
Aktuellt från DIGG



Anmälan till 
eIDAS
Ökad tillgång till Europa

• Användning av svenska 
e-legitimationer i utländska e-
tjänster

• För att underlätta arbete, studier 
mm. över gränserna

DIGG:s förberedelser

• Beskrivning av Sveriges e-
legitimationssystem

• I samarbete med intresserade 
utfärdare



Anmälan till 
eIDAS
Nya förutsättningar som ev. kan 
förändra

• eIDAS-översynen (anmälan och 
Peer-review har ifrågasatts, 
kommer något ändras?)

• Kommande svensk lagstiftning

• Oberoende källor förespråkar LoA 
High (ska vi höja kraven?)

• Obligatoriskt att hantera 
behörighet att företräda företag? 



Preliminär tidplan för anmälan

2020 2021 2022

Anmälan

aug/sep Acceptans av andra länder

Senast aug/sep

Granskning

jan – maj

Föranmälan

aug – dec



Validering av elektroniska underskrifter

• Det utkast till specifikation till valideringsintyg DIGG 
tidigare har presenterat har vidareutvecklats

• Har presenterats denna vecka på IETF-konferensen

• Vinnova har finansierat en POC
• Finns open Source implementering på GitHub och testtjänst

som kan validera europeiska underskrivna handlingar och 
utfärda valideringsintyg

• DIGG avser att gå vidare men har ännu inte bestämt 
hur
• påverkas bland annat av utredningen kring betrodda tjänster



Hur påverkas märkning av IdP-
tjänster av att BankID
granskats?Inte alls

Samma sak gäller AB Svenska Pass, EFOS & SITHS

Men för alla gäller att det är ologiskt

• Inte bra att utfärdare som godkänts för kvalitetsmärket ej kan 
skiljas från icke godkända bara för att de hanteras via en 
fristående SAML IdP

• Ett alternativ som övervägs är att granska även fristående 
IdP:er

• Studera IdP-delen av Tillitsramverket vill veta vad det 
innebär



Aktuellt inom andra områden

• E-Handel/e-faktura
• Formatet SVEA-faktura avregistreras som tillåtet format inom PEPPOL

• DIGG släpper handledning ”Krav på e-handel i upphandling”

• Arbetar med rekommenderade standarder för elektronisk inköpsprocess

• Se SFTI.SE

• Tillsyn DOS-lagen
• Granskar offentliga e-tjänster efter anmälan och enligt plan

• Lagen gäller offentliga aktörer men genom upphandling träffar kraven även 
privata leverantörer till offentlig sektor



Aktuellt från I-dep

Forum för leverantörer av e-leg och betrodda tjänster

Jan Bergdahl

Infrastrukturdepartementet, enheten för samhällets digitalisering

jan.bergdahl@regeringskansliet.se
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• Kompletterande bestämmelser eIDAS

• Auktorisationssystem

• id-kortsutredningen

• Förvaltningsgemensam infrastruktur för 

informationsutbyte

• Organisationsutfärdat eID

• Kopplingsregistersutredningen

• Utredning om betrodda tjänster 

• eIDAS-förordningen

Pågående arbete
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Pågående arbete

• Kompletterande bestämmelser eIDAS

• Auktorisationssystem

• id-kortsutredningen

• Förvaltningsgemensam infrastruktur för 

informationsutbyte

• Organisationsutfärdat eID

• Kopplingsregistersutredningen

• Utredning om betrodda tjänster 

• eIDAS-förordningen

• Lagrådsremiss under beredning, 

remittering inom kort

• Behandlar

• skyldighet att ansluta till eIDAS-noden för 

förlitande part 

• föreskriftsrätt avseende krav på eID

• Beräknas träda i kraft i juni 2021 
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Pågående arbete

• Kompletterande bestämmelser eIDAS

• Auktorisationssystem

• id-kortsutredningen

• Förvaltningsgemensam infrastruktur för 

informationsutbyte

• Organisationsutfärdat eID

• Kopplingsregistersutredningen

• Utredning om betrodda tjänster 

• eIDAS-förordningen

• Lagrådsremiss under beredning, 

remittering planeras inom kort.

• Föreslår en samlad anskaffning av 

tjänster för

• elektronisk identifiering

• digital post
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Pågående arbete

• Kompletterande bestämmelser eIDAS

• Auktorisationssystem

• id-kortsutredningen

• Förvaltningsgemensam infrastruktur för 

informationsutbyte

• Organisationsutfärdat eID

• Kopplingsregistersutredningen

• Utredning om betrodda tjänster 

• eIDAS-förordningen

• Innehåller förslag om en statlig

e-legitimation

• Beredning inom regeringskansliet

• Justitiedepartementet ansvarar

• Tidplan oklar
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Pågående arbete

• Kompletterande bestämmelser eIDAS

• Auktorisationssystem

• id-kortsutredningen

• Förvaltningsgemensam infrastruktur för 

informationsutbyte

• Organisationsutfärdat eID

• Kopplingsregistersutredningen

• Utredning om betrodda tjänster 

• eIDAS-förordningen

• Uppdrag till nio myndigheter

• Informationsutbyte inom och med 

offentlig förvaltning

• Omfattar identitet, auktorisation, 

spårbarhet

• Rapport 31 januari  
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Pågående arbete

