tydligt inspirerats 
av Myreteg (2007) och kommer därmed att försöka beskriva betydelsen av sociala strukturer för e‐
legitimationens  framväxt  i  kontexten  av  de  olika  aktörerna.  Denna  beskrivning  kommer  att 
genomföras  på  ett  övergripande  plan med  en  inledande  ytterligare  precisering  och  förklaring  av 
SAM‐modellen  som  tidigare  presenterats  (avsnitt  3.12).  SAM‐modellen  grundas  även  på  de 
analysperspektiv  som  beskrivits  i  kapitel  6‐8,  och  det  empiriska  material  modellen  kommer  att 
tillämpas på, är min tolkning av respondenternas berättelser och uttalanden som tidigare beskrivits i 
kapitel 5‐8. Den föreliggande analysen kommer därmed att befinna sig på en högre mer generell nivå 
vilket  inte  i huvudsak  skall  tolkas  som  att  jag  försöker nå  en högre  generaliseringsgrad  i det  som 
presenteras  utan  vars  huvudsakliga  syfte  snarare  är  att  tydliggöra  och  frilägga  relevanta 
karaktäristika och  eventuella  samband.  Efter  att  SAM‐modellen preciserats  följer  tre  analysavsnitt 
som  jag  valt att  sammankoppla med de  tre olika  faserna  (Introduktionsfasen, Effektiviseringsfasen 
och  Samordningsfasen)  som  applicerades  på  e‐legitimationens  framväxt  i  avsnitt  4.9.  Respektive 
avsnitt kommer att innehålla en återgivning av modellen med tillhörande analys.  

9.2 Precisering	
Den  axel  i modellen  (figur  18)  som  benämns  Struktur  ‐  E‐legitimationskontexten  kan  sägas  vara 
modellens  sociala  strukturdimension,  det  sammanhang  där  prat,  diskussioner  och  samtal  kring  e‐
legitimationer förekommer. Axeln som benämns Handling ‐ E‐legitimationens framväxt betecknar jag 
som de aktiviteter som aktivt över tiden formar e‐legitimationens utseende och egenskaper. Det kan 
i detta  fall  till exempel  röra  sig om  såväl  framtagandet av nationella  styrdokument  inom området 
som  olika  aktörers  regelrätta  användande  av  e‐legitimationer  i  olika  syften  (figur  18).  För  att 
sammankoppla struktur och handling med de olika analysperspektiven som applicerats på aktörerna 
väljer  jag  att  utgå  ifrån  de  olika  typer  av  sammankopplande  handlingar  som  beskrivs  av Myreteg 
(2007).  Sålunda  symboliserar  den  första  pilen  (1.1)  själva  avkodningen  (tolkningen)  av  det  som 
kommuniceras inom e‐legitimationskontexten vilket i sin tur ligger till grund för vilket agerande som 
utförs  kopplat  till  e‐legitimationens  framväxt  (pil  1.2).  Pil  1.3  symboliserar  hur  utfallet  av  denna 
handling  möjligen  leder  till  en  replikering  (återskapande)  eller  revidering  (omskapande)  av 
utgångspunkten  för  det  utförda  agerandet.  Pil  1.4  slutligen,  symboliserar  hur  e‐
legitimationskontexten  kontinuerligt  skapas  (produceras)  och  omskapas  (reproduceras)  av  den 
föregående  avkodningen  av  struktur  (pil  1.1),  agerandet  (pil  1.2)  samt  utfallet  (pil  1.3) 
(replikering/revidering). Dessa  samband  kommer  att  studeras  vid  de  tre  olika  definierade  faserna 
men som modellen visar på så sker en pågående progression mellan dessa genom hela tidsförloppet 
(figur  18).  I  den  nedanstående  analysen  kommer  studiens  utvalda  analysperspektiv  även  att 
benämnas som modellens modaliteter vilket i sig kan förklaras som hjälpmedel eller verktyg av mer 
abstrakt typ (Myreteg, 2007). 
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Figur 18. SAM‐modellen 

Källa: Utvecklad efter Myreteg (2007, s 35) 

 
Vidare har jag även valt att förtydliga att själva modellen i sig är en del i ett större sammanhang med 
tydlig påverkan i dess inledning samt mycket sannolik påverkan i sin fortsättning med hänsyn till dess 
modaliteter. Jag har därmed valt att  illustrera detta med tre stycken pilar  in mot dess modaliteter  i 
starten samt tre stycken pilar ut från dess modaliteter i slutet (figur 18). 

9.3 Begränsningar	och	avgränsningar	
Jag har medvetet valt att förenkla vissa delar av analysmodellen (figur 18) främst beroende på detta 
arbetes  begränsade  utrymme.  Agerandet  (pil  1.2)  och  reviderandet/replikerandet  (pil  1.3)  är 
processer  som  givetvis  inte  förekommer  vid  ett  och  samma  specifika  tillfälle  utan  är  en  ständigt 
pågående process. Myreteg (2007) väljer att tydliggöra detta genom att låta sina motsvarigheter till 
pilarna 1.2 och 1.3, det vill säga pilarna b och c  (figur 19),  löpa  iterativt mellan analysperspektiven 
(modaliteterna) och handlingarna. 
 

 

Figur 19. Iterativitet kring agerande (pil b) och replikera/revidera (pil c) 

Källa: Egen bearbetning av Myreteg (2007, s 35) 
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Jag har dock valt att förenkla detta i SAM‐modellen och är givetvis medveten om att detta samtidigt 
kan  ses  som en  tydlig begränsning. Detta val kan dock motiveras  främst med att mitt  syfte är att 
exemplifiera  och  visa  på  själva möjligheten  och  nyttan med  att  använda  en  liknande modell  och 
därmed försaka detaljrikedom i själva modellens konstruktion för att försöka behålla en så enkel nivå 
som  möjligt.  Jag  kommer  främst  att  fokusera  på  de  olika  faserna  men  även  beskriva  de 
förutsättningar  för  respektive  fas  som  jag uppfattar  som viktiga  i  sammanhanget. Till  skillnad  från 
den  tidigare  presenterade  tidslinjen  (figur  12,  s  53)  har  jag  dock  valt  att  utelämna  explicita 
tidsangivelser  i  analysen  eftersom  jag  upplever  att  fokus  i  denna  analys  inte  ligger  på  när  det 
inträffade  utan  att  försöka  förklara och  söka  förståelse  kring hur  e‐legitimationen  växt  fram. Den 
kronologiska ordningen  som presenterades  i den  tidigare  sammanställda  tidslinjen  (figur 12,  s 53) 
kommer givetvis att behållas intakt. 

9.4 Tillämpning:	Effektiviseringsfasen	
Jag har som tidigare beskrivits kommit att kalla den första delen av framväxten kring e‐legitimationer 
för introduktionsfasen (figur 12, s 53). Innan jag närmare analyserar denna fas kan det vara intressant 
att  undersöka  om  det  finns  några  tidigare  företeelser  eller  ansatser  som  på  något  sätt  kan  ha 
påverkat  detta  utgångsläge  och  därmed  fungerat  som  inflytelserika  förutsättningar  för  e‐
legitimationens framväxt. 

9.4.1 Förutsättningar	
Den  koppling  jag  då  finner  tydligast  är  det  sammanhang  som  tidigare  har  beskrivits  i  form  av 
Allterminalprojektet  (avsnitt 5.4.1) där  lanseringen  av persondatorer på  arbetsplatserna under 80‐ 
och  90‐talet  medförde  att  säkerhetsmedvetna  aktörer  relativt  snart  identifierade  ett  behov  av 
identifiering  på  personnivå  för  att  säkerställa  att  behörighetsnivåer  kunde  bibehållas  när 
informationen överfördes till elektronisk form. Denna företeelse har av flera aktörer beskrivits som 
en  betydelsefull  förutsättning  för  det  område  som  senare  skulle  komma  att  utvecklas  kring  e‐
legitimationer  och  jag  upplever  även  detta  som  relevant  i  sammanhanget  eftersom 
Allterminalprojektet  tycks ha  skapat ett  tydligt medvetande kring möjligheterna och behovet kring 
elektronisk  identifiering.  Som  tidigare beskrivits  i  kapitel 4 och 5 kan myndighetseffektivisering  till 
stor  del  sägas  vara  ett  av motiven  till  e‐legitimationernas  stora  spridning  under  framväxten.  Som 
exempel  på  detta  väljer  jag  att  framhålla  Föregångarens  utveckling  kring  effektivisering  av 
deklarationer via elektroniska kanaler ELDA (avsnitt 5.4.2). Dessa satsningar, som startade i början av 
90‐talet,  var  initialt  inriktade  på  företagsdeklarationer  och  kan  ses  som  ett  resultat  av  stora 
effektiviseringsbehov  på  grund  av  de  stora  registreringsvolymer  som  skulle  hanteras.  När 
introduktionsfasen kring e‐legitimationer  inleds existerar därmed förutsättningar  i föreställningarna 
kring hur elektronisk  identifiering rent tekniskt fungerar samt att det finns stora förutsättningar för 
myndighetseffektivisering via elektroniska kommunikationskanaler. 

