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Aktuellt från DIGG

• Anmäla svenska e-legitimationer (eIDAS)

• Nya svenska lagregler om DIGG:s eIDAS-nod

• eID för medarbetare

• Valideringstjänst och valideringsbevis

• Auktorisationssystem 

• eIDAS-översynen (egen punkt på agendan)

• Samverkan om OpenID Connect-profil (egen punkt på agendan)

• Covidbevis (egen punkt på agendan)

• Single Digital Gateway (egen punkt på agendan)



Anmälan av svenska 
e-legitimationer enligt eIDAS



Svenska e-legitimationer utomlands 2021



Sveriges beskrivning av ”The Swedish eID Scheme”
• White paper om det svenska e-legitimationssystemet, 

inklusive författning, styrning och granskning av eID:n

• Översiktligt om folkbokföringen

• Tillitsramverket för Svensk e-legitimation

• Interoperabiliteten mellan det nationella och det 
gränsöverskridande

• E-legitimationerna presenteras i bilagor

E-legitimationer i denna föranmälan
• BankID (nivå ”väsentlig”)

• Freja eID Plus (nivå ”väsentlig”)

• EFOS på kort från Försäkringskassan (nivå ”hög”)

Innehållet i Sveriges föranmälan våren 2021 



Nya svenska lagregler 
om DIGG:s eIDAS-nod

Gäller från 1 juni 2021

(lag 2016:561)



Offentliga organ måste koppla upp sig via DIGG:s
eIDAS-nod

• Offentliga organ, utom de undantagna, ska koppla upp ”Foreign eID” via 
DIGG:s eIDAS-nod

• Undantag, som frivilligt får koppla upp sig 
• Säkerhetspolisen och myndigheter under Försvarsdepartementet

• offentliga tjänster där e-legitimation (nivå ”väsentlig” eller högre) inte krävs, eller 

• de offentliga organ som inte har några digitala tjänster (”nättjänster”)

• Avgiftsfritt för offentliga organ

• Vad är ett offentligt organ? Åtminstone alla kommuner, regioner och 
statliga myndigheter

Läs mer om offentliga organ i eIDAS-förordningen, artikel 3, punkt 7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=SV#d1e1669-73-1


Privata aktörer ges möjlighet att 
koppla upp via DIGG:s eIDAS-nod

• Privata aktörer erbjuds frivillig möjlighet till ”Foreign eID” 
via DIGG:s eIDAS-nod

• DIGG tar ut avgifter från privata aktörer

• eID-landet har också rätt att ta ut avgifter (olöst)

• eID-landet har rätt att neka privat trafik



eID för medarbetare



Avtal
DIGG tar fram fler e-legitimeringsavtal

• Ersättningslösa därför att anskaffning 
mot ersättning har gjorts av 
arbetsgivare 

• Två varianter av leverantörer
• E-legitimationsutfärdare (inkl. IdP)

• Arbetsgivare (inkl. IdP eller motsv)

• Arbetsgivarens pseudonym för 
medarbetarens personnummer

Förstudien 
eID för medarbetare



Läs mer på swedenconnect.se

• Medarbetares ”org affiliation” 
• Organisationsnummer

• Pseudonym: ”id@org.nr”

• Pseudonymens namn: ”Handläggare 37”

• Organisationens namn

• ”id” bestäms av organisationen (per 
org.nr)

• ”id” ska vara beständigt över tid och peka 
tillbaka på endast en individ

Ny teknisk profil på gång - medarbetare



• Avropa.se

• Egen upphandling

• Eller SITHS från Inera AB

• Eller EFOS från 
Försäkringskassan

Hur anskaffar arbetsgivaren 
e-tjänstelegitimationer?



Tips om krav att ställa 
vid anskaffning av 
e-legitimationer

• E-legitimationerna ska vara 
godkända av DIGG

• Att priset för e-legitimationer 
inkluderar fri användning

• Att de ska vara med i DIGG:s
kommande avtal om förbetalning 
e-legitimering

• Och därmed finnas i Sweden 
Connect (men kanske inte för all 
trafik)

• Medarbetares pseudonym och 
orgnr

• Ska e-legitimationerna kunna 
användas utomlands? 



Valideringstjänst och 
valideringsbevis



Varför?
• Stora bekymmer idag för både förlitande parter och för 

leverantörer

• Ökad effektivitet 

• Bidra till att skapa tillit

DIGG överväger att införa tre varianter
1. Som öppen källkod för lokal implementation 

2. Som en central tjänst med API 

3. Som en e-tjänst för enstaka valideringar

Valideringsbevis – valfritt för den som nyttjar 
valideringstjänsten

Förslag om att DIGG ska 
erbjuda valideringstjänst



Auktorisationssystem

Lagförslag (ej beslutat) som ersätter 

• Lagen om Valfrihetssystem (LOV) inom e-legitimering och

• Anslutningsavtalen inom Digital post (Mina meddelanden)



Varför ny lag?



Vilka berörs? 



Nuläge digital identitet Nyläge digital identitet

För offentliga aktörer Även för privata aktörer i offentligt 
finansierad verksamhet

Valfritt för offentliga aktörer Obligatoriskt för statliga myndigheter 
(valfritt för övriga)

Fler aktörer tillkommer efter hand Ingen förändring

DIGG formulerar krav och granskar Ingen förändring

Oklart om alla e-legitimationer 
behöver erbjudas i e-tjänsterna

Obligatoriskt erbjuda alla ingående e-
legitimationer

Utfärdarna fakturerar offentliga aktörer Utfärdarna fakturerar DIGG -> 
DIGG tar in avgift från offentliga aktörer

Pris per legitimering Pris per legitimering + adminavgift till 
DIGG



Nuläge digital post Nyläge digital post

För offentliga aktörer Även för privata aktörer i offentligt 
finansierad verksamhet

Valfritt att ansluta Ingen förändring

Fler aktörer tillkommer efter hand Ingen förändring

DIGG granskar brevlådeoperatörer Ingen förändring

Avgiftsfritt för anslutna myndigheter Kostnadstäckande avgift
(till brevlådeoperatörer + 
adminkostnader DIGG)

Ingen ersättning till brevlådeoperatörer Ersättning till brevlådeoperatörer



Nästa steg

DIGG arbetar vidare med:

• Avtal och ev. föreskrifter, inklusive

o överföring av befintliga avtal

o övergångsregler och dispenser

• Villkor, godkännandeprövning och 
revisioner

• Information och kommunikation

• Hantering av avgifter och ersättningar

Preliminärt ikraftträdande:

1 juli 2022


