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• Höja säkerheten och stärka tilliten när betrodda tjänster används
• Föreslå åtgärder som ökar en standardiserad användning av betrodda 

tjänster inom offentlig förvaltning

Syftet med utredningen
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• När avancerade respektive kvalificerade elektroniska underskrifter bör 
användas i den offentliga förvaltningen

• Förmågan att kunna validera och bevara elektroniska underskrifter
• Att kunna använda e-legitimation i tjänsten

Utredningens förslag ska särskilt avse
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• Betrodda tjänster är sådana tjänster som används för att skapa, kontrollera, 
validera och bevara elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar, 
elektroniska tidsstämplingar och certifikat samt för att autentisera 
webbplatser och säkra elektroniska leveranser

Vad är betrodda tjänster?
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• De utgör samhällskritisk infrastruktur som är en förutsättning för fortsatt 
utveckling av digital service till privatpersoner och företag 

• De är centrala för att förverkliga EU:s strategi om en digital inre marknad 
med fri rörlighet av varor, tjänster och personer 

• De är en förutsättning för en fungerande verksamhet hos många offentliga 
arbetsgivare

Varför är betrodda tjänster viktiga?
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• Betrodda tjänster och användningen av dem regleras i eIDAS-förordningen*) 

• Formkrav som den offentliga förvaltningen har att förhålla sig till, 
exempelvis om det i ett visst fall krävs en avancerad e-underskrift, finns i 
nationell rätt

Var regleras betrodda tjänster och 

användningen av betrodda tjänster?
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*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster 

för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG



• Ditt bidrag är viktigt för att utredningen ska komma med bra förslag
• Skicka ditt bidrag till philip.levin@regeringskansliet.se
• Leverantörsmöte hålls den 7 maj kl. 13-15 
• Läs mer på http://www.sou.gov.se/betroddatjanster

Lämna ditt bidrag till utredningen 

under våren 2020 
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