9.4.2 Effektiviseringen	
Jag har  låtit den tid då e‐tjänster började utvecklas markera starten för den period  jag valt att kalla 
för  effektiviseringsfasen.  Som  beskrivits  ovan  fanns  vid  denna  tid  erfarenheter  av  flera  lyckade 
satsningar att nå effektiviseringsvinster med hjälp av elektronisk överföring där bland annat mycket 
stora volymer av företagsdeklarationer hanterades (avsnitt 5.4.2). Det är därmed min tolkning att det 
i  e‐legitimationskontexten  vid  denna  tidpunkt  fanns  klart  framväxande  uppfattningar  kring  denna 
ansats potentiella effektiviseringsvinster och att en och samma aktör (Föregångaren) till synes drev 
denna utveckling  framåt på egen hand  som mer eller mindre  isolerade  företeelser. Det är då mitt 
antagande att sammankopplingen mellan struktur, modaliteter och handling (figur 20) kunde ske på 
ett relativt oproblematiserat sätt. Uppfattningarna  i strukturen  tolkades som effektiviseringsvinster 
(avkoda, pil 1.1),  resulterade  i ett  agerande, utveckling  av effektiviseringslösningar  (agera, pil 1.2) 
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som  i sin  tur befäste modaliteterna  (replikering, pil 1.3) som slutligen  ledde  till att dessa  tankesätt 
och  handlingar  stabiliserades  i  strukturen  (reproducera,  pil  1.4).  Vid  tiden  för  de  första  lyckade 
effektiviseringsansatserna  beskrivs  även  att  Föregångaren  förde  diskussioner  med  regering  och 
departement och  i dessa samtal beskrev  tydliga  fördelar med en enhetlig myndighetsövergripande 
lösning kring e‐legitimationer. Motiven till detta beskrivs som effektivisering och enhetlighet med en 
samordnad  upphandling  som mål. Detta  var  dock  inte  något  budskap  som  hörsammades  av  den 
politiska  ledningen vid denna tidpunkt. För att återkoppla till analysmodellen skulle detta då kunna 
illustreras  genom  att det uppstår  tankesätt  kring det  faktum en  viss  aktör  ställs  inför,  även  torde 
kunna gälla andra myndigheter, vilket därmed tolkas som ett behov av samordning (avkoda, pil 1.1). 
Föreställningarna kring detta påverkas samt leder till denna aktörs deltagande i samtal med regering 
och departement.  I detta  fall  stannar dock processen där  eftersom  förslaget  inte hörsammas och 
leder  därmed  inte  till  den  önskade  handlingen  (samordnad  upphandling)  (agera,  pil  1.2  samt 
replikera/revidera, pil 1.3 uteblir). Det är min tolkning att  föreställningarna kring samordning torde 
finnas kvar hos aktör Föregångaren men eftersom  inget  resultat nås påverkas varken  legitimiteten 
eller strukturen varvid även pil 1.4 (reproducera /producera ) uteblir (figur 20). 
 
 

 

Figur 20. Analysmodell ‐ Effektiviseringsfasen 

Källa: Utvecklad efter Myreteg (2007, s 35) 

 

9.4.3 Utredning	kring	e‐legitimationer	
Under  sista  delen  av  effektiviseringsfasen  får  samma  aktör  som  tidigare  har  uppfattats  som 
framträdande  i  framväxten  (Föregångaren)  i  uppdrag  att  genomföra  en  utredning  kring  e‐
legitimationer.  Denna  utredning  resulterar  sedermera  till  att  de  första  avtalen med  banksektorn 
träffas där de  två mest  framträdande myndigheterna  inom området  sluter avtal med var  sin bank 
(avsnitt 5.4.5). Som det även  framkommer  i beskrivningarna  så är anledningen  till att man  i detta 
skede  vänder  sig  till banksektorn det  faktum att  internetbankerna  vid denna  tidpunkt  får nått ett 
brett genomslag och därmed redan har en ansenlig kundbas som därmed skulle kunna fungera som 
språngbräda för e‐legitimationens spridning och framväxt. Ett försök att applicera analysmodellen på 
dessa  skeenden  skulle  därmed  innebära  att  Föregångaren  fortsätter  driva  sin  tes  kring  behov  av 
samordning kring upphandlingar och därmed  till slut  lyckas påverka kontexten med hänsyn  till den 
politiska  ledningen  (producera,  pil  1.4).  Den  politiska  ledningen,  troligen  på  grund  av  en  sakligt 
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grundad  argumentation,  väljer  att  tolka  (pil  1.1,  avkoda)  till  Föregångarens  favör  (uppdraget  om 
utredningen) och utför därmed den handling  (pil 1.2, agera) som förändrar framväxten som på sikt 
utvecklas  till  dagens marknadslösning.  Detta  agerande  torde  således  både  ha  reviderat  (pil  1.3) 
modaliteterna  hos  samtliga  berörda  aktörer  samt  producerat  (pil  1.4)  en  ny  ordning  inom  e‐
legitimationskontexten. 

9.5 Tillämpning:	Spridningsfasen	

9.5.1 Förutsättningar	
De tydliga förutsättningar som överfördes från effektiviseringsfasen till spridningsfasen upplever jag 
som  vissa  aktörers  befästa  föreställningar  kring  effektiviseringsvinster  och  att  regering  och 
departement  visar  intresse  för  området  genom  att  tillsätta  en  utredning  där  Föregångaren  skall 
utarbeta riktlinjer för offentlighetens fortsatta utveckling av e‐legitimationer. Därmed är budskapet 
som existerar  i kontexten att e‐tjänster kan bidra  till myndighetseffektivisering på ett positivt  sätt 
samt att den politiska ledningen hyser tilltro till detta och lämnar över ansvaret att utreda frågan till 
en framstående aktör inom offentligheten. Vidare finns även en medvetenhet kring att bankerna via 
sina lyckade satsningar på internetbanker har fungerande lösningar för identifiering och en väsentlig 
spridning bland sina kunder. 

9.5.2 Banksektorns	betydelse	
Som beskrivits  tidigare  fanns det  initialt  frågor kring hur en offentlig  lösning kring e‐legitimationer 
skulle  finansieras.  Föregångaren  hade  givits  ansvar  att  ta  fram  riktlinjer  kring  offentlighetens 
kommande användning av e‐legitimationer och därmed kom denna parts  förslag att sluta ramavtal 
med aktörer inom banksektorn att vinna laga kraft. Detta faktum, att den privata sektorn därmed fick 
en mycket  viktig  roll  som  utfärdare  av  offentlig  sektors  e‐legitimationer,  är  ett  förlopp  som  jag 
upplever  har  lämnat  ett mycket  stort  avtryck  i  den  fortsatta  framväxten  och  kontexten  kring  e‐
legitimationer. Som beskrivits tidigare har denna utveckling på ett mycket aktivt sätt påverkat både 
aktörernas  föreställningar  (kapitel  7)  samt  den  uppfattade  legitimiteten  (kapitel  8). Om modellen 
appliceras på detta upplever jag därmed tydligt att olika aktörer har stått för klart olika tolkningar (pil 
2.1, avkoda) kring  legitimerandet av banksektorn  inom e‐legitimationskontexten. Vissa aktörer har 
tolkat  detta  som  oproblematiskt  medan  andra  aktörer  visat  på  en  tydlig  negativ  påverkan  på 
modaliteterna föreställningar och legitimitet. Dessa aktörers fortsatta handlingar (pil 2.2, agera) samt 
dessa handlingars återverkan på modaliteterna har medverkat till att befästa (pil 2.3, replikera) den 
initiala uppfattningen kring aktörernas föreställningar kring vilken roll statsförvaltningen skall ha, det 
vill säga som beställare eller utfärdare. Följaktligen har även denna motsättning skapat en till synes 
mycket långlivad dispyt inom kontexten (pil 2.4, producera) som även överförs till nästkommande fas 
(figur 21). 
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Figur 21. Analysmodell ‐ Spridningsfasen 

Källa: Utvecklad efter Myreteg (2007, s 35) 

 

9.6 Tillämpning:	Samordningsfasen	

9.6.1 Förutsättningar	
Som tidigare beskrivits upplever jag startskottet för denna fas som tillsättandet av den utredning som 
hade till syfte att förbereda och genomföra bildandet av en nämndmyndighet för samordningen av 
offentlighetens  användande  av  e‐legitimationer  (avsnitt  4.7).  Samordningsansatserna  inom  e‐
förvaltningsområdet hade emellertid startat redan ett år tidigare genom inrättandet av en delegation 
för  e‐förvaltning  som  fick  namnet  E‐delegationen  (avsnitt  4.6.1).  Den  nationella  ledningen  kring 
samordningen av e‐legitimationskontexten visar därmed på  stor handlingsvilja  i och med att detta 
arbete  inleds.  I modellen  (figur  22)  visas  avkodningen  av  detta  budskap  om  samordningsansatser 
genom pil 3.1.  

