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1 Sammanfattning och förslag till fortsättning 

Behovet av att hitta en gemensam digital kommunikationskanal som kan användas för säker 

meddelandehantering mellan kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter har 

påtalats under många år. Under 2015 tog diskussionen fart, bland annat beroende av att 

polisen aviserade att man i vissa situationer avsåg att avveckla möjligheterna att ta emot fax 

från kommunerna. 

Meddelanden behöver utbytas mellan myndigheter i en mängd fall. I denna utredning 

behandlas endast de fall då man behöver utbyta integritetskänslig information. 

Förutsättningarna för att kunna utbyta sådan information ges i de lagar och förordningar som 

styr myndigheternas verksamheter. Därför är det endast i de fall där de inblandade 

myndigheterna har ett legalt ansvar att bidra i hanteringen av ärenden, som denna typ av 

informationsutbyte är möjligt. Om detta utbyte av information inte fungerar, orsakar det lätt 

onödigt långa behandlingstider, bristande underlag i hanteringen av ärenden och i värsta fall 

att ärendekedjor bryts. Det finns många exempel på incidenter av denna typ, och där det i 

några fall fått förödande konsekvenser för de människor myndigheterna har ansvaret för att 

hjälpa. Bristen på tillförlitliga informationskanaler mellan myndigheterna orsakar också stor 

frustration hos medarbetare och, som en följd av detta, långa väntetider och en tidskrävande 

administrativ börda. 

Denna utredning visar på ett stort behov av säkra och tillförlitliga kommunikationskanaler 

mellan myndigheterna. Utredningen visar också att det finns etablerade standarder och väl 

etablerad teknik på marknaden som kan användas för att skapa sådana kanaler. Utvecklingen 

hittills visar att etablering av gemensamma arkitekturer i Sverige och i Europa är möjlig och 

att det går att komma överens för att skapa ett säkert informationsutbyte på många olika 

områden. 

Det som saknas för myndighetsövergripande informationsutbyten i detta sammanhang är 

några viktiga infrastrukturella komponenter. Det som allra mest försvårar situationen är den 

bristande tillgången till gemensamt åtkomliga och aktuella elektroniska adresser till 

myndigheternas olika verksamhetsfunktioner, samt de publika nycklar som avsändare 

behöver för att med hjälp av kryptering skydda information som ska överföras. 

Avsaknaden av samverkan idag mellan myndigheterna på detta område gör att det heller inte 

finns den tillit som krävs mellan myndigheterna. Gemensamma överenskommelser kring 

regler och rutiner för meddelandeutbyten, antagna av samtliga myndigheter, skulle kunna 

skapa den nödvändiga tillförlitligheten mellan parterna. Gemensamma regler skapar t.ex. en 

god grund för att man ska tordas lita på att elektroniska certifikat, utgivna av en mottagande 

myndighet, verkligen säkerställer identiteten på den avsedda mottagaren. 

Fungerande lösningar mellan myndigheter inom vissa sektorer finns förvisso etablerade och 

fungerande idag för givna ändamål, t.ex. sammanhållen journalföring, system för samordnad 

vårdplanering m.m. Det pågår också försök med hantering av meddelanden med mer 

”ostrukturerat innehåll” (fri text, bilder etc.), t.ex. Domstolsverkets portal för utbyte av 

information i rättsärenden mellan kommuner/landsting och ett antal domstolar. 

För att komma framåt mot en gemensam lösning föreslås ett antal åtgärder för fördjupade 

analyser, men också konkreta åtgärder i en samverkan mellan SKL och staten. Den primära 

uppgiften föreslås vara utveckling av en (EU-anpassad) gemensam arkitektur, upprättande av 

ett nationellt myndighetsadressregister och upprättande av ett gemensamt 

tillförlitlighetsregelverk för de som vill ansluta mot den gemensamma arkitekturen. Viktiga 
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uppgifter i detta sammanhang är att belysa nyttoeffekterna (såväl ekonomiska nyttor som 

verksamhetsnyttor), och att utreda förvaltningsansvar och betalningsmodeller för 

gemensamma delar. 

Inom de sektorer där man redan har etablerat fungerande lösningar, eller de där man har 

möjligheter att på kort tid utveckla sådana, har man (kommer man att ha) tillgång till 

betydligt mer säkra och tillförlitliga system än vad de idag förhärskande metoderna ger. 

Därför bör man fortsätta utveckla och använda dessa, men samtidigt medverka i utvecklingen 

av det gemensamma så att långsiktigt felaktiga (egna) investeringar kan undvikas. 

2 Uppdrag, bakgrund och syfte 

Möjligheten att kunna överföra känslig information mellan offentlig sektors olika aktörer 

behöver förbättras. Mycket av dagens informationsutbyte sker via fax vilket är en metod med 

begränsningar och risker som är svåra att överbrygga. Dessutom aviserar allt fler statliga 

myndigheter att de kommer att sluta ta emot fax varför det krävs ett annat sätt att 

kommunicera känslig information mellan olika parter inom offentlig sektor. Sveriges 

Kommuner och Landstings (SKL) medlemmar har lyft behovet av att hitta en gemensam 

digital kommunikationskanal som kan användas för säker meddelandehantering mellan 

kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. Även de privata utförare som verkar 

inom sektorn behöver omfattas eftersom de ofta utför uppgifter inom de områden där känsliga 

personuppgifter hanteras, såsom social omsorg, vård och skola.  

Av krav i personuppgiftslagen (PuL1), patientdatalagen (PDL) och Lag om behandling av 

personuppgifter inom socialtjänstens verksamhet (SoL-PuL) följer att okrypterad e-post inte 

får användas för känsliga uppgifter. Vissa försök har gjorts med lösningar för krypterad e-

post, en kort utvärdering av dessa ingår i uppdraget. De mest frekventa myndigheterna som 

mottar information från kommuner är Kammarrätten, Förvaltningsrätten, Domstolarna, 

Polisen, Landstinget, Psykiatrin, Familjehem, Behandlingshem, Privata utförare samt 

Migrationsverket. 

Avdelningen för Digitalisering inom SKL har under december 2015 till februari 2016 

genomfört en kort utredning kring säker digital meddelandehantering2 inom offentlig sektor. 

Beställare har varit Anna Gillquist, Jeanna Thorslund och Ulf Palmgren och projektledare 

Lars Törnblom (Grandezza AB) har genomfört utredningen. 

Utredningen är ett första steg i arbetet och syftar till att snabbt ge en översiktlig bild av 

nuläge och behov inom några utvalda kommuner, landsting, regioner och myndigheter samt 

en övergripande kartläggning av olika lösningsalternativ som finns på marknaden eller inom 

offentlig sektor. Djupare analys av olika lösningsförslag och hur de möter verksamheternas 

behov görs i ett senare skede. 

                                                      

 

1 EU har beslutat om nytt regelverk om Data Protection som kommer att ersätta PuL från 2018. Vissa delar 

kommer att utformas i detalj i januari 2016. Se pressmeddelandet: http://europa.eu/rapid/press-releaseIP-15-
6321en.htm 

2 Det är viktigt att notera att lösningar för säker digital meddelandehantering i detta sammanhang inte avser att 
konkurrera med/ersätta befintliga fungerande lösningar för informationsdelning mellan myndigheter, som 
exempelvis NPÖ, WebbCert, SSBTEK och lösningar för samordnad vårdplanering. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm
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3 Behov 

Önskan om att kunna använda digitala hjälpmedel för överföring av meddelanden mellan 

myndigheter utgår från behovet att kunna arbeta mer effektivt och säkert. Det handlar om att 

enkelt och snabbt kunna skicka och ta emot meddelanden i den normala arbetssituationen, 

och att man därmed ska kunna minska administration och ledtider i arbetsprocesserna.  

Kravet på säkerhet är primärt, vilket gör att det är särskilt viktigt att tekniska lösningar 

verkligen säkerställer att integritetskänsliga personuppgifter inte hamnar i fel händer. Utöver 

tekniska lösningar förutsätts en organiserad samverkan över myndighetsgränser för att 

långsiktigt möta behovsbilden. 

Det finns bland de tillfrågade i denna utredning en hög förväntan och stark övertygelse om att 

det går att hitta säkra och tillförlitliga lösningar (”vi lever ju i den digitala tidsåldern”). 

Den övervägande mängden meddelanden mellan myndigheter hanteras idag med fax, vanlig 

epost, brev och telefonsamtal. Antalet meddelanden som förmedlas mellan myndigheter är 

omfattande. Det är inte ovanligt att även mindre kommuner hanterar 1000-tals meddelanden 

per månad. 

Dessa ”traditionella” metoder att meddela sig med andra myndigheter är förstås mer eller 

mindre lämpliga när det kommer till överföring av integritetskänsliga personuppgifter. För att 

kunna uppfylla lagens krav på sekretess används olika metoder. T.ex. framgår sällan hela 

identitetsbegrepp i meddelanden som sänds via fax, något som leder till att den mottagande 

myndigheten måste komplettera uppgifterna på annat sätt, t.ex. genom telefonkontakt med 

avsändaren. 

3.1 Grundläggande behov – tillförlitlighet 

Det tycks finnas en bred insikt hos samtliga myndigheter och privata utförare om de 

utmaningar man ställs inför om man ska kunna föreslå en gemensam lösning, och att grunden 

i en sådan lösning måste bygga på överenskommelser och gemensamma insatser. 

Tillförlitligheten i en gemensam lösning rör frågor som ”hur hindrar jag att integritetskänslig 

information kommer i orätta händer?”, ”hur hittar jag rätt mottagare?” och ”hur kan jag vara 

säker på att bara avsedd mottagare kan läsa meddelandet?”. För mottagaren är det förstås 

också viktigt att kunna lita på att ”avsändaren verkligen är den som den utger sig för att vara”. 

3.1.1 Skydd mot obehörig åtkomst 

Hur kan en avsändare säkerställa att integritetskänslig information inte kommer i orätta 

händer? Detta kan vara ett problem även när informationen endast finns på papper, men kan 

då oftast garanteras med åtgärder som kontrolleras av den egna organisationen. Man kan låsa 

in handlingar i arkiv där med kontroll över vilka som ges tillträde och tillgång till 

informationen. När informationen däremot skapas och förmedlas elektroniskt försvåras 

situationen. Det är mycket svårt för en enskild organisation att kontrollera alla led, från 

skapande och lagring till förmedling av informationen. Detta blir extra svårt när information 

ska förmedlas till utomstående, t.ex. andra myndigheter, och problemet förenklas inte då man 

använder öppna nät, t.ex. Internet. 

Skydd mot obehörig åtkomst till elektroniskt lagrad och förmedlad information löses i 

allmänhet genom kryptering, alltså genom en förvanskning av för människan tolkningsbar 

information, så att den inte kan läsas utan tillgång till särskilda (dekrypterings)nycklar. 