• Kompletterande bestämmelser eIDAS

• Auktorisationssystem

• id-kortsutredningen

• Förvaltningsgemensam infrastruktur för 

informationsutbyte

• Organisationsutfärdat eID

• Kopplingsregistersutredningen

• Utredning om betrodda tjänster 

• eIDAS-förordningen

• Det statliga åtagandet?
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Pågående arbete

• Kompletterande bestämmelser eIDAS

• Auktorisationssystem

• id-kortsutredningen

• Förvaltningsgemensam infrastruktur för 

informationsutbyte

• Organisationsutfärdat eID

• Kopplingsregistersutredningen

• Utredning om betrodda tjänster 

• eIDAS-förordningen

• Skatteverkets utredning om 

förutsättningarna för ett centralt 

kopplingsregister

• Sammankoppla svenska personnummer 

med utländska e-legitimationer. 

• Förslaget tas inte vidare 
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Pågående arbete

• Kompletterande bestämmelser eIDAS

• Auktorisationssystem

• id-kortsutredningen

• Förvaltningsgemensam infrastruktur för 

informationsutbyte

• Organisationsutfärdat eID

• Kopplingsregistersutredningen

• Utredning om betrodda tjänster 

• eIDAS-förordningen

• Ökad och standardiserad 

användning av betrodda tjänster

• Ge förslag på åtgärder, särskilt för 

att

• tydliggöra när avancerade respektive 

kvalificerade elektroniska underskrifter bör 

användas i den offentliga förvaltningen,

• kunna validera och bevara elektroniska 

underskrifter, och

• kunna använda e-legitimation i tjänsten, 

och

• lämna nödvändiga författningsförslag
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Pågående arbete

• Kompletterande bestämmelser eIDAS

• Auktorisationssystem

• id-kortsutredningen

• Förvaltningsgemensam infrastruktur för 

informationsutbyte

• Organisationsutfärdat eID

• Kopplingsregistersutredningen

• Utredning om betrodda tjänster 

• eIDAS-förordningen

• Översyn av eIDAS-förordningen

• Förslag under första kvartalet 2021

Infrastrukturdepartementet 10



Aktuellt från PTS



Nyheter

• Uppdaterad vägledning

• Ny kvalificerad tillhandahållare

• Omcertifiering
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PTS ståndpunkter till Kommissionens 
översyn av eIDAS-förordningen
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PTS ståndpunkter

• Att Kommissionen pekar ut 
standarder för ackreditering av 
certifieringsorgan samt för 
granskningsregler

• Ökade krav på spårbarhet i 
utrustning och ökat ansvar för 
spridning av information om 
sårbarheter

• Riktlinjer för hur en QTSP ska 
verifiera en identitet 
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Tillsyn
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Tillsyn

• PTS initierar

• Händelsestyrd/planlagt

• Oftast skriftligt och muntligt 

förfarande

• Tillsynsbeslut publiceras på PTS.se
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Incidentrapportering

• Säkerhetsincidenter/

Integritetsförluster

• Inom 24 h

• Betydande omfattning påverkar 
tjänsten

• Underrätta berörda parter

• Mall finns på pts.se/eidas
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PTS innovationstävling
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PTS innovationstävling

• Alla ska kunna dra nytta av 
digitaliseringens möjligheter, 
oavsett funktionsförmåga 

• Nu är det dags för ny tävling –
Betaltjänster för alla 
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Betaltjänster för alla

• Lösningar som gör det enklare och 
tryggare för alla att betala digitalt 

• Möjlighet att vinna finansiering 
upp till tre miljoner kronor

• Vinnande projekt kan pågå i 
max 1,5 år
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Exempel på lösningar

• Betallösningar vid e-handel

• Mobila betallösningar – app, SMS, 
mobil plånbok

• Fakturabetalning i internetbank 
eller digital brevlåda

• Signering och identifiering 
(e-legitimation)

Post- och telestyrelsen 11



Tävlingsstart den 7 december
Mer information: pts.se/innovation

Frågor och anmälan: innovation@pts.se
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eID för medarbetare
2020-11-19

eva.sartorius@digg.se



Vad är eID?

• E-legitimation, e-leg,  digital identitetshandling, ”individens digitala 
identitet”

• Människa, individ, brukare, medarbetare, uppdragstagare, kund, användare

• Det är en eID-utfärdare som svarar på frågan ”vem är den här användaren”

• Krav på flerfaktorsautentisering, LIS, grundidentifiering av användaren, säker 
utgivningsrutin, teknisk lösning…

• Ju högre tillitsnivå, desto högre krav



DIGG:s
tillitsnivåer
för eID

DIGG:s tillitsramverk för 
Svensk e-legitimation*)

*) Dessutom LIS-krav som är högre ju högre tillitsnivå som ska nås, samt
en spårbar koppling till svenskt personnummer eller styrkt samordningsnummer

Avsiktlig avvikelse 
från standard för att
skydda känsliga
personuppgifter

• Freja eID+
• BankID
• SITHS

• AB Svenska Pass

https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering/offentlig-aktor/internationell-e-legitimering


Vilka eID:n finns?