9.6.2 Utredningen	
Som tidigare beskrivits tolkas det som kommuniceras som att man tillsätter en utredning för beskriva 
hur  den  kommande  nämndmyndigheten  kommer  att  se  ut  vilket  även  överensstämmer med  den 
föreskrivna utgångspunkten. Redan när utredningens arbete  startades är det  intressant att  tydliga 
implicita  signaler  sänds  ut  i  e‐legitimationskontexten  eftersom  arbetet  inleds  mitt  under 
semesterperioden. Detta tolkas och genererar en misstänksamhet hos flera av aktörerna och bidrar 
säkerligen  till dessas  föreställningar  inför utredningens arbete och vilken  legitimitet detta  tillskrivs. 
När de olika aktörerna sedan under utredningens arbete, mycket av eget intresse, blir nyfikna på hur 
utredningens arbete  fortskrider, sänds ett helt annat budskap  från kontexten  till aktörerna. Det är 
återigen  kanalen  som  illustreras med  pil  3.1  som  används men  det  är  tydligt  att  aktörerna  varit 
tvungna att aktivt söka information kring utredningens arbete på grund av bristande kommunikation. 
Det har till exempel beskrivits att utredningen till största delen verkade  i tysthet vilket föranlett att 
vissa aktörer aktivt närmat sig utredaren för att få reda på hur arbetet fortskrider. Eftersom området 
vid denna punkt  är  försatt  i  förändring  söker  aktörerna därmed  aktivt  information  som  stöd  i  sitt 
meningsskapande och föreställningar. Man söker därmed  information kring vad som händer för att 
antingen kunna befästa eller  tvingas omvärdera sina  föreställningar kring e‐legitimationerna. Detta 
ser jag som ett användande av pil 3.4 (reproducera/producera) vid en tidpunkt av osäkerhet som den 
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tidigare har beskrivits av Weick (1995) (avsnitt 7.2.2). Vad de aktörer som närmar sig den pågående 
utredningen då får ta del av är ett i många avseenden helt annat budskap (pil 3.1) än det som initialt 
kommunicerades när utredningen startade sitt arbete. Aktörerna får erfara att utredningen de facto 
skapar en tydlig plan (ritning) av den framtida e‐legitimationslösningen vilket i sin tur avkodas (tolkas) 
och tydligt sätter  igång påverkansprocesser hos aktörerna. Denna påverkan anser  jag vara tydligast 
hos Pragmatikern samt Kritikern. Beroende på dessa aktörers olika deltagande i sammanhanget, det 
vill  säga  hur  kommunikationen med  utredningen  utvecklas  och  i  vilken mån  insyn  och  påverkan 
erbjuds  (deltagande), är det  tydligt att både  föreställningarna samt den  legitimitet som  tillskrivs e‐
legitimationen påverkas och sedan  i sin tur aktivt påverkar hur aktören väljer att agera med hänsyn 
till e‐legitimationens framväxt. Pragmatikern som har positiva erfarenheter av e‐legitimationsarbete 
och anser att den gällande modellen trots allt fungerar bra, blir mycket mån om att framhålla att den 
nya planen  inte på något  sätt  får  äventyra de  fungerande  lösningar  som de  facto  är  i drift  sedan 
effektiviseringsfasen.  Kritikern  däremot  ser  utredningens  arbete  som  ett  tydligt  argument  att 
fortsätta att befästa sin mistande tilltro till e‐legitimationslösningen och dess  legitimitet som sådan, 
eftersom den  i stort bygger vidare på den marknadsbaserade affärsmodell som funnits tidigare och 
som aktivt kritiserats av denna part under resans gång. Dessa aktörer väljer därmed att handla (pil 
3.2) på ett sätt för att aktivt söka motverka den oro och osäkerhet som sänts från kontexten i form av 
en tydlig skillnad mellan  förväntningarna på utredningen samt dess  faktiska arbete och kommande 
resultat.  
 

 

Figur 22. Analysmodell ‐ Samordningsfasen 

Källa: Utvecklad efter Myreteg (2007, s 35) 

 
Det  som  sedan  beskrivs  i  fråga  om  denna  handlings  (pil  3.2)  resultat  och  dess  återverkan  på 
aktörerna (pil 3.3), tycks vara gemensamt för flera av dem (Kritikern och Pragmatikern). Utredningen, 
med dess verksamma utredare och  involverade konsulter har extremt begränsade möjligheter att  i 
detta skede öppna upp för en aktiv dialog vilket jag tolkar som en tydlig konsekvens av det extremt 
forcerade tidsschemat utredningen ställs  inför. När aktörer därmed med viss svårighet  lyckas ta del 
av utredningens arbete och  förväntade  resultat, mycket beroende på egna  initiativ, och när dessa 
initiativ  inte möts av någon vidare  intresserad respons från utredningen, medverkar detta aktivt till 
att  påverka  både  deltagandet,  föreställningarna  samt  den  upplevda  legitimiteten  hos  aktörerna. 
Vilket även i sig är något som återförs till e‐legitimationskontexten (pil 3.4). Det budskap som sprider 
sig inom kontexten är därmed att utredningen arbetar med att ta fram en regelrätt plan utan att ha 
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möjlighet  att  höra  de  berörda  parternas  åsikter  i  sammanhanget.  Om  man  i  detta  skede  även 
återkopplar  till Weicks  (1985)  resonemang  kring meningsskapande  som beskrivits  tidigare  (avsnitt 
7.2.2) är det tydligt att under perioden för utredningens genomförande skapas stora möjligheter för 
de olika aktörernas egna meningsskapande kring  syftet med denna utredning eftersom den  redan 
från starten kommunicerats via flerbottnade budskap.  

9.6.3 Hearing	och	remissrunda	under	2011	
När denna  tydliga osäkerhet och  farhågor  kring utredningen  återförs  kontexten  (pil  3.4)  kan man 
säga att processen startar om (pil 3.1) eftersom utredningens företrädare svarar på detta behov att 
låta aktörernas åsikter kring utredningen att komma fram genom att skapa ett tillfälle att föra fram 
frågor  i  form  av  en  hearing  samt  att  det  ansvariga  departementet  bakom  utredningen  startar  en 
remissrunda under första kvartalet 2011. Möjliggörandet av detta tillfälle för frågor tolkas (avkodas, 
pil 3.2) initialt som förhoppningsvis positivt av aktörerna eftersom de då upplever att den framförda 
kritiken  blivit  hörsammad.  Aktörerna  förbereder  sig  därmed med  frågor  inför  denna  hearing  och 
deltar  (pil  3.2).  Det  beskrivna  resultatet  av  denna  hearing  blir  dock  inte  det  förväntade  som  de 
beskrivs av aktörer som var närvarande. De fick möjlighet att ställa frågor men regelrätta svar uteblev 
helt. Resultatet av detta agerande replikerar (pil 3.3) därmed i stort sett samma föreställningar som 
fanns  innan  gentemot  utredningen.  Deltagandet  genom  handling  (pil  3.2)  resulterade  inte  att 
aktörerna  upplevde  att  de  fick  några  svar  på  sina  frågor  och  därmed  befästs  (replikeras)  det 
sviktande  förtroendet  (föreställningarna)  samt  även möjligen  legitimiteten hos  aktörerna. Därmed 
reproduceras även aktörernas tolkning av kontexten (pil 3.3 och 3.4)  i och med att de fortsätter att 
ifrågasätta utredningens motiv samt tolkade ovilja att svara på de berörda parternas frågor. Detta  i 
sin tur leder även till agerandet att flera av aktörerna arbetar mycket aktivt (pil 3.3) med att framföra 
sina  frågeställningar  i  sina  remissvar  till det ansvariga departementet och  resultatet av detta,  som 
kvarstår att se (vid författandet av detta arbete), upplever  jag som mycket kritiskt för den fortsatta 
processen. 

9.6.4 Sammanfattning	
I den  kontext  som den  samordnande nämnden  startat  sin  verksamhet upplever  jag  inte  som helt 
optimal.  Den  information  som  avkodas  av  aktörerna  i  samband med  att  E‐legitimationsnämnden 
bildas (pil 3.1) upplever jag som tydlig. Aktörerna upplever ett tydligt behov av ökad samordning och 
framförallt av ett ökat ansvar från statsförvaltningens sida. Detta tolkade budskap som jag uppfattar 
som  generellt  positivt  (nämndens  bildande)  står  dock  i  skarp  kontrast  emot  det  som  implicit  och 
explicit  kommuniceras  av  den  genomförda  utredningen.  Det  grundläggande  problemet  i  detta 
sammanhang upplever  jag  som att den uttalade ansatsen  från  regeringshåll, att  sträva efter ökad 
samordning, motsägs av hur utredningens arbete utförs  i realiteten. Det talas om ökad samordning 
men man  låser  in sig på kammaren och skapar en  lösning med tydligt tekniskt fokus. Dessa dubbla 
budskap och deras avkodade  tolkningar hamnar därmed  i ett  tydligt motsatsförhållande  vilket  jag 
anser  i hög  grad  riskerar  att påverka både  föreställningar och  legitimiteten  kring  e‐legitimationer. 
Problemen ökar även  i och med att ytterligare en osäkerhetsfaktor kommuniceras  i sammanhanget 
nämligen att  tiden att  få den nya gemensamma  infrastrukturen  i drift är extremt knapp  (år 2012). 
Samtidigt  finns  det  vetskap  hos  aktörerna  att  2012  inte  i  realiteten  är  att  beteckna  som  absolut 
deadline utan att gällande avtal kan förlängas till 2016. Därmed tillkommer ytterligare en aspekt av 
flerbottnade budskap  inom kontexten. Detta sker samtidigt som den samordnade parten  (Ledaren) 
precis  startar  upp  sin  verksamhet  och  därmed  även  behöver  fokusera  på  sin  egna  organisations 
infrastruktur. Vidare kommuniceras det tydligt från det ansvariga departementet att utredningen är 
en tydlig aktör och nämnden en annan varvid nämnden vare sig kan eller har tillåtelse att yttra sig i 
sammanhang av deltagande och diskussion (till exempel tidigare nämna hearing).  
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Ett  intressant  faktum  är  att  personen  som  ansvarade  för  utredningen  även  har  en  mycket 
framträdande  roll  inom  E‐legitimationsnämnden  varvid  denna  tydliga  uppdelning  från 
departementets  sida  upplevs  som  förvirrande  i  sammanhanget.  För  att  ändå  skapa  fungerande 
kommunikationskanaler  mellan  E‐legitimationsnämnden  och  de  olika  berörda  parterna  skapas 
tillfällen  för  diskussion  där  flertalet  av  aktörerna  har  deltagit.  Denna  ansats  från  nämndens  sida 
tolkar jag därmed som ett försök att aktivt motverka den förvirring, de frågeställningar och den kritik 
som  förts  fram  i kölvattnet av den presenterade utredningen. Detta kan dock  tolkas som en något 
diversifierad ansats eftersom  inte aktörer och nämnd samlas  i ett  forum  för gemensam och öppen 
diskussion.  Det  är  dock  samtidigt  ett  bevis  på  att  nämnden  verkligen  inser  problematiken med 
hänsyn  till  olika  aktörers  föreställningar  kring  e‐legitimationen  och  väljer  att  hellre  tala  med 
aktörerna  en  och  en  tills  dess  formaliserade  arbetsgrupper  har  skapats  inom  ramen  för  E‐
legitimationsnämnden.  Vidare  är  det  inte  heller  helt  klargjort  hur  de  inkomna  svaren  på 
remissrundan kommer att hanteras av ansvarigt departement. Nämnden hyser dock  förhoppningar 
om att  få  ta del av detta  resultat eftersom det utgör en betydelsefull utgångspunkt  för nämndens 
fortsatta arbete. Det skall slutligen även poängteras att nämnden i dagens läge fortfarande befinner 
sig i en uppbyggnadsfas och är i stort behov av att rekrytera personal till de tänkta positionerna inom 
denna myndighet. 
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Del	IV	‐	Slutsatserna	
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10 Slutsatser	
 
Detta arbete har beskrivit olika aspekter av den svenska e‐legitimationen och jag har varit intresserad 
av  att utveckla  förståelse och  kunskap  kring  såväl  själva e‐legitimationens  framväxt  som hur olika 
berörda aktörer både påverkats av samt aktivt påverkat denna framväxt. I detta kapitel kommer jag 
att återknyta till studiens utgångsläge i form av dess frågeställningar och syfte samt de analysverktyg 
som  använts  i  arbetet  (de  tre  analysperspektiven,  SAM‐modellen  samt  fordonsmetaforen). 
Avslutningsvis kommer arbetets övergripande  slutsatser att presenteras  följt av  förslag  till  fortsatt 
arbete inom området.  