Kryptering kan tillämpas på informationen i sig, och/eller på själva överföringen av denna. 
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3.1.2 Adressering 

En övergripande problematik som egentligen inte är beroende av metod för 

meddelandehanteringen ligger i svårigheterna att veta rätt adress till mottagarna. 

Ett meddelande till en myndighet bör vara ställt till en ”funktion” eller ”roll” i den 

mottagande organisationen. Det är nästan alltid olämpligt att adressera en person. Denne kan 

ju ha slutat, fått andra uppgifter, eller helt enkelt vara på semester, vilket innebär en uppenbar 

risk att inkomna meddelanden blir liggande. Här är det också viktigt att beakta 

förteckningsskyldigheten av inkommande handlingar. 

Det ställs stora krav på tillförlitligheten och aktualiteten i den avsändande myndighetens 

adressuppgifter (faxnummer, e-postadresser, postadresser) till andra myndigheter. Hur ska 

man veta att det finns en fungerande mottagning? Avsaknad av tillförlitliga e-postadresser 

leder lätt till att man använder sin egen kännedom om personers roller vid den andra 

myndigheten, och skickar meddelanden till dessa. 

För att komma till rätta med problemen ser man från många håll det som nödvändigt med 

någon form av myndighetsövergripande överenskommelse att alltid ha särskilda 

”ärendebrevlådor” för mottagning av meddelanden (oavsett kanal). En sådan 

överenskommelse löser förstås inte ensamt problemen med adressering. Man måste också ha 

tillgång till teknik (gemensamma eller samverkande kataloger) som gör det möjligt för 

avsändare att hitta rätt adresser hos de mottagande myndigheterna. 

3.1.3 Autentisering och signering 

För att klara en rimlig tillförlitlighet vid säkerställande av avsändares och mottagares 

identiteter framhävs ofta behovet av elektroniska certifikat som båda sidor kan lita på, t.ex. 

genom att båda organisationerna i avtal är bundna till att hantera den egna organisationens 

certifikat enligt givna överenskomna regler och rutiner (identitets-federationer). Det kan dock 

göras en viss åtskillnad i tillförlitlighetskraven beroende av meddelandets innehåll och status. 

Autentisera i detta sammanhang handlar om att avsändaren vill säkerställa att endast 

adresserad mottagare ska kunna läsa meddelandet. Det kan lösas enklare och utan båda 

parters ömsesidiga tillit till varandra (som beskrivs i stycket ovanför). Avsändaren kan välja 

att lita på att mottagarens e-postadress är giltig och kontrolleras av rätt person. Avsändaren 

kan sedan förse mottagaren med någon form av nyckel för att kunna öppna meddelandet (t.ex. 

en PIN-kod). Mottagaren kan dock inte vara helt säker på att avsändaren är den som den utger 

sig för att vara. 

När ett avsänt meddelande har någon form av juridisk betydelse måste det i vissa fall signeras 

(t.ex. ett underskrivet avtal, beslut om omhändertagande enligt LVU, eller andra fall där en 

nämndordförande eller av denne förordnad ledamot ska kunna fatta beslut som ska tillställas 

annan myndighet, t.ex. polisen). Här är kravet att även avsändarens identitet måste vara 

korrekt och spårbar. 

Det är viktigt att konstatera att det alltid är upp till varje organisation att besluta i frågor som 

rör tillförlitligheten. En organisation kan alltså välja att lita eller inte lita på identitetsbevisen 

för en avsändare/mottagare, oavsett vilken teknik som används för att säkerställa denna. Ett 

federativt regelverk liknande de som idag finns för HSA (Hälso och Sjukvårdens 

Adressregister) och SITHS (Säker IT i Hälso- och Sjukvården, tjänstecertifikat för 

sjukvårdspersonal) skulle naturligtvis underlätta en sådan bedömning. 
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3.2 Behovsbild utifrån enkätsvar 

Vi har i utredningen konstruerat och distribuerat en enkät3 (se bilaga 1) för att få en bredare 

uppfattning av behoven inom kommuner, landsting/regioner och hos privata utförare.  

En sammanställning av inkomna svar t.o.m. 2016-01-18 redovisas i detta avsnitt. 

Övriga avsnitt i detta kapitel redovisar resultat av kortare intervjuer som belyser behov inom 

vissa verksamheter. 

3.2.1 Svarsfrekvens 

Enkäten har distribuerats till kommuner, landsting/regioner och privata utförare via KIS-4 och 

landstingens motsvarighet NIS-nätverken samt SKL:s kommunala eHälsosamordnargrupp5. 

Mottagare av enkäten har uppmanats att svara själva och/eller vidaresända enkäten inom sina 

egna nätverk, i syfte att hitta fler personer med konkret kunskap om den egna verksamhetens 

behov. 

Vid avläsning av resultatet den 18 januari 2016 hade 172 svar inkommit från totalt 102 

organisationer varav 82 kommuner, 12 landstingsorganisationer, 5 privata vårdgivare, 1 

kommunalförbund och 2 kommunförbund, se tabell 1 nedan. Dessa organisationer har totalt 

redovisat 301 ”fall” där man har behov av säker digital meddelandehantering, varav 255 är 

från kommuner, se tabell 2 nedan. 

Tabell 1: Antal inkomna enkätsvar, fördelade efter län och organisationstyp 

 

 

                                                      

 

3 Under utredningsperioden har vi erfarit att man i flera län och regioner redan genomfört egna undersökningar, 
exempelvis i VGR och i Östergötland. 

4 KIS = Kommunal Informations Säkerhet, ett nätverk för kommunala tjänstemän med uppdrag inom 
informationssäkerhet. 

5 Ehälsosamordnarna är tjänstemän i de regionala kommun- och regionförbunden, med ansvar för att stödja 
kommunerna inom eHälsa. 

 

Län Kommun 
Kommunal. 

förbund 
Kommun- 
förbund 

Privat 
utförare 

Region/ 
landsting Summa 

Blekinge 6 
    

6 

Dalarna 5 

   

2 7 

Gotland 
    

1 1 

Gävleborg 1 

   

1 2 

Halland 1 
   

1 2 

Jämtland 3 

    

3 

Jönköping 9 
    

9 

Kalmar 8 

   

1 9 

Kronoberg 
    

1 1 

Skåne 52 1 2 1 7 63 

Stockholm 11 
  

1 2 14 

Sverige 

   

3 

 

3 

Södra Småland 1 
    

1 

Sörmland 1 

    

1 

Uppsala 
   

1 
 

1 

Värmland 20 

    

20 

Västerbotten 6 
    

6 

Västmanland 10 

 

1 

 

2 13 

Västra Götaland 5 
   

1 6 

Örebro 2 

   

1 3 

Östergötland 1 
    

1 

Totalsumma 142 1 3 6 20 172 



Rapport 

 

Slutrapport  

Säker digital meddelandehantering Version 1.1 

 Sida: 6 (32) 

2016-03-31 

 

 

 

 

 

   

Filnamn: Rapport Säker digital meddelandehantering 20160331  

 

 

Tabell 2: Antal redovisade "fall" fördelade efter organisationstyp 

 

3.2.2 Kanalval idag 

I 294 av de 301 redovisade fallen anges att meddelandena innehåller integritetskänsliga 

uppgifter, och följande tabell visar vilka val av kanaler som då görs och i vilken omfattning. 

Intressant att notera är att det i 94 angivna fall används ”vanlig (okrypterad?) epost”6 ibland, 

oftast eller alltid, trots att meddelande uppges innehålla integritetskänsliga personuppgifter. 

Se tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3: Val av kanal vid hantering av meddelanden med integritetskänslig 

information 

  

 

3.2.3 Vem kommunicerar med vem? 

Det övervägande antalet fall som registrerats i enkäten är kommunala (255 av 301). I tabell 4 

redovisas vilka myndigheter (och andra) man kommunicerar med. 

 

                                                      

 

6 I en tidig variant av enkäten fanns inte valet ”Vanlig epost” som alternativ. Dessa enkätsvar har av oss åsatts 
värdet ”Ej svar”. 
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Tabell 4: Med vem har man behov att utbyta känslig information, fördelat efter 

organisationstyp 

 

3.2.4 Ärendetyper 

För att sammanfattande kunna återspegla i vilka sammanhang behoven förekommer har vi 

analyserat svaren och kategoriserat dessa efter verksamhet och ärendetyp. Observera att 

denna kategorisering inte är kvalitetssäkrad, men tabell 5 bör kunna ge en fingervisning om 

vilka verksamheter som har behoven och ärendenas typ. Svaren fördelade efter verksamhet 

och ärendetyper visar på stora behov speciellt för hälso-och sjukvård, skola och socialtjänst. 

Tabell 5: Ärendetyper efter verksamhet 
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3.2.5 Brister i dagens metoder 

För att fånga de viktigaste motiven till att förändra dagens metoder och arbetssätt och övergå 

till säker digital meddelandehanering ställdes frågan 

”Vilka är de huvudsakliga motiven för att gå över från dagens metod till "säker digital 

meddelandehantering"? 

 I samtliga svar har det angivits att nuvarande metoder innebär en eller flera brister. Se tabell 

6 nedan. 

 

Tabell 6: Uppgivna brister i nuvarande metoder för meddelandehantering 

 

Enkätsvaren pekar på att organisationerna ser det som mycket viktigt att vidta åtgärder i syfte 

att effektivisera arbetsmetoderna och samtidigt öka säkerheten i hanteringen av de 

integritetskänsliga personuppgifterna. 

De uppgivna bristerna pekar på att personal känner en stor osäkerhet i arbetsrutinernas 

tillförlitlighet, något som sannolikt bidrar till ökad stress hos medarbetarna genom att dagens 

metoder innebär en ökad risk för onödigt långa ställtider och avbrott i ärendehanteringen. 

3.2.6 Antal användare, antal meddelanden och resursbelastning 

I 220 ”fall” (73 %) har man avgivit hur många användare som behöver tillgång till säker 

digital meddelandehantering och i 192 ”fall” (64 %) av svaren har man angivit antal 

hanterade meddelanden per månad. I över 90 % av svaren har man uppgivit (i intervall) hur 

lång tid ett meddelande (skickat eller mottaget) tar att hantera.  

Utifrån detta resultat kan man sluta sig till att de organisationer som svarat på antal 

meddelanden sammantaget skickar över 65 000 meddelanden per månad med en 

genomsnittlig hanteringstid av 21-23 minuter per meddelande. Det motsvarar alltså nästan 

800 000 meddelanden per år, eller knappt 8000 meddelanden per svarande organisation. Det i 

sin tur pekar på att i genomsnitt 1,6 heltidstjänst per organisation går åt för att hantera 

meddelanden mellan myndigheter. 

