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Några frågor om användning Bank-ID på jobbet 

 

SKL förordar utveckling av en e-legitimation för alla 

SKL:s styrelse har i sitt ställningstagande om Digital identitetshantering betonat 

vikten av att staten tar ett övergripande ansvar för att alla privatpersoner kan skaffa sig 

e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram. Det lyfts fram 

att det behövs fler alternativ som komplement till bankernas tjänst Bank-ID. I samma 

ställningstagande belyses vikten av att en infrastruktur tas fram för att hantera e-

legitimation i tjänsten för att säkra flödet av identifikationer mellan organisationer 

men även valet av e-legitimationer.  

Länk: 

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/framjadigitaliseringmedenelegitimatio

nforalla.27692.html 

 

Frågor från arbetsgivare 

SKL får återkommande frågor från arbetsgivare vad som gäller vid införande av 

system för användning av elektronisk legitimation genom Bank-ID, och särskilt då 

mobilt Bank-ID.  

Området med digital identitetshantering och e-legitimation är komplext och det saknas 

för närvarande en övergripande lösning som uppfyller behoven för kommuner och 

regioner. SKL prioriterar arbetet för att få en förändring på området, där bland annat 

behoven av e-legitimation i tjänsten lyfts fram.  

SKL vill här belysa några aspekter av att arbetsgivare begär att personalen ska 

använda Bank-ID eller mobilt Bank-ID i tjänsten.  

Olika former av verksamhet och arbetsuppgifter kräver olika former av arbetsredskap. 

Detta gäller även när det gäller val av lösning för elektronisk legitimering. Därför är 

det viktigt att arbetsgivaren gör en analys av hur detta är tänkt att användas, i vilken 

frekvens och i vilken miljö.  

 

Hur kan arbetsgivare hantera behov av säker inloggning? 

 Arbetsgivares möjligheter att finna reella alternativ till privat e-legitimation är 

i vissa fall begränsade, och arbetsgivaren behöver då göra riskbedömningar 

och överväga olika åtgärder för riskreducering. Utifrån detta kan en 
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bedömning göras för varje verksamhet om det är motiverat att ställa krav på 

arbetstagaren att använda sitt privata Bank-ID för att lösa de arbetsuppgifter 

där det krävs säker inloggning.  

 SKL bedömning är att i verksamheter där inloggning med hög tillitsnivå krävs, 

ska arbetsgivaren göra en analys utifrån arbetsrättsliga och säkerhetsmässiga 

aspekter.  

För analys ur informationssäkerhetsperspektiv finns metodstöd från MSB. 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/Stod-inom-

informationssakerhet/Metodstod-for-informationssakerhet/ 

 Om identifierade risker inte anses vara för stora och det inte finns något annat 

alternativ att tillgå är SKLs bedömning att det utifrån ett arbetsrättsligt 

perspektiv finns möjlighet för arbetsgivare att begära användning av privata 

digital identitetshandling (e-legitimation). 

 Frågan om användning av privat e-legitimation i arbetet kan också hanteras i 

dialog med berörda fackliga organisationer.  

 Inför viktigare förändringar i verksamheten ska arbetsgivaren på sedvanligt 

sätt samverka med de fackliga organisationerna, enligt samverkansavtal eller 

genomföra förhandlingar enligt 11-14 §§ MBL.  

 

Några punkter att tänka på för arbetsgivare 

 När en anställd nyttjar sin privata mobil och sitt mobila Bank-ID i arbetet finns 

en ökad risk för att telefonen försvinner/nyttjas av obehörig och att någon 

annan har hunnit uppfatta koden i samband med arbetets utförande. Sådana 

aspekter bör därför finnas med när riskanalys görs vid införande av krav på 

elektronisk legitimation i jobbet.  

 

 Arbetsgivare bör analysera hur den digitala identitetshandlingen kommer 

användas, i vilken frekvens och i vilken miljö. Såväl ekonomiska, praktiska 

och integritetsrelaterade aspekter bör beaktas vid införandet av sådana system.  

 

 Informationssäkerhet i så väl lösningar som processerna runt omkring måste 

säkerställas av respektive verksamhet. Exempel på detta är vikten av 

strukturerat arbete med behörighetshantering där bland annat gallring av 

behörigheter vid anställningens avslutande blir centralt då Bank-ID tillhör 

medarbetaren och följer med denne vid anställningens slut. Det går att ha olika 

krav för olika befattningar.  

 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/Stod-inom-informationssakerhet/Metodstod-for-informationssakerhet/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/Stod-inom-informationssakerhet/Metodstod-for-informationssakerhet/


 

 2019-04-30   
 

3 (3) 
 

    

   
 

 

 

 Varje verksamhet bör göra riskbedömningar, utvärderingar av alternativ och 

analys för att analysera om det är motiverat att begära att arbetstagaren ska 

använda en privat e-legitimation (som Bank-ID).  

 

 Tjänsten Bank-ID har en begränsning i att den endast levererar till ägarnas 

kunder, det vill säga kunden måste också vara kund i någon av de anslutna 

bankerna. Alla personer får därmed inte/har inte rätt till e-legitimation i form 

av Bank-ID. Detta bör arbetsgivaren ta hänsyn till och i möjligaste mån också 

erbjuda andra alternativ för säker inloggning, för att inte exkludera 

arbetstagare som inte kan få Bank-ID.  