10.1 Återkoppling	till	frågeställningar	och	syfte	
Denna studie har studerat den svenska e‐legitimationens framväxt på ett övergripande plan och för 
att åstadkommen en djupare analys valde  jag att dela  in arbetets grundfrågeställning  i  följande tre 
delfrågeställningar: 
 

1. Hur har framväxten av e‐legitimationer i Sverige sett ut från start till nuläge? 

2. Vilka aktörer kan kopplas till denna framväxt? 

3. Hur  kan  en  ändamålsenlig  modell  för  analys  av  framväxt  och  aktörer  inom 
elektronisk identifiering se ut och vad kan en sådan analysmodell tillföra? 

 
Utifrån dessa delfrågeställningar kunde  jag  tydligt  identifiera  tre olika delområden varvid  jag även 
valde att dela upp arbetets syfte i följande tre delar: 
 

1. E‐legitimationens framväxt och nuläge 

2. E‐legitimationsarbetet som ett socialt sammanhang  

3. Hur aktörerna påverkas av och även själva påverkar framväxten  

 
Därmed är delfrågeställning 1 (framväxten) sammankopplad med delsyfte 1 och dessa delar av mer 
beskrivande  karaktär  har  behandlats  i  kapitel  4  och  5  där  kapitel  4  ger  en  bild  av  de  nationella 
strategier och planer som  legat  till grund  för e‐legitimationens  framväxt medan kapitel 5 beskriver 
olika  aspekter  av  framväxten  som  den  upplevts  av  de  aktuella  respondenterna.  Vidare  är 
delfrågeställning 2  (aktörerna) sammankopplad med delsyfte 2  (det sociala sammanhanget) genom 
att de parter som varit aktiva under framväxten beskrivs och ur denna aspekt kopplas samman med 
beskrivningar  i  kapitel  4  där  olika  statliga  aktörer  beskrivs  samt  kapitel  5  som  beskriver 
respondenterna  ur  ett mer  individuellt  perspektiv. Delfrågeställning  3,  det  vill  säga  den  tentativa 
analysmodellens utseende samt  tänkta bidrag utgör  i sin  tur problemställningen bakom delsyfte 3, 
det  vill  säga  beskrivningen  av  de  ömsesidiga  relationerna  mellan  de  aktuella  aktörerna  och 
framväxten. Grunden  för dessa delar har behandlats  i de delar av arbetet som  fokuserat på de  tre 
analysperspektiven  (kapitel 6‐8) och SAM‐modellens möjliga bidrag har studerats  i kapitel 9 genom 
att den prövats på valda delar av det empiriska materialet. Sammantaget kan därmed detta kapitel 
ses som ett försök att ge ett sammanfattat svar på de tre forskningsfrågorna. Jag väljer därmed att 
visa sambandet mellan delfrågeställningarna och delsyftena  i följande modifierade  illustration (figur 
23). 
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Figur 23. Illustration delfrågeställningar och delsyften 

Källa: Egen figur 

 

10.2 Analysperspektiven	
För studiens analytiska bidrag valde jag att formulera följande tre analysperspektiv: (1) deltagandet, 
(2)  föreställningarna  samt  (3)  legitimiteten. Dessa  perspektiv  kan  även  ses  som  kopplade  till min 
ambition  att  utveckla  en  tentativ  analysmodell  (SAM‐modellen)  baserad  på  Myretegs  (2007), 
Orlikowskis  (2000)  samt  Walshams  (1993)  tolkningar  och  appliceranden  av  Giddens 
struktureringsteori  för  att om möjligt nå djupare  förståelse  för hur  struktur och handling  inom e‐
legitimationens  framväxt  påverkat  samt  påverkats  av  de  olika  aktörerna  betraktat  genom  de  tre 
analysperspektiven. Efter en kortfattad beskrivning av min syn på aktörerna kommer  jag nedan att 
kortfattat sammanfatta de slutsatser jag dragit utifrån denna analysansats. 

10.2.1 Aktörerna	
I arbetet har  jag valt att namnge respondenterna utifrån deras beskrivna roller och handlingar som 
kan  kopplas  till  e‐legitimationsframväxten  och  de  namn  som  tilldelats  är  Säkerhetsexperten, 
Kritikern,  Pragmatikern,  Ledaren,  Leverantören  samt  Föregångaren.  Säkerhetsexperten  har  lång 
erfarenhet av arbete kopplat till e‐legitimationsområdet och representerar ett säkerhetsperspektiv. 
Kritikern förestår en mycket stor organisation som bevakar området på uppdrag av kommuner och 
landsting. Pragmatikern har  tydlig  erfarenhet  av praktiskt  arbete  kring  e‐legitimationer  samt dess 
positiva effekter. Ledaren representerar den nyligen  inrättade sammanhållande myndigheten  inom 
området.  Leverantören  representerar  marknaden  som  står  för  en  betydande  del  i  dagens 
säkerhetslösning kring e‐legitimationen. Föregångaren, slutligen, uppfattar  jag som en  föregångare 
inom myndighetssektorn och har under perioder  innehaft en  ledande  roll under e‐legitimationens 
framväxt.  

10.2.2 Deltagandet	
Det  som  framkommit  kring  deltagandet  i  framväxten  av  e‐legitimationen  är  att  denna  utveckling 
tycks i stort ha kretsat och drivits en liten mindre skara mycket intresserade och drivna personer. Jag 
har  funnit  tydliga  samband  mellan  att  aktörerna  lyckats  bra  i  sitt  praktiska  användande  av  e‐
legitimationen  och  dessas  framträdande  roller  under  framväxten  (Pragmatikern,  Föregångaren). 
Något som även tycks vara återkommande är att dessa personer ofta inte haft någon formell roll eller 
ansvar kopplat till just e‐legitimationsfrågan utan det tycks som det egna intresset för området, dess 
framväxt och potentiella nytta  för den egna organisationen, har varit en stark  faktor som påverkat 
deras  deltagande.  Vidare  har  framkommit  att mycket  av  e‐legitimationens  framväxt  kan  kopplas 
tillbaka  till  arbetet  med  den  första  gemensamma  ansatsen  att  skapa  en  sammanhållen  e‐
legitimationslösning för den offentliga sektorn som leddes av Föregångaren. Som jag uppfattar det är 



 
 
 

 
 

108 

en  nyckelaspekt  i  detta  sammanhang  även  identifieringen  av  banksektorns  redan  vid  den  tiden 
existerande säkerhetslösningar där Leverantören var  involverad. Detta antagande baserar  jag bland 
annat  på  det  internationella  perspektivet  där  det  framkommer  att  det  saknas  goda  exempel  på 
helstatliga initiativ kring e‐legitimationslösningar som nått en bred spridning användarmässigt. På ett 
sätt kan därmed dagens e‐legitimation, med den stora spridning den nått till dags dato, sägas vara en 
lyckad synergi mellan banksektorns tidiga och lyckosamma internetsatsningar samt behovet av säkra 
e‐tjänster  inom  e‐förvaltningen.  Samtidigt  är  det  tydligt  att marknadens  deltagande  i  framväxten 
även markerade  vad  jag betecknar  som  startskottet  för en  långdragen dispyt mellan olika aktörer 
som  på  ena  sidan  inte  ser  något  problem  med  marknadens  inblandning  (Pragmatikern, 
Föregångaren,  Leverantören)  medan  den  andra  sidan  står  fast  vid  att  en  helstatlig  e‐
legitimationslösning  vore  att  föredra  (Kritikern).  Andra  aspekter  som  framkommit  och  som  kan 
kopplas  till  deltagandet  är  att  statsförvaltningen  intagit  en  något  avvaktande  inställning  till  e‐
legitimationsfrågan.  Man  har  under  tiden  kommit  att  fokusera  på  framtagandet  av  planer  och 
strategier samt genomfört upphandlingar när sådana behov funnits. Jag upplever vidare statens syn 
på e‐legitimationen som en oproblematisk  företeelse och därmed  finns möjligen en brist  i kunskap 
kring områdets egentliga karaktär som på ett tydligt sätt visas genom hur utredningen under hösten 
2010 genomfördes. Det var inte konstigt att flera aktörer blev mycket förvånade när det visade sig att 
utredningen ritade upp planer för nästa generations sammanhållna e‐legitimationslösning mer eller 
mindre utan kontakt med de berörda parterna. I den tid då statsförvaltningen tydligt kommunicerar 
att en ökad  samordning  inom området behövs,  startar mer eller mindre  i  tysthet en process  som 
skulle kunna tolkas vara baserad på en tydligt icke sammanhållen syn. Å andra sidan kan detta tolkas 
som att man betecknar den tekniska lösningen som särdeles oproblematisk i detta sammanhang och 
därmed anser att man kan sitta mer eller mindre på sin kammare och göra upp ritningarna. Som det 
har  visat  sig  har  dock  flera  olika  aspekter  kommit  att  saknas  i  det  förslag  som  presenterades  av 
utredningen varvid samtliga aktörer visat på en än större vilja  i sitt deltagande och valt att beskriva 
de  upplevda  problemen  i  sina  remissvar.  Den  samordnande myndigheten  (Ledaren)  står  därmed 
inför en stor uppgift när man skall försöka samordna detta område vars aktörer hyser en hel del oro 
inför vad som komma skall ifråga om e‐legitimationslösningens tekniska infrastruktur. 
 
