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Slutredovisning för uppdraget att utveckla central teknisk
arkitektur för hantering av europeiska e-legitimationer enligt
eIDAS-förordningen
E-legitimationsnämnden fick detta regeringsuppdrag den 23 mars 2016. Under perioden
har följande aktiviteter genomförts:
Behovsanalys och kartläggning av krav
Följande aktiviteter har varit inriktade på att analysera behov och kartlägga krav från
offentliga myndigheter i Sverige:





Ett större dialogmöte med intresserade kommuner och myndigheter genomfördes
den 31 maj 2016 i E-legitimationsnämndens regi.
”E-legitimationsenkäten 2016” inriktades på behov och krav kopplade till
elektronisk identifiering enligt eIDAS.
En behovsanalys publicerades den 19 augusti 2016, baserad på enkätresultatet,
resultatet från dialogmötet och andra löpande dialoger. Alla som ville fick lämna
återkoppling på slutsatserna.
Ett formellt samråd i enlighet med regeringsuppdraget genomfördes skriftligen
och genom möte i oktober 2016. Inga synpunkter på innehållet i behovsanalysen
framfördes men förslag om ytterligare kravbeskrivningar avseende säkerhetsnivå
framfördes. Förslagen beaktas i det fortsatta arbetet.

Informationsinsatser
I alla månatliga nyhetsbrev från E-legitimationsnämnden under perioden har det funnits
med minst en nyhet som påminner om det svenska eIDAS-införandet.
Information riktad till offentliga myndigheter finns på
www.elegnamnden.se/eidas/myndigheterochkommuner
E-legitimationsnämnden har genomfört särskilda informationsinsatser vid följande större
evenemang:
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Stödfunktioner
E-legitimationsnämnden publicerar vägledning och checklistor för hur kommuner och
myndigheter ska koppla upp sig via E-legitimationsnämndens eIDAS-nod
(www.elegnamnden.se/eIDAS).
För utvecklare finns det ytterligare information på E-legitimationsnämndens sida på
delningswebbplatsen GitHub (www.github.com), samt ett digitalt dialogforum
(forum.eidasweb.se/). De som tar kontakt med nämnden får hjälp i storleksordningen ett
par timmar, därefter måste det bli fråga om andra resurser som hjälper
kommunen/myndigheten.
Pilotprojekt
E-legitimationsnämnden har sedan september 2016 erbjudit den svenska eIDAS-noden i
pilottestmiljö för alla intresserade kommuner, myndigheter, leverantörer och privata
aktörer. Ett tjugotal parter har varit inne och testat. Testerna har gått bra. Värdefull
återkoppling har kommit in och åtgärdas av nämnden.
Den allmänna slutsatsen är att det rent tekniskt inte är något problem för e-tjänster, appar
och id-portaler att koppla upp sig via E-legitimationsnämndens eIDAS-nod. Den tekniska
metoden från eIDAS-noden in mot Sverige är beprövad och passar med den tekniska
metod som används av många kommuner och myndigheter.
Det finns utmaningar i funktionalitet som går utanför eIDAS-förordningen: 1) koppling
mellan det utländska personidentitetsbegreppet och svenskt
personnummer/samordningsnummer och 2) språkstöd och annat stöd som behövs för
utländska målgrupper.
E-legitimationsnämnden har kopplat upp den svenska pilottestmiljön mot en rad andra
länder. Den svenska eIDAS-noden fungerar med motsvarande eIDAS-noder i Norge,
Danmark, Island, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Spanien.
Uppbyggnad av den centrala tekniska arkitekturen
E-legitimationsnämnden startade våren 2017 det projekt som tar den svenska eIDASnoden från pilottestmiljön till produktionsmiljö. Den första produktionssatta versionen
beräknas finnas på plats under det första kvartalet 2018.
E-legitimationsnämnden har satt upp en första version av kontaktpunkt enligt eIDAS.