• Av DIGG godkända eID:n som kan anskaffas av arbetsgivare: 
• Freja eID+ (Freja OrganisationsID)

• SITHS 

• Andra godkända eID:n som för närvarande inte kan anskaffas av arbetsgivare:
• BankID

• AB Svenska Pass

• Andra eID-exempel som kan anskaffas av arbetsgivare: EFOS, Telia, 
Nexus SmartID, eduID (skolsektorn), ID06 (byggsektorn), 
fyll gärna på…!



Vem är ”medarbetare” här?

• En individ vars organisation har anskaffat eID, exempelvis
• Anställda

• Inhyrda konsulter

• Förtroendevalda

• Annan målgrupp som en organisation vill anskaffa eID till



Varför vill en arbetsgivare anskaffa eID till 
sina medarbetare?

Exempel på behov:

• Behov av särskilda bärare eller särskild tillgänglighet

• Inkludera affärsvillkor om ersättningsfri användning
• eID-utfärdare tar ut avgift från arbetsgivaren, exempelvis månads- eller årsavgift 

• Sekretesskänslig verksamhet eller -medarbetare 

• Behov av pseudonym i stället för personnummer 
• plus kanske några fler attribut

• Anställningsvillkor/medarbetarpolicy för användning av eID



Var kan anskaffade eID:n användas?
Ju mer extern digital tjänst, desto svårare

Användare

Arbetsgivare

eID

eID utfärdas till 
användare

2

eID nyttjas av 
användare i en 
digital tjänst?

4

Förlitande aktör

Digital tjänst

Vilket avtal?

eID-utfärdare

Arbetsgivare 
anskaffar eID-
avtal till sina 
målgrupper

1



Förstudien föreslår därför ett nytt avtal
Dessutom ny granskningsmöjlighet

Metadata-

register

Ramverk

GranskningAvtal

eIDAS-
nod

DIGG:s avtal:
• Anslutningsavtal för 

förlitande part till 
”Foreign eID” och 
DIGG:s metadataregister

• Nytt: ersättningslöst
e-legitimeringsavtal
för kvalitetsmärkta 
eID:n

• Valfrihetssystemen 2017 
och 2018 
E-legitimering (17 öre 
per e-legitimering)

DIGG:s granskningar:
• eID-utfärdare
• Nytt 2021: 

tillitsgranskning av 
IdP-leverantörer

• Underskriftstjänster

DIGG:s Sweden Connect 
• en möjlighet i det nya 

avtalet Tekniskt ramverk 
för Sweden Connect

• inte tvång i det nya 
avtalet att all trafik ska gå 
med stöd av SAML 2.0

https://swedenconnect.se/tekniskt-ramverk.html


Anskaffade eID:n ska kunna användas!

Användare

Arbetsgivare

eID

eID utfärdas till 
användare

2

eID nyttjas av 
användare i en 

digital tjänst

4

Förlitande aktör

Digital tjänst

Nytt 2021: avtal om elektronisk identifiering 
utan ersättning*)

Förlitande aktör tecknar 
avtal med eID-utfärdare, 
DIGG avtalsadministrerar

3

eID-utfärdare

Arbetsgivare 
anskaffar eID-
avtal till sina 
målgrupper

1 *) Dessutom en avtalsvariant med arbetsgivare – förlitande aktör 
som parter, med eID-utfärdare som underleverantör till arbetsgivare



Medarbetares e-underskrift

• Fristående underskriftstjänst i första hand
• Hos förlitande part

• Hos medarbetarens arbetsgivare

• Lokal underskriftstjänst också ett alternativ

• Medarbetare behöver i vissa fall kunna skriva under med 
pseudonym
• ”anställnings-id”

• kopplad till organisation för att vara säkert unik

• Stöd för validering av e-underskrifter viktigt



Tidplan - eID för medarbetare

Förstudierapport
Liten attribut-POC

Förberedelser DIGG

DIGG tar fram 
ersättningslöst avtal

Parter börjar teckna avtal

Välfungerande eID för 
medarbetare

2022 och framåt2020 2021

Förmågor hos parterna:
• eID-utfärdare vidareutvecklar och paketerar sina tjänster, en variant enligt DIGG:s tekniska ramverk

• Arbetsgivare anskaffar eID till sina medarbetare och andra målgrupper
• På eID förlitande aktörer justerar sina anslutningar till DIGG:s tekniska ramverk

Digitala tjänster i privat sektor 
får ingå?