Detta  perspektivs  analytiska  bidrag  har  varit  att  applicera  Hartwick  &  Barkis  (1994)  modell  för 
sammankopplandet  av  deltagande,  engagemang  samt  användande.  Detta  arbete  bidrog  till mitt 
friläggande  av  tre  olika modeller  som  jag  valde  att  namnge  (1)  Ledande,  (2)  Praktiskt  samt  (3) 
Normativt vilket i sig tillförde intressanta aspekter i sammanhanget. Bland annat anser jag att det kan 
bekräftas att aktörer som besitter mindre praktisk erfarenhet av e‐legitimationsarbete (till exempel 
Kritikern)  löper  större  risk  att  låta  sina  attityder  och  engagemang  i  frågan  färgas  av  normativa 
antaganden  kring  användandet.  Råder  det  därmed  motsättningar  mellan  dessa  antaganden  och 
artefakten  i  användning  (e‐legitimationen)  torde detta därmed minska benägenheten  att  använda 
densamma. Vidare har det även framkommit att den aktör som tilldelas ett övergripande ansvar med 
hänsyn  till  sitt  deltagande  (Föregångaren)  även  kommer  att  ha möjlighet  att  aktivt  påverka  de 
handlingar som utförs och därmed mer eller mindre kan styra denna process till sin egen favör. 

10.2.3 Föreställningarna	
I  arbetet  har  framkommit  att  vissa  aktörers  föreställningar  kring  e‐legitimationen  tycks  ha  tydliga 
skillnader.  Det  finns  en  tydligt  oproblematiserad  syn  på  e‐legitimationen  som  endast  betecknar 
denna som en identitetshandling i den digitala världen (till exempel Föregångaren och Leverantören) 
medan  Kritikern  väljer  att  läsa  in  andra  aspekter  i  begreppet  och  tydligt  problematiserar  dessa 
ingående delar. Dessa motsättningar skapar även en  tydlig  friktion  inom området som  till exempel 
Leverantören  ser  som  något  som  kan  försena  utvecklingen.  Pragmatikern  å  sin  sida  visar  ringa 
förståelse  för  Kritikerns  argument  utan  hävdar  att  det  finns  en  fungerade  lösning  idag  som  inte 
behöver  ifrågasättas.  Föregångaren  antar  en  mer  diplomatisk  inställning  i  sammanhanget  men 
hävdar att en lösning som verkar bra i teorin, som till exempel Kritikerns, inte nödvändigtvis fungerar 
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i praktiken. I detta sammanhang uttrycker Ledaren ett stort behov av att samtala men påpekar även 
sitt  mandat  att  samordna  detta  till  synes  spretiga  område.  I  föreställningarna  kring  en 
marknadslösning kontra statlig lösning med hänsyn till e‐legitimationens utgivande finns även här en 
tydlig  motsättning  mellan  Kritikern  och  övriga  aktörer.  Leverantören  ifrågasätter  kritiken  mot 
marknadslösningen  genom  att  hänvisa  till  att  banksektorn  historiskt  utfärdat  identitetshandlingar 
utan att detta ifrågasatts i större utsträckning. Vidare menar Leverantören även att banksektorn i sig 
har mycket stora incitament att även i framtiden stödja den nuvarande lösningen. Med hänsyn till e‐
legitimationens målgrupp går åsikterna även här  isär. Kritikern menar att målgruppen  i dagens  läge 
enbart  är myndiga  kunder  hos  respektive  bank  varvid  denna  lösning  kan  betecknas  som  tydligt 
diskriminerande.  Leverantören  kontrar  i denna debatt med  att  förklara  att det  är  fullt möjligt  att 
utfärda  e‐legitimationer  (BankID)  till minderåriga och  att  så  även  görs.  Skillnaden  i  föreställningar 
tycks här vara av mer en principfråga där Kritikern menar att e‐legitimationer skall utfärdas av staten 
till samtliga medborgare på samma sätt som personnummer medan Leverantören pekar på att det 
borde finnas ett tydligt behov bakom utfärdandet. 
 
När det gäller föreställningarna kring utredningen som utfördes under hösten 2010 så beskriver till 
exempel  Pragmatikern  att  det  fanns  en  förväntan  på  att  denna  utredning  som  resultat  skulle 
presentera  en  mer  detaljerad  plan  för  den  kommande  E‐legitimationsnämndens  arbete. 
Pragmatikern och Kritikern beskriver därmed sin förvåning när de blev varse att utredningen istället 
arbetade  med  att  ta  fram  en  teknisk  plan  över  den  kommande  sammanhållna  nya  tekniska 
infrastrukturen  för e‐legitimationer. Föregångaren tycks  i detta  fall ha haft en godare kontakt med 
utredningen  till  skillnad mot Pragmatikern  samt Kritikern  som beskriver att man mer eller mindre 
fick  anstränga  sig  för  att  sätta  sig  in  i  utredningens  arbete.  Gemensamt  för  Föregångaren, 
Pragmatikern samt Kritikern är att man anser att utredningen var alldeles för tekniskt färgad och att 
den  föreslagna  lösningen  inte  var  tillräckligt  förankrad  hos  de  berörda  parterna.  Det  är  även 
intressant att även Ledaren i detta sammanhang menar att vissa behovsanalytiska brister föreligger i 
det  resultat  som  utredningen  senare  presenterade.  En  ytterligare  intressant  aspekt  i  detta 
sammanhang är att Kritikern beskriver något av ett uppvaknande kring e‐legitimationsfrågan  inom 
den egna organisationen. 
 
För  analysen  av  föreställningarnas  betydelse  valde  jag  att  utgå  ifrån  Kolbs  (1984)  modell  kring 
erfarenhetsmässigt lärande och jag anser att denna analys tydligt visar på att de olika förekommande 
föreställningarna som ställs emot varandra  i diskussionerna tycks vara skapade  i olika kontexter där 
Föregångaren, Pragmatikern samt Leverantören utvecklat sina föreställningar med nära kopplingar 
till  praktiskt  arbete  kring  e‐legitimationer  medan  Kritikern  mer  har  kommit  att  basera  sina 
föreställningar  kring  abstrakta  koncept  och  generaliseringar  till  exempel  baserade  på  normer  och 
moraliska  ställningstaganden. Därmed  visas det  tydligt  att motsättningarna  i  föreställningarna  kan 
härledas till att den ena sidan talar om hur verkligheten ser ut medan den andra sidan talar om hur 
verkligheten borde se ut och jag upplever därmed att det inte är konstigt att det finns svårigheter för 
de olika sidorna att förstå varandras argument. Vidare valde  jag att ta hjälp av Weick (1995) för att 
visa  på  att  dessa  rådande  motsättningar  i  föreställningarna  tydligt  kan  härledas  till  att  e‐
legitimationsområdet i sig tillåtit olika meningar att växa fram och blir starkare över tid. Avsaknaden 
av  ansatser  att  enas  och  skapa  acceptans  kring  gemensamma  begrepp  och  föreställningar  har 
därmed medverkat  till att de olika  föreställningarna  funnits kvar över  lång  tid och kunnat existera 
parallellt  och  svårigheterna  kring  att  förstå  varandras  argument  som  tidigare  beskrivits  medför 
ytterligare problem i detta sammanhang. 

10.2.4 Legitimiteten	
För  att  närmare  analysera  aktörernas  upplevda  legitimitet  kring  e‐legitimationen  upplevda  jag 
följande två teman som möjliga: Statens roll och ansvar samt Marknadslösningen. I fråga om statens 
roll  i  detta  sammanhang  beskriver  Säkerhetsexperten  att  det  finns  en  större  tilltro  att  den 
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nyinrättade E‐legitimationsnämnden har möjlighet att skapa den  legitimitet och förtroende kring e‐
legitimationer som denna aktör beskriver en tydlig avsaknad av. Vidare beskrivs att staten inte visat 
på någon större vilja att ta ett övergripande ansvar kring området vilket Säkerhetsexperten menar 
har påverkat dess  legitimitet negativt. Vidare beskriver Föregångaren att aktörerna  själva har gått 
samman  i  egna  initiativ  som  till  exempel  den  beskrivna  webbplatsen  för  att  försöka  förbättra 
legitimitet  och  förtroende  hos  medborgarna  gentemot  e‐legitimationen.  Föregångaren  hyser  nu 
förhoppningar om att E‐legitimationsnämnden  skall gå  in och  ta ett ansvar över denna etablerade 
informationskanal  där  flera  olika  aktörer  inom  offentlig  och  privat  sektor  gemensamt  informerar 
kring  e‐legitimationens  användande.  Ett  ytterligare  behov  som  beskrivs  i  detta  sammanhang  är 
framtagandet av tydligare regelverk kring e‐legitimationen vilket ses som en förutsättning för att de 
berörda  parterna  skall  kunna  enas  i  denna  fråga.  När  det  gäller  de  olika  parternas  syn  på 
marknadslösningens  legitimitet  i  sammanhanget är det, utifrån  vad  som  framkommit  i de  tidigare 
analysperspektiven, föga förvånande att Kritikern inte är av samma åsikt som övriga aktörer. Denna 
part menar  i detta sammanhang att staten borde stå  för hela  infrastukturen och utgivningen av e‐
legitimationer för att säkerställa att denna förblir opåverkad av marknadskrafter. Som motargument i 
denna  debatt  framhåller  Leverantören  att medborgarna  faktiskt  har  en  stor  tilltro  till  bankerna. 
Föregångaren  framhåller  även  att  den  nuvarande  marknadslösningen  är  framtidssäker  och 
säkerhetsmässigt  tillfredsställande eftersom den  faktiskt används av bankerna själva. Det står dock 
klart  att  de  olika  parterna  här  till  synes  står  lika  långt  ifrån  varandra  som  i  den  tidigare 
analysperspektiven. 
 
