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SNUS Remissvar avseende ”E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation” 
(DS 2010:104) 
 
Föreningen SNUS (Swedish Network Users’ Society) har beretts möjlighet att lämna synpunkter 
på förslagen i rubricerade promemoria.  
 
SNUS har flera gånger tidigare kommenterat det arbete som pågått kring e-legitimation och flera 
gånger förordat just federerade lösningar där användarens behov sätts i centrum och flexibiliteten 
maximeras. SNUS ställer sig därför i allt väsentligt positiv till utredningens problembeskrivning 
och förslag.  
 
Utredningen är på många sätt ovanligt detaljerad i sina förslag. Detta gör att den föreslagna 
lösningen bitvis kan framstå som komplex. Det är dock viktigt att betona att den konstruktion 
som beskrivs är beprövad, bygger på etablerade lösningar och förefaller genomtänkt. Den höga 
graden av detaljer ger ett gott underlag just för att bedöma konstruktionens sundhet. 
 
Sammanfattningsvis tillstyrker SNUS utredningens samtliga förslag och anser att promemorian 
utgör en god grund för nämndens vidare arbete. I detta fortsatta arbete vill SNUS betona vikten 
av att de delar av utredningen som skapar flexibilitet för slutanvändare, federationsstrukturen och 
valfrihetssystemet, införs till fullo.  
 
För att maximera nyttan av denna infrastruktur är det även av största vikt att systemet 
transparent för användaren går att använda såväl för myndighetsinloggningar som vid 
identifiering mot den privata sektorn. En e-legitimation som går att använda även för småföretag 
och privatpersoner utan för höga kostnader skulle verka positivt för nätanvändningen och 
möjliggöra nya innovativa tjänster. 
 
SNUS instämmer i utredningens analys att .SE skulle kunna vara en möjlig part för att etablera en 
privat infrastruktur, men anser att det främst är upp till e-legitimationsnämnden att efter 
diskussioner med lämpliga organisationer avgöra vilken lösning som bäst uppnår utredningens 
mål att frambringa en fungerande konkurrensutsatt marknad. 
 

 
 

Stockholm 24 april 2011 
 
 
 
För SNUS, genom styrelsen. 
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Om SNUS 
SNUS är en ideell förening för svenska nätverksanvändare. Vårt syfte är att höja 
nätverkskunskapen i Sverige och därmed vår nationella konkurrenskraft. 
 
SNUS är föreningen för dig som är nätverkstekniker och arbetar med IP-nätverk. Föreningen har 
funnits i många år och är ett forum för tekniskt intresserade personer inom nätverksområdet. Vi 
ska verka för att medlemmarna får del av varandras kunskaper inom ramen för våra olika 
aktiviteter, främst genom arbetsgrupper, seminarier, testrapporter och medlemstidning. Genom 
dessa aktiviteter är SNUS ett forum med verksamhet inriktad på att 
 
• öka förståelsen för nätverksteknik och -användande i Sverige. 
• driva på utvecklingen vad gäller samtrafik och samverkan. 
• testa vad som fungerar i verkligheten sprida kunskap och erfarenheter. 

 
Under SNUS historia sedan 1991 har fokus varit att sprida kunskap om leverantörsoberoende 
kommunikation (TCP/IP). SNUS har starkt bidragit till den tekniska utvecklingen av Internet vi 
har bl.a. initierat Swipnet (Det första kommersiella IP-nätet i Sverige) och medverkat till en 
överenskommelse om samtrafik för elektronisk post (mellan X.400- och Internet-världarna). 
SNUS har genomfört seminarier där intressanta ämnen inom TCP/IP-området tagits upp. SNUS 
är mest känt för att anordna Interoperabilitets-tester. Som bäst kan beskrivas som en avancerad 
provplats inför öppen ridå. Där de deltagande företagen genom hårt arbete och samarbete fått 
insikter och testat utlovade funktioner i praktiken. Testresultaten har presenterats dels direkt på 
plats, dels i detalj i testrapporter som publiceras här i vår Web. Vi har även arbetat med politiker, 
operatörer och övriga intressenter om vikten av fungerande interoperabilitet och samtrafik mellan 
de olika näten. SNUS har medverkat som sakkunniga i regeringens Internetutredning. Varit 
delaktiga i skapandet av den svenska delen av ISOC, Internet Society, som är det internationella 
värdorganet för IETF, Internet Engineering Task Force. SNUS har även varit värdorganisation 
för de svenska internetoperatörernas forum; SOF-gruppen. 
 


