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Vårt uppdrag
Stödja och samordna offentlig sektor i
frågor som rör e-legitimering och eunderskrifter genom att:
•

erbjuda valfrihetssystem för
elektronisk identifiering

•

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

vara Sveriges företrädare
internationellt genom att:

•

granska e-underskriftstjänster

•

•

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

företräda Sverige i eIDAS
samarbetsnätverk

•

att vara kontaktpunkt enligt
eIDAS

•

ansvara för den svenska
eIDAS-noden

•

delta i internationell
standardisering

Skolan ser till att alla elever får eID
eID-utfärdare kan ha underleverantörer
eID-utfärdare
Användarorganisation
registrerar eleven

Elev får tillgång till eID

eID
eID-utfärdare ger ut
eID och ansvarar för
alla rutiner inkl. LIS

•
•
•
•

Eleven kan ha med sitt eID till skolan och
Skolan kan anskaffa eID till eleven eller
Kommunen/skolan kan utfärda eID till eleven
Att tillhandahålla reservlösning viktigt

Varje part kan ha sina underleverantörer vid användning
eID-utfärdare

Förlitande part

Användarorganisation
registrerar eleven

Elev som
e-legitimerar sig
Använda
eID

Kommunenshuvudmannens portal

Elev med behov
av att logga in

eID-utfärdare ger ut
eID och ansvarar för
alla rutiner

Identitetsfunktion
e-legitimerar eleven
och kontrollerar spärr

Systemintegratör
Begäran om
identitetsintyg

Identitetsintyg
Intygsfunktion
skickar identitetsintyg

Översikt över eID och elektronisk identifiering i Sverige
Aktörer, avtal och trafik

Anskaffa eID

Användarvillkor

eID

Svensk eID-utfärdare
(alt. eIDAS-noden f.
utländska eID:n)

FK/MCA
EFOS

eID-utfärdare m.
identitetsoch intygsfunktion

Använda eID

Elev med
behov av att logga in
Elektronisk identifiering
Identitetsintyg

Förlitandeavtal

Nationellt
metadataregister
(från 2018)
(Utländska eID:n enligt eIDAS)

Infrastrukturtjänst hos
ELN/nya myndigheten

Logga in

Användarvillkor

Digital tjänst/
e-tjänst

Förlitande part
(i förhållande till
eID-utfärdaren)
Står för inloggningslista
(anvisningstjänst)

eIDAS – varje land går i god för sina eID:n och förmedlar säkra
identitetsintyg
1. Användare med norsk eID
väljer att logga in i svensk digital tjänst

3. Användaren e-legitimerar sig
med sitt norska eID

2. Begäran om identitetsintyg skickas via landsnoder
Digital
tjänst

Svensk
Landsnod
eIDAS

Norsk
Landsnod
eIDAS

Norsk
e-legitimering

4. Identitetsintyget skickas via landsnoder till verksamt.se
5. Användaren loggas in
i verksamt.se och
hälsas välkommen
(och får ev. tillgång till uppgifter etc. efter
ev. behörighetskontroller)

Tillitsnivåer för eID
Över gränsen eIDAS

Inom
Sverige

Innehåll

Skillnad mellan
eIDAS och Sverige

Hög

4

•
•
•
•
•

Mycket hög tillit
Personligt besök vid anskaffning
Separat bärare
Fullgod id-handling
Stark autentisering

•

Liten skillnad: ”4”
kräver till skillnad
från ”hög”
personligt besök
även vid förnyelse
(vart femte år)

Väsentlig
3
(eng. substantial)

•
•
•

Hög tillit
Fullgod id-handling
Stark autentisering

•

Ingen skillnad i sak

Låg

•
•
•

Viss tillit
Tillhörighet kopplad till individen
(Stark autentisering)

•

Liten skillnad: ”2”
kommer att kräva
s.k. stark
autentisering

2

Identitetsintygets personuppgifter enl. eIDAS
Obligatorisk minimuppsättning av uppgifter för fysisk person
Nuvarande efternamn

Nuvarande förnamn
Födelsedatum
Personidentitetsbeteckning, ”PID”, från eID-landet
Frivillig minimuppsättning av uppgifter för fysisk person

”Minimum dataset”
för fysisk person

För- och efternamn vid födseln

• PID
• Pnr/snr

Födelseort
Nuvarande adress
Kön
Övriga uppgifter (attribut)
”Bilaterala överenskommelser”

Ev. kopplingsregister (hos
Skatteverket)

Dessutom finns det
ett identitetsintyg
för juridiska
personer, men ev.
införande dröjer

Vi sätter upp valfrihetssystem – enkla förlitandeavtal
• 2017 E-legitimering – tillitsnivå 3
– Tillitsnivå 3 (och 4), ELN Tekniskt ramverk, 17 öre
– eID-utfärdare på väg in, varav några är under granskning nu
– Några upphandlande myndigheter finns, vi avvaktar eID-utfärdarna innan mer
marknadsföring

• Ev. framtida behov av förlitandeavtal
–
–
–
–
–

Tillitsnivå 4 – vid behov (mer än 17 öre)
Tillitsnivå 2 – vid behov (mindre än 17 öre)
Ersättningsfria avtal – vid behov
Författningsreglering i stället för förlitandeavtal för vissa ev. statliga eID:n
Avtal mot eIDAS-noden ingen fråga att fundera på, reglering kommer

www.elegnamnden.se