Vid analysen av legitimiteten valde jag att utgå ifrån Suchmans (1995) syn på att legitimitet kan vara 
pragmatiskt, normativt eller kognitivt grundad. Den pragmatiskt grundade legitimiteten kunde tydligt 
relateras  till  aktörer  som  Föregångaren och Pragmatikern, den normativa  valde  jag  att  koppla  till 
Kritikern  och  jag  såg  Säkerhetsexperten  som  exempel  på  en  part  med  mer  kognitivt  grundad 
legitimitet  kring  e‐legitimationen.  Vidare  valde  jag  att  utgå  från  Suchman  (1995)  även  när  jag 
närmare  studerade  hur  legitimitet  erhålls,  bibehålls  samt  repareras.  Jag  fann  därmed  tydliga 
indikationer  på  att  e‐legitimationsområdet  vid  starten  legitimerades  genom  att  hörsamma  de 
existerande önskemålen kring en gemensam  lösning och gav Föregångaren övergripande ansvar för 
detta. Vidare har  legitimiteten under e‐legitimationens framväxt riskerats främst på grund av att de 
aktiva  parterna  varit  tydligt  heterogena.  I  frågan  om  reparerandet  av  legitimitet  uttrycker  flera 
aktörer (t ex Pragmatikern och Föregångaren) att staten borde ta ett större ansvar i frågan och detta 
tycks även realiseras i och med att Ledaren erhållit sitt uppdrag att samordna området. 

10.2.5 Slutsats:	Analysperspektiven	
De  sammantagna  slutsatser  jag  därmed  valt  att  dra  baserat  på  de  tre  analysperspektiven  är  att 
praktisk erfarenhet  tycks vara en nyckelaspekt  som återkommer  som  tydlig påverkansfaktor under 
samtliga  tre  perspektiv.  Vidare  tycks  kritiken  av  dagens  lösning  delvis  vara  baserad  på  mera 
normativa uppfattningar kring hur en e‐legitimationslösning konceptuellt borde vara utformad vilket 
medför att den ena parten  relaterar  till det aktuella nuläget med  sin  fungerande marknadslösning 
medan motparten bygger  sin  argumentation  kring hur en e‐legitimationslösning bäst  skulle  kunna 
byggas  från grunden. Slutligen  tycks det som att statsförvaltningen gör ett synnerligen klokt beslut 
genom  att  ge  uttryck  för  större  intresse  och  engagemang  för  området  genom  att  tillsätta  en 
myndighetsfunktion med mandat att samorda e‐legitimationsområdet och förbättra dess legitimitet. 

10.3 SAM‐modellen	
En av arbetets frågeställningar rörde huruvida det vore möjligt att konstruera en analysmodell för att 
bereda  en  djupare  analys  av  hur  aktörerna  påverkats  av  samt  aktivt  påverkat  framväxten 
(delfrågeställning 3). I mitt försök att applicera SAM‐modellen på en del av det empiriska materialet 
upplever jag att en sådan modell kan bidra med flera positiva effekter. Jag upplever att tidsaspekten 
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kan  tydliggöras på  ett mycket positivt  sätt  för  att  som  i detta  fall dela upp  framväxten  i de olika 
faserna som  tidigare definierats. Därmed kan sammanhanget analyseras med den  tydlig  tidsmässig 
avgränsning både för att tydliggöra samt för att söka mönster som eventuellt återupprepas under en 
liknande  framväxt.  Vidare möjliggör  en  sådan modell  ett mycket mer  förfinat  analysverktyg  där 
aspekter  av  del  olika  analysperspektivens  sammankoppling med  både  struktur  och  handling  kan 
studeras närmare. Även om denna analysmodell prövades på en relativt övergripande nivå upplevde 
jag det som ett mycket positivt bidrag att kunna dela upp vissa aspekter  i mindre beståndsdelar för 
att på detta sätt försöka bestämma orsaks‐ och verkanssamband på ett mer explicit sätt. Min slutsats 
är därmed att det är fullt möjligt att konstruera en modell för analys av framväxt och aktörer och att 
denna bidrar med en mer detaljerad och djupare insikt i sammanhanget. 

10.4 Ett	återbesök	i	fordonet	

10.4.1 Sammanfattande	intryck	
I arbetets inledning lanserade jag min tanke om att se e‐legitimationens framväxt som en sorts resa 
där aktörerna tillsammans färdats i ett fordon (avsnitt 1.1). Denna metafor berördes senast i kapitel 5 
där  jag  valde  att  placera  de  olika  aktörerna  i  fordonet  med  hänsyn  till  deras  kopplingar  till  e‐
legitimationsområdet som i denna metafor illustreras av själva fordonet. Jag skall härmed försöka att 
utifrån  vad  som  framkommit  från  arbetet,  återigen  beskriva  den  bild  jag  har  utvecklat  kring  e‐
legitimationsområdet  och  koppla  samman  detta  med  ett  resonemang  kring  fordonet  och  dess 
passagerare. 
 
 

 

Figur 24. Deltagarna i fordonet 

Källa: Egen figur 

 
I figur 24  illustreras fordonet och den placering jag valde för respektive aktör. Kritikern befinner sig 
på ena kanten  i baksätet och har under stora delar av färden hittills ställt sig frågande till de vägval 
som valts. På grund av sin bristande praktiska erfarenhet av tidigare  färd har dock denna part haft 
svårt att göra sin röst hörd. Säkerhetsexperten bevakar säkerhetsaspekter av den pågående färden 
och tycks  inte ha några större  invändningar mot aktuella vägval. Pragmatikern, Leverantören samt 
Föregångaren  är mycket måna  om  att  resan  fortsätter  framåt  utan  alltför  stora  avvikelser  från 
tidigare  vägval. Den  nytillsatta  föraren  i  fordonet,  Ledaren,  har  nu  givits  i  uppdrag  att  för  första 
gången  försöka  ena  samtliga  röster  i  fordonet. Det  tycks  därmed  som  att  färden  för  närvarande 
kommer att saktas ned något eftersom Ledaren därmed måste låta var och en tala i tur och ordning. 
Ett ytterligare orosmoment i sammanhanget är dock färdplanen framåt inte är helt klar eftersom den 
föreslagna  planen  (utredningen)  ifrågasatts  av  samtliga  deltagare  och  det  blir  därmed  Ledarens 
uppgift  att  försöka  jämka  samman  den  färdplan  som  bestäms med  de  olika  deltagarnas  åsikter. 
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Ledaren har dock ett större mandat  i detta sammanhang och har möjlighet att till syvende och sist, 
om det skulle avkrävas, bestämma den fortsatta färden och deltagarna har då inget annat val än att 
rätta sig efter detta. I detta arbetes inledning valde jag att utgå ifrån talesättet: Backspegeln får inte 
bli större än vindrutan och  jag tycker det är mycket  intressant att applicera detta tankesätt på den 
karta  i  form  av  utredningen  som  ligger  till  grund  för  den  gällande  planen  för  e‐legitimationens 
utveckling och konstatera att denna utredning till synes enbart fokuserat på det som kan ses genom 
vindrutan. Jag menar därmed att man varken  i större utsträckning talat med deltagarna som hittills 
färdats  i  fordonet  samt  fäst  till  synes  ytterst  ringa  vikt  vid  vad  som  kan  ses  i  backspegeln.  Jag 
upplever det därmed  som  inte  alls  förvånande  att mer eller mindre  samtliga deltagare  i  fordonet 
därmed  i  nuläget  ifrågasätter  den  fortsatta  färden  samt  känner  sig  mycket  manade  att  ta  upp 
aspekter som respektive deltagare uppfattar i sin egen backspegel (remissrundan). 

10.4.2 Begränsningar	
Något som även framkommit i relation till fordonsmetaforens (figur 24) användande är vikten av att 
tydliggöra  vikten  av  passagerarnas  placering. Genom  att  placera  en  passagerare  som  till  exempel 
Leverantören i baksätet kan detta uppfattas som att denna aktör har ringa inflytande på färden, det 
vill säga e‐legitimationens framväxt. Det är dock de facto så att  just Leverantören har haft ett stort 
inflytande  på  och  fungerat  som  en  stark  drivkraft  i  framtagandet  och  vidareutvecklingen  av  den 
infrastruktur  som används  för e‐legitimationen  idag  (avsnitt 5.4.6). Ett annat exempel på en aktör 
som  har  placerats  i  baksätet men  som  haft  en  framträdande  roll  är  Pragmatikern.  Således  skulle 
dessa två aktörer, baserat på sitt inflytande på färden, behöva placeras närmare framsätet än andra 
men  detta  tillåts  dock  inte  av  fordonsmetaforens  konstitution.  Jag  vill  därmed  understryka  att 
placeringen i fordonet i kontexten av detta arbete inte skall ses som en direkt konsekvens och uttryck 
för  aktörernas  inflytande  utan  snarare  ett  försök  att  på  pedagogiskt  sätt  försöka  avgränsa  e‐
legitimationskontexten  i rumslig mening (fordonet) och försöka nå en generaliserad förklaringsform 
för  hur  de  olika  aktörerna  drivit,  samverkat  och  samtalat  kring  e‐legitimationen.  I  fortsatt  arbete 
skulle  det  till  exempel  vara  mycket  intressant  att  applicera  fordonsmetaforen  i  ett  antal  olika 
tidsmässiga  punkter  och  därmed  kunna  undersöka  hur  aktörerna  och  dessas  placering  förändrats 
under  resans gång. Den beskrivning som görs nu  (figur 24) blir därmed en mer sammanhållen bild 
över  passagerarna  i  fordonet  och  jag  är  fullt  medveten  att  denna  framställning  har  sina 
begränsningar. 