Uppdrag Auktorisation – digital 
infrastruktur för fler attribut



Frågestund

Fler bidrag? 
Mejla till  eva.sartorius@digg.se





eIDAS genomförandeakter 
2016/650 och 2015/1506

Stefan Santesson (stefan@idsec.se)

mailto:stefan@idsec.se


Genomförandeakter
2015/1506

• Format för avancerade elektroniska underskrifter och 
avancerade elektroniska stämplar

2016/650
• Standarder för evaluering av Kvalificerade anordningar för 

skapande av elektroniska underskrifter

Mars 2019 - EU kommissionen gav uppdrag till eIDAS 
expertgrupp att ge råd om uppdatering av dessa 
genomförandeakter



2015/1506
Signaturformat



1506 – Det omöjliga uppdraget
• XAdES

• ETSI TS 103 171 à EN 319 132-1
• CAdES

• ETSI TS 103 173 à EN 319 122-1

• PAdES
• ETSI TS 103 172 à EN 319 142-1

• ASiC
• ETSI TS 103 174 à EN 319 162-1



Problem med 1506
• ETSI TS till ETSI EN versionskonflikt

• Nya element för bl.a. signeringscertifikat referens
• Standarden kräver ny datatyp men 1506 kräver den gamla
• När skall uppdaterade krav gälla?
• När skall tjänster uppdatera sina format?

• Krav på signaturformat, ej dokumentformat
• Obegränsade krav på format vid valideringstjänst

• Inga standarder för valideringstjänst är utpekade
• ETSI TS 119 102 ?

• Krav på format för långtidsvalidering



Utmaningarna med LTA formaten

Signature

Document

Timestamp

Cert

Trust Anchor CA Cert

OCSPCRL

Cert

CA Cert Cert

Cert

OCSPCRL

Cert

Timestamp

CA Cert Cert

Cert

OCSPCRL

Cascade

Trust Anchor
Trust Anchor



Utmaningarna med LTA formaten
• Oförutsägbarhet vid framtida validering

• Är rotnycklar betrodda
• Är algoritmer betrodda
• Är stödtjänster auktoriserade
• Felar ett stödbevis, felar hela kedjan

• Ej designat för global interoperabilitet
• Kräver lokal profil

• Oklart vad mottagande land måste klara av
• Vad innebär ”shall recognise” ?



1506 – Sveriges hållning
• Positiv till uppdatering av ETSI standarder men
• Negativ till

• ASiC (Beroende på ZIP)
• Obegränsade dokumentkrav utan standardiserade 

valideringstjänster
• Avsaknad av säkerhetskrav
• Krav på validering av dokument utanför giltighetstid

• Vill även
• Möjlighet att ställa säkerhetskrav
• Format begränsat av dokumenttyp



2016/650
Evaluering av enheter för signaturgenerering



Krav från eIDAS
• Kvalificerade anordningar för skapande av elektroniska underskrifter ska:

• skydda underskriftsnyckel
• Förekommer en gång
• Ken ej härledas eller röjas

• endast kunna användas av legitim undertecknare (”sole control”)

• Får inte ändra det som skrivs under eller hindra inspektion
• Hanteras av användaren eller kvalificerad betrodd tjänst
• Nycklar får kopieras om

• Kopian skyddas som originalet
• Begränsas till vad som är nödvändigt för kontinuitet



Uppdateringsuppdrag
• Standarder finns för användarkontrollerad anordning
• Standarder saknas när anordning hanteras av betrodd 

tjänst
• Förslag

• EN 419 221-5:2018 för skydd av underskriftsnycklar
• EN 419 241-2:2019 för att säkerställa ”sole control”



SAM

SSA

Signature activation Data (SAD)

TSP protected Env.

Signature Creation Application

Registration & certificate issuance

Signer 
Interface

SIC

SCDev

Tr
us

t I
nt

er
m

ed
ia

rie
s Tamper resistant Env.

(rSCDev)

Signer Env.

RemoteLocal

SCAL 1 components

SCAL 2 components

Data communications SCOPE OF REQUIREMENTS

Interaction

Signer

Signature Activation Protocol (SAP) 
CEN EN 419 241



Sveriges hållning 2015/1506
• Sverige motsätter sig:

• Att krav införs att underskriftstjänster obligatoriskt ska 
innehålla en modul som skyddar krypteringsnycklar för 
signering från felaktig återanvändning (EN 419 241)

• Kravet är ej relevant för den typen av underskriftstjänster 
som används i Sverige eftersom dessa aldrig återanvänder 
krypteringsnycklarna

• Om krav ändå införs, så vill vi ha undantag för den typ av 
underskriftstjänster som inte återanvänder nycklar.



PTS och DIGGs

Forum för leverantörer av 

e-legitimationer och betrodda tjänster 

2020-11-19

Kammarkollegiets Ramavtal

Jan Lundh



Ramavtalsområden av intresse

Familjen Programvaror och tjänster (PT)

• PT19PL Programvarulösningar 2023-02-28

• PT19SU Systemutveckling 2023-05-31

• PT19VSO Vård skola omsorg 2023-01-01

• Ny förstudie avseende PT är påbörjad och 

planeras vara klar i april 2021

Ramavtalsområdet Produkter och Tjänster för 

identifiering och behörighet (IDB)

• Upphandling pågår plan att ha nya ramavtal 

februari 2021

Kammarkollegiets 

Ramavtal

Jan Lundh



Pågående upphandling: 

Identifiering och behörighet

• Denna upphandling omfattar Produkter 

och Tjänster för identifiering och 

behörighet. Ersätter Kort för identifiering 

och behörighetskontroll (KIB)

• Nytt för denna upphandling är att e-

legitimationer inkluderas

• I kvalificeringsskedet ställs krav att 

sökande bör kunna leverera e-legitimation 

med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Pågående 

upphandling:

