Svar på remiss från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
rörande Rekommendation för upphandling av information
med inbyggd öppenhet (diarienummer 2021–2839)
Internetstiftelsen har blivit inbjudna att besvara remissen rörande Rekommendation för
upphandling av information med inbyggd öppenhet.
Om Internetstiftelsen
Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi
verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.
Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska säkerställa en stark och säker
infrastruktur för internet som tillgodoser dagens och framtidens behov i Sverige samt
främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet. Vi ansvarar för
internets svenska toppdomän .se och sköter även drift och administration av
toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i
syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt och att ge kunskap
om internetanvändningen i Sverige samt digitaliseringens påverkan på samhället. Vi
tillhandahåller evenemang och utbildningsinsatser som gör det enklare att förstå̊ och
använda internets tjänster och som bidrar till ökad kompetens och fler möten som
främjar internetinnovation. Vi stöttar även olika fristående uppdrags- och
forskningsprojekt som på olika sätt gynnar internets utveckling och ger förutsättningar
för internetentreprenörer och utvecklare att ta steget från idéstadie till färdig produkt
eller tjänst. Med våra identitetsfederationer förenklar vi inloggning och höjer säkerheten
i identitets- och kontohantering för både användare och leverantörer av olika tjänster
inom skola, hälso- och sjukvård.
Internetstiftelsens vision är att alla vill, vågar och kan använda internet.
Remissvar
Rekommendationerna är i sin helhet bra, det är korrekta referenser, tydliga principer,
begrepp och termer. Internetstiftelsen har inget att invända mot de angivna
rekommendationerna. Vi har några tillägg enligt nedan.
Särskilt gällande Kravområde 4: Långsiktigt hållbara domäner och länkar
Det anges i rekommendationerna att information som innebär någon form av
publicering på internet bör utgå från en långsiktig hållbar strategi för hantering av
domäner och länkar.
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Internetstiftelsen vill poängtera att det saknas skrivelser om hur man ska säkra att DNSinformationen verkligen är korrekt och kommer från rätt källa, till exempel genom
användande av DNSSEC.
Särskilt gällande Kravområde 5: Möjliggör åtkomst till information
Om information hanteras och förvaltas utanför den egna organisationen, är en väl
fungerande process viktig för att skapa effektivitet och flexibilitet i organisationen.
Internetstiftelsen kan vara behjälpliga att utarbeta en federerad behörighetslösning, i
syfte att möjliggöra säker åtkomst till elektroniska tjänster.
Särskilt om Avgränsningar
Det anges i rekommendationerna att ett antal närliggande områden inte omfattas av
dessa rekommendationer, såsom informationssäkerhet, frågor rörande IT-utveckling
och vissa juridiska aspekter, m.m. Dessa är viktiga närliggande områden. Som
ytterligare hjälp i upphandlingsarbetet skulle det, i rekommendationen, tydligt hänvisas
till andra rekommendationer som är relevanta för upphandlingsarbetet.

Stockholm den 17 februari 2022

Carl Piva, vd
Internetstiftelsen
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