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Betänkandet SOU 2010:104 E-legitimationsnämnden 
och Svensk e-legitimation 
MSB anser att det är mycket positivt att det tagits fram en modell för Svensk e-
legitimation som kan skapa både nödvändig säkerhet och ett smidigare sätt för 
medborgarna att använda myndigheternas e-tjänster. Det är också en fördel att 
det tas ett helhetsgrepp som innebär ett tydligare centralt statligt ansvar genom 
etableringen av en e-legitimationsnämnd.  

Att informationssäkerhet lyfts fram som en prioriterad fråga är naturligtvis 
tillfredsställande ur ett samhällsperspektiv. Dock bör även andra 
informationssäkerhetsaspekter än skydd av personuppgifter analyseras 
närmare.  Krav på riktighet och spårbarhet får anses hanterade i 
tillitsramverket. Kvarstår gör då tillgänglighetsaspekter, d.v.s. om den 
föreslagna lösningen kan innebära risk för avbrott eller tidsfördröjning i 
väsentliga funktioner. Det är väsentligt att utvecklingen av en framtida modell 
för e-legitimationshantering också baseras på väl genomförda och heltäckande 
riskanalyser. 

MSB har inga synpunkter på de förslag på organisation och affärsmodell som 
utredningen presenterar.  

Däremot vill MSB understryka vikten av att hänsyn tas till hela den offentliga 
verksamhetens behov av e-legitimation, d.v.s. även den verksamhet som sker i 
kommuner, landsting och regioner. Det är väsentligt att den tveksamma 
inställning till föreslagen lösning som finns inom Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) undanröjs genom dialog och samverkan inom ramen för det 
fortsatta arbetet. Hur detta ska ske framgår inte tydligt i utredningen och det 
kan därför finnas anledning till ytterligare analys för att säkerställa att 
lösningen fungerar tillfredsställande i bland annat vård- och 
omsorgsverksamhet. En frågeställning i detta sammanhang är exempelvis om 
den valda tillitsnivån (AL3) för Svensk e-legitimation är möjlig att använda 
inom vård- och omsorgssektorn. Här finns även anledning att närmare 
analysera hur övergången från befintliga lösningar för e-legitimationen till 
Svensk e-legitimation ska ske.   
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Slutligen vill MSB betona betydelsen av långsiktighet i de lösningar som 
utvecklas. Bland annat måste lösningar utformas för att kontrollera signerade 
dokument ska kunna ske även för information som skall arkiveras under lång 
tid.  

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektören Helena Lindberg beslutat. Fia Ewald har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen 
Cecilia Nyström, chefsjuristen Key Hedström, enhetschefen Richard Oehme 
samt handläggare Wiggo Öberg och Helena Andersson deltagit. 
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