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E-legitimationsnämnden är en statlig 
myndighet under Finansdepartementet
Nämnden:

• 6 företrädare från organisationer aktiva i utveckling av e-förvaltning och 
med stora behov inom e-identifiering

Kansli:
• 6 experter eller strateger

Mål:
 Alla ska kunna få tillgång till säkra e-legitimationer 

som är enkla att använda

 Det ska vara enkelt och säkert för digitala tjänster att 
inkludera e-legitimering och e-underskrift

 Det ska vara kostnadseffektivt för offentlig sektor 
med e-legitimering och e-underskrift



Vad gör vi?

Vi stödjer och samordnar främst offentlig 
sektor nationellt i frågor som rör e-legitimering 
och e-underskrifter genom att vi:

• granskar och godkänner                        
e-legitimationer

• granskar e-underskriftstjänster

• erbjuder valfrihetssystem (trafikavtal)
för enklare upphandling av e-legitimering

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

underskrifttjänst



samt...

är Sveriges företrädare internationellt genom att:

• företräda Sverige i eIDAS samarbetsnätverk,

• är kontaktpunkt enligt eIDAS,

• vi ansvarar för den svenska eIDAS-noden,

• & deltar i internationell standardisering. 



Svensk e-legitimation



Varför uppfylla kravet som utfärdare enligt 
Svensk e-legitimation?

Bakgrund kring kontroll av utfärdare

• För att kunna hysa tillit till e-legitimationer som inte upprättats i den egna 
organisationen finns det ett uttalat behov av definierade kvalitetskrav i 
processen kring skapande och tillhandahållande av e-legitimationen.  

• E-legitimationsnämnden har tagit fram ett ramverk för Sverige i hur denna 
process ska gå till; ’Tillitsramverket’. Denna har 3 tillitsnivåer (2,3,4 där 4 
motsvarar högst tillit och krav).

• Ramverket är framtaget och anpassat till svenska förhållanden med hjälp 
av internationella tillitsramverk. 

{eIDAS, NIST SP 800-63/Kantara IAF, ISO/IES 29115}





Tillitsramverk för e-legitimering

 Krav på utfärdarens:
– organisation och ledning
– Informationssäkerhet, Internkontroll
– Teknisk säkerhet
– Ansökan, identifiering, registrering, tillhandahållande

 Dualitet i alla led!



Kvalitetsmärket

Godkänd tillitsnivå baserad på tillitsramverket

• Godkänd utfärdare av Svensk e-legitimation.
• En användare har en e-legitimation från leverantör ”x” som är godkänd 

utfärdare av Svensk e-legitimation.
• Godkänd utfärdare av Svensk e-legitimation får använda 

kvalitetsmärket genom licensavtal.

Pågående granskningar

https://www.elegnamnden.se/download/18.77dbcb041438070e039d237/1444138670074/ELN-0700+-+Tillitsramverk+f%C3%B6r+Svensk+e-legitimation.pdf


electronic IDentification, Authentication and
trust Services- eIDAS



eIDAS förordningen gäller ALLA 

• Senast den 29 September 2018 ska offentliga        
e-tjänster med inloggning tillåta utländska             
e-legitimationer 
– Oavsett om målgruppen finns utanför Sverige eller ej

• E-tjänster eller ej - REDAN NU gäller att 
elektroniskt undertecknade dokument ska likställas 
med underskrifter på papper

• Lagkraven gäller ALLA offentliga myndigheter

https://www.eid.as/Regulation

https://www.eid.as/Regulation


eIDAS handlar om att ta sudda ut gränserna i 
Europa på riktigt

• Lagkrav och ny teknik 
– Jo, men det handlar om att ta bort hinder för 

gränsöverskridande för individer och affärer inom EU

• E-legitimation för alla
– utländska medborgare 
– svenskar bosatta utomlands 
– svenska företag som gör affärer utomlands
– Till nytta för såväl den enskilde som idag stängs ute och som för 

organisationer som inte får ut full nytta av sina investeringar



Kommer det bli något av eIDAS i praktiken?

• Ja, flera EU-länder är redan på gång

– Tyskland har redan anmält sina e-legitimationer och är klara 

– 5-10 länder till kan förväntas vara klara innan 29 September 
2018



Vad behöver offentlig sektor göra?

• Få tekniken på plats
– Koppla upp er till vår pilottestmiljö nu

• Starta intern analys av behov och förutsättningar 
– Vilka e-tjänster använder e-legitimering?
– Språkstöd? 
– Behörigheter för dessa utländska eID besökare?
– Svarsmeddelande vid godkänd inloggning

– Hur påverkas ni av kravet att acceptera elektroniskt 
undertecknade handlingar?

https://e-tjanster.sundsvall.se/oversikt

https://e-tjanster.sundsvall.se/oversikt


Anpassa redan nu e-tjänster till 
E-legitimationsnämndens tekniska ramverk

• Ställ krav på leverantörerna att göra det nu

• Följer inte e-tjänsterna specifikationerna kommer de 
få problem att ansluta sig till eIDAS



Byt underskriftsteknik i e-tjänsten

• Om ni inte redan använder en från e-legitimationerna 
fristående underskriftstjänst 

• Avtala om fristående underskriftstjänst

• Avtala om den stödtjänst och de implementeringsinsatser som krävs



Sammanfattning

• Börja koppla upp mot eIDAS-noden nu. 
http://eidasweb.se/home/

• Skaffa fristående underskriftstjänst som följer E-
legitimationsnämndens tekniska ramverk.

• Analysera möjligheterna eIDAS skapar.

• Då har ni även förberett för nya svenska e-
legitimationer.

http://eidasweb.se/home/


Stöd från E-legitimationsnämnden 

Finns idag på www.elegnamnden.se
• Vägledningar och Teknisk ramverk 
• Testmiljö för eIDAS
• Tips och råd för e-underskrifter 
• Kvalitetsgranskade av fristående 

underskriftstjänster (via Kammarkollegiet) 
• Valfrihetssystemet 2017 E-legitimering
• Enkätresultat (under Om oss) 

Kommande tjänster: 
• Metadataregister 
• Den svenska noden för eIDAS-trafiken
• Avtal/överenskommelser kopplat till 

eIDAS

Planerade informationstillfällen och frågor
• Ett halvdagsseminarium 22 eller 23 

november 
– För er som inte ännu har kommit så 

långt i er planering

• E-legitimationsdagen 1-2 februari 2018 
– nu med en fördjupningsdag kring 

juridik och teknik
– Ett tillfälle att ta del av hur olika 

frågor kan lösas mer i detalj

• Löpande frågor
– kansliet@elegnamnden.se

http://www.elegnamnden.se/
mailto:kansliet@elegnamnden.se
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