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Yttrande över utredningen ”Strategi för myndigheternas
arbete med e-förvaltning” (SOU 2009:86)
Den ideella föreningen ISOC-SE har beretts tillfälle lämna synpunkter på rubricerade
utredning.

Inställning
Den svenska avdelningen av Internet Society (ISOC-SE) ser positivt på att man föreslår en strategi
för e-förvaltning inom svenska myndigheter eftersom vi tror att många av de konkreta förslagen om
de genomförs på ett bra sätt också kommer att ha stor betydelse för användningen av Internet i
samhället i stort både för företag och medborgare.
ISOC-SE:s inställning i dessa frågor följer av föreningens grundläggande värderingar:
• Livskvalitet förbättras genom tillgång till ett öppet och globalt Internet.
• Öppet och globalt internetsamfund, med en informerad allmänhet.
• Decentraliserad uppbyggnad - välj det som är bäst för användarnas behov.
• Tekniska standarder skapas genom en öppen och synlig process.
• Överdriven reglering av Internet skall undvikas.
• Användare skall kunna lita på grundläggande tjänster som gör Internet säkert och tillgängligt.
Med denna utgångspunkt har ISOC-SE valt att begränsa sina synpunkter till några få frågor
nedan, men vi ställer oss också bakom de ståndpunkter som anförs i remissvaren från .SE
(Stiftelsen för Internetinfrastruktur) och från SNUS (Swedish Network Users’ Society).

ISOC-SE:s synpunkter på utredningens förslag
ISOC-SE har i detta remissvar valt att lyfta fram två områden där vi anser att ett
genomförande enligt den föreslagna strategin kan få stor betydelse för Internet och dess
användning i samhället som helhet.
Dessa områden är:
• vikten av att bygga på öppna standarder och
• tillgången till e-legitimationer
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Avsnitt 5. Tekniska förutsättningar för en ny flexibel infrastruktur
Grundläggande för Internets framgång har varit att det är byggt på öppna standardiserade
protokoll och gränssnitt. Det har möjliggjort en kreativitet och skapat affärsmöjligheter som
inte många kunde ana från början. Inom ISOC-SE är vi övertygade om att detta också är en
viktig förutsättning för att bevara och utveckla Internet.
Eftersom vi tror att myndigheternas val av lösningar kan ha stor inverkan också utanför den
snäva ramen av samverkan med och mellan myndigheter har vi följande förslag:

ISOC-SE föreslår att direktiven till myndigheterna vad gäller e-förvaltning utformas
så att öppna standarder SKALL användas och att varje undantag skall godkännas
av samordnande myndighet.
Avsnitt 7. E-legitimationer
Behovet av säker legitimation är självklart i kommunikation både mellan och med
myndigheter, men en del av de ökande problemen med bedrägerier på Internet skulle kunna
bekämpas om även företag och privatpersoner fick tillgång till kostnadseffektiv identifiering.
Inom detta område tror vi att myndigheterna har en avgörande roll och genom att välja en
lösning baserad på öppen standard och federationer kan man ge ett väsentligt bidrag
Ett konkret förslag som skulle svara mot detta krav finns beskrivet av Kirei:
http://www.kirei.se/2009/10/19/eid-i-sverige/ och vi lånar de sammanfattande kraven därifrån.

ISOC-SE föreslår att man för myndigheterna väljer en lösning för e-legitimationer
som kan vara bas för federerad eID i Sverige och då ska:
• vara baserad på öppna standarder,
• ge ett fullgott skydd av den personliga integriteten,
• vara teknikneutralt,
• vara tillräckligt kostnadseffektivt, och
• vara tillgängligt för aktörer i alla delar av samhället
Våra medlemmar har i tillägg till detta påpekat att i situationen när anställda använder sin
personliga e-legitimation för arbetsgivarens räkning så måste systemet vara utformat så att
den personliga e-legitimationen inte behöver påverkas om man tex. byter arbetsgivare. Detta
är ett problem redan idag och vi ser inte att detta adresseras i de förslag vi sett.

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 mer än 80
organisationsmedlemmar och mer än 28000 enskilda medlemmar i 180 länder.1 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
1
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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.
Östen Frånberg
Ordförande ISOC-SE
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