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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslag i bilaga. 

Sammanfattning 
Utredningen omfattar kartläggning och analys av den offentliga förvaltning-

ens behov av åtgärder avseende användning av e-legitimation i tjänsten samt 

förslag på sådana åtgärder.  

Användningen av e-legitimation i tjänsten innefattar användning av privata 

e-legitimationer eller e-tjänstelegitimationer för att fullgöra en arbetsuppgift. 

E-legitimationer som används i tjänsten inom förvaltningen har tre huvud-

sakliga användningsområden: autentisering i interna system, stöd för skap-

ande av elektroniska underskrifter samt organisationsöverskridande använd-

ning. 

Regionen ställer sig positiv till utredningens förslag. 

Ärendet 

Bakgrund 

Det är vanligt förekommande att privata e-legitimationer används i tjänsten 

för autentisering i externa e-tjänster. Vid vissa tillfällen anses det vara viktigt 

att en e-legitimation kan styrka vilken organisation vederbörande tillhör eller 

företräder något som inte är möjligt vid användningen av ett privat bank-id. 

Ett hinder för användning av e-legitimation i tjänsten finns för anställda eller 

uppdragstagare som inte finns med i det svenska folkbokföringsregistret. 

Detta då avsaknaden av personnummer medför att de inte kan få en svensk 

e-legitimation. Detta drabbar både nyanlända personer och personer från 

andra länder som arbetar här under en begränsad period och därför inte folk-

bokförs i Sverige. Problematiken uppstår även för s.k. gränsgångare som bor 

i ett annat land men som arbetar i Sverige.  

Nedan följer en beskrivning av de viktigaste förslagen i utredningen. 

Användning av privata e-legitimationer i tjänsten 

Användning av privata e-legitimationer i tjänsten bedöms vara tillåten, men 

kräver att det finns en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetsta-

gare om sådan användning. Vid användning av privata e-legitimationer aktu-

aliseras en rad olika aspekter som ska beaktas i form av bl.a. personuppgifts-

behandling, efterlevnad av användarvillkor samt informationssäkerhet. Det 
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finns dock inget stöd för att en arbetsgivare ska kunna tvinga en arbetstagare 

att använda sin privata e-legitimation i tjänsten. Därför bedömer utredningen 

att sådan användning endast bör förekomma när det inte är möjligt att an-

vända e-tjänstelegitimationer för att fullgöra en arbetsuppgift. 

Statliga myndigheter under regeringen ska tillhandahålla e-
tjänstelegitimationer till anställda och uppdragstagare 

Utredningen föreslår att e-tjänstelegitimationer ska tillhandahållas den som 

tjänstgör vid eller innehar uppdrag för en statlig myndighet under regeringen 

och, som för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter, behöver styrka sin iden-

titet eller tjänsteställning.  

Ett ramverk för organisationsöverskridande användning av e-
tjänstelegitimationer 

För att skapa bättre förutsättningar för organisationsöverskridande använd-

ning av e-tjänstelegitimationer föreslår utredningen att det införs en ny lag 

som skapar ett ramverk för sådan användning, lagen om erkännande av me-

del för elektronisk identifiering.  

I syfte att möjliggöra sådan användning ska Myndigheten för digital förvalt-

ning (DIGG) tillhandahålla ett system för erkännande av e-

tjänstelegitimationer. Statliga myndigheter ska åläggas ett krav på att er-

känna e-tjänstelegitimationer som används av anställda och uppdragstagare 

hos offentliga aktörer för åtkomst till e-tjänster som statliga myndigheter 

tillhandahåller. Begreppet offentliga aktörer omfattar i den föreslagna lagen 

statliga myndigheter, kommuner, regioner, offentligt styrda organ och pri-

vata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet inom vissa utpekade 

områden som till någon del är offentligt finansierad. 

Bilagor: 

Yttrande över Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga för-

valtningen 

Protokollsutdrag skickas till: 

Infrastrukturdepartementet 


	Remiss Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Bakgrund
	Användning av privata e-legitimationer i tjänsten
	Statliga myndigheter under regeringen ska tillhandahålla e-tjänstelegitimationer till anställda och uppdragstagare
	Ett ramverk för organisationsöverskridande användning av e-tjänstelegitimationer
	Bilagor:
	Protokollsutdrag skickas till:



