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E-legitimationsnämndens remissyttrande över delbetänkandet
Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU
2016:41) – En kartläggning av Integritetskommittén
E-legitimationsnämnden lämnar med utgångspunkt i myndighetens verksamhetsområde
följande kommentarer på det remitterade betänkandet.
För att digitaliseringens potential inom såväl privat som offentlig sektor ska kunna
utnyttjas fullt ut krävs det, som utredningen själv uppmärksammat, att den personliga
integriteten hanteras på ett sådant sätt att den enskilde känner tillit till och är villig att
använda de tjänster som erbjuds. Väl fungerande och genomtänkta lösningar för eidentifiering och underskrifter höjer säkerhetsnivån vid identifierings- och
autentiseringsförfaranden och bidrar på ett betydelsefullt sätt till ökad tillit och därmed i
förlängningen till utvecklingen av e-förvaltningen och e-tjänster.
System för säker identifiering och autentisering har också en tydligt integritetsfrämjande
potential eftersom de på ett effektivt sätt motverkar att personuppgifter tillgängliggörs
eller sprids på ett otillbörligt sätt. De utgör också en viktig beståndsdel för att skydda
enskildas personliga integritet när tekniska system och lösningar tas fram, så kallad
”privacy by design”.
Utredningen lämnar i bilaga 3 ett bra och åskådliggörande exempel på detta. I exemplet
skulle myndigheters e-tjänster kunna förses med så kallade programmatiska gränssnitt.
Sådana gränssnitt gör det möjligt för den enskilde att begära ut nödvändiga uppgifter från
olika myndigheter med hjälp av sin e-legitimation. Uppgifterna skulle därefter kunna
sammanställas exempelvis i den enskildes webbläsare eller applikation innan de överförs
till en specifik myndighet. Därmed undviks det mer integritetsingripande alternativet som
bygger på att myndigheter ges direktåtkomst till andra myndigheters register och system.
System och funktioner för e-identifiering utgör sammanfattningsvis en nyckelfunktion
vid framtagandet av e-tjänster inom offentlig och privat sektor och i utbyggnaden av eförvaltningen. Det ställer i sin tur stora krav på myndigheterna att sätta sig in i de
tekniska och juridiska förutsättningarna. Eftersom det rör sig om ett komplext och
svåröverskådligt område i rörelse är det enligt E-legitimationsnämnden viktigt med
samordning och samsyn på detta viktiga område.
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Detta remissyttrande har beslutats av Gunilla Nordlöf, Per Mosseby, Stefan Olowsson,
Katrin Westling Palm och Jan Zetterdahl efter föredragning av juristen Oskar Öhrström.
Vid den slutliga handläggningen har dessutom informationssäkerhetsansvarige Mattias
Dandoy, kanslichefen Eva Ekenberg, kommunikationsansvarige Inger Greve samt
strategen Eva Sartorius närvarat.
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