Observera att ovanstående resultat endast avser meddelandehanteringens påverkan på 

kommunernas och regioner/landstings verksamheter. Motsvarande värden för statliga 

myndigheter kan inte uppskattas med hjälp av enkäten, och de privata vårdgivarnas 

svarsfrekvens är så låg att man inte bör dra några slutsatser alls av dessa. 
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3.3 Exempel: Domstolsverket 

Domstolsverket ger service och administrativt stöd till de cirka 80 domstolar som finns i 

Sverige. Myndigheten är ansluten till det statliga SGSI- nätet7 och har därmed möjligheter att 

via krypterade förbindelser nå andra anslutna statliga myndigheter med t.ex. epost. När man 

arbetar via Internet/mobilnäten används krypterade förbindelser (VPN) för att förhindra 

obehörig avlyssning vid kommunikationen in mot SGSI. 

Kommuner och landsting har behov av att kommunicera integritetskänsliga personuppgifter 

med domstolarna i utredningar, t.ex. när domstolarna begär yttranden. Det är oftast med 

kammarrätter, förvaltningsrätter och tingsrätter som meddelandeutbyte sker. Ett försök8 pågår 

just nu att hitta enkla, säkra vägar för kommuner och landsting att kommunicera med dessa 

domstolar9.  

3.4 Exempel: Socialtjänsten - Polisen 

Ett ingångsantagande i denna utredning har varit att Polisen avser att upphöra med 

möjligheten att beställa utdrag ur brottsregistret via fax från kommunerna. Avsikten har 

framgått i information från Polisen till berörda myndigheter. 

I svar på en fråga från SKL bekräftar Polismyndighetens rättsavdelning att det informerats 

om att det är möjligt att använda sig av e-post som ett sätt att skicka in rekvisitioner för 

utdrag från misstanke- och belastningsregistret. 

Polisen uttrycker inte att e-post kommer att vara det enda sättet, däremot erbjuds e-post som 

en möjlighet. Samtidigt påtalades att det är den enskilda kommunen som måste göra en 

bedömning huruvida det är en säker lösning. 

Fax-alternativet är en kommunikationslösning som man medvetet försöker minska ner 

användandet av inom Polisen, däremot finns alltid alternativet att rekvirera registerutdrag per 

brev. 

Polisen har för avsikt att skicka ut ett nytt informationsbrev. Man avser där att förtydliga 

informationen kring e-post alternativet, bland annat utifrån resultat från en planerad 

försöksverksamhet. 

Inom ett område – Anmälan om bidragsbrott – har man diskuterat att erbjuda kommunerna 

alternativ till att använda brev och fax. 

IT-säkerhetschefen på Polisen bekräftar behovet av att införa en säker meddelandetjänst för 

kommunikation med externa parter men kan inte idag redogöra för några konkreta pågående 

initiativ. 

Inom Polisen är det NOA (Nationella Operativa Avdelningen) som är den ”officiella kanalen” 

för den här typen av frågor och sådana bereds enligt uppgift av NOA:s utvecklingsavdelning. 

Vi har försökt nå utpekad befattningshavare inom utvecklingsavdelningen via epost men i 

dagsläget inte fått svar. Frågorna som ställts är 

- Hur myndigheter som idag använder fax för utbyte av känslig/skyddad information med 

andra myndigheter ska kunna ersätta faxen med säker meddelandehantering via 

                                                      

 

7 SGSI beskrivs i kapitel 6 
8 Se vidare i kapitel 4 
9 Inga kommuner är idag anslutna till SGSI och det är oklart om kommuner och landsting får ansluta. 
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exempelvis epost (eller annan tjänst). Kan till exempel avse överföring av handlingar 

vilka används för utredning av bedrägerifall inom socialförsäkringen. 

- Polisens syn på hur säker meddelandehantering och informationsutbyte med andra 

myndigheter i framtiden bör ske. 

3.5 Exempel: Behov sammanställda av Regionförbundet i Kalmar län 

Det finns enligt ett undersökande arbete inom regionförbundet ett behov av att hitta en säker 

digital överföring av sekretessinformation till/från andra myndigheter, som kan ersätta dagens 

faxkommunikation. 

Socialtjänsten är den enhet som har det mest akuta behovet, då 

Förvaltningsrätten/Kammarrätten har signalerat att de på sikt kommer att kräva 

kommunikation via säker e-post. 

Behovet av säker e-post har tidigare lyfts i Individ och Familjeomsorgens ledningsgrupp som 

påtalat att behov finns av säker kommunikation med Kammarrätten, Förvaltningsrätten, 

Domstolen, Polisen, Landstinget, Psykiatrin, Familjehem, Behandlingshem, Privata utförare 

samt Migrationsverket. 

Önskemålet är att hitta ett sätt att överföra känslig information som fungerar både gentemot 

alla olika myndigheter och även i kontakten med privatpersoner. 

3.6 Exempel: Behov sammanställda av KIS (Kommunernas 

Informations Säkerhets-nätverk) 

Vid en allmän förfrågan under våren 2015 fångades följande behov av ”säker e-post/säkra 

meddelanden” inom kommunal verksamhet: 

- Mellan egna förvaltningar 

- Socialtjänst – polis 

- Socialtjänst – domstolsväsende 

- SIS-hem, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, andra kommuners socialtjänst, 

Landstinget, HVB-hem och advokater. 

- Inom det nystartade kommunalförbundet SydArkivera finns behov av att kunna 

skicka arkivmaterial mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet 

- I avtals- och upphandlingssammanhang 

3.7 Exempel: Skolan10 

Skolans ansvar medför att det ibland behöver utbytas information om elever över 

myndighetsgränser. Till en viss grad kan insatser för elevernas välmående hanteras inom 

skolans förvaltning, genom att elevhälsan ingår som en del av verksamheten, men i många 

fall krävs det kontakter över myndighetsgränserna. Exempel på skolpersonal som behöver 

utbyta meddelanden med andra myndigheter är 

 Rektor 

 Elevvårdsteam 

 Mentorer 

                                                      

 

10 Uppgifter utifrån en intervju med en rektor 
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 Enskilda lärare 

 Skolläkare (elevhälsan) 

 Kurator (elevhälsan) 

 Sjuksköterska (elevhälsan) 

 Psykolog (elevhälsan) 

Exempel på externa myndigheter som skolan har kontakt med är 

(Frekvent) 

 Socialtjänst (den egna kommunen) 

 Psykiatrimottagning (region/landsting) 

 Familjehem (direktkontakter) 

 Sjukvården (region/landsting) 

 (Mera sällan) 

 Polis 

 Kriminalvården 

 Rättsmedicin 

Vanliga ärenden och sammanhang är 

 Att påtala behov (till socialtjänsten) 

 ”Orosanmälan” (till polisen) 

 Informationsutbyte i pågående ärenden (med socialtjänsten, sjukvården) 

o Utredningar 

o Diagnoser 

o Psykisk ohälsa 

Informationsutbytet sker idag på olika sätt (fax, epost, brev, telefon). Det förekommer att 

mindre säkra sätt används. Det finns även problem i att få tag på adresser till rätt mottagare på 

andra myndigheter, på grund av att kvalitetssäkrade kataloger saknas. 

4 Nuläge 

Försök att införa system för säker digital meddelandehantering pågår inom flera myndigheter. 

Det rör sig ofta om att man infört lösningar (eller genomför piloter) för en begränsad 

användning inom vissa verksamheter. 

Det förekommer att enskilda användare inom myndigheterna på eget initiativ använder 

marknadslösningar för krypterad epost, utan att detta föregåtts av organisationsgemensamma 

beslut. Detta är möjligt på grund av låga kostnader som ligger under upphandlingsgränsen 

enligt LOU och att avtalen kan sägas upp med kort varsel. 

Även om de flesta fall där säker digital meddelandehantering används idag är av begränsad 

omfattning så finns också exempel på myndigheter som står i begrepp att göra större 

organisationsgemensamma insatser för att införa nya lösningar. 

I detta avsnitt redovisas ett fåtal aktörer och deras erfarenheter, och ska på inget sätt uppfattas 

som en heltäckande lista över de tjänster för säker digital meddelandehantering som används 

hos myndigheterna idag. 
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I avsnitt 4.1 redovisas de enkätsvar där man uppgivit att man idag har tillgång till någon form 

av lösning för säker digital meddelandehantering. Övriga avsnitt i detta kapitel redovisar 

resultat av kortare intervjuer som belyser exempel på prövade lösningar. 

4.1 Lösningar för säker digital meddelandehantering som används 

idag 

I den enkät som skickats ut ställdes också frågor om befintliga lösningar för säker digital 

meddelandehantering. 

Vid tiden för rapportens färdigställande angav 81 svarande att man redan har IT-stöd för 

säker digital meddelandehantering, varav 68 svar kom från kommuner. 

Svaren omfattar 25 olika system enligt följande förteckning: 

Combine 

Cosmic Link 

Ebrev Posten 

En säker, effektiv och digital process för socialjour 

Flexit 

Intraphone 

Lifecare 

Meddix 

Messit 

Migrationsverkets e-tjänst 

Mina planer 

Netpublicator 

NPÖ 

Omsorg 10 

Outlook 

Pascal 

Platina 

PMO 

Prator 

Procapita 

SSBTEK 

SVPL-IT 

Takecare 

Treserva 

W3D3 

 

Några lösningar som redovisas är av mer generell karaktär, men till övervägande del utgör 

listan exempel på IT-stöd för verksamhetsspecifika behov, och där meddelandehanteringen är 

en inbyggd funktion för de som har tillgång till IT-stödet. 

4.2 Exemplet Västerås stad 

Västerås stad har under två år genomfört en pilot med standardsystemet Deltagon Sec@GW 

inom socialtjänsten (Individ- och familjeomsorgen). Användarna har enligt uppgift varit 

nöjda med funktionerna som erbjuds och vill fortsätta använda tjänsten, som idag 

tillhandahålls via extern servicebyrå. 
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Västerås stad har konstaterat att det krävs ett ställningstagande i ansvarig nämnd om hur man 

ska hantera tjänsten korrekt. En konsult har anlitats för att utreda koppling mellan användning 

av tjänsten och de interna kraven på informationsklassning. Rapporten väntas vara klar i 

januari 2016. 

Systemet efterfrågas också för användning inom flera förvaltningar, även i skolan. En vidare 

användning inom kommunen kommer dock inte att ske förrän den pågående 

säkerhetsutredningen genomförts och redovisats. 

Ett exempel på en brist som upptäckts i tjänsten är att den PIN-kod som mottagaren måste 

använda för att kunna läsa det krypterade meddelandet kunde fastna i den mottagande 

myndighetens SPAM-filter. Det krävs alltså att man trimmar en organisations SPAM-filter 

för att släppa igenom denna typ av meddelande, alternativt hitta andra vägar för att meddela 

PIN-koden (t.ex. till en mobiltelefon som används av rätt mottagare). 

4.3 Exemplet Domstolsverket 

Domstolsverket genomför f.n. en försöksverksamhet med Deltagon Sec@GW.  Då 

Domstolsverket är en serviceförvaltning som tillhandahåller stödfunktioner till domstolarna, 

syftar med detta till att erbjuda en tjänst till i första hand förvaltnings- och tingsrätterna, så att 

de i sin tur kan erbjuda kommunerna och landstingen en insynsskyddad kommunikation för 

de ärenden man har med domstolarna 

Syftet med lösningen är att förenkla informationsutbytet både för domstolarna och 

kommunerna/landstingen, med ett garanterat insynsskydd. 

