


E-tjänster - juridiska lösningar
för kommuner och landsting

Det behövs en helhetssyn - hur göra
– tekniska standarder och säkerhetslösningar,
– förvaltningspolitiska analyser och strävanden,
– rättsteoretiska analyser, och
– de 24-timmarstjänster som nu sjösätts
förenliga med gällande rätt, och
praktiskt användbara och begripliga? 



Ett viktigt verktyg -
e-legitimation
Ett viktigt verktyg Ett viktigt verktyg --
ee--legitimationlegitimation

En utmärkt kryptografisk teori

• Men nnäästan en stan en ””religionreligion””
• Hur ska teori och teknik användas för att skapa verklig 

samhällsnytta – hur avgränsa?
• Kan denna miljö hanteras 

• juridiskt korrekt, och 

• kostnadseffektivt?

• Hur skall det kunna ske på lång sikt?



Genombrott 1
Ds 2003:29: Formel 

Formkrav och elektronisk kommunikation
Regeringen beslutade i januari 2002 att Regeringskansliet 
departementsvis skulle 
• se över gällande formkrav i lagar och förordningar, och 
• överväga behoven av förändringar 

allt i syfte att 
– undanröja onödiga hinder för 

• elektronisk kommunikation, och 
• elektronisk dokument- och ärendehantering (Ju2002/462) 

Ta tillvara FORMEL-gruppens 
(Ju 2002:D) resultat!

Ta tillvara FORMEL-gruppens 
(Ju 2002:D) resultat!
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1980



Genombrott 2Genombrott 2Genombrott 2

En grundläggande vägledning
Användargränssnitt
Service och inkommande
Myndighetsföreskrifter
Webbinfo – skyldigheter enligt lag
Informationsutbyte mellan myndigheter
Arkiv och e-underskrifter



Den grundläggande 
vägledningen

Den grundläggande 
vägledningen

• En hel begreppsapparat för ”PKI” » begriplig

• Ett helt samordnat regelverk –
– Vilka e-legitimationer som finns och hur de används
– Utfärdaren skall vara tillförlitlig 

(exempel på vägledningens användbarhet 1.3, 3.1, 3.9)

– Regler för innehavare (medborgare)
– Myndigheten som förlitande part, m.m.

• Utan 100-sidiga policydokument
• Användbar i varje miljö

http://www.verva.se/publikationer/vagledningar/grundlaggande-vagledning-for-myndigheternas-anvandning-av-e-legitimationer-och-elektroniska-underskrifter/



Begripliga gränssnitt?

ID-handlingar i traditionell och elektronisk form
I huvudsak lätt att förstå I huvudsak svårt att förstå



Hur ser den för användarna läsbara informationen ut?
Det ena certifikatet Det andra certifikatet

Oavvislighet (40) Digital signatur, 
nyckelchiffrering (AO)



Hur ser den för användarna läsbara informationen ut
(Bank på Internet)

SAMSET:s synpunkter rörande legala gränssnitt för identifiering 
vid tillträde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiering och signering får inte blandas ihop som i ovanstående 
exempel där det i första dialogrutan talas om identifiering och i den 
andra om att signera. 

begär 
identifiering

begär 
identifiering

Klart att 
signera
Klart att 
signera



Hemlig 

Del 1

Hemlig 

Del 2

Cert 1 + Cert 2 
= e-legitimation
Cert 1 + Cert 2 
= e-legitimation

SäkerhetskodSäkerhetskod

”Plånbok”?/ 
”Handväska”?

Bör vi kräva
• chipkort 
• dongel
• brandvägg  
• Etc.

