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Svar på remiss gällande Auktorisationssystem för 
elektronisk identifiering och för digital post  
 
Trafikverket ser positivt på de föreslagna förändringarna gällande elektronisk identifiering och har följande 

kommentarer. 

Om förslaget innebär krav på federationslösning som stödjer DIGG:s tekniska ramverk baserat på eGov 2 etc. 
kommer det att påverka myndigheters befintliga tekniska implementationer där stöd saknas.  

Att ansluta alla myndigheter mot en inloggningstjänst ställer höga krav på säkerhet och tillgänglighet. Det blir 

viktigt att säkerställa att auktorisationssystemet har en kapacitet att hantera störningar och belastning så att 

anslutna myndigheters förmåga att utföra sitt åtagande mot offentligheten inte påverkas. 

Tekniska krav styr och/eller begränsar vilka lösningar som anslutande myndigheter kan etablera om inte 
möjligheten att avropa proxytjänster längre finns kvar. Förslaget gör det inte tillräckligt tydligt om det 
fortfarande är möjligt för statlig myndighet att utnyttja tjänster motsvarande ”Funktionstjänster” även i den 
nya modellen eller om all hantering av e-legitimation ska anslutas mot tillhandahållande myndighet.  

Vi förespråkar vidare att det bör finnas möjlighet till egen myndighetsspecifik märkning/utformning av 

inloggningsdialoger och aviseringar i auktorisationssystemet för att undvika förvirring och osäkerhet hos 
användarna. 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Erixon. Föredragande har varit digital strateg Björn 
Pauli på verksamhetsområde (VO) Planering. Samråd har skett med förvaltningsledare Henrietta Florén, VO 
Planering, teknikområdesansvarig Anders Åslund, VO Informations- och kommunikationsteknik, specialist i 

informationshantering Filip Magnusson, central funktion (CF) Ekonomi och styrning, kommunikationsstrateg 

Malin Theorin Wallander CF Kommunikation samt enhetschef Karin Östman, VO Planering. I den slutliga 
handläggningen har planeringsdirektör Stefan Engdahl deltagit.  
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Generaldirektör 

 

 

  


	Svar på remiss gällande Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post

		2021-03-12T10:39:11+0100
	Lena Erixon




