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Offentlig sektors e-tjänster 
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2001 – 2012 Upphandling via 

ramavtal 

• Upphandlar: Möjligheten att ställa 

spärrkontrollfrågor vid verifiering av e-

legitimationen 

• Genomförare: Ansvarig myndighet för 

statliga ramavtal 

• Kravställning: egenskaper hos e-

legitimationen 

• Pris: sätts av leverantören genom anbud 

och vid avrop 
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Dagens lösning för offentlig sektor – en 

federation 

Kommun X 

Skatteverket 

Försäkrings-
kassan 

Säljare av 

spärrkontroll av 
BankID (endast 

SHB & 
Swedbank) 

 

Kortbolag 

Apoteket 

 Banker 

Skandian
ken Swed-

bank SHB 

SEB  

Danske 

Bank 

Nio banker  

utfärdar BankID 

Telia  

Nordea 

 

Myndigheter 

Privata aktörer Tillhandahållare av  e-
tjänst 

Finansiell ID-
Teknik 

(koncept & teknik) 

Mellanhänder 

Telia  

i rollen som 
säljare av 

spärrkontroll 
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Nordea  

i rollen som 
säljare av 

spärrkontroll 
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Spärrkontrollfrågor i dag - statistik 
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Nya förutsättningar för offentlig sektor 

 

• LOU förändrades 2008 – ej längre möjligt att teckna 

parallella avtal för samma tjänst 

 

• Uttalat behov av samordning i offentlig sektor gällande e-

legitimationer 

 

• E-legitimationsnämnden bildas 2011 

 

• Ny lag ”Valfrihetssystem i fråga om tjänster för 

elektronisk identifiering” trädde i kraft 1 juli 2013 
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Utfärdare 
XX  

Utfärdare 
XY 

Anpassad lösning för offentlig sektor 
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Kommun X 

Skatteverket 

Försäkrings-
kassan 

Rollen 
skapa/ 

leverera 
intyg  

 

Kortbolag 

Apoteket 

 Banker 

Utfärdare 
Z  

Utfärdare 
XZ 

Utfärdare 
X  

Utfärdare 
Y 

Myndigheter 

Privata aktörer Tulhandahållare av e-
tjänst 

Rollen 
skapa/ 

leverera 
intyg  

 Rollen 
skapa/ 

leverera 
intyg  

identitetsintyg 

identitetsintyg 

identitetsintyg 



Nytt i Svensk e-legitimation 

1. Samordning och successiv vidareutveckling av 

infrastrukturen. (möjlighet genom att Nämnden bildas) 

2. Nytt sätt att upphandla elektronisk identifiering   

för att uppfylla nya lagkrav.  

3. Införande av standardiserade identitetsintyg som 

huvudmetod för att 
• Förenkla integrationen hos tillhandahållare av e-tjänst 

• Möjliggöra olika information om innehavaren av e-legitimation beroende  

på tillhandahållare av e-tjänst 

• Möjliggöra användning av legitimationer som inte är PKI-baserade  

(ger teknikneutralitet) 

4. Införande av underskriftstjänst som en konsekvens av att 

identitetsintyg införs 
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Svensk e-legitimation ger nya 

möjligheter 
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Användaren och Svensk e-

legitimation 

10 

2.  
Anvisningstjänst 

3.  
Legitimering 

e-tjänst 

e-tjänst 

e-tjänst 

e-tjänst 

e-tjänst 

e-tjänst 

e-tjänst 

1.  
Login 



Regler och krav - arkitektur 

e-tjänst 
e-tjänst 

E-legitimations- 

nämnden 

Leverantörer av eID-tjänst 
Tillhandahållare av e-tjänster 

Utfärdare av Svensk e-legitimation 

Utfärdare e-

legitimation 

Utfärdare e-

legitimation 

E-legitimations- 

nämnden 

- Avtal 

- Regelverk 

- Tillitsramverk 

- Tekniskt ramverk 

- Avtal 

- Regelverk 

- Tekniskt ramverk 

- Avtal 

- Tillitsramverk 

- Interna  

   avtal FEDERATION 

BASSTRUKTUR 

- Avtal (genom fullmakt) 



Beslutad ersättning i 

Valfrihetssystemet 

• Nämnden beslutar om ersättningen till 

Leverantör av eID-tjänst 

• Ersättning för levererat identitetsintyg ska vara 

lika för alla 

• Beräkning av ersättningen ska vara transparant 

• Beslutad ersättning är 203 öre per månad och 

användare per Leverantör av eID-tjänst 

• Första omräkningen görs 2015 och gäller från 

2016 

 



2013 - Upphandling via 

Valfrihetssystem 

• Upphandlar: Identitetsintyg 

• Genomförare: E-legitimationsnämnden 

• Kravställning: Tillitsnivå 

• Pris: sätts av E-legitimationsnämnden 
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Regelverket version 1.0 klart 

Valfrihetssystemet annonseras 

Möjligt att teckna avtal med nämnden 

Leverantör centrala tjänster beslut 

Den offentliga federationen beräknas vara i skarp drift 

Godkänd underskriftstjänst tillgänglig avropa 

Kännetecknet Svensk e-legitimation  

Mars Feb Jan Dec Nov Okt Sep Aug Juli Juni Maj April 

2014 2013 

Tidplan 

Leveransprover, pilottester 

Lagen om elektronisk legitimering 

Beslut om prismodell 
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Anslutning  - 2014 -> 