10.5 Arbetets	övergripande	slutsatser	
För att avslutningsvis återknyta till arbetets syfte och frågeställningar så upplever jag att arbetet i sig 
beskriver  min  tolkning  av  e‐legitimationens  framväxt  i  Sverige  från  dess  start  fram  till  nuläget 
(delfrågeställning 1, delsyfte 1). Framväxten  som  sådan  får betecknas  som god och Sverige  tycks  i 
detta avseende vara något av ett framgångsexempel. Det är dock tydligt att de motiv som drivit på 
denna utveckling kan återkopplas till stora myndigheters effektivitetssträvanden  i kombination med 
utveckling av säkra e‐tjänster  inom e‐förvaltningen. När aktörer med annan bakgrund,  till exempel 
inom den kommunala eller  landstingssektorn, kommer  in  i debatten blir detta  faktum än  tydligare 
eftersom dessa  sektorer  inte har haft  samma utvecklingstakt vad gäller e‐tjänster och därmed har 
andra  erfarenheter  av  e‐legitimationsbegreppet  i  sig.  Vidare  har  aktörer  som  kan  kopplas  till 
framväxten  beskrivits  (delfrågeställning  2)  och  hur  dessa  aktörer  både  påverkat  och  påverkats  av 
framväxten  (delsyfte 2). De aktörer  som beskrivits  som  framgångsrika och drivande  inom området 
har huvudsakligen representerats av myndighetssidan men dessa har kontrasterats av en aktör inom 
den privata sektorn samt en aktör som företrädare för kommuner och landsting. Jag är därmed fullt 
medveten om att arbetet  i sig kan ses som fokuserat på myndigheters arbete kring e‐legitimationer 
men jag anser inte detta vara något egentligt problem i sig eftersom syftet med arbetet har varit att 
beskriva hur  framväxten sett ut och där har de  facto myndighetssidan kommit  längre och den bild 
som beskrivs  i detta arbete har därmed  följaktligen blivit  färgat av detta. Vidare har arbetet även 
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innefattat framtagandet av en tentativ analysmodell i form av SAM‐modellen (delfrågeställning 3) för 
att  undersöka  om  aktörernas  ömsesidiga  påverkan  på  framväxten  har  kunnat  analyseras  på  en 
fördjupad  nivå  (delsyfte  3).  Jag  anser  att  min  tillämpning  av  denna  modell  tydligt  visar  på  att 
förutsättningar finns för att nå en bättre förståelse kring hur struktur och handlingar har kommit att 
påverka aktörernas deltagande, föreställningar samt uppfattade legitimitet kring e‐legitimationen. 
 
I ett försök till något som skulle kunna liknas vid en generaliserande slutsats av detta arbete upplever 
jag att statsförvaltningens roll och intresse kring e‐legitimationsområdet tydligt kan sättas i samband 
med  de  olika  åsikter  och  föreställningar  som  bildats  över  tiden. Det  är min  åsikt  att  en  tydligare 
styrning, större intresse samt tydligare ansvarsfördelning kring e‐legitimationen hade resulterat i ett 
gynnsammare utgångsläge  vid  ansatser  att  samordna området.  I detta  sammanhang  väljer  jag  att 
avsluta med ett uttalande som jag tycker tydligt illustrera detta: 
 

Marknadskrafter  är  nog  bra  men  när  det  gäller  infrastruktur  måste  man  tänka 
annorlunda för att få igång saker. (Säkerhetsexperten, mars 2011) 

 

10.6 Förslag	till	fortsatt	arbete	
Eftersom  detta  arbete  huvudsakligen  skall  ses  som  en  mycket  övergripande  beskrivning  av  e‐
legitimationsområdet  har  jag  under  resans  gång  samlat  på  mig  tankar  kring  andra  intressanta 
aspekter  inom  området.  Jag  har  tydligt  upplevt  att  de  olika  aktörernas  individuella  agerande  och 
meningsskapande  i mångt och mycket  legat  till grund  för e‐legitimationens  framväxt. Som  tidigare 
beskrivits kan detta säkerligen kopplas samman med att statsförvaltningen tidigare antagit en något 
avvaktande  roll  i  sammanhanget. Eftersom aktörer  inom  statsförvaltningen  inte hörts  inom  ramen 
för detta arbete vore det även mycket  intressant att  försöka kartlägga detta område. Vidare skulle 
det  även  vara  relevant  att  undersöka  om  några  granskande  ansatser  kring  e‐legitimationer 
förekommit utförda av till exempel Riksrevisionen. Eftersom aktörernas påverkan har varit så tydlig 
upplever  jag  att det  skulle  vara mycket  intressant att utvidga det empiriska materialet  för att om 
möjligt  finna  nya  intressanta  infallsvinklar  och  perspektiv.  Vidare  har  jag  under  tiden  anat  att  e‐
legitimationen  på  ett  sätt  fått  klä  skott  för  andra mer  underliggande  skillnader  i  perspektiv  som 
existerar  inom  den  offentliga  sektorn.  I  detta  sammanhang  upplever  jag  att  det  säkerligen  vore 
mycket välbehövligt att försöka frilägga och kartlägga dessa eventuella skillnader och perspektiv och 
analysera hur dessa på underliggande plan har påverkat samt även påverkar e‐legitimationsarbetet.  
 
Det är tydligt att mycket av e‐legitimationens framväxt baseras på myndighetsbehov eftersom dessa 
parter tycks ha haft starkare  incitament både effektivitets‐ och  investeringsmässigt att driva denna 
utveckling  starkare  framåt än andra offentliga aktörer  inom  till exempel kommuner och  landsting. 
Det  skulle  därmed  vara  intressant  att  kontrastera  detta  arbete med  en  studie  av  andra,  inom  e‐
legitimationsområdet mindre framträdande aktörer för att skapa större förståelse kring varför vissa 
aktörer kommit längre i sin utveckling och sitt användande av e‐legitimationer än andra. Detta arbete 
visar  även  på  att  utvecklingen  av  e‐tjänster  hittills  mer  eller  mindre  bedrivits  inom 
myndighetsspecifika stuprör, det vill säga myndigheterna har haft egna avdelningar som  tagit  fram 
lösningarna. Det skulle därmed vara mycket  intressant att undersöka om så varit fallet samt se om 
det finns förutsättningar för en mer sammanhållen utveckling i framtiden. 
 
Vidare är framväxten av den elektroniska  identifieringen och signeringen  inom banksektorn (avsnitt 
5.4.6) en del  jag  inte haft möjlighet att närmare studera  inom  ramarna  för detta arbete. Eftersom 
denna utveckling haft stor betydelse för den offentliga e‐legitimationens framväxt, upplever  jag att 
det  skulle  vara  intressant  att  närmare  studera  detta  område  för  att  om möjligt  finna  intressanta 
skillnader och eventuella  likheter med den offentliga  sektorn  inom området.  Infratjänsten  (avsnitt 
5.4.11), det vill säga den lösning som erbjuds kunder för förenklad utveckling och leverans av säkra e‐
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tjänster, är även en mycket betydande aspekt  som  skulle behövas  studeras närmare. Eftersom att 
det inte står helt klart hur denna lösning med sina etablerade leverantörer påverkas av det gällande 
förslaget  för den kommande e‐legitimationslösningen som presenteras av utredningen  (avsnitt 4.8) 
skulle  denna  aspekt  även  vara mycket  relevant  att  studera  närmare.  Det  har  även  varit mycket 
intressant att inom ramarna för arbetet få arbeta mer kreativt med olika analysverktyg och det skulle 
därmed vara en mycket  intressant uppgift att  till exempel ytterligare pröva SAM‐modellen  i andra 
sammanhang  av  strukturers påverkan på handlingar  via de definierade modaliteterna deltagande, 
föreställningar samt legitimitet.  
 
En  ytterst  viktig aspekt av e‐legitimationen  som  jag  valt att  inte beskriva djupare  inom  ramen  för 
detta arbete är även  säkerhetsaspekten vilken  i  sin  tur  säkerligen kan delas upp  i olika perspektiv 
som  till  exempel  kopplas  till  utfärdare,  leverantör  samt  användare  av  e‐tjänster.  Synen  på  och 
upplevelsen  av  säkerhet  är  säkerligen  något  som  har  stor  påverkan  på  till  exempel  den  tillit  som 
medborgaren  upplever  gentemot  e‐tjänsten  och  kan  därmed  vara  avgörande  för  om  e‐tjänster 
kommer i reell användning. Slutligen är det ett obestridligt faktum att medborgarnas talan lyser med 
sin  frånvaro  i  detta  arbete.  Som  jag  tidigare  beskrivit  har  jag  utgått  ifrån  olika  aktörer  inom 
offentligheten och hur de agerat kring e‐legitimationen men jag är fullt medveten om att till syvende 
och sist är de säkra offentliga e‐tjänster som utvecklas ämnade för medborgare och företagare. Det 
skulle därmed vara mycket relevant att undersöka e‐legitimationsområdet ur ett perspektiv baserat 
på medborgar‐ och  företagarnytta vilket är ett perspektiv  som möjligen är det mest  relevanta och 
viktigaste i offentlighetens strävan att utveckla e‐tjänster som verkligen skall fylla existerande behov 
och komma  till  reell användning. Baserat på dessa  idéer och  tankar kring  fortsatta  studier har  jag 
därmed formulerat följande tänkbara frågor som utgångspunkt för fortsatt arbete: 
 
 

Hur  har  statsförvaltningens  förhållningssätt  till  e‐legitimationen  sett  ut  mer  i  detalj 
under dess framväxt? Hur kan den bild av ointresse och otydlig styrning som målas upp i 
detta arbete förklaras? Finns det andra faktorer som påverkat? Har området granskats 
internt, till exempel av Riksrevisionen? 
 
Varför  har  vissa myndigheter  blivit  så  framträdande  inom  området? Vad  skiljer  dessa 
från andra myndigheter eller aktörer  inom den offentliga sektorn? Vad krävs för att bli 
mer  framgångsrik  i  sitt  e‐legitimationsanvändande  i  säkra  e‐tjänster?  Finns  det 
förutsättningar för bättre spridning? 
 
