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Remissyttrande över slutbetänkandet
Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)
E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet som har i uppdrag att stödja och
samordna elektronisk identifiering och underskrift i den offentliga förvaltningens etjänster. Välfungerande, säker e-legitimering är en av förutsättningarna som krävs för att
värna den personliga integriteten. E-legitimationsnämnden anser att e-legitimering innan
tillträde till personlig information stärker den personliga integriteten jämfört med att ett
pappersbrev skickas.
Svensk e-legitimation är den svenska statens kvalitetsmärke för e-legitimationer.
Kvalitetsmärket visar att en e-legitimation är kontrollerad och godkänd av Elegitimationsnämnden. Kontrollerna följer Tillitsramverket för Svensk e-legitimation,
som bygger på internationell standard och motsvarar EU-förordningen eIDAS tillitsregler
för e-legitimationer.
Användningen av en godkänd e-legitimation ska ge ett skydd som minst motsvarar krav
på s.k. stark autentisering. E-legitimationsnämnden strävar efter att kontrollera alla
svenska inloggningslösningar (e-legitimationer) som har potential att nå upp till minst
tillitsnivå 2.
Nämnden lämnar, med utgångspunkt i nämndens verksamhetsområde, följande synpunkt
på promemorian:
8.2.1 En myndighet med samlat ansvar för offentlig sektors digitalisering
Vi ställer oss bakom förslaget om att den nya myndigheten för offentlig sektors
digitalisering, dit E-legitimationsnämndens verksamhet ska överföras, ska ha i uppgift att
främja skyddet av den personliga integriteten och särskilt stödja lösningar som använder
integritetsskyddande arbetssätt och teknik. Syftet med e-legitimering (elektronisk
identifiering) är bland annat detta.
Det är av stor vikt att Datainspektionen och den nya myndigheten får i uppdrag att
samverka med varandra och att det klart framgår var gränsen mellan Datainspektionens
uppdrag och den nya myndighetens främjande uppdrag går.
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Vidare strävar E-legitimationsnämnden efter att öka förståelsen för olika begrepp inom elegitimationsområdet och vill därför bidra med följande detaljerade synpunkt. Eftersom
ett aktivt behörighetskort är att betrakta som en e-legitimation och e-legitimering på
tillitsnivå 2 i följande fall bör vara lägsta nivån på tillträdeskrav:
S. 146 och s. 154: ”Om uppgifterna endast får lämnas ut till identifierade användare
bör mottagarens identitet säkerställas genom e-legitimation, engångslösenord,
aktiva behörighetskort eller motsvarande”

Beslut i detta ärende har fattats av E-legitimationsnämndens ordförande Gunilla Nordlöf.
Strategen Eva Sartorius har varit föredragande.
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