
E-legitimationer

Agenda

• Svensk e-legitimation

• eIDAS

• SITHS och MCA



Svensk e-legitimation

SOU 2009:86

SOU 2010:104

2011 E-Legitimationsnämnden bildas



Maj 2014: Nu är det klart.
Välkomna att ansöka!

- Svensk e-legitimationGrundbultarna är på plats!

 Lagändring (LoV)

 Regelverken

 Betalmodell

 Kännetecken

 Ansökningsprocess

 Revision / granskning

 Underskriftstjänst (EFST2010)

 Centrala tjänster / support



Vad hände sedan?

2014-05-19
E-legitimationsnämnden har fått nytt 
regeringsuppdrag, analyser av Svensk e-legitimation 
ur ett säkerhetsperspektiv.

2014-10-16
MSB Rapport publiceras. Analys av 
informationssäkerheten i Svensk e-legitimation. 22 
rekommendationer.

2015-09-15
Åmål första kommun med avtal om Svensk e-
legitimation 

2015-11-10
Möjligheten att förlänga EFST2010 går ut. Ersätts av 
nytt ramavtal ”Programvaror och Tjänster”

2015-11-19

E-legitimationsnämnden har fått nytt uppdrag av 
regeringen säkerställa att offentlig sektor har fortsatt 
försörjning av tjänster för elektronisk identifiering 
och underskrifter efter den 30 juni 2016



Vad hände sedan?

2016-03-04
Annonsen om valfrihetssystemet för separata 
övergångstjänsten

2016-04-28
Annonsen om valfrihetssystemet för Svensk e-
legitimation tas ner 

2016-05-23
Regeringen ser över styrningen av digitala tjänster 
Hans-Eric Holmqvist.  Slutredovisning 2017-10-31

2016-06-02
Huddinge kommun - först ut som e-
legitimationsutfärdare med kvalitetsmärket Svensk e-
legitimation 

2016-06-30 EID2008 avtalet gällande e-legitimationer går ut

2016-08-01
Förstudie Fortsatt försörjning av tjänster för e-
legitimering och e-underskrift. Ingvar Ritzén 
Slutredovisning 2016-12-31
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Vilka avtalsalternativ finns idag för 

e-legitimationsförsörjning?

 Avrop via Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster 

informationsförsörjning 2014 (PT14-IF)   

 Avtal med E-legitimationsnämnden om eID 2016 Övergångstjänst  

(tom 2018-12-31)

 Egen upphandling 
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E-legitimationsnämndens regeringsrapport

Fortsatt försörjning av tjänster 
för e-legitimering och 

e-underskrift

Dnr: 131 645711-15/9513 | 2016-10-25 

http://www.elegnamnden.se
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Översikt över nämndens ställningstaganden
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Vad behålls och vad ändras?

Modellen för 

Svensk e-legitimation

Den svenska modellen för e-legitimering 

och e-underskrift

Tekniskt ramverk Behålls och kompletteras med 

förutsättningar från eIDAS-regelverket

Tillitsramverket Behålls och granskningar fortsätter

Centrala tjänster En central metadatatjänst ska tas fram 

snarast för att underlätta det svenska 

införandet av eIDAS

Regelverk Flera leverantörer mot en e-legitimation 

införs

Prismodell Ytterligare analys behöver göras



eIDAS

Lagen och införandet kallas eIDAS och är en beslutad EU-
förordning (nr 910/2014) 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



eIDAS i korthet

 Förordningen eIDAS är antagen och ska tillämpas från och med 
september 2016. 

 De medlemsstater som önskar kan anmäla/notifiera sitt e-
legitimationssystem för användning i tjänster inom EU. 

 I september 2018 måste offentliga myndigheter, landsting och 
kommuner stödja förordningen att kunna ta emot utländska e-leg

 Medlemsstaten står för att det uppfyller de gemensamma kraven. Syftet 
med eIDAS är att stödja visionen om en digital marknad inom EU och 
EES länderna.  

 Med eIDAS kan varje medborgare och organisation använda sin egen e-
legitimation som är utfärdat i sitt eget land. Denna e-legitimation måste 
offentliga e-tjänster i andra länder kunna ta emot. 



PTS

 I Sverige har Post och Telestyrelsen (PTS) regeringens uppdrag att vara 

Tillsynsmyndighet för betrodda tjänster:

- Kontrollera anmälningar inklusive rapporter från 

överensstämmelsebedömning

- Bedriva tillsyn över kvalificerade och icke kvalificerade tillhandahållare

- Ta emot incidentrapporter

- Tillhandahålla nationell förteckning över tillhandahållare (trusted list)

- Vid behov ta fram föreskrifter

- Samverka med övriga myndigheter med särskilt ansvar (E-

legitimationsnämnden, SWEDAC, FMV/CSEC och MSB)

 Mer information finns på: http://www.pts.se/eidas



E-legitimationsnämnden

 E-legitimationsnämnden har fått uppdraget av regeringen att hjälpa till 
med att:

- Sprida myndighetsgemensam information om elektronisk 
identifiering enligt eIDAS

- Föra dialog om offentliga myndigheters behov och krav 

- Bygga upp den svenska kopplingspunkten (noden) i enlighet med 
eIDAS regelverk

- Till noden ansluta e-tjänster och andra tjänster som erbjuder 
inloggning med e-legitimation

- Företräda Sverige internationellt i frågor som rör elektronisk 
identifiering enligt eIDAS

 Mer information finns på: http://www.elegnamnden.se/eidas



Svenska och utländskan ska kunna 
använda tjänsten

Land 
X

E-legitimation

E-legitimation

E-Tjänst

Sverige



Varje lands egna system ska 
användas

Land 
X

E-legitimation

E-legitimation

Svensk 
Autentisering

Land X 
Autentisering

E-Tjänst

Sverige



Interoperabilitet mellan ländernas 
system sker via nationella NODer

Land 
X

E-legitimation

E-legitimation

Svensk 
NOD

Land X 
NOD

Svensk 
Autentisering

Land X 
Autentisering
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Sverige
Meta-
data