Vilka  andra  relevanta  analysperspektiv  finns  att  belysa  kring  e‐legitimationen?  Vilken 
påverkan har till exempel den upplevda säkerheten och tilliten på dess användande och 
hur kan till exempel bristande tillit få för konsekvenser för e‐legitimationens användande 
hos medborgare och företagare? 

 
 
Sammantaget upplever jag att det finns ett stort antal frågeställningar som skulle vara intressanta att 
belysa inom e‐legitimationsområdet och att området i sig står inför stora förändringar borgar för att 
vidare studier både skulle vara mycket relevanta och högst intressanta.  	
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11 Avslutande	reflektion	
 
I  denna  avslutande  del  kommer  jag  att  reflektera  relativt  fritt  kring  studiens  genomförande 
(processen) samt arbetet som sådant (produkten) och detta kan därmed ses som ett bokslut över det 
genomförda arbetet och dess tillhörande kunskapsutveckling. 

11.1 Processen	
Eftersom detta arbete täcker ett komplext område och pågått under relativt lång tid upplever jag att 
arbetet i sig kan delas upp i flera delprocesser. Arbetet har dels innefattat den kreativa process som 
det innebär att söka ny kunskap och skapa förståelse inför ett nytt område (e‐legitimationsområdet). 
Det har även  förekommit processer av undersökande och abstraherande karaktär vilka  främst kan 
sammankopplas med studierna av det aktuella empiriska fältet. Vidare har det under i stort sett hela 
arbetet funnits en parallell process när det kommer till teoriförankring både inom mitt huvudsakliga 
ämnesområde  (informatik)  men  även  inom  andra  vetenskapliga  områden.  Vidare  har  jag  under 
arbetets  gång  strävat  efter  att  i mesta möjliga mån  försöka  frilägga mitt  eget  vetenskapliga  samt 
personliga perspektiv för att främja arbetets transparens. Som tidigare beskrevs i kapitel 3 är arbetet 
skapat utifrån en kvalitativ, hermeneutisk samt  interpretativ ansats varvid tolkningen därmed utgör 
en  central  aspekt.  Detta  har  även medverkat  till  att  jag  under  arbetsprocessen,  i  takt med  att 
kunskapsutvecklingen  fortskridit,  kunnat  gå  tillbaka  till  tidigare  behandlat material  och  omtolkat 
detta  i  sken av min nya kunskap vilket  jag  i  sig uppfattar  som en mycket  intressant och dynamisk 
process. Vidare har arbetet även innefattat insamling av empiri vilket har varit en mycket intressant 
och positiv upplevelse. De  respondenter  jag mött har varit mycket villiga att dela med  sig av  sina 
erfarenheter och kunskaper och  jag upplever därmed att denna erfarenhets‐ och kunskapskälla har 
varit en stor tillgång  i den kunskapsutvecklande processen. Den övergripande arbetsprocessen har, 
som  tidigare  antytts,  varit av en  starkt  iterativ  karaktär där de olika delarna omväxlande har  växt 
fram  i  skenet  av  varandra. Mina  försök  till  kreativa  inslag med hänsyn  till  analysarbetet har  även 
upplevts som mycket positiva fastän  jag stundtals känt mig relativt ovan med denna typ av kreativt 
analysarbete. Sammanfattningsvis upplever  jag att den övergripande processen kring detta arbete 
har varit mycket intressant och givande och jag har lärt mig oerhört mycket under resans gång kring 
ett för mig tidigare tämligen okänt område. Om  jag skall nämna några problem  i sammanhanget så 
har dessa  främst  rört de  avgränsande  aspekterna.  Eftersom  jag har  ett  genuint  intresse  för detta 
område som under processens gång har visat sig vara mycket stort har  jag flera gånger ställts  inför 
svåra val i fråga om avgränsningar. 

11.2 Produkten	
Min  intention med detta arbete har varit att presentera en sammanhållen bild av e‐legitimationens 
framväxt  i  Sverige  samt  en  beskrivning  av  aktörer  som  varit  verksamma  under  denna  framväxt. 
Eftersom  jag valt att beskriva  fenomenet på en övergripande nivå  samt enbart haft  tillgång  till ett 
mindre  antal  respondenter  har  det  aldrig  varit  min  intention  att  presentera  en  fullständig 
kartläggning över e‐legitimationsområdet. Som beskrivits kan e‐legitimationsområdet betecknas som 
mycket stort och komplext och jag har därför strävat efter att hålla beskrivningarna på en stringent, 
tydlig och övergripande nivå. Som helhet är det min förhoppning att detta arbete skall medverka till 
att sprida kunskap kring e‐legitimationsområdet och förhoppningsvis ses som en sammanhållen och 
nyanserad beskrivning av friläggande och förklarande karaktär. Om jag avslutningsvis skall reflektera 
något kring detta arbetes potentiella originalitet så kan det möjligen, utan att jag för den skull sticker 
ut  hakan  för  långt,  ses  som  en  välbehövlig  beskrivning  av  e‐legitimationen  av  idag  där  de  icke‐
tekniska  aspekterna  placeras mer  i  förgrunden  än  i mer  tekniskt  färgade  framställningar  som  till 
exempel den aktuella planen för den kommande sammanhållna  infrastrukturen för e‐legitimationer 
som den tidigare beskrivna utredningen arbetade fram under hösten 2010. 
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Bilaga	1:	E‐delegationens	arbetsgrupp	

Myndigheter/organisationer	i	E‐delegationens	arbetsgrupp	
 
Skatteverket 
Arbetsförmedlingen 
Bolagsverket 
Lantmäteriet 
Försäkringskassan 
Riksarkivet 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
Kammarkollegiet 
Tillväxtverket 
Jordbruksverket 
Tullverket 
Rikspolisstyrelsen 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
Transportstyrelsen 
 
Källa: E‐delegationen (2009) 
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Bilaga	2:	E‐delegationens	referensgrupp	

Representanter	i	E‐delegationens	referensgrupp	
 
1. Svenskt Näringsliv 
2. Företagarna 
3. Svenska Bankföreningen 
4. Näringslivets Regelnämnd 
5. FAR SRS 
6. SIS, Swedish Standards Institute 
7. Terminologicentrum TNC 
8. Konsumentverket 
9. Konsumenternas Bank‐ & Finansbyrå 
10.Verket för innovationssystem, Vinnova 
11.Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning 
12.Kommerskollegium 
13.Datainspektionen 
14.Post‐ och telestyrelsen, PTS 
15.Ekonomistyrningsverket, ESV 
16.Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys 
17.IT‐universitetet 
18.Kungliga Tekniska högskolan, KTH 
19.Chalmers tekniska högskola 
20.Göteborgs universitet 
21.Stockholms universitet 
22.Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA 
23.Dataföreningen 
24.Nätverket 24‐timmarswebben/Peter Krantz 
25.Nätverket för arkitektur/Jörgen Hultin 
 
Källa: E‐delegationen (2009) 
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Bilaga	3:	Exempel	på	intervjuguide	
 

Om	respondenten	
Kan ni berätta om er roll inom organisationen, titel, bakgrund, arbetsuppgifter etc?  
 
Hur kom ni först i kontakt med e‐legitimationer? 
 
Kan ni berätta om ert arbete mer specifikt kopplat till e‐legitimationer och vilken er uppgift varit? 
 
Hur skulle ni vilja beskriva begreppet e‐legitimation, hur skulle ni förklara vad det är? 

Om	e‐legitimationens	framväxt	
Vilka erfarenheter har organisationen av e‐legitimationer, positiva såväl som negativa? 
 
Hur  har  organisationen  deltagande  i  processen  kring  e‐legitimationens  framväxt  sett  ut,  i  vilka 
skeden/aktiviteter har ni varit verksamma och vilka personer har deltagit? 
 
Vilka förutsättningar har ni haft för detta deltagande och har resultatet av deltagandet motsvarat era 
förväntningar och intentioner? 
 
Hur tycker ni att kommunikation , förståelse och samverkan mellan de olika parterna fungerat under 
arbetets gång?  
 
Vilka planer, strategier och beslut ser ni som betydelsefulla för utvecklingen av e‐legitimationer? 
 
Hur tycker ni att uppsatta mål och intentioner har uppfyllts, finns aspekter som inte realiserats och i 
så fall ser ni någon förklaring till varför? 
 
Hur ser ni på  ledningen och koordineringen av det nationella arbetet och hur är förtroendet för de 
som leder arbetet? 
 
Har det förekommit problem och motsättningar under arbetet kring e‐legitimationer och i så fall har 
dessa adresserats/lösts eller återkommit? 
 
Ser ni några aspekter av e‐legitimationer som inte identifierats/uppmärksammats tillräckligt? 
 
Finns det alternativa lösningar som skulle kunna tas i beaktande? 
 
Vilken betydelse har internationella kopplingar kring arbetet med e‐legitimationer? 

Nuläge	
 
Just  nu  pågår  ett  arbete med  att  införa  en  ny  sammanhållen  infrastruktur  kring  e‐legitimationer 
(federationslösningen), hur  ser ni på detta arbete  (förutsättningar, aktörer,  strategi, mål,  tidsplan, 
hinder, möjligheter etc)? 
 
Det har under senare tid framförts en del kritik i media mot den gällande planen, hur ser ni på detta? 



 
 
 

 
 

125 

Framtid	
 
Skulle ni kunna berätta om hur ni ser på framtiden för e‐legitimationer, viktiga aspekter, möjligheter, 
utmaningar, alternativa lösningar etc? 

Intressanta	personer	
 
Jag skulle mycket gärna vilja komma  i kontakt med andra personer med kunskap om detta område, 
vet ni någon här på organisationen som skulle vara intressant eller någon annan? Det kan även vara 
konstellationer, intressegrupper, professioner, organisationer etc. 

Något	att	tillföra	
 
Tycker ni att det är något jag missat att fråga om kring utvecklingen av e‐legitimationer, är det något 
ni önskar tillägga? 
 
   
 
  
 
 
 
 