Identifiering och 

behörighet (IDB)



Pågående upphandling: 

Identifiering och behörighet

• Kort och andra typer av bärare

• Tillbehör

• Fotoprodukter

• Teknisk lösning för en viss process 

exempelvis beställa och hantera ett 

tjänstekort

• Tjänst (software as a service)

• Konsulttjänster

Pågående 

upphandling:

Identifiering och 

behörighet (IDB)



Vilka ramavtalsområden

• Anbudsgivaren ska erbjuda identifiering 

och underskrift med e-legitimation som 

privat molntjänst eller publik molntjänst

• Anbudsgivaren ska erbjuda en 

programvara för identitets- och 

åtkomsthantering för installation i kunds it-

miljö. Med programvara för identitets- och 

åtkomsthantering menas en programvara 

som används för att fastställa vilka 

användare som har tillgång till nätverk och 

vilka system (resurser) varje användare 

ska få komma åt.

Programvaror och tjänster

PT19PL Programvarulösningar  2023-02-28

PT19SU Systemutveckling         2023-05-31

PT19VSO Vård skola omsorg     2023-01-01



Vägledning
för avrop av tjänster för

elektronisk identifiering och

elektronisk underskrift

Kontaktuppgifter

Jan Lundh

Ansvarig fokusområdet Informationssäkerhet

jan.lundh@kammarkollegiet.se

https://www.avropa.se/innehall/e-identifiering-och-e-underskrift/

Pedra Herdegen

Ramavtalsansvarig PT19, KIB och den kommande IDB

pedra.herdegen@kammarkollegiet.se

mailto:jan.lundh@kammarkollegiet.se
https://www.avropa.se/innehall/e-identifiering-och-e-underskrift/
mailto:pedra.herdegen@kammarkollegiet.se


Länkar:

https://www.avropa.se/

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-

telekom/Programvaror-och-tjanster/

https://www.avropa.se/Upphandlingar/produkter-och-tjanster-for-

identifiering-och-behorighet/

https://www.avropa.se/
https://www.avropa.se/
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/
https://www.avropa.se/Upphandlingar/produkter-och-tjanster-for-identifiering-och-behorighet/


Revision of the eIDAS Regulation –
European Digital Identity

19 November 2020



• Legal Requirement

• 3 Options – improvement / extension / European Digital Identity

• Open Public Consultation July – October 2020

• Proposal Q1 2021

• Pilot Implementation 2021-2022

eIDAS Revision



eIDAS - Where we stand today

Access the latest list: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/x/iw3oAg

Pre-notified eIDs

Notified eIDs

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/x/iw3oAg


• User Expectations - speed, security, protection of personal data

• 63% support for a secure single digital ID for all online services that gives control over the 

use of data (Eurobarometer, March 2020)

• Market demands - versatile, secure and trustworthy identification

• Online services, telecom, finance, transport, etc.

• Role of Platforms – market dominance, data protection and privacy

• Current (public) eID system not fit for purpose
• low uptake (~50% of EU population), not sufficiently used in private sector, complex

• Technological Change - mobile identification, distributed ID 

systems, 

Issues at Stake



“ ..the Commission will soon propose a secure European e-identity. One that 

we trust and that any citizen can use anywhere in Europe to do anything from 

paying your taxes to renting a bicycle. A technology where we can control 

ourselves what data and how data is used.” (President Ursula von der Leyen, 

16/9)

« The European Council calls for the development of an EU-wide secure public 

electronic identification (e-ID) to provide people with control over their online 

identity and data as well as to enable access to public, private and cross-

border digital services. It invites the Commission to come forward with a 

proposal for a ʻEuropean Digital Identificationʼ initiative by mid-2021. » (EC 

Conclusions, draft 14/9)

Political Context



• Universally Available – all EU citizens and businesses may use it

on a voluntary basis

• Universally Useable – legal obligation to recognise by private

and public service providers for all transactions that require

authentication (« EU single-sign-on »)

• Protecting Personal Data – users must be able to take control of 

their identity and control the disclosure of personal data/attributes

Vision for a European Digital Identity



• Mobile Application – universally available, user-friendly, user-

controlled (app-based)

• Common Standards – universally useable and recognised, personal

data protection

• Exchange of Credentials (« proofs ») linked to Trusted Sources 

• « Self-Sovereign »

Basic Features



Thank you

© European Union 2020
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Nordic-Baltic eID cooperation project

NOBID is a part of a bigger picture of Nordic-Baltic 
cooperation efforts

3

• The Cross-Border Digital Service (CBDS) programme is a programme under Nordic 
Council of Ministers

• NOBID will be one of more projects under the CBDS-programme, beginning in 2021

• The projects in the programme will on an operational level generally be led by national 
digitalisation agencies or similar

