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Vi är en statlig myndighet
med uppdrag att
Stödja och samordna offentlig sektor
nationellt i frågor som rör e-legitimering
och e-underskrifter genom att:
•

erbjuda valfrihetssystem för
e-legitimering

•

granska och godkänna
e-legitimationer för kvalitetsmärket
Svensk e-legitimation

•

granska e-underskriftstjänster

•

standardisera e-legitimering och
e-underskrift genom:
• Tillitsramverket för
Svensk e-legitimation
• E-legitimationsnämndens tekniska
ramverk
• E-legitimationsnämndens
specifikation för fristående
underskrifttjänst

vara Sveriges företrädare
internationellt genom att:
•

företräda Sverige i eIDAS
samarbetsnätverk

•

att vara kontaktpunkt enligt
eIDAS

•

ansvara för den svenska
eIDAS-noden

•

delta i internationell
standardisering

Fokusområden
Granska
underskriftstjänster

Införa eIDAS
utländska
e-legitimationer
i samhällets
e-tjänster

Med siktet inställt
mot morgondagens
digitala behov
Granska svenska
e-legitimationer
Flera avtal
för elegitimering

Säkert centralt
metadataregister

eIDAS – en förändring som berör
ALLA den 29 september i år

E-leg Xg 1
Foreign eID

1

Tysklands två statliga eIDn först,
tätt följda av flera andra länder

Lagstadgad skyldighet för alla offentliga myndigheter med digitala tjänster som kräver
minst tillitsnivå väsentlig (3).

Säkert centralt metadataregister
• Alla aktörer som ska samverka elektroniskt
måste ha korrekta uppgifter om varandra
• adresser till tjänsterna
• krypteringsnycklar etc.
• Metadataregistret underlättar utbytet av
informationen
• i praktiken nödvändigt när många parter deltar
• Vi undviker ordet ”federation” i nuläget, för att inte
skapa fel förväntningar
• motiv: avtal för e-legitimering en annan fråga
än metadataregistret

eIDAS-landsnoden
• Genomförs inom samma projekt som
metadataregistret, i samverkan med SUNET
• Lagkrav på landsnod och anslutning av offentliga e-tjänster
senast 2018-09-29
• Riktig testmiljö för uppkoppling mot noden och
metadataregistret finns nu
• Driftsättning av noden och metadataregistret
under våren
• Driver tester med andra länder och deltar i forum inom EU
• Sannolikt helt kostnadsfritt för offentliga myndigheter,
privata också välkomna (SOU 2017:114)

Flera avtal
för elegitimering

Våra avtal för e-legitimering
LOU-upphandlande myndighet

eID 2016 Övergångstjänst
(valfrihetssystem)

Nytt valfrihetssystem i april 2018

E-leg X – tillitsnivå 3, 4-

2017 E-legitimering (valfrihetssystem)

E-leg Y – tillitsnivå 2g 1

Nytt valfrihetssystem vid behov, pris större än noll

Foreign eIDg 1

eIDAS lagregleras (ej LOU)
Avtal för att få ingå i metadataregistret
(ej LOU)

Tillitsramverket för
Svensk e-legitimation uppdaterat
• Tillitsnivå 2 – stark autentisering

– anpassad till EU-regelverken GDPR och PSD2
– hindrar inte andra tillitsnivåer, t.ex. eIDAS ”low” eller inom en sektor

• En e-legitimation på tillitsnivå 3 kan jämställas tillitsmässigt
med
– en fullvärdig svensk fysisk identitetshandling
– eIDAS tillitsnivå ”väsentlig”

• Tillitsnivå 4 kräver fortfarande personliga besök vart femte år
– men eIDAS nivå ”high” ligger lite lägre än svenska tillitsnivå 4

• Vi har övervägt ett mer komplext tillitsramverk, men avvaktar
– Svårt nog att sprida kunskap om nivåerna 2, 3 och 4

Granska
e-legitimationer

Granskade och godkända
e-legitimationer
1.
2.
3.
4.

Huddinge kommun, tillitsnivå 3
AB Svenska Pass, tillitsnivå 4
Freia eID+, tillitsnivå 3
Flera andra är pågående eller förväntade

Vi planerar en webb och andra åtgärder för att nå
privatpersoner med branschgemensam information om e-legitimationer.
Hör av dig om du har förslag.

Granska
e-legitimationer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
www.elegnamnden.se
Från den 1 september 2018:
Myndigheten för digital förvaltning

