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Remissvar – E-legitimationsnämnden och Svensk elegitimation (SOU 2010:104) – N2011/559/ITP
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
förslagen i ovanstående betänkande.
Vi kan börja med att konstatera att säker identifiering enligt vår uppfattning är en
avgörande funktion för att skapa tillit till elektroniska tjänster, vare sig vi pratar om
e-förvaltning, e-handel eller andra tjänster. Vi skulle vilja gå så långt som att påstå
att det är nyckeln till att i en nära framtid ha möjlighet att skapa mer innovativa och
effektivare e-tjänster.
.SE ställer sig mycket positiv till utredningens förslag och delar i allt väsentligt
problembeskrivning och analys. Den föreslagna modellen för svensk e-legitimation
möjliggör användandet av e-legitimationer inte bara i offentlig förvaltning, utan
också inom den privata sektorn på ett sätt som gör det attraktivt även där.
Internetanvändaren gör ingen skillnad mellan privata och offentliga tjänster. Vi tror
därför att en e-legitimationstjänst som överbryggar skillnaden mellan offentliga och
privata tjänster är en förutsättning för att tjänsten ska få fullt genomslag hos
användarna.
Befintliga lösningar för e-legitimation har nackdelar både när det gäller teknisk
komplexitet och höga kostnader för integration och drift. Det har därför inte varit
relevant för de allra flesta aktörer inom näringslivet att införa denna lösning.
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Trots det faktum att ett stort antal svenskar har en e-legitimation (det finns de som
har fler än en) så finns det alltså mycket få tjänster utanför offentlig förvaltning och
bankvärlden som de facto kan dra nytta av dessa.
Modellen för svensk e-legitimation som utredningen föreslår bygger federationer och
marknadslösningar och medger dessutom en generös tidplan för anpassning av de
befintliga e-legitimationerna. Den föreslagna modellen har många fördelar:






Den är i alla delar baserad på öppna standarder.
Den förefaller ge ett fullgott skydd för personuppgifter.
Den är enligt våra bedömningar teknikneutral.
Den har förutsättningar att vara kostnadseffektiv.
Den har möjlighet att göras tillgänglig för aktörer i alla delar av samhället.

Den förslagna modellen har därför de bästa tänkbara förutsättningar att bli den
svenska gemensamma infrastrukturen för identifierings- och andra tjänster som t.ex.
signeringstjänst och utfärdande av attributintyg och på vilken e-tjänsteleverantörerna
kan bygga sina tjänster för att tillgodose både dagens och morgondagens behov.
Den nyinrättade e-legitimationsnämnden har bara fått till uppgift att etablera en
infrastruktur för identifiering för den offentliga sektorn. Det innebär att den privata
sektorns behov inte omfattas. I utredningen finns en tydlig ambition att ”verka för”
att en motsvarande infrastruktur etableras för näringslivet. För att ge modellen för elegitimationer ett reellt genomslag i det svenska Internetsamfundet ser .SE positivt på
att nämnden har ambition att frambringa en konkurrensutsatt marknad för en
mångfald av tjänster baserade på identifiering. Vi menar att detta är en förutsättning
för framgång för hela tjänsten.
.SE har omnämnts av utredningen som en tänkbar aktör att verka som
federationsoperatör inom privat sektor därför att:







.SE redan har en hög trovärdighet inom den privata sektorn och kan förväntas
få en hög trovärdighet även som federationsoperatör för samma sektor.
.SE bedriver redan idag en verksamhet som naturligt kan utvecklas till att
omfatta även en roll som federationsoperatör för privat sektor i nära
samverkan med offentlig sektor.
.SE har en oberoende ställning, utan stark koppling till någon viss aktör på
marknaden och utan att konkurrensen på marknaden störs.
.SE kan förväntas få allmänhetens tillit och verka långsiktigt och stabilt.
.SE har erfarenhet av likartad teknisk och administrativ verksamhet.
.SE drivs med en inriktning som inte präglas av enbart vinstintresse utan har
en form och en struktur som möjliggör även andra mål.
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.SE delar utredningens uppfattning i denna fråga och har i informella kontakter med
företrädare för e-legitimationsnämnden också förklarat oss villiga att ingå i ett
utvecklingsarbete i den föreslagna riktningen.

Danny Aerts, VD

