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Yttrande över promemorian E-legitimationsnämnden och svensk e-
legitimation SOU  
 
 
Den ideella föreningen ISOC-SE har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslagen i 
rubricerade utredning. 
 
Vi har granskat remissens text och har ett antal kommentarer enligt nedan. 
 
ISOC-SE behandlar Internetrelaterade frågor och fokuserar därför på användares krav på ett 
säkert och lättillgängligt internet för alla  
 
Kommentarer 
 
ISOC-SE välkomnar en nationell infrastruktur för e-legitimation i linje med utredningens förslag.  
Vi vill dock framföra nedanstående synpunkter.  
 
Vi beklagar att man inte avstått från möjligheten att använda mjuka certifikat. 
Det är av största vikt att tillämpningen blir enkel och standardiserad. 
Vi välkomnar enkla lösningar, men det enkla får inte vara det godas fiende. 
 
Det är e-tjänsteleverantörernas ansvar att erbjuda tjänster, som är tillräckligt säkra för alla 
medborgare, dessa har sällan möjlighet att bedöma vilken säkerhet som erbjuds, utan måste 
lita på tjänsten. Dessa användare är också mycket sårbara mot attacker av skilda slag, även om 
de använder säkerhetsprogram, vilka inte alltid är á jour. Det är därför inte lämpligt att lägga 
certifikaten på datorn. Det är inte tillräckligt säkert och binder dessutom användaren till den 
dator där programmet finns. 
 
Vi förordar därför en lösning med externa certifikatbärare. Dessa är dessutom oftast mer 
lättanvända och ger en helt annan tillgång till tjänster.  
 
Inom informationssäkerhetsområdet används informationsklassning för att bestämma 
tillräcklig säkerhetsnivå. På samma sätt borde man kunna bedöma säkerhetsnivåer för tjänster. 
Mobiltelefoner, plattor o likn är lätta mål för intrång och i avvaktan på bättre säkerhet hos 
mobila tjänster, bör dessa användas endast för enklare tjänster.  
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Signering, Vi anser att det är av vikt att man snarast kommer fram till en modell för signering 
som är juridisk hållbar t ex för avtal och fullmakter. 
 
Vi anser även att det är av vikt att näringslivet ansluter sig till den nationella modellen för e-
legitimation och att de accepterar en säker lösning med externa certifikatbärare. 
Vi stöder förslaget på  .SE som en tänkbar aktör att verka som federationsoperatör inom privat 
sektor 
 
Vår slutsats är alltså att förslaget i grunden är bra men vi vill samtidigt  
understryka vikten av fortsatt samverkan inom nationella och internationella 
organ för att även i fortsättningen tillse att den svenska lösningen för e-legitimation 
är baserad på öppna standarder. Vi vill även understryka vikten av ett fortsatt fokus på 
säkerhet och att man följer ISO/IEC 29115 m fl standarder för assuransnivåer så att 
förväntningarna på systemet blir tydliga och en högre grad av säkerhet uppnås jämfört med 
dagens e-legitimation. Vi menar att den teknikneutrala ansatsen öppnar för konkurrens 
inom området vilket vi tror kommer medföra lägre kostnad för högre säkerhet. 
 
 
 
För ISOC-SE:s styrelse 
Christina Jonsson 
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Något om ISOC-SE 
 
Internet Society i Sverige (ISOC-SE) är en ideell förening som ingår i den 
världsomspännande organisationen Internet Society (ISOC). ISOC har ca 100 
organisationsmedlemmar och ca 44 000 enskilda medlemmar i 80 länder. Syftet med ISOC-
SE är att informera om Internet och Internet Society, stödja utvecklingen av Internet i Sverige 
och verka för en effektiv användning och organisation av Internet. ISOC-SE vill som förening 
organisera både företags- och enskilda medlemmar för att arbeta med internetfrågor i Sverige. 
Användningen av Internet och Internets betydelse för det svenska samhället är ISOC-SE:s 
arbetsområde. Föreningen intresserar sig särskilt för allt som påverkar infrastrukturen för 
elektronisk kommunikation i Sverige och användningen av denna infrastruktur. Därvid vill 
ISOC-SE kunna samarbeta med svenska myndigheter om regler, styrning och organisation av 
vår infrastruktur. Samtidigt ser föreningen som sin uppgift att se till att förutsättningarna för 
Internets utveckling i Sverige inte försämras genom onödiga regleringar och förslag som inte 
tillräckligt beaktar Internettraditionen och värdet av ett fritt informationsutbyte mellan 
individer och länder. 
 
. 
1 http://www.isoc.org/ samt http://www.isoc.se 


