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Behöver vi
e-legitimation i tjänsten?



• Civilingenjör i IT, LiTH 2005

• Jobbat med mjukvaruutveckling i privat sektor 2005-2017

• IT-projektledare i Varbergs kommun sedan 2017

Julia Klingvall Ohlström



• Kort bakgrund om varför jag är här

• Behov av e-legitimation eller smarta kort hos anställda i Varbergs kommun

• Mitt lösningsförslag för Varbergs kommun

• Vad händer nu hos oss?

Upplägg på denna halvtimme



Syftet med pålitlig digital identitet
är att möjliggöra ökad digitalisering

utan att tumma på informationssäkerheten



• Förstudie för att utreda behov av e-legitimation eller smarta kort för 
anställda i Varbergs kommun gjordes under 2017-2018

• Många olika prylar för anställda
• ID06, tjänstelegitimation, flexkort, passerbricka, kafékort, SITHS-kort

• Önskemål om central administration

• Behov av ökad säkerhet

• Rekommendation framtagen till beställaren (IT-chef)
• Några initiativ är igång men långt ifrån alla

Bakgrund



Vilka behov
kan lösas av

e-legitimation eller smarta kort?



Elektroniska 

underskrifter
Visuell legitimation 

mot andra människor

Inloggning i andras 

IT-tjänster

Identifierade behovsområden
Inloggning i kommunens 

IT-tjänster



• ID06-kort för byggarbetsplatser

• Miljöinspektörer, byggnadsinspektörer, 
IT-tekniker, fastighetstekniker med flera

• Namnskylt i kommunikationssyfte

• I stadshusen – skilja mellan besökare och 
anställda

• I kontorslandskap – ersätter tidigare 
namnskylt utanför cellkontoren

• Lärare på kulturskolan, bibliotekspersonal

• På företagsevent där Varbergs kommun är 
representerade

• SIS-godkända tjänstelegitimationer
• Livsmedelsinspektör, skyddsjägare, 

brandingenjörer med flera

• Professionellt utformad trovärdig 
legitimation mot 
kunder/invånare/företagare
• De flesta inom socialtjänsten har idag 

ingen legitimation mot kunderna

• Undersköterskorna i hemtjänsten har gjort 
egna namnskyltar

• Besök av t ex IT-tekniker eller 
fastighetstekniker på skolor eller andra 
fastigheter

Visuell legitimation mot andra människor



Inloggning i kommunens IT-tjänster



• Användarnamn & lösenord är fortfarande vanligt!
• Låg användbarhet & låg säkerhet

• Alla system har inte SSO eller smidig flerfaktorsautentisering som kan ha motsvarande 
användarupplevelse

• Fler system borde ha flerfaktorsautentisering

Inloggning i kommunens IT-tjänster

Användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?

Användarnamn

Lösenord

Användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?



• Många behöver komma åt tjänster med konfidentiella eller känsliga uppgifter
• Pedagogisk personal och administratörer inom skola

• Skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska

• Företagssköterska, företagsläkare inom kommunhälsan

• Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

• Handläggning av specialkost

• Personalfrågor

• Överförmyndare

• Hemtjänstpersonal

• Vissa har redan flerfaktorsautentisering, men inte alla

Stort behov av flerfaktorsinloggning



• Flerfaktorsautentisering behövs för åtkomst till 
information med höga eller förhöjda skyddskrav, 
till exempel när man hanterar konfidentiella 
uppgifter, dvs sådant som berörs av sekretess 
eller så kallade särskilda kategorier av 
personuppgifter enligt GDPR (etnisk härkomst, 
medlemskap i politiskt parti eller fackförening, 
religiös eller filosofisk tillhörighet, vårduppgifter, 
biometrisk data (tex fingeravtryck)).

Våra riktlinjer för informationssäkerhet
• Det bör även krävas flerfaktorsautentisering om 

man hanterar känsliga uppgifter (uppgifter om 
den enskildes privata och personliga 
förhållanden, omdömen, domar, personnummer, 
kontonummer och i de flesta fall även uppgifter 
om barn och unga).

• Om man endast hanterar harmlösa 
personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, 
fastighetsbeteckning och likande), det vill säga 
information med normala skyddskrav, räcker det 
i regel med AD-inloggning.



• Passersystem

• Inloggning i skrivare

• Stämpelklocka

• Inköp i personalmatsal

• Föraridentifikation i verksamhetsfordon

• SITHS-kort används för medicinskåp, vissa dörrar inom äldreomsorgen, vissa 
journalsystem, e-tjänster

IT-tjänster med inloggning utan dator/app



• Önskemål från anställda: 
• Spårbarhet – vad har min e-legitimation använts till?

• Vill inte använda privata Mobilt BankId

• Smidig inloggning till system oavsett om de innehåller konfidentiella eller känsliga uppgifter 
eller inte

• Ska fungera i mobil, surfplatta, dator etc

• Externa användare inte studerat i denna förstudie, men viktiga målgrupper är 
• Vårdnadshavare

• Externa utförare inom hemtjänst, utbildningar m.m.