Exempel på situationer som nämns är 

Avsändare Mottagare Ärendetyp Syfte  

Kommun Förvaltningsrätt Beslut om försörjningsstöd Om klient överklagar beslut 

krävs kommunens yttrande 

Kommunen Förvaltningsrätt Ärenden rörande omhändertagna 

som befinner sig i vården 

Kommunicera i ärenden 

kring dessa personer 

Kommun 

(familjerätt) 

Tingsrätt Vårdnadsmål Kommunen ska kunna yttra 

sig 

 

Vid ett införande ska tjänsten kunna nås på Domstolsverkets hemsida. Systemet upprättar en 

krypterad förbindelse (SSL) med klienten och meddelandet skyddas därefter inom systemet. 

Inga särskilda krav finns på klientmiljön (browser etc.). Det är dock inte avsett för handhållna 

enheter, även om systemet i viss mån har en ”responsiv design” (layout anpassas till olika 

bildskärmsstorlekar m.m.). Inga ”appar” är planerade. 

Den externa myndigheten kan använda systemet utan inloggning. Domstolen kan då svara 

avsändaren elektroniskt genom att denne lämnat kontaktuppgifter i formulären. Det finns 

också möjlighet att ”logga in med BankID” om man så önskar. Frågan om SITHS-kort kan 

användas kunde inte besvaras vid intervjutillfället. 

Ett ärende kan initieras utifrån genom användning av olika formulär i tjänsten. Förutom att 

lämna information i själva formulären kan bilagor av olika slag bifogas ärendet. Därefter kan 

en (dubbelriktad) kommunikation etableras. 
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Domstolarnas kommunikation med övriga statliga myndigheter kommer inte i dagsläget 

erbjudas tjänsten, eftersom man litar på SGSI där transporter av information alltid överförs 

krypterat. 

Beslut om införande av denna tjänst från Domstolsverket förväntas bli taget under Q1 2016. 

4.4 Exemplet SKL 

Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med leverantören SecureMailbox 

utvecklat en e-tjänst ”FamiljehemSverige.se” med avsikten ”Att underlätta och säkerställa 

kommunens arbete med prioritering av inkommande ansökningar till att bli familjehem”. 

e-tjänsten kan exempelvis nås via länk på kommunens hemsida där man som intresserad kan 

genomgå en självtest där man, genom att svara på ett antal frågor, kan få en uppfattning om 

vad det innebär att vara familjehem.  

Är resultatet av självtestet positivt så uppmanas användaren att fylla i ett formulär, där 

uppgifterna man fyllt i sedan, via SecureMailbox, skickas till den kommun de vill ställa 

ansökan till. 

Därefter kan en säker dubbelriktad kommunikation upprättas och upprätthållas. 

5 Marknadsöversikt 

Lösningar för säker digital meddelandehantering finns såväl hos privata aktörer som 

offentliga.  

De privata aktörerna erbjuder standardlösningar som kan uppfylla mer generella behov, och 

dessa har i vissa fall utvecklats och anpassats för specifika behov, t.ex. inom psykiatrin eller 

för kommunikation med vissa myndigheter i specifika ärendesituationer. Det är heller inte 

ovanligt att man, vilket framgår av avsitt 4.1, inom ramen för andra tillämpningar 

tillhandahåller meddelandetjänster för användarna. 

De offentliga aktörerna har till dags dato inte utvecklat/låtit utveckla några helt generella 

lösningar (undantaget Mina Meddelanden/Min Myndighetspost, som dock endast ger 

envägskommunikation från myndighet till privatpersoner och företag). 

De offentliga aktörerna har däremot utvecklat/anskaffat olika meddelandestöd för specifika 

ändamål, t.ex. landstingens/regionernas Intygstjänst/fråga-svar11 och KLARA SVPL. 

I detta avsnitt redovisas ett fåtal aktörer och deras tjänster, och ska på inget sätt uppfattas som 

heltäckande över i Sverige tillgängliga tjänster för säker digital meddelandehantering. 

5.1 Privata aktörer - Standard epost med funktioner för kryptering 

Tillgången på marknadslösningar som kan tillhandahålla teknik för kryptering och skyddad 

överföring av epost är stor. De flesta epostsystem idag har möjligheter att implementera de 

vanligaste standarderna för kryptering av meddelanden. Det är däremot mer ovanligt att 

organisationer utnyttjar dessa möjligheter, eftersom det innebär en del utmaningar för såväl 

IT-support som användare. Att t.ex. utfärda och använda elektroniska certifikat kräver 

                                                      

 

11 Se kapitel 6 
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administration och underhåll, och att använda kryptering av meddelanden medför ett behov 

av att dekryptera mottagna meddelanden och lagra dem i klartext för framtiden, då utgångna 

certifikat innebär att man förlorar informationen för evigt (något som förstås äventyrar 

skyldigheten att bevara inkomna handlingar). Det största motståndet kanske ändå är att 

”egna” lösningar på problemet inte löser de största behoven, nämligen den externa 

kommunikationen med andra myndigheter och privata personer och företag, där man saknar 

tillgång till andra myndigheters adresskataloger med publika nycklar för kryptering. 

De flesta organisationerna har alltså i realiteten redan idag tillgång till teknik för att klara de 

vanligast förekommande metoderna för att 1) kryptera innehåll i meddelanden (med t.ex. PGP 

och S/MIME) och 2) kryptera själva överföringen av meddelanden från en punkt till en annan 

(med t.ex. SSL och TLS), inom den domän man själva äger och beslutar om. 

Det är när ett meddelande ska överföras till en annan organisation, d.v.s. när andra nät än de 

egna måste användas, som problemen tilltar. Överföring över Internet innebär en bristande 

kontroll över vilka vägar ett meddelande tar, om det mellanlagras på servrar ”någonstans i 

världen”, och om det i så fall någonstans lagras okrypterat. Problemen accentueras förstås i 

ett sammanhang där man ska försöka kontrollera en situation där ”alla ska kunna prata med 

alla”. 

5.2 Privata aktörer - meddelandetjänster med fokus på säker 

meddelandehantering 

Mer avancerade lösningar på marknaden tar, förutom att uppfylla standarder för kryptering av 

meddelanden och transportskydd, också höjd för att kunna förmedla säkra meddelanden 

oavsett om mottagaren har motsvarande skydd på dennes sida. Det finns alltså inte 

nödvändigtvis krav på att mottagaren har samma tjänst som avsändaren. 

Dessa tjänster har full kontroll på vad som händer med ett meddelande från punkt A till punkt 

B, genom att tjänsteleverantören kontrollerar hela transportmekanismen. 

Det enda som förmedlas över öppna nät är en avisering till mottagarens ordinarie epost 

och/eller mobiltelefon, att den har fått ett krypterat meddelande. Därefter kan två-faktors 

autentisering i tjänsten med det säkra meddelandet tillhandahållas genom användning av e-

legitimation, eller att en PIN-kod som används vid öppning av meddelandet sänds till 

mottagarens vanliga epost och/eller mobiltelefon. 

Tjänsterna förutsätter oftast att det finns en personlig mottagare (som kan autentisera sig) och 

tjänsterna kan inte alltid hjälpa till med att hitta rätt mottagare. Detta kan lösas med att 

personer registrerar sig för mottagning i tjänsten. Finns inte den möjligheten krävs 

ajourhållning av lokala adresskataloger hos avsändaren. Det leder till stora utmaningar, då 

man sällan eller aldrig får någon indikation från den andra myndigheten om förändringar i 

organisation och/eller medarbetarroller. Hur ska man som avsändare t.ex. veta att en 

mobiltelefon bytt ägare i den mottagande organisationen? 

5.2.1 Kivra och Digimail 

Kivra och Digimail är privatägda brevlådeföretag, som privatpersoner bland annat kan 

använda för mottagning av myndighetspost från Mina Meddelanden (se särskild avsnitt). 

Dessa bolag har möjligheter att utöka sina tjänster utöver att förmedla myndighetspost, till 

skillnad från Min Myndighetspost (statens digitala brevlåda för tjänsten Mina Meddelanden). 
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De privata brevlådeföretagen kan även erbjuda sina tjänster till företag som vill nå sina 

kunder med företagspost. 

Idag finns inga funktioner i dessa privata brevlådetjänster som stöder kommunikation företag 

till företag (och myndigheter), men principiellt är det möjligt att tillhandahålla sådana. 

Den stora utmaningen, enligt en representant för de privata brevlådeföretagen, är bindningen 

till personliga e-legitimationer som enda metod för inloggning. Det finns idéer om att ett 

gemensamt (på Skatteverket) eller egenutvecklat ”fullmaktsregister” skulle kunna möjliggöra 

meddelandeförmedling företag-företag, men några sådant initiativ har ännu inte tagits. 

En adresskatalog över (myndigheters) ärendebrevlådor ser man som tekniskt realiserbar, men 

skulle innebära kostsamma investeringar, något som inte är aktuellt att finansiera enskilt idag. 

5.2.2 Cirius Email Encryption 

Leverantören WeCloud är ett privat företag som levererar säkerhetslösningar för de som 

använder internet som kommunikationskanal. 

Deras krypterade epostlösning fungerar enligt uppgift från företaget med ”kundens eget 

epostsystem” och att man med tjänsten kan säkra kommunikationen och se till att endast 

önskade mottagare kan läsa innehållet. 

Systemet har särskilda funktioner för att kunna följa vad som hänt med meddelandet efter att 

det nått mottagaren, och tillhandahåller också en arkiveringsfunktion med automatisk 

dekryptering och lokal arkivering. 

5.2.3 Sec@GW 

Leverantören Deltagon Group Oy är ett privatägt företag som enligt egen uppgift är 

marknadsledande i Finland på området ”information security solutions for electronic 

communication and electronic services”. 

Företagets lösning baseras på en särskild adresseringsteknik för epost som ska hanteras 

säkert. Genom en filtreringsfunktion i en gateway som kopplas mot Internet kan säkra 

meddelanden lotsas över krypterade förbindelser. Mottagaren får en PIN-kod sänd till sin 

mobiltelefon och den koden används för att öppna meddelandet. 

Förtaget tillhandahåller fler tjänster för att hjälpa kunder att övervaka att 

informationssäkerhetspolicy och rutiner följs. 

5.2.4 SecureMailbox 

Leverantören SecureMailbox är ett privatägt svenskt företag som enligt egen uppgift har 

användare i över 140 länder och att deras system uppfyller alla krav som ställs på säker 

meddelandehantering inom EU. 

Deras lösning för säkra meddelanden är en molntjänst som fungerar som epostsystem för 

säkra meddelanden. Aviseringar skickas till mottagarens mobiltelefon och vanliga epost, och 

därefter loggar användaren in i mailsystemet för att läsa meddelandet. 