Norway SwedenDenmark Estonia Finland Iceland Latvia Lithuania



NOBID
Nordic-Baltic eID cooperation project

MR-DIGITAL works towards strengthening digital co-
operation in the region   

4

Digital North
Ministerial declaration

1. Building a common area for cross-border digital 

services in the public sector

2. Strengthening the competitiveness of enterprises 

through digitalisation

3. Enhance the digital single market in the Nordic-

Baltic region

MR-DIGITAL

MR- DIGITAL is the Nordic Council of Ministers for 

Digitalisation. One of its priorities is access to digital 

services across borders

Key objectives in the Cross-Border   

Digital Services Programme 

1. Increasing mobility by making it easier to move, 

work, study and travel in other Nordic countries

2. Increasing competitiveness by making it easier for 

businesses and citizens to operate and cooperate 

both within and outside the region

3. Increasing cohesion and integration in the region 

by giving access to and streamlining public 

services across the region

4. Increased quality and efficiency of public sector 

services by automating and streamlining cross-

border processes
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Nordic-Baltic eID cooperation project

Key facts about the Nordic-Baltic eID Project (NOBID)

5

Project owner: Nordic Council of Ministers 

Project management: Norwegian Digitalisation Agency (Digdir)

NOBID Resource Group: Stakeholder representatives from the 8 "NOBID countries"

NOBID 1 (20218 – 2020) 

Monitoring, reporting and knowledge sharing on eIDAS implementation in 

Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, and Sweden

NOBID 2 (2021 – 2024): Project proposal

Project proposal submitted to Cross Border Digital Services Programme - CBDS
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Background of the study 

• NOBID monitors and reports on the 
eIDAS implementation in Nordic-Baltic 
countries

• The eIDAS regulation defines a number 
of electronic “trust services” 
and their supervisory regime 

• Electronic signatures

• Electronic seals

• Electronic time stamps

• Electronic registered delivery services

• Website authentication



NOBID
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NOBID invited to an international tendering for a trust 
service study in April 2020

8

Study objective

• Mapping and analysis of the trust services landscape 

in countries participating in NOBID

Bids received

• 11 bids, all with high standards, were received. 

Many countries were represented

• The job was awarded to Proud Engineers OÜ, Estonia

Research method

• Interviews with public and private sector. Authors were 

given access to NOBID contact network

• Desk research investigating policies and the supply of 

identity and trust services on the market
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Nordic-Baltic eID cooperation project

The study team sought answers to the following 
questions:

10

What trust services (eIDAS-defined as well as alternatives) are offered in NOBID countries?

In what areas and for which public- and private services are trust services 

(as well as alternatives) currently used in NOBID countries?

How can these trust services (as well as alternatives) be used between NOBID countries,

especially in SDG Regulation context?

What are the key barriers in using trust services (and alternatives thereof) in and between 

NOBID countries? 

What are the key enablers for cross-border use of trust services (and alternatives thereof) 

between NOBID countries? 



NOBID
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Despite equal legal context in terms of the eIDAS Regulation, 
countries are different in ways of implementation of trust services

11

Different approaches to 

the use of qualified 

electronic signatures 

Differences in approach 

and practice regarding 

services and certificates

Differences in what is 

deemed to be sufficient 

evidence of one’s identity 

Some observations

Barriers and differences arise not only from the national regulatory landscape, but also from national 

approaches to trust and identity.
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Chapter 4: 
Overview of national policies and regulatory contexts 

13

Country-by-country study of:

• Implementation of eIDAS Regulation into national legislation

• Law or regulation that regulates electronic identity schemes

• Policy coordinators for electronic identity and trust services

• Whether laws and regulations require the use of a electronic 

signature that is equal to the handwritten signature (QES) or 

not

• Law, regulation or practice around signing on behalf of a 

legal person

• Supervisory mandate for trust services and electronic identity

• Responsibility for the up-keeping of the trusted list

Observation

Nordic countries have many public 

online services where “signing” is replaced 

by user commitment

Proof of intents on 

electronic authentication

Proof of intent tends to 

rely on electronic 

signature

Denmark Estonia

Finland Latvia

Norway Lithuania

Sweden
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Chapter 5: 
Overview of the trust services landscape

15

A country-by-country picture of:

• Trust services offered, based on the eIDAS

trusted list

• Alternative trust services offered, based on 

desk research and interviews

• Market structure for electronic signatures and 

identity

• Usage patterns of trust services and 

alternatives thereof

• State-provided infrastructure

Observations

• 36 service providers are listed in the study 

• A wide game of companies from 

multinationals to small startups

• A majority is active internationally

• Banks and telecoms have wide presence

• A wide variety of non-qualified services in 

addition to those on the trust list

• Denmark stands out with a unique 

approach of non-qualified certificates

• Norway has the most service providers, 

Lithuania the widest service offering

Service providers are in general international, however services offered tend to be regional or country-specific
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Chapter 5: (cont.)
eIDAS defined Trust Services offering

16
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Cross-border use of electronic services

18

• There appears to be a stalemate where 

the services are not accepting foreign 

electronic identities because there is no 

demand and the lack of demand is in turn 

caused by the lack of services

• Lack of cooperation in software and service 

development was seen to be a cross-border 

barrier

• Difficulties in determining the level of trust in 

trust services and alternatives thereof is a 

barrier to their use between NOBID countries 

• Despite international standards being present, 

technical compatibility in terms of the ASiC-E 

signature container compatibility between 

NOBID countries remains a challenge as 

countries differ in the precise way standards 

are utilised

The volume of cross-border electronic services is currently low… 

Stalemate Barriers
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…but, something is 
happening

Single Digital Gateway (SDG) 
requires digital entry points where 
foreign citizens and businesses can 
access e.g.:

• Requesting proof of registration of birth

• Applying for study grants and loans from 
public bodies and institutions

• Notifying changes in personal 
professional circumstances relevant for 
the reception of social security benefits 

The Single Digital Gateway 

Regulation (EU) 2018/1725 makes 

it mandatory to make important 

national services digitally 

accessible across borders
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Messages to take home

21

There is a fundamental difference in 

Nordic and Baltic e-signature 

practice

• Qualified electronic signatures (QES) 

are required by law in some 

countries, not required and practically 

not used, in in other countries.