• Externa tekniker i IT-miljön

Fler behov/önskemål



• Låsa datorer, mobiler och paddor snabbare än idag

Utloggning!



Inloggning i andras IT-tjänster



• ID06

• Trafikverkets e-legitimation

• Banken

• Försäkringskassan

• När man handlar på nätet med kommunens 
kreditkort

• Lantmäteriet har egen lösning för inloggning i 
sin Citrix-miljö

• Migrationsverkets e-tjänster

• CSN

• Arbetsförmedlingen

Inloggning i andras IT-tjänster



E-underskrifter



Som anställd i Varbergs kommun

har jag behov av att genom digitala lösningar
uppnå motsvarande trygghet, spårbarhet och 
kompabilitet som att skriva under dokument manuellt

dels för att slippa hantera fysiska underskrivna papper 
eller scannade underskrivna papper,

och dels för att det är högre säkerhet i en elektronisk 
underskrift än i en underskrift med penna på papper

Elektroniska underskrifter



• Underskrift vid e-tjänster, t ex ansökan om bygglov

• E-underskrift av leverantörsavtal, mötesprotokoll, 
anställningsavtal

• Skicka underskrivna dokument till invånare och andra 
myndigheter, t ex intyg, betyg

• E-underskrift från chef om tillgång till journalsystem

• Be om underskrift t ex vid utlåning av nycklar till 
föreningslokaler

• Godkännande från vårdnadshavare

• Digital nämndsprocess – justera protokoll elektroniskt

Exempel på behov av e-underskrifter



• Flerfaktorsautentisering på tillitsnivå 3 för tillgång till konfidentiell eller känslig 
information

• Inloggning i externa system, t ex banken, Försäkringskassan, Migrationsverket

• Elektroniska underskrifter (externa)

Alltså: behov av e-legitimation i tjänsten:



• eIDAS kravställer bara utländska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster
• Det hade varit smidigt om det hade funnits krav på svenska e-legitimationer i svenska 

offentliga e-tjänster, förslagsvis svenska godkända e-legitimationer

• Ännu hellre krav på alla svenska e-tjänster

• Då kunde kommunanställda även använda t ex Freja eID+ i tjänsten

• Mobilt BankId upplevs privat
• Utfärdandeprocessen utförs av banken

• Personnummer måste uppges vid inloggning

• Alla kan inte få Mobilt BankId

• Hög kostnad att köpa in smarta telefoner till alla anställda

• Oavsett lösning krävs en hel del arbete internt för att säkerställa rutiner

Utmaningar



• Ingen enskild lösning kunde matcha alla behov

• Behörighetstjänst på serviceförvaltningen

• Ytterligare utredning om e-underskrifter

• Fyra olika lösningar:

Mina förslag till vår kommun



Lösningsförslag

Varbergskort

Test Testsson

IT-tekniker

Varbergs Kommun

visuell legitimation, passage, 

flexregistrering, personalmatsal, 

verksamhetsfordon, skrivare

Microsoft Azure

MFA, ID06 etc

mot IT-tjänster med 

harmlösa uppgifter

Svensk godkänd 

e-legitimation 

tillitsnivå 3

mot IT-tjänster med konfidentiella 

eller känsliga uppgifter, kopplat mot 

intern katalogtjänst och även 

hallandskatalogen vid behov

SIS-godkänd 

tjänstelegitimation 

med ev. titel

mot andra människor med 

högre tillitskrav



• Lösningar för ökad användbarhet
• Mer SSO

• Ansiktsigenkänning – rekommenderar inte att skydda känslig information med mer känslig 
information, men väldigt smidigt att använda för dem som önskar. 

• Flerfaktorsautentisering
• Minskar risk för bedrägerier, t ex skicka falska e-mejl i chefens namn

• Vi testar Azure MFA i pilot för Office365 från externa nät

• Freja eID+ rekommenderas av denna förstudie men inget beslut är taget
• Enda svenska godkända e-legitimationen som är helt digital

• Kan koppla legitimationen mot användarnamn i katalogtjänst, i vårt fall AD:t

Inloggning i kommunens IT-tjänster



Lösningsförslag underskrifter

E-legitimation för 

e-underskrifter är i 

första hand ett 

behov mot externa 

parter

3. Spårbarhet i verksamhetssystem

2. Spårbarhet inbyggd i filformatet

1. Behövs underskriften?

SITHS-kort

4.



Alla 

anställda

Test Testsson

IT-tekniker

Varbergs Kommun

Freja eID+
Alla med behov av 

tillgång till system med 

känslig eller konfidentiell 

information inklusive 

nationella e-hälsotjänster

För dem som behöver tillgång 

till byggarbetsplatser

ID06

Vem har vad?

SIS Räddningstjänsten, 

miljöinspektörer m. fl. 



Var ligger bollen just nu?



Julia Klingvall Ohlström

julia.klingvall.ohlstrom@varberg.se

IT-projektledare

Varbergs kommun

Kontaktuppgifter


