
Marknadsundersökning ”E-ID” 

Genomförd av Mistat AB på uppdrag av .SE mellan 24-26 augusti 2011  
 
Syfte 
• Att kartlägga användandet av användar-id och lösenord på Internet  
• Intresset för en lösning som är standardiserad och gemensam för enklare 

tjänster på nätet och som erbjuder en hög säkerhet.  

 
Metodval 
• Webbenkäter i ett antal webbpaneler (Riket) - 1000 svar  
• Mätning bland .SE Direkts kunder - 577  svar 
 
Målgrupp 
• Personer mellan 18 och 75 år och bosatta i Sverige.  
• De tillfrågade är representativt fördelade utifrån kön och ålder.  
• Den inledande frågan handlar om hur ofta man loggar in med hjälp av 

användar-id och lösenord på Internet bortsett från bankärenden.  För de som 
svarade så gott som aldrig (Riket, 1,4%) avslutades enkäten.  



Hur skulle du vilja beskriva dig själv när det gäller 
IT-kunskaper? 

Jag är ett dataproffs  11%

Jag har bra datorvana  46%

Jag kan tillräckligt f  35%

Jag kan inte tillräckl  7%

Bas=1000

Jag kan tillräckligt för 
att klara mig

35%

Jag kan inte tillräckligt 
7%

.SE Direkt 

Antal svar 577 

Jag är ett dataproffs 33% 

Jag har bra datorvana 43% 

Jag kan tillräckligt för att klara mig 17% 

Jag kan inte tillräckligt 2% 

Ej svar 5% 



På ungefär hur många ställen/användarkonton på 
Internet använder du idag användar-id och lösenord 

för att logga in? 

1 - 5 st  28%

6 - 10 st  37%

11 - 20 st  23%

21 - 50 st  10%

Fler än 50 st  2%

Bas=1000

Två av tre har upp 
till 10 st ställen/ 
användarkonton! 



Rent allmänt, hur säkert tycker du att det känns 
med lösningen att logga in med användar-id och 

lösenord på Internet? 

Mycket osäkert (1)  3%

2  11%

3  43%

4  31%

Mycket säkert (5)  8%

Kan ej svara  5%

Bas=1000

Två av fem tycker att 
lösningen känns 
säker! 



Har du olika användar-id och lösenord för olika 
användarkonton/tjänster på Internet eller använder du 

samma? 
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Har du råkat ut för att någon fått tillgång till ditt/dina 
användarkonton på Internet utan ditt medgivande, att 

någon 'hackat' ditt/dina användarkonton? 

Nej, aldrig  82%

Ja, 1 gång  13%

Ja, 2 gånger  4%

Ja, 3 - 5 gånger  1%

Bas=1000



Hur stora skulle du vilja säga att skadorna vid själva 
intrånget på ditt/dina användarkonton på Internet har 

blivit? 

Inga skador alls (1)  39%

2  29%

3  19%

4  10%

Mkt stora skador (5)  3%

Bas=178

Till de som fått sitt/sina 
användarkonton på 
Internet ”hackade”! 
Bas = 178 



Hur intressant skulle det vara för dig att använda en 
lösning som är standardiserad och gemensam för 

enklare tjänster på nätet och som samtidigt erbjuder 
en högre säkerhet än användar-id och lösenord? 

Denna tjänst innebär att du skaffar 
dig en identitetshandling hos en 
särskild utgivare. Det räcker sedan att 
du identifierar dig och behöver alltså 
inte lämna några personuppgifter 
varje gång du ska t.ex. handla, bli 
medlem, utnyttja en tjänst etc. 

Mycket intressant  35%

Ganska intressant  49% Inte särskilt intressa  12%

Inte alls intressant  4%

Bas=1000

Inte särskilt intressant  12%

De som inte är intresserade motiverar 
bl a med att det inte känns säkert, att 
det fungerar bra som det är idag, att 
de inte har något behov etc. 



9 

Händer det att du lämnar en e-tjänsteleverantörs 
webbplats och undviker att skapa ytterligare 

användarkonton på Internet? 

Ja, ofta  9%

Ja, då och då  38%

Ja, men sällan  31%
Nej, så gott som aldri  22%

Bas=1000

Nej, så gott som aldrig  22%



Vilken eller vilka skulle du vilja säga är de främsta 
orsakerna till att undvika att skaffa nya 

användarkonton på Internet? 

59%

52%

47%

43%

28%

27%

18%

4%

Det är en okänd sajt som

jag inte litar på

Vill inte ha fler användar-id och lösenord

Vill inte lämna mina personuppgifter

Rädd för att mina personuppgifter

ska missbrukas

Känns inte säkert, rädd för att någon

ska 'hacka' 

Det är krångligt

Rädd för att mina trafikuppgifter

ska missbrukas

Annat

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bas=1000



Mina slutsatser 

• Bland internetanvändare finns det ett intresse 
för enkla och säkra inloggningsförfarande 
– Användarens drivkraft är snarare enkelhet än 

säkerhet 

– Många tar säkerheten förgivet 

• Tjänsteleverantörer 
– Förlorar kunder och affärer pga dagens lösning (id 

och lösenord) 

– Identitetsfederationer utgör en tillväxtmöjlighet 

 