The eIDAS interoperability network is 

up and running, but its operational 

use is still very low

• Each country need to notify their 

national eIDs

• Identity matching across borders is 

required



NOBID
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Technical infrastructure eID notification X-border services

All national eIDAS nodes, except 

Iceland, are interoperability ready. 

Iceland is in the process of remaking 

its eIDAS node.

A system for automated updating of 

security information in national nodes 

is currently under pilot testing. The 

solution is considered important to 

assure Quality of Service as the 

traffic load on the nodes increases.

“Notification” refers to the process 

where eIDs are reviewed to ensure 

that they satisfy certain eIDAS 

conditions. This is a prerequisite for 

the use in another eIDAS country. 

A majority of the regional population 

lacks access to national eIDs that are 

eIDAS ready, i.e. apt for use in the 

neighbouring countries. 

Denmark, Estonia, Latvia and 

Lithuania have notified national eIDs. 

Norway, Sweden, Finland, and 

Iceland have not yet notified any 

national eIDs. 

Lifeindenmark.dk lets citizens use 

notified foreign eIDs to view and 

claim attained holyday allowances.

Helsinki Regional Transit 

Authority allows a foreign person to 

use an eIDAS notified eID to 

purchase tickets for various kinds of 

public transport. 

State Regional Development 

Agency of Latvia has a service 

where eIDAS authenticated users 

may upload a request, a complaint, 

a proposal or other documents.

Nordic-Baltic eIDAS implementation

22
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Nordic-Baltic eID cooperation project

Please reach out if you have any questions concerning 
the study or the NOBID project

23

Contact information The report is available at Digdir.no

Tor Alvik

tor.alvik@digdir.no

+47 415 86 754 
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Questions and comments

24



Utredningen om 
betrodda tjänster
I 2020:01 Ökad och standardiserad användning av 
betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

19 november 2020
Philip Levin
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• Kartlägga och analysera den offentliga förvaltningens behov 
av åtgärder för ökad och standardiserad användning av 
betrodda tjänster, lämna förslag på sådana åtgärder, särskilt 
när det gäller att
• tydliggöra när avancerade respektive kvalificerade 

elektroniska underskrifter bör användas i den offentliga 
förvaltningen,

• kunna validera och bevara elektroniska underskrifter, och
• kunna använda e-legitimation i tjänsten.

Utredningens uppdrag

2



• Syftet med utredningen är att höja säkerheten och stärka 
tilliten när betrodda tjänster används.

• Kommer inte presentera eventuella åtgärder på dagens 
möte. 

Utredningens uppdrag

3



Kartläggning av behov och hinder

4



Exempel på preliminära resultat
• Osäkerhet avseende vad som får/inte får skrivas 

under elektroniskt
• Utmaningar att hantera och validera inkomna 

elektroniska underskrifter och stämplar
• Finns behov att kunna skapa utställarverifikation utan 

koppling till handläggare
• Svårt att få vägledning i alla delar av ett införande av 

t.ex. elektroniska underskrifter
• Behov av behörighetshantering

Kartläggning av behov och hinder

5



Tack!

6

Vi tar tacksamt emot alla inspel!

Philip Levin
philip.levin@regeringskansliet.se

Telefon: 08-405 95 73 

mailto:philip.levin@regeringskansliet.se


Elektroniska 
underskrifter till 
Bolagsverket -
varianter och 
statistik
2020-11-19
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Statistik

• Bolagsverket får in externt upprättade elektroniska underskrifter via två inkanaler: 

• som bilagor i e-post 

• som uppladdade bilagor i någon av Bolagsverkets e-tjänster (främst Verksamt.se)

• Detta avser alltså inte de underskrifter som upprättas i Bolagsverkets e-tjänster

• 668 st PDF:er med signatur och/eller sigill/stämpel , varav

E-POST

531 st
(2020-01-01 –

2020-11-12)

E-TJÄNST

137 st
(2019-09-01 –

2020-11-12)

E-post

E-tjänst
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Statistik

E-post

OLIKA SIGNATURTYPER

PAdES 862

XAdES 334*

CAdES 5*
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Varianter
• Överväldigande majoriteten (+90%) har en stämpel, inte en underskrift

• Stämpeln kan vara ankrad i EUTL, men AATL är något vanligare

• I de fall PDF:en innehåller PAdES-underskrifter så är de ytterst sällan ankrade i EUTL

• Relativt vanligt med XML-Dsig inbäddat i bilagor. Uteslutande Bankid i materialet. 