Ett antal funktioner i tjänsten hjälper användaren att kontrollera att meddelande mottagits och 

lästs och kan styra möjligheterna till vidarebefordran m.m. 
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5.2.5 Kurir 

Företaget Tutus Data AB är ett företag som specialiserar sig på kryptografiska lösningar för 

att klara höga krav på insynsskydd. Tutus Data är idag leverantörer till MSB (SGSI). 

Systemet tillhandahåller verktyget Kurir för Windows-plattformen. 

Kurir är en applikation som installeras på klienten och när en fil ska skyddas så används 

”drag-and-drop” för att initiera krypteringen. För krypteringen används antingen symmetriska 

nycklar (avsändaren skapar nycklar för specifika mottagare) eller asymmetriska (publika 

nycklar hämtas via integrerade katalogtjänster). 

När krypteringen är klar skapas en ny krypterad fil som kan skickas med vanlig epost som 

kan öppnas av mottagaren med dennes privata nyckel. 

Kurir fungerar idag med SITHS-kort (Net-ID), TEID-kort (Försvaret) och MyEID (Aventra), 

vilka alla är (kan göras till) bärare av de privata nycklar som krävs för att dekryptera 

mottagna filer. 

5.3 Offentliga lösningar 

De offentliga lösningarna som finns idag är ofta inriktade på att lösa specifika behov och 

delbehov, t.ex. att kryptera dataöverföring generellt (SGSI), eller att uppfylla vissa specifika 

behov för olika delar i t.ex. vården. 

Den enda mer generella offentliga tjänsten för säker digital meddelandehantering är Mina 

Meddelanden som möjliggör enkelriktade meddelanden till privatpersoner och företag. 

Nedanstående redovisning är inte heltäckande utan utgör endast exempel på vad offentliga 

aktörer tillhandahåller idag. 

5.3.1 Mina meddelanden (Skatteverket) 

Mina Meddelanden (MM) tillhandahålls av Skatteverket enligt särskild förordning12 som en 

tjänst för myndigheter (inkl. kommuner och landsting) att skicka elektroniska meddelanden 

”enkelriktat” till privatpersoner och företag. Säkerheten och integritetsskyddet i tjänsten anses 

som mycket god. 

Adressering kan endast göras till person- respektive organisationsnummer. En viss 

underadressering tillåts genom fritextfält. Den mottagande organisationen kan använda 

                                                      

 

12 (SFS 2003:770) Förordning om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte 
 5 § En myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda 

ska tillhandahållas av Skatteverket. 
 Till infrastrukturen ska förutom de avsändande myndigheterna anslutas dels enskilda som begärt att få ta del 

av försändelser från myndigheter på elektronisk väg, dels tillhandahållare av elektroniska 
postbefordringstjänster och elektroniska brevlådor. Till infrastrukturen får även kommunala myndigheter 
anslutas. 

 Skatteverket får föra register över dem som anslutit sig till infrastrukturen. 
Personuppgifterna i registret får behandlas dels för att föra en aktuell förteckning över sådana enskilda som 
anges i andra stycket, dels för att expediera försändelser från myndigheter på elektronisk väg. 

 Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för inrättande och drift av infrastrukturen (SFS 2013:784 
Förordning om ändring i förordning 2003:770). 
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informationen i fritextfältet för eventuell vidarebefordran av meddelandet internt. Personer 

som anmält sig till tjänsten Mina Meddelanden registreras i ett Förmedlingsadressregister. 

I tjänsterna från Skatteverket ingår tjänsten Min Myndighetspost som är statens digitala 

brevlåda för privatpersoner och företag. Den avsändande myndigheten använder en (egen 

eller upphandlad) kanalväxel och förmedlingstjänst som möjliggör distribution till den 

brevlåda mottagaren har valt (Min Myndighetspost eller en privat brevlådeoperatör, f.n. finns 

alternativen Kivra och DigiMail ). Företag kan i dagsläget endast använda Min 

Myndighetspost. 

Firmatecknare och privatpersoner kan ge annan person fullmakt att läsa meddelanden. 

Det huvudsakliga motivet till att införa tjänsten MM har varit att etablera en digital kanal som 

ersättning för vanliga brev. Brevlådeoperatören bygger upp ett register med epost och 

mobilnummer för att kunna notifiera mottagaren via mobiltelefon och/eller SMS att ett 

meddelande inkommit. Meddelanden från myndigheter som skickas till mottagare i MM 

räknas inte som inkommen handling till Skatteverket. 

MM kräver inloggning med e-legitimation (BankID eller Telia e-legitimation). 

För avsändande myndigheter har det lanserats en ”plug-in” till Microsoft Outlook (v 10) som 

kan underlätta för myndigheten att skicka meddelanden till MM. 

I dagsläget finns ingen möjlighet att svara på meddelanden i MM13. Man har vid olika 

tillfällen påtalat behovet av förordningsändring för att möjliggöra: 

 Dubbelriktad kommunikation (att svara på meddelanden till avsändande myndighet), 

 ”Skicka till myndighet” (myndigheter tillåts idag inte ansluta som mottagare) 

 Möjlighet för privata avsändare för landstings- och kommunal verksamhet att ansluta. 

I nuläget saknas rättsligt stöd för på så sätt utöka funktionaliteten och användbarheten i MM, 

och enligt uppgift så finns det idag inga planer på Skatteverket att lyfta frågan om en 

förordningsändring.  

SKL påtalade behoven ovan i ytterligare en hemställan till regeringen 2015. 

5.3.2 Intygtjänsten14 och Webcert15 

Inera har på uppdrag av landstingen utvecklat en lagringstjänst (Intygstjänsten) och 

meddelandetjänst (Webcert) för lagring och överföring av sjukintyg från läkare till 

Försäkringskassan. Tjänsten Webcert tillhandahåller ett strukturerat sätt att elektroniskt 

skicka läkarintyg (än så länge endast FK7263) till Försäkringskassan (på sikt även andra 

mottagare) samt en fråga/svars-funktion. 

Webcert Fråga/Svar är en fristående webbapplikation där Försäkringskassan och läkaren kan 

ställa kompletterande frågor till varandra i ett specifikt patientärende. Läkaren skriver dock 

inte medicinsk information direkt i fråga-svarsfunktionen utan läkaren ska alltid uppdatera 

                                                      

 

13 Den enda möjlighet till dialog som ges i MM är att avsändaren kan tillhandahålla en länk i sitt meddelande 
som leder till en myndighetstjänst där dialog kan upprättas. Det är därmed inte möjligt för t.ex. en 
privatperson att initiera ett överklagande på ett beslut direkt i MM. 

14 http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/lakarintyg/Inforandestod/Intygstjansten/ 
15 http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/lakarintyg/Inforandestod/Webcert/ 
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medicinsk information i läkarintyget. Då ett journalsystem ej hanterar denna funktionalitet 

kan Webcert användas genom ett uthopp från journalsystemet. 

Läkarintyget skickas krypterat i ett slutet system som uppfyller de krav som ställs på säkerhet 

och sekretess för elektronisk överföring av information. Det innebär att ingen annan än 

läkaren och Försäkringskassan kan se patientens intyg. 

Det har under en längre tid förts diskussioner om huruvida den infrastruktur som Webcert 

använder också skulle kunna utgöra infrastruktur för en mer generell meddelandetjänst som 

uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess. En rapport16 kring detta har genomförts av 

Inera, inkluderat ett förslag på projektgenomförande. 

5.3.3 Kommun- och landstingsdrivna initiativ 

Det har under den senaste 10-årsperioden tagits en mängs initiativ till utredningar och 

försöksverksamheter för att hitta alternativ till fax och andra lösningar, ofta inom ramen för 

en länsbaserad samverkan mellan kommuner och landsting. 

Lösningar finns införda och fungerande idag, men då ofta med mer avgränsade 

användningsområden, t.ex. samordnad vårdplanering. De system som införts är ofta 

marknadslösningar, t.ex. Meddix, Cosmic Link, Prator med flera, men också regionalt 

utvecklade lösningar finns, t.ex. KLARA SVPL (samordnad vårdplanering i Västra 

Götaland). 

Det finns vissa förväntningar på att dessa system ska kunna utvecklas mot en mer generell 

lösning för säker digital meddelandehantering, men ännu har inga sådana versioner av 

systemen sett dagens ljus. 

Många initiativ har tagits lokalt/regionalt, med utgångspunkt i möjligheterna att utnyttja 

befintliga epostsystem. Idéerna har ofta inbegripit att använda SITHS för kryptering av 

meddelanden och autentisering av avsändare och mottagare, samt HSA för 

adresseringsändamål (att hitta vårdenheter och personer). Region Skåne är enligt uppgift en 

av de regioner/landsting som öppnat för att använda denna teknik. 

Ett intressant exempel är här VGR som avser att införa kryptering inom regionen, baserat på 

just HSA, SITHS och Outlook/Exchange. Särskilt intressant är att man också analyserat 

behovet av rutiner för hantering av skickade och mottagna meddelanden. Man har t.ex. 

konstaterat att det krävs lagring av meddelanden i klartext utanför epostsystemet, då 

krypterade meddelandens innehåll kan gå förlorade i de fall certifikat som använts vid 

krypteringen går förlorade eller löper ut. 

6 Juridiska och infrastrukturella förutsättningar för 

utveckling av en gemensam lösning 

De legala förutsättningarna för användning av IT-lösningar visar inom vilka ramar man måste 

hålla sig inom när det gäller behandling av personuppgifter. Lagstiftningen är under 

förändring men det finns inget som tyder på att kraven på skydd av integritetskänsliga 

personuppgifter kommer att minska. 

                                                      

 

16 ”Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax” (2015-04-28, Rolf Åström, Inera) 
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Såväl i Sverige som i övriga Europa finns många initiativ som syftar till att skapa 

gränsöverbryggande funktioner för att underlätta för informationsutbyte, utan att ge avkall på 

lagarnas krav. Det gäller allt från e-legitimationer till standarder för informationsutbyte och 

gemensam arkitektur och infrastruktur. 

Detta kapitel avhandlar översiktligt dels legala förutsättningar för informationsöverföring av 

känsliga uppgifter, dels vilka infrastrukturella resurser som finns idag eller är på väg att 

införas. 

Sammantaget kan delar av de infrastrukturella resurserna som avhandlas komma utgöra 

värdefulla delar i en gemensam lösning för säker digital meddelandehantering mellan 

myndigheter, och utgöra grund för diskussioner kring arkitektur och infrastruktur som 

behöver utvecklas.  

6.1 Juridiska förutsättningar 

6.1.1 E-post är allmän handling 

E-post som kommer in till en myndighet ska betraktas som inkommen allmän handling och e-

post som myndigheten själv skickar blir också allmän handling. Om meddelandet är krypterat 

eller inte förändrar inte detta. Användning av kryptering som metod att skydda information 

mot obehörig insyn undantar inte myndigheten från skyldigheten att diarieföra.  