Tidigare ett unikt 
exemplar hos  
innehavaren

Tidigare ett unikt 
exemplar hos  
innehavaren



Användargränssnitt som 
möter legala krav
Användargränssnitt som 
möter legala krav
1 Jag legitimerar mig

2 Granska  

3 Jag skriver under

4 Skicka

5 Kvittens 
Kvittens
Ingen juridik men …
Ger ett mervärde
Är enkelt
Ger trygghet och säkerhet

Kvittens
Ingen juridik men …
Ger ett mervärde
Är enkelt
Ger trygghet och säkerhet



SjälvförklarandeSjälvförklarande

”legitimera”

”granska”
”underteckna”

”skicka”



De ursprungliga ikonerna med 
statussymboler



Visst verkar det genialiskt 
- att lösa juridiska problem genom att göra 

rutiner och gränssnitt självförklarande 

• Men – i praktiken ett kompakt motstånd;
– inte från ansvariga utan från nya yrkeskategorier

• Webbdesigner
• Webbmaster
• Användbarhetsexpert
• Språkexpert
• Informationsspecialist
• IT-säkerhetsansvarig, etc.

• Alla vill bestämma över samma fläck – webbsidan
• SAMSET:s strävan – att samverka – legalt korrekt

• av avgörande betydelse att kunna lösa problemen i samverkan



Knutna till en juridisk person 
(ingen referens till en fysisk person)

Knutna till en juridisk 
person och en fysisk 
person

Används för att 
legitimera angiven 
individ och att 
skriva under 
(för egen räkning, 
om inte annat 
anges)

Används för att 
legitimera en individ 
som företrädare för en 
organisation samt för 
firmateckning

Elektroniska legitimationer

Knutna till en fysisk person 
(ingen referens till en juridisk
person) 

Personliga 
e-legitimationer

Organisationslegitimation
med personangivelse

Organisationslegitimation
utan personangivelse

Används för att 
legitimera en 
organisation

Används för att 
förse handlingar 
med en elektronisk
stämpel

Server-
legitimation

Stämpel-
legitimationE-legitimation

2006-09-01



Vägledning för hantering av 
inkommande e-handlingar

Vägledning för hantering av 
inkommande e-handlingar

• Det är viktigt att veta när en handling kommer in till en e-
tjänst enligt 10 § förvaltningslagen
– Vägledningen ger en juridisk grund för den bedömning som 

myndigheten måste göra utifrån den egna verksamhetens 
förutsättningar

– Den slutliga bedömningen av när en handling har kommit in enligt 10 §
FL görs av domstol

• Systembygge – hur få det juridiskt korrekt
– Kan service tillhandahållas i ett elektroniskt besöksrum på webben –

på samma sätt som vid ett  besök i myndighetens lokaler – eller blir  
utkast som aldrig sänts in att anse som inkomna?

– Kan lösas via gränssnitt – förvånansvärt mycket kretsar kring detta

http://www.verva.se/publikationer/vagledningar/vagledning-for-hantering-av-inkommande-elektroniska-handlingar/



ServiceskedeServiceskede

Vilka belopp ska jag räkna 
ihop? Har du en räknare?

När du är klar och vill lämna in 
deklarationen kan du lägga den i 
den stora lådan bakom dig

Jag vet inte hur jag ska fylla i.



Avsändarens
och annans IT-

miljö

Avsändarens
och annans IT-

miljö

Myndighetens 
externa IT-miljö
Myndighetens 
externa IT-miljö

RouterRouter

Brandvägg

Stoppas handlingen i brandväggen bör 
användarens programvara generera ett 
felmeddelande och detta utgör då inget 
problem för den enskildes rättssäkerhet.



Myndighetens interna IT-miljöMyndighetens interna IT-miljö

Först kontrolleras att handlingen 
uppfyller kraven på rätt format. Gör den 

inte det sänds ett felmeddelande till 
avsändaren.

Myndighetens ServerMyndighetens Server

Läggs på
handläggarens
Skrivbord

Kontroll av att metoden
POST används för

anropet

Kontroll av att metoden
POST används för

anropet

Kontroll av att det är
ett xml-meddelande

Kontroll av att det är
ett xml-meddelande

Kontroll av att det är
ett ebxml-soape kuvert
Kontroll av att det är

ett ebxml-soape kuvert

Om handlingen uppfyller kraven på
format lagras den på servern för vidare 
behandling. Handlingen är då att anse 
som inkommen.