• Inbäddning kan göras på flera sätt – base64 i json, html, xml

• Saknas i princip alltid koppling mellan underskrift och den handling som skrevs under – en (1) förekomst med 

tydlig koppling (Mirendo/Årsredovisning online: bankid-underskrift och underskriven handling med som 

bilagor)

• Också vanligt att handlingen bara har en stämpel och inget annat (kryptografiskt) bevis på underskrift i sig, 

utan referens till externt system, bild etc.
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Utmaningen för myndigheter

• Lagen säger ofta avancerad elektronisk underskrift (exvis ÅRL, 2 kap  7§).

• Med det avses eIDAS-förordningen (910/2014) artikel 26.

MEN: 

• Räcker det att rekvisiten i artikel 26 kan uppfyllas på anmodan, t.ex. genom bevis som lagras i en server hos tredje 

part (jfr. Docusign envelope ID och liknande)?

• Troligen inte – jämför med analog situation på papper. Pappershandling som saknar underskrift anses inte vara 

undertecknad.

• Bolagsverkets bedömning är att den elektroniska underskriften ska uppfylla rekvisiten i sig själv. 

• Moment c) kräver något sorts tillitsramverk. Moment d) kräver en koppling (checksumma el dyl) mellan 

underskriften och det som skrevs under.

• Kvalificerade elektroniska underskrifter är att föredra.



What is an Advanced Electronic 

Signature?



The 3 Electronic Signature levels under eIDAS

Electronic Signature (ES)
"Any data in electronic form which is attached to

or logically associated with other data in

electronic form and which is used by the

signatory to sign”

Advanced Electronic Signature (AdES)
“An advanced electronic signature shall meet the following

requirements:

1. it is uniquely linked to the signatory

2. it is capable of identifying the signatory;

3. it is created using electronic signature creation data that

the signatory can, with a high level of confidence, use

under his sole control; and

4. it is linked to the data signed therewith in such a way that

any subsequent change in the data is detectable”.

Qualified Electronic Signature (QES)
"An advanced electronic signature that is created by a

qualified electronic signature creation device, and

which is based on a qualified certificate for electronic

signatures.”

"The requirements established should be technology-neutral. It should be possible to achieve the 

necessary security requirements through different technologies.”

The requirements of each level are built on the requirements of the level below it, such that a qualified 

electronic signature meets the most requirements and a 'simple' electronic signature the least.



Intent

Identity

Integrity

The key components for AES

Context / user interface

Strong authentication with eID or other identity 
verification solution

Sealing document with digital signature
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C
S Legal effect

Integrity protection

Authentication & sole control

“ID agnostic”

EU qualified provider

Specific legal effect

Certificate based

Transaction costs

eIDAS electronic signature levels

Use cases

User experience

Available solutions

Document volumes

BASIC ELECTRONIC
SIGNATURES

Multitude

Simple

Multitude

Highest

Yes

Optional

Optional

Yes

N / A

No

Optional

Low

Many

Simple/complex

Many

High

Yes

Mandatory

Mandatory

Yes

N / A

No / Yes

Optional

Low / Higher

ADVANCED ELECTRONIC
SIGNATURES

Few

Simple/complex

Few

Lower

Yes

Mandatory

Mandatory

Partly

Mandatory

Yes

Yes

Highest

QUALIFIED ELECTRONIC
SIGNATURES

The different characteristics

It is only on the QES-level that eIDAS introduces requirements that are not fully technology-neutral 



PKI = “most commonly used technlogy” ”a pair of keys might be needed” (when PKI is used)

EU commission “highlights” the neutrality principle



In conclusion

• Any version of an Electronic Signature that fulfils the requirements in eIDAS for an Advanced Electronic 

Signature is in fact just that.

• eIDAS provides no basis for courts or authorities to disqualify any AES-version that doesn’t follow a 

certain standard (presumption of compliance applies for AES based on dedicated standard) 

• Courts and authorities need to respect and safeguard the principle of technology-neutrality in eIDAS

• Taking a more narrow approach would be against the legislator’s express objectives behind the eIDAS

regulation and also discourage/prevent development of innovative digital solutions.



Thank you

Peter Carlstedt
CLO
+46700910525
peter@scrive.com

mailto:peter@scrive.com


Avancerade elektroniska underskrifter
Stefan Santesson (stefan@idsec.se)

mailto:stefan@idsec.se


Elektroniska signaturer 
EU Signaturdirektiv 1999



Huvudkrav  
Avancerade elektroniska underskrifter

• Ska vara unikt knuten till undertecknaren
• Undertecknaren skall kunna identifieras
• Skapad med medel som endast undertecknaren förfogar 

över
• Binder hela dokumentet till underskriften



Problem med kravställning
• Krav på att det skall finnas EN avancerad elektronisk 

underskrift
• Men vems underskrift?

• Stämpeltjänst?
• Dom som skall underteckna handlingen

• XBRL enkät ställde frågan – Alla svarade JA på uppfyllnad



Behov av tydligare kravställning
• Koppling till vem som skall skriva under
• Krav på samtliga undertecknares avancerade elektroniska

underskrift
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