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Mycket som händer… 

 …ont om tid!  

 

 ”Miniutblick” Europa:  

 Pågående federationsinitiativ i andra Europeiska 

länder 

 Storbritannien  

 Nederländerna 

 Skandinavien 

 STORK / STORK2 / e-SENS 

 eIDAS-förordningen 
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Storbritannien 

 Identity Assurance Programme (IDAP), leds av Government Digital 

Services – lansering 2014 

 Storskaligt federationsinitiativ med privata utfärdare av e-legitimation 

som kopplas till statlig IDP 

 Utfärdare i första vändan: Digidentity, Experian, Mydex, The Post Office, 

och Verizon 

 Stort fokus på alternativa metoder för att fastställa identitet online 

 Mammas flicknamn + senaste elräkningen + körkortsnummer = ok 

 Fokuserar på tillitsnivå 2 till en början 

 Matchningssystem hos varje RP, unikt ID saknas 

 Tillitsramverk: GPG 45 Identity proofing, GPG 44 Credentials 

 https://www.gov.uk/government/publications/identity-assurance-

enabling-trusted-transactions 
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Nederländerna 

 Utfärdar statlig e-legitimation ”DigiD” 

 Ca 10 miljoner utfärdade 

 Används av medborgare i kontakt med offentlig sektors e-tjänster 

 Ungefär tillitsnivå 2,5 enligt egen utsago 

 Separat system för företags kontakter med offentlig och privat sektor 

 ”eHerkenning.nl”, ca 85 000 konton 

 Federationsliknande lösning med flera IDP som lyder under ett centralt 

regelverk, flera tillitsnivåer 

 Lösning med ”eID Brokers” som mäklar tjänsterna åt offentliga och 

privata e-tjänster (representerar SP i federationen) 

 Pågående utvecklingsinitiativ att samköra DigiD med eHerkenning  

 Mer strukturerat tillitsramverk med certifieringskrav 

 Förenklad teknisk integration och kommunikation 
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Skandinaviska länderna 

 Norge 

 Mer federationsliknande modell sedan 2012  

 ID-Porten fungerar som statlig IDP för offentlig sektor 

 SAML-integration med förlitande parter, standard-API mot utfärdare 

 Fyra utfärdare av e-legitimation: MinID (statlig), BuyPass, BankID och Commfides 

 http://www.difi.no/digital-forvaltning/id-porten-minid 

 Danmark 

 NemID – samverkanslösning för e-legitimation mellan stat och bankerna (ägs av 

bankerna), används både mot offentlig och privat sektor 

 NemLogin -  Statlig IDP/SSO-lösning med SAML-integration mot förlitande parter i 

offentlig sektor 

 Förstudie för att utreda framtida möjligheter till federation med flera utfärdare 

 https://www.nemid.nu/dk-da/ 
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STORK / STORK 2 / e-SENS 

 STORK  

 Fokus på gränsöverskridande autentisering av medborgare 

 Huvudleverabler i form av QAA, arkitektur (PEPS-noder), piloter 

 Avslutad och i produktion, förvaltas genom ISA 

 STORK 2  

 2012-2015, 19 MS, 58 Partners 

 Fokus på attributsfrågan och rättighet att göra något åt någon annan 

 AQAA (tillitsramverk för attribut), integration av attributstjänst i arkitektur 

 Piloter inom eLearning, eBanking, eHealth och Public services for businesses 

 Sverige deltar i flera piloter, Stockholms Universitet leder arbetet 

 e-SENS 

 Samlar resultaten i de övriga storskaliga piloterna 

 Tar fram standardiserade byggklossar, bland annat för eID och eSignature 

 Sverige deltar i flera piloter, ESV leder arbetet 
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eIDAS-förordningen 

 Förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster 

 Förslaget presenterades av KOM i juni 2012  

 Ersätter tidigare signaturdirektiv (infört genom Lag om kvalificerade 

elektroniska signaturer i Sverige) 

 Förhandlas fortfarande, NDep ansvariga  

 Största skillnaderna mot signaturdirektivet 

 Förordning istället för direktiv – direkt effekt! 

 Utvidgar till att även omfatta elektronisk identifiering 

 Notifiering av nationella eID-system 

 Skyldighet hos offentliga e-tjänster att acceptera notifierade eID 

 Utvidgar till att omfatta andra betrodda tjänster än elektronisk signatur 

 Även stämpelcertifikat, tidsstämplingstjänster, signaturvalideringstjänster, 

elektroniska meddelandetjänster, elektroniska dokument och 

webbplatscertifikat  
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Status i förhandlingarna 

 Nya konsoliderade textförslag presenterade av Litauiska 

ordförandeskapet i början av november 

 Innehåller även EPs förslag 

 Generell stark vilja att hantera förordningen inom sittande Parlament 

(deadline i mars för beslut)  

 Ambition att inleda triloger mellan Rådet, KOM och EP om Art 1-19 den 

26 november  

 Förhandlingarna befinner sig i ett slutskede i Rådet avseende Art 1-

19, där enbart ett par knäckfrågor återstår 

 Förhandlingarna inte lika långt gångna vad gäller övriga artiklar 

 Diskuteras fortfarande i vilken mån elektroniska dokument, elektroniska 

meddelandetjänster och webbplatscertifikat ska omfattas 
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Några centrala förhandlingspunkter 

 Elektronisk identifiering  

 Hur omfattningen i Art 5 ska begränsas avseende skyldighet att acceptera 

utländska notifierade eID 

 Vilka ska omfattas? (cross-border, white list, inga lokala myndigheter) 

 Hur långt sträcker sig skyldigheten? (accept – authentication) 

 Reciprocitet? (enbart skyldighet att acceptera motsvarande eller högre tillitsnivå) 

 Reglering av tillitsnivåer 

 Ska nivå 2 omfattas?  

 Genomförandeakt eller annex? 

 Skadeståndsansvar 

 Fördelning mellan parter eller fullt ansvar från MS?  

 Betrodda tjänster 

 Hur ska icke-kvalificerade betrodda tjänster regleras? 

 ”Light touch”, skadeståndsansvar, tillsynsfrågor m.m. 