Allmänna handlingar ska kunna återsökas och spåras. Detta ställer särskilda krav på regler 

och rutiner när det gäller hantering av krypterade meddelanden.  

6.1.2 Svensk lagstiftning idag 

Svensk lagstiftning påverkas och förändras av utvecklingen inom EU (se avsnitt EU). 

De idag gällande lagarnas och förordningarnas konsekvenser för möjligheterna att förmedla 

integritetskänsliga personuppgifter via olika meddelandehanteringssystem sammanfattas bra i 

följande uttalande från Datainspektionen: 

Datainspektionen har på en fråga om känsliga uppgifter inom socialtjänsten får skickas med 

e-post. Nedan visas några utdrag från svaret17 där man bland annat hänvisar till ett 

tillsynsbeslut [Dnr 1082-2006]: 

”…  

Känsliga uppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen får endast lämnas ut via öppna nät till 

identifierade användare vars identitet är säkerställd med en teknisk funktion som kryptering, 

engångslösenord eller motsvarande. Känsliga personuppgifter ska dessutom vid överföring via 

öppet nät, till exempel Internet, förses med krypteringsskydd. 

... 

Vid bedömning av hur pass känsliga uppgifterna hos socialtjänsten är ska särskilt beaktas om 

personuppgifterna definieras som känsliga i personuppgiftslagen, om de omfattas av 

tystnadsplikt eller sekretess enligt sekretesslagen (1980:l00) eller annan lagstiftning samt om de 

                                                      

 

17 Se hela svaret: http://www.datainspektionen.se/personuppgiftsombud/samradsyttranden/kansliga-uppgifter-
via-e-post/ 
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är att anse som ömtåliga enligt lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 

(2001:454). 

Datainspektionen är av uppfattningen att det ska finnas ett behörighetskontrollsystem när 

känsliga personuppgifter behandlas. Detta för att se till att endast de som behöver åtkomst till 

uppgifterna för sitt arbete kan ta del av dem. …. För att i efterhand kunna kontrollera vem som 

när tagit del av vilka uppgifter ska det också finnas en behandlingshistorik (logg). För att loggen 

ska uppfylla sitt syfte måste inloggningsuppgifter vara personliga. …. Möjligheten att 

vidarebefordra e-postmeddelanden gör det också svårt för den personuppgiftsansvarige att 

uppfylla de krav som ställs utan att vidta särskilda åtgärder.” 

6.1.3 EU 

Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag ”EU data protection reform” i januari 2012. 

Efter slutgiltiga förhandlingar i så kallade trepartsmöten slöts den 15:e december 2015 en 

överenskommelse med Europaparlamentet och rådet att genomdriva reformen, med mål att de 

nya reglerna ska börja gälla från 2018. 

Reformen består av två instrument: 

En EU-förordning, General Data Protection Regulation, gör det möjligt för människor att 

bättre kontrollera sina personuppgifter. Samtidigt gör moderniserade och enhetliga regler det 

möjligt för företagen att få ut det mesta av den digitala inre marknaden genom att minska 

byråkratin och dra nytta av ett förstärkt förtroende hos konsumenterna. 

Ett EU-direktiv, Data Protection Directive, för polisen och den straffrättsliga sektorn 

kommer att se till att uppgifter om offer, vittnen och misstänkta brott, kan skyddas i samband 

med brottsutredningar eller en brottsbekämpande åtgärder. Samtidigt kommer harmoniserade 

lagar att underlätta det gränsöverskridande samarbetet mellan polis eller åklagare för att 

bekämpa brottslighet och terrorism på ett effektivare sätt i hela Europa. 

Förändringarnas påverkan på Sverige: 

EU-förordningen kommer att gälla som lag direkt för samtliga medlemsstater, och när den 

träder i kraft kommer den att ersätta PuL i Sverige. 

Samtidigt medges vissa nationella särregler. Det kan därmed finnas utrymme för nationella 

regler för hur myndigheter får behandla personuppgifter, och i Sverige arbetas det nu på ett 

förslag till en särskild myndighetsdatalag. 

Medlemsländernas dataskyddsmyndigheter (Datainspektionen i Sverige) kommer att arbeta 

närmare tillsammans i framtiden, och för Sverige handlar det om förändrade uppgifter för 

Datainspektionen. Myndigheten ska t.ex. utreda förhandskontroller som rör riskfylld 

behandling av personuppgifter. DI ska kunna utdöma en ”administrativ sanktionsavgift” i 

form av böter på upp till en miljon Euro, om ett företag t.ex. hanterar personuppgifter utan 

lagligt stöd, inte anmäler säkerhetsincidenter eller inte skyddar personuppgifter med lämpliga 

säkerhetsåtgärder. 

En tidig bedömning av vilka konsekvenser det nya regelverket kommer att ge visar att det 

sannolikt inte kommer att medföra någon lättnad eller minskning när det gäller krav på 

säkerhet och skydd vid kommunikation av känsliga personuppgifter.  
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6.2 IT-infrastrukturella förutsättningar 

IT-infrastruktur tillhandahålls idag av såväl privata företag som offentliga organisationer. Det 

kan röra sig om publika nätverk för datatrafik, men också om andra generella tjänster som är 

tillgängliga för hela eller delar av samhället. Det som kännetecknar en god infrastruktur är att 

den skapar förutsättningar för utveckling av nyttotjänster som svårligen låtit sig utvecklas 

utan tillgången till infrastrukturen. 

De delar av IT-infrastrukturen som är av betydelse för förmågan att skapa säker digital 

meddelandehantering är allt från nätverk, elektroniska certifikat och katalogtjänster till 

användning av internationella standarder och regelverk. 

6.2.1 e-legitimationer godkända enligt Svensk e-legitimation 

E-legitimationsnämnden är en myndighet som arbetar under regeringen, 

Näringsdepartementets enhet för e-förvaltning, med att ta fram en infrastruktur för e-

legitimationer. 

E-legitimationsnämnden erbjuder statliga myndigheter, kommuner och landsting att, i 

enlighet med lagen om offentlig upphandling, upphandla kvalitetsgranskade e-legitimationer. 

Den centrala upphandlingen medför även en ständig vidareutveckling av e-legitimationer 

eftersom nya e-legitimationer kan anslutas löpande utan att myndigheten behöver göra något. 

En godkänd svensk e-legitimation används för att legitimera privatpersoner (ej 

tjänstecertifikat). Dessa kan sedan använda sina legitimationer för att logga in i myndigheters 

(webb-baserade) e-tjänster18. 

Användningen av dessa e-legitimationer är förenade med en användningsbaserad kostnad för 

de organisationer som godkänner inloggning till egna e-tjänster med svensk e-legitimation.  

6.2.2 SHS – spridnings- och hämtningssystem 

SHS är en standard och ett regelverk hur myndigheter och organisationer på ett säkert sätt kan 

kommunicera med varandra. Både asynkront (filöverföring) och synkront (fråga/svar). SHS 

togs fram på initiativ av Svenska myndigheter och förvaltas av Kammarkollegiet, men det är 

inte bara myndigheter som använder SHS idag. 

Specifikationen för SHS definierar vilka tekniska standarder som skall användas, samt ett för 

alla parter överenskommet sätt och regelverk.  Ingen ”ny” teknik har tagits fram för SHS, 

utan etablerade standarder med brett leverantörsstöd som exempelvis http/SSL, SOAP 1.1, 

LDAP, MIME, WSDL 1.1 används i SHS.   

SHS erbjuder en meddelandeorienterad tjänstearkitektur och utgör en grundsten i 

infrastrukturen att nå en sammanhållen förvaltning och möjlighet att utveckla 

eförvaltningens e-tjänster. 

SHS är inte proprietär utan SHS är öppen för alla att använda. 

                                                      

 

18 Företag, privata utförare, friskolor får inte använda offentlig svensk e-legitimations federation. 
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6.2.3 Swedish Government Secure Intranet SGSI19  (MSB) 

SGSI är ett säkert nätverk där all kommunikation är krypterad, vilket uppfyller en del av 

kraven för säker digital meddelandehantering. SGSI är idag den godkända lösningen för 

svenska myndigheter att kommunicera med myndigheter i Europa, genom en koppling mot 

EU:s nät sTESTA. 

De höga kraven och kostnaderna för att ansluta sig till SGSI har medfört att endast cirka 22 

myndigheter är anslutna, och det är oklart om kommuner och landsting har rätt att ansluta. 

SGSI är alltså en nättjänst som enligt uppgift från MSB gör det möjligt att skicka skyddad 

epost och ha skyddade videokonferenser. SGSI tillhandahåller däremot inga specifika tjänster 

för dessa ändamål, utan det är upp till varje myndighet att implementera sådana. 

På MSB:s hemsida beskrivs SGSI: 

”Swedish Government Secure Intranet (SGSI) är ett intranät, skiljt från internet, för säker och 

krypterad kommunikation mellan myndigheter i Sverige och i Europa. Nätet är utformat för att 

klara höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. 

Med SGSI får man åtkomst till andra anslutna myndigheters databaser, kan skicka skyddad e-

post och ha skyddade videokonferenser. 

Myndigheter som vill kommunicera med EU-administrationen eller med en annan medlemsstat 

genom EU:s säkerhetsskyddade kommunikationsnät sTESTA måste vara anslutna till SGSI. 

SGSI är Sveriges enda nätverk med koppling till sTESTA och uppfyller EU-rådets och EU-

kommissionens föreskrifter för hantering av information. 

För att få ansluta sig till SGSI ställs höga krav på IT-säkerheten. Syftet är att skapa tillit och 

förtroende mellan de myndigheter som utbyter skyddsvärd information.” 

6.2.4 Infrastruktur inom vården 

Vården, som idag berör verksamheter i allt från staten till kommun och landsting/regioner 

samt privata utförare, har utvecklat och infört en hel del gemensam infrastruktur och 

gemensamma tjänster. 

De organisationer som bedriver skattefinansierad hälso- och sjukvård i Sverige 

(landsting/regioner, kommuner och privata utförare) är samtliga anslutna till SITHS20 för 

utgivning av tjänstecertifikat och HSA21 för adressering och behörighetsstyrning. Det finns ett 

gemensamt nätverk (Sjunet) som ger högre SLA än Internet men som är klassat som ett 

”öppet nät”22 

När det kommer till interoperabilitet inom vården har man byggt ett antal tjänster (förutom 

SITHS, HSA och Sjunet) som skapar en hög tillförlitlighet mellan organisationerna. Viktiga 

komponenter är 

                                                      

 

19 https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/SGSI---Swedish-Government-Secure-Intranet-/ 
20 SITHS = Säker IT i Hälso- och Sjukvården, de tjänstecertifikat som ges ut av organisationerna till den egna 

personalen 
21 HSA = Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, katalogtjänst med bland annat uppgifter om organisationer, 

anställda och deras behörigheter inom hälso- och sjukvården 
22 DI:s definition är att det är ett öppet nät om mer än en personuppgiftsansvarig finns anslutet på nätet. 
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 Säkerhetstjänsterna (möjliggör identitetskontroller m.h.a. SITHS och 

behörighetskontroller m.h.a. HSA), 

 Tjänsteplattformen (”tjänsteväxel” som möjliggör informationsutbyte direkt mellan 

olika IT-stöd, t.ex. journalsystem), 

 RIV-TA (Tjänstekontrakt som beskriver standardiserad information för utbyte mellan 

parterna). 