Anhängiggjort ärende
Kontroll av underskrift

Kontroll av inkomna 
handlingar

Kontroll av inkomna 
handlingar

Innan handlingen är 
inkommen kan den 
kontrolleras av 
säkerhetsfunktioner, t.ex. 
antivirus filter. KvittensKvittens

Säkerhets-
funktioner



Analysen har visat attAnalysen har visat att
1. en handling inte är inkommen i FL:s mening 

förrän
1. medborgaren aktivt har avhänt sig den elektroniska 

handlingen, dvs. skickat in den, och
2. handlingen har nått den funktion för automatiserad 

behandling som myndigheten har anvisat som 
mottagningsställe (mottagningsfunktionen)

2. tillträdesbegränsningar får införas av sakligt 
motiverade administrativa skäl eller 
säkerhetsskäl så att
– endast den släpps in som 

• på förhand har godkänts av myndigheten, 
och/eller

• har legitimerat sig elektroniskt
3. myndigheterna på grund av ett sådant synsätt 

kan tillhandahålla service i ett elektroniskt 
besöksrum, på motsvarande sätt som vid ett  
besök i myndighetens lokaler (skyldigheterna 
enligt 5 § FL omfattar inte e-tjänster)

4. Nu samma synsätt för civilrättsliga 
mellanhavanden

SvJT



Vägledning för 
myndighetsföreskrifter

Vägledning för 
myndighetsföreskrifter

• Frågor: Behövs myndighetsföreskrifter för 
e-tjänster? Vad kan en myndighets föreskrifter 
för en e-tjänst i så fall behöva innehålla? 

• Hjälp och stöd: Underlättar  arbetet för en 
myndighet som inför en e-tjänst 

• Misstolka inte detta som styrning –
det är hjälp!

Vägledningen



Vägledning för information som 
måste lämnas enligt lag

Vägledning för information som 
måste lämnas enligt lag

• Det finns regler i lag som innebär att en myndighet 
som tillhandahåller en webbplats måste lämna 
information till användarna 

• Reglerna innehåller omfattande uppräkningar av 
vilka uppgifter som skall lämnas

• Uppgiftskraven är mycket svåra att uppfylla på
omfattande webbplatser

• Vägledningen ger sammanställningar och mallar 
som skall göra det enkelt för myndigheterna

Vägledningen 



Se vidare för bl.a. följande



POSTPOST

Äkthetskontroll Ny äkthetskontroll

Ursprungligt skick
stämplas

Kontroll av
ursprungligt skick

Långtids-
lagring

Långtids-
lagring



Riksarkivets rapport 2006:1
Elektroniskt underskrivna handlingar

http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=7537&ptid=0&column=title&value=Elektroniskt+underskrivna+handlingar



1. Olika handlingsslag
2. svefakturavägledning

3. IT-förfalskningsutredningen



Uppfinn inte hjulet på nyttUppfinn inte hjulet på nytt
• www.enamnden.se – en snabblista
• http://www.verva.se/upload/publikationer/2004/2004_02e%20Grundläggande%20vägledning%20för%20myndighetern

as%20användning%20av%20e-legitimationer%20och%20elektroniska%20underskrifter.pdf - en 
grundläggande vägledning

• http://www.verva.se/web/t/Page____570.aspx - användargränssnitt
• http://www.verva.se/upload/publikationer/2005/2005_02e%20Vägledning%20för%20hantering%20av%20inkommand

e%20elektroniska%20handlingar.pdf inkommande
• http://www.verva.se/upload/publikationer/2005/2005_03e%20Vägledning%20för%20myndighetsföreskrifter%20vi%20i

nförande%20av%20e-tjänster.pdf myndighetsföreskrifter
• http://www.verva.se/upload/publikationer/2005/2005_04e%20Vägledning%20för%20information%20

som%20enligt%20lag%20ska%20lämna%20på%20webbplatser.pdf information 
som ska lämnas

• informationsutbyte