6.2.5 Electronic identification and trust services (eIDAS) 

EU-kommissionen avser att leverera ett regelverk i samband med elektronisk identifiering 

och tillitstjänster. 

eIDAS-förordningen syftar till att öka användarvänlighet, tillit och förtroende för den digitala 

världen, och samtidigt hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen, främja innovation och 

stimulera konkurrens. 

Målet är att öka tillförlitligheten till och bekvämligheten med säkra och sömlösa 

gränsöverskridande elektroniska transaktioner genom att främja en utbredd användning och 

spridning av elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS tjänster). 

6.2.6 eDelivery 

eDelivery är en beteckning för system för utbyte av elektroniska dokument mellan länder. 

Tanken är att nationella gateways förbinds med varandra för att alla ska kunna nå alla. 

eDelivery har inga ”tjänster” utan bygger på överenskommelser att utbyta information enligt 

standardiserade protokoll.  

OpenPEPPOL avser att använda eDelivery för förmedling av dokument (se nedan). 

Följande bild visar översiktligt hur eDelivey ämnar fungera: 

 

 

Figur 1: eDelivery 
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6.2.7 PEPPOL/OpenPEPPOL23 

PEPPOL24 möjliggör för handelspartners att kunna utbyta standardiserade elektroniska 

dokument över PEPPOL-nätverket. PEPPOL är inte en eHandels-plattform utan ger en 

uppsättning tekniska specifikationer som kan implementeras i befintliga eHandels-lösningar 

och tjänster för att göra dem driftskompatibla i hela Europa. 

PEPPOL bygger på tre viktiga pelare: 

1. Nätverket (PEPPOL Transport Infrastructure) 

2. Dokumentspecifikationer (PEPPOL Business Interoperability Specifications -BIS) 

3. Den rättsliga ram som definierar styrning av nätet (PEPPOL Transport Infrastructure 

Agreements). 

PEPPOL underlättar processen före och efter tilldelningsbeslut i upphandling med 

standardiserade komponenter genom att fokusera på de mest komplexa eHandels-elementen 

(gulmarkerade i bilden nedan): 

 

Figur 2: PEPPOL upphandlingsprocess 

 

The OpenPEPPOL Association är en organisation som verkar för att utveckla digital 

affärskommunikation (Business to Business) vid upphandling av varor och tjänster till 

myndigheter i Europa. I Sverige är Ekonomistyrningsverket medlem i OpenPEPPOL. 

The OpenPEPPOL network kan beskrivas som en gemenskap dit kunder och leverantörer kan 

ansluta sig för att förenkla upphandlingar och sluta avtal. Man harmoniserar affärsprocesserna 

och standardiserar informationsutbytet genom att tillhandahålla mallar för standarddokument 

byggda på en standardiserad informationsstruktur, samt ett nav för informationsutbyte. 

OpenPEPPOL har som ett mål att uppmuntra europeiska myndigheter att fortsätta 

implementera eHandel genom att använda specifikationerna i PEPPOL, och uppmuntra 

utveckling av IT-tjänster som använder PEPPOL-standarder. 

                                                      

 

23 Informationen inhämtad från http://www.peppol.eu 
24 PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online), ett projekt som arbetade med att lösa 

interoperabilitetsproblem vid elektronisk handel. 
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Grunden i informationsutbytet är ett antal affärsdokument (PEPPOL BIS). För att parter ska 

kunna hitta varandra och utbyta dokument är två katalogtjänster grundläggande; SML 

(adresseringsfunktion) och SMP (anger vilka dokumenttyper som kan hanteras). Ett antal 

specifika protokoll (AS2/AS4) används för överföring av dokument. 

Följande bild visar översiktligt hur OpenPEPPOL fungerar: 

 

 

Figur 3: OpenPEPPOL 

7 Åtgärder som kan skapa förutsättningar för en 

gemensam lösning 

Det tycks finnas en allmän insikt i att enskilda myndigheter inte självständigt kan införa IT-

stöd som löser alla problem med att utbyta meddelanden säkert med andra myndigheter. I 

bästa fall kan ”bilaterala överenskommelser” mellan myndigheter/grupper av myndigheter 

lösa problemen för specifika verksamheter/situationer. 

Uppdraget att, som det står i bakgrundsbeskrivningen till detta uppdrag, ”hitta en gemensam 

digital kommunikationskanal som kan användas för säker meddelandehantering mellan 

kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter” innebär inte nödvändigtvis att man 

behöver utveckla eller upphandla en ”helt ny” lösning. 

Man bör snarare försöka hitta vägar för att utnyttja befintlig infrastruktur och befintliga 

lösningar, och klarlägga vad som fattas för att dessa komponenter skulle kunna bidra till ett 

system där ”alla kan nå alla”. 

Nedanstående avsnitt beskriver övergripande utvecklingsmässiga förutsättningar på några 

områden som i ett kommande arbete bör analyseras djupare för att hitta vägarna till en 

framtida gemensam lösning. 
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7.1 Samverkan mellan myndigheterna 

Myndigheterna i Sverige idag har endast begränsad erfarenhet av stöd för säker digital 

meddelandehantering. De grundläggande skälen att vilja göra något gemensamt är insikten 

om att dagens metoder innebär betydande säkerhetsbrister och tung administration. 

Behoven uppfattas vara mycket omfattande, vilket också genomförd enkät pekar på, och man 

efterfrågar råd och stöd för att komma vidare. 

I en generell lösning efterfrågas samverkan kring gemensamma åtaganden och någon form av 

nationellt ansvar för nödvändiga (infrastrukturella) funktioner. 

7.2 En gemensam infrastruktur 

Möjligheterna att bygga en generell och gemensam (offentlig) lösning för säker digital 

meddelandehantering, eller att få olika (marknads-)lösningar att fungera ihop är förbundet 

med stora utmaningar. Det är särskilt avsaknaden av två viktiga infrastrukturella komponenter 

som bromsar utvecklingen: 

1. Det finns ingen gemensam adresskatalog över svenska myndigheter och deras 

verksamheter, som skulle kunna utnyttjas av alla för att hitta rätt mottagare för specifika 

ärenden. Detta leder till att avsändande myndigheter måste upprätthålla egna kataloger 

över andra myndigheters adresser till funktioner och rollinnehavare. 

2. Det finns ingen gemensamt accepterad, tillförlitlig PKI-struktur för samtliga svenska 

myndigheter, som skulle kunna användas för att kryptera meddelanden och säkerställa att 

endast rätt mottagare kan läsa den integritetskänsliga informationen i meddelandena, 

och/eller signera skickade meddelanden. Detta leder till att kravet på stark autentisering 

av mottagarna måste säkerställas av den avsändande myndigheten, och signering 

försvåras/omöjliggörs. En gemensam tillförlitlig PKI-struktur skulle möjliggöra 

kryptering av meddelanden så att de faktiskt kan skickas över öppna nät utan att riskera 

att röjas innehållsmässigt, samt att både avsändare och mottagare blir säkert 

autentiserade. 

Avsändande myndigheter skulle med en gemensam adresskatalog med en tydligt definierad 

underadressering till myndigheternas olika verksamheter (funktioner), direkt kunna hitta rätt 

mottagare för olika ärenden, utan att behöva känna till olika personliga rollinnehavares 

adresser. En sådan ”reform” kan stärka ärendekedjan kraftigt och minska löptider för 

ärenden. 

Det är viktigt att påpeka att det inte nödvändigtvis måste finnas en enskild part som tilldelas 

uppgiften att upprätthålla tillförlitligheten till en gemensam infrastruktur. Det kan till och 

med vara mer lämpligt att fördela ansvaret inom s.k. federationer, där var och en ingående 

medlem i federationen har ett eget ansvar för t.ex. utgivning av egna elektroniska certifikat 

och egna kataloguppgifter. 

Ansvaret för styrning, ledning och administration av en federation måste däremot vara 

mycket tydligt och tilldelas en utsedd myndighet. 

7.3 Möjliggör integration av organisationens egna system 

Om det är möjligt bör man, för att inte kräva skilda system för meddelanden med och utan 

krav på insynsskydd, utveckla en gemensam arkitektur som möjliggör användning av 

myndigheternas ”normala” meddelandehanteringssystem (”den vanliga e-posten”), men också 
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skapa möjligheter till integration med verksamhetssystem, vilket sannolikt skulle underlätta 

vid hantering av meddelanden. 

7.4 Organisatoriska och andra förutsättningar för införande av 

Säker digital meddelandehantering 

Även om de infrastrukturella komponenter som nämnts ovan verkligen kommer på plats, 

krävs ytterligare åtgärder för ett fungerande och tillförlitligt system, nämligen att 

myndigheterna börjar använda dessa resurser för att på ett mer strukturerat sätt än idag 

hantera meddelandeflödena. 

7.4.1 Gemensam policy för säker meddelandehantering 

Tillförlitlighet kräver tillit mellan myndigheterna, vilket normalt manifesteras i någon form 

av gemensamt överenskommen policy. En policy för säker meddelandehantering mellan 

myndigheter bör stipulera regler för allt från utgivning av elektroniska tjänstecertifikat och 

behörighetstilldelning, till upprätthållande av administrativa funktioner för hantering av 

inkomna meddelanden. 

7.4.2 Mottagningsfunktioner 

En hög tillit till gemensamma ärendeflöden kräver att alla myndigheter organiserar en 

mottagning som inte är knuten till enskilda medarbetare. Någon form av ”ärendebrevlådor” 

behöver finnas, och dessa måste ständigt bemannas för att kunna ta hand om inkomna 

meddelanden. Avsaknaden av ärendebrevlådor medför att meddelanden måste adresseras till 

organisationen (den juridiska personen25) och den allmänna funktionen för hantering av 

inkommande handlingar (diariet).  

För att den mottagande myndigheten ska kunna ta emot krypterade meddelanden krävs att 

man öppet tillhandahåller sin egen publika krypteringsnyckel, vilket avsändaren använder för 

sin kryptering. För att kunna tyda krypterade meddelanden måste sedan den mottagande 

organisationens ha (en eller flera) betrodda administratör(er) med tillgång till den privata 

krypteringsnyckeln för att kunna läsa och spara inkomna meddelanden. 

Detta innebär sannolikt för de flesta organisationer att nya roller måste etableras och 

upprätthållas. Hur detta ska ske kommer man lämpligen överens inom ramen för den i avsnitt 

7.4.1 beskrivna gemensamma policyn. 

7.4.3 Förteckningsskyldighet och arkivering 

Mottagna krypterade meddelanden måste tas om hand av den mottagande myndigheten. Då 

krypteringen endast avser att skydda meddelandet från insyn under transporten till 

mottagaren, så upphör i allmänhet behovet av kryptering efter mottagandet. Men om 

krypteringsskyddet behålls för längre tid framåt riskerar utgångna eller förlorade certifikat att 

informationen går förlorad. 

                                                      

 

25 Här kan man notera den komplexitet som blir följden av att en kommun består av flera juridiska personer 
(nämnderna). 
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Myndigheten måste därför säkerställa dels att förteckningsskyldigheten upprätthålls och att 

informationen kan bevaras läsbar för framtiden, på samma sätt som för alla allmänna 

handlingar. 

7.5 Den privata marknaden 

En väl fungerande konkurrensutsatt marknad förväntas kunna tillhandahålla de mest 

innovativa lösningarna för enskilda myndigheter och deras verksamheter. Jämfört med 

egenutveckling undviker man egna kostsamma investeringar och i förlängningen ett 

förvaltningsansvar. 

Det finns en god kompetens på den privata marknaden idag, som mycket väl kan 

tillhandahålla tekniska lösningar som kan vara en del i en gemensam lösning. 

Siktet mot en framtida gemensam lösning bör därför vara inställt på att öppna upp för 

konkurrens genom att erbjuda anslutning till en gemensam arkitektur och infrastruktur (t.ex. 

en federativ katalogtjänst och PKI-struktur). 

En harmonisering av regelverken i Europa bör gynna utvecklingen av en gemensam 

europeisk arkitektur, och därmed utveckla konkurrensen på den svenska marknaden genom 

att allt fler leverantörer kan etablera sig här. 

7.6 Egenutvecklade lösningar 

Egenutvecklade lösningar är möjliga (och till delar redan etablerade) i de organisationer som 

har tillgång till en (sektors)gemensam infrastruktur. Dessa förutsättningar bör utnyttjas redan 

idag, innan en nationellt gemensam infrastruktur och gemensamma tillitsöverenskommelser 

finns på plats, för att snabbt tillhandahålla nytta för verksamheterna. 

För att minska risken för felaktiga satsningar och förhindra inlåsningseffekter bör målbilden i 

en myndighetsgemensam arkitektur fastställas så snart som möjligt. 

7.7 Ansvar för finansiering och förvaltning 

En hållbar gemensam lösning förutsätter en hållbar finansiering och förvaltning över tiden. I 

detta ligger förstås hur ansvaret för det gemensamma ska organiseras, men kanske viktigast är 

hur det ska finansieras, initialt och över tid. 

Idag finns inga givna svar på dessa frågor vilket pekar på vikten av att gemensamt utreda och 

komma med förslag i ett tidigt skede i ett framtida arbete. 

7.8 Upphandling och kravställning 

Kraven på upphandlande myndigheter att följa LOU och de utmaningar det innebär att ställa 

krav på följsamhet till en gemensam arkitektur, är en tung uppgift att klara för de många 

(särskilt små) myndigheter. 

Kravspecifikationerna bör i dessa delar utvecklas i ett myndighetsgemensamt arbete och 

ansvaret för förvaltning och utveckling bör läggas på en gemensam myndighet eller 

intresseorganisation. 

För att ytterligare förenkla upphandling bör man sikta på att de grundläggande kraven för att 

passa in i den gemensamma arkitekturen säkerställs genom certifiering, där myndigheterna 
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gemensamt upphandlar/godkänner testinstitut som på uppdrag av leverantörerna själva kan 

erbjuda en certifieringstjänst. 

8 Slutsatser och rekommendationer 

Behovet av säker digital meddelandehantering mellan myndigheterna i Sverige är stort, både 

när det gäller att kunna effektivisera verksamheterna och att kunna upprätthålla 

integritetsskyddet för enskilda personer. Tillförlitliga system påverkar också starkt 

möjligheterna för att hålla korta ledtider i ärenden och att förhindra att behandlingskedjor 

(processer) bryts (inget får ”falla mellan stolarna”). 

Dessa rekommendationer riktas till SKLs medlemmar; kommuner, landsting och regioner. 

8.1 Utveckla ”business case” 

Lösningar som förenklar meddelandehanteringen, minskar resursbehovet, ökar säkerheten i 

hanteringen av integritetskänsliga personuppgifter och minskar risken för avbrott i 

ärendekedjorna är välkomna. 

De i enkäten redovisade ”fallen” visar på den stora spridningen av situationer där säker digital 

meddelandehantering behövs. Även om flera situationer kan (och bör) lösas med 

strukturerade gemensamma lösningar för informationsutbyte (som t.ex. NPÖ, WebCert etc.) 

pekar denna utredning på ett stort behov av en generell, tillförlitlig och 

organisationsövergripande lösning, där man kan ”garantera” att alla kan kommunicera med 

alla, oavsett situation. 

Att hitta en gemensam lösning kan tyckas vara väl motiverat enbart utifrån de brister i 

säkerheten som finns i idag. Det finns dock all anledning att, när man diskuterar nödvändiga 

gemensamma insatser, tidigt se över de ekonomiska förutsättningarna för en långsiktig 

hållbar lösning. Här bör man t.ex. kartlägga betalningsviljan hos myndigheterna. Vill man 

vara med och långsiktigt finansiera gemensamma funktioner? 

Preliminära kalkyler utifrån enkätresultatet pekar att tillgången till en generell lösning för 

säker digital meddelandehantering skulle, om det möjliggjorde för organisationerna att 

reducera tiden för hanteringen av ett meddelande med 50 %, spara arbetstid motsvarande 

uppemot 150 miljoner kronor per år totalt för kommuner och landsting/regioner. 

Resultatet från enkäten visar därmed på att den potential som finns i att ge tillgång till ett 

gemensamt generellt system för säker digital meddelandehantering, gott och väl skulle kunna 

motivera en årlig driftkostnad i paritet med, eller över andra nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ 

och Pascal, endast utifrån ren arbetstidsbesparing. 

8.2 Utveckling på kort sikt 

Rekommendationerna på kort sikt är: 

1. Att samtliga medlemmar ser över egna regler och rutiner för hantering av meddelanden 

med integritetskänslig information mellan den egna organisationen och andra 

myndigheter.  

2. Att varje kommun, landsting och region använder de befintliga lösningar för säker 

meddelandehantering som finns, eller ansluter sig till dessa: 
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a. Lösningar för meddelandeutbyte som är integrerade i redan etablerade 

verksamhetssystem, 

b. Gemensamma lösningar för informationsutbyte, t.ex. inom e-hälsa, NPÖ och 

liknande, 

c. För övriga typer av meddelanden använda sig av lösningar för säker 

meddelandehantering som finns på marknaden, efter en risk- och 

sårbarhetsanalys inom varje organisation.   

3. Att SKL i samverkan med staten initierar utredning om gemensamma krav på lösningar 

för att undersöka möjligheterna för en myndighetsgemensam arkitektur (EU-anpassad) 

samt etablera och förvalta den infrastruktur som behövs; en gemensam katalog över 

myndigheter och privata utförare med möjligheter till underadressering 

(ärendebrevlådor), samt ett gemensamt regelverk för tillförlitlighet som beskriver 

respektive organisations åtaganden för att kunna delta i en gemenskap för säker digital 

meddelandehantering, 

4. Hälso- och sjukvårdsverksamhet inom landsting har ett särskilt stort behov av att utbyta 

meddelanden med socialtjänst och skola. Därför bör SKL utreda förutsättningarna för 

informationsutbyte för dessa kommunala sektorer.  Utredningen behöver samordnas med 

pågående regionala initiativ.  

 

Denna rapport visar på stora behov av att snabbt göra något för att öka myndigheternas 

förutsättningar att använda säkra metoder för överföring av meddelanden med 

integritetskänslig information. 

Oavsett hur en framtida gemensam lösning kan komma att utformas, finns det anledning för 

varje enskild organisation att se över arbetssätt och rutiner, för att på så sätt utveckla en mer 

effektiv och säker hantering av meddelandeutbytet med andra myndigheter. Inte minst bör 

man se över om det redan finns tillgängliga strukturerade lösningar att tillgå, t.ex. NPÖ, som 

kan minska behovet av andra meddelanderutiner26. 

Genom att använda någon av de lösningar som finns tillgängliga på marknaden idag kan varje 

organisation uppnå en säkrare hantering av integritetskänsliga uppgifter än traditionella 

lösningar (t.ex. okrypterad e-post, fax och brev).  Förbättringen kan uppnås även om flera av 

lösningarna för säkra meddelanden på marknaden ännu inte är certifierade eller granskade av 

tillsynsmyndigheter. Varje organisation ansvarar själv för att ta ställning till vilken lösning 

som uppfyller verksamhetens behov bäst. 

8.3 Utveckling på medellång sikt 

Målbilden på medellång sikt är att säker digital meddelandehantering kan börja tillämpas på 

bred front mellan myndigheter i Sverige. SKL ska: 

                                                      

 

26 I en undersökning som nyligen genomförts på uppdrag av Landstinget i Uppsala län ”Kommunikation i 
Uppsala län utan stöd av fax” konstateras just att delar av behoven skulle kunna tillfredsställas med andra 
åtgärder; samtliga kommuner ansluts till NPÖ, användningen av NPÖ inom landstinget utökas, NPÖ utökas 
med fler informationsmängder, införande e-remiss både inom kommunerna och i landstinget, se över rutiner 
vid utskrivningar etc. 
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 Undersöka behovet av utveckling och implementation av en gemensam policy för en 

hög tillit mellan samtliga myndigheter och privata utförare av skattefinansierade 

verksamheter. 

 Ta fram gemensamma krav på IT-stöd för säker meddelandehantering som ska 

fungera inom ramen för de lagar och regelverk som är gemensamma inom EU, med 

målet att i framtiden upphandla certifierade IT-stöd.  

 Verka för en gemensam infrastruktur i Sverige som samordnas med motsvarande 

infrastruktur inom EU.   

8.4 Målbild på längre sikt  

Den gemensamma infrastrukturen, öppen standard och tillitsramverk har etablerats. Säker 

digital meddelandehantering mellan samtliga myndigheter och privata utförare av 

skattefinansierade verksamheter kan erhållas med certifierade marknadslösningar. 

Myndigheter kan utbyta känslig information på ett rättssäkert sätt och verifiera avsändare och 

mottagare. Myndigheternas möjlighet att upprätthålla rättssäkerhet stöds av de tekniska 

lösningarna och väl inarbetade regler och rutiner. 

Infrastruktur och katalogtjänster är anpassade för de lösningar som finns inom EU och anses 

tillförlitliga och kan användas för säker digital meddelandehantering mellan alla myndigheter 

och privata utförare av skattefinansierade verksamheter. 


