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Omfattande revidering
Syftet med förordningen har inte uppnåtts
• De mindre genomgripande förslagen bedöms inte räcka
• Höga kostnader (3,2 mdr euro) men ändå mest lönsamt

Politisk förhandling startar inom kort
• Regeringskansliet förbereder Sveriges ståndpunkter
• Införande 2024 om förhandlingen kan slutföras snabbt

Nya genomförandeakter och standarder behöver antas
• De tekniska och praktiska svaren får vi först i det arbetet

Problem som lyfts fram
I första hand brister i eID-delen
• Kommissionen skriver att betrodda tjänster kan förbättras men att eID måste förbättras

Låg spridning
• Bara 14 länder (med 59% av befolkningen) har anmält ett eID-system

Svag acceptans
• Bara 67% av länderna har etablerat eIDAS-noder och bara 14% av undersökta tjänster
erbjuder inloggning, få accepterar privata förlitande parter

Låg användning
• Under 30 000 gränsöverskridande legitimeringar/år i hela EU

Låg användarvänlighet
• Skillnader i användargränssnitt, omdirigeringar under inloggningsprocessen och avbrott i
tjänsterna

Förändrade förutsättningar
EU mer än Sverige?
Ökat fokus på användarnas integritet
• 63% vill använda ett säkert eID i alla tjänster och som ger dem kontroll över
hur deras uppgifter används
• 72% vill veta hur deras data används när de nyttjar sociala media

Privata marknaden efterfrågar ID-lösningar
Teknikskifte – Mobilbaserade lösningar
• Self Sovereign ID och Blockkedjan

Stärka de nationella eID-systemen
Alla länder ska anmäla ett nationellt EID på nivå High
•
•
•
•

Krav på persistent identifierare
Certifiering som alternativ till Peer-review
Fler obligatoriska attribut
Kortare tid innan anmälda eID ska erkännas

Status för Sverige:
• Försäkringskassan/EFOS ingår i vår föranmälan men det räcker inte
eftersom det inte är en e-legitimation som privatpersoner kan anskaffa
• E-legutfärdare får idag inte hantera alla föreslagna attribut

Involvera privat sektor
Obligatorium även för privat sektor
• Gäller där stark autentisering krävs (i lag eller avtal)

Status SE: Sedan 1/6 är det tillåtet för privata förlitande parter
att ansluta till den svenska eIDAS-noden
Möjlighet att certifiera eID som alternativ till dagens PEERREVIEW-process
• Men det är fortfarande medlemsstaten som är ansvarig och
anmäler

Betrodda tjänster
Nya typer av betrodda tjänster
• Elektroniska intyg om attribut (electronic attestations of attributes)
• Elektronisk arkivering (electronic archiving of electronic documents)
• Hantering av anordningar för elektroniska underskrifter och stämplar på
distans
• Registrering av elektroniska uppgifter till en elektronisk liggare
• Alltså sådana attribut som kunna kopplas till den digitala i identiteten i identitetsplånboken
– t.ex. att du har en utbildning eller att du är vaccinerad.

Skärpta krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder

Mobilbaserad wallet
Ska anmälas av varje medlemsstat
• Certifiering av kravuppfyllnad, EU-gemensamma krav

Ska ge användaren möjligt att hantera:
• eID användbart över gränserna och nationellt
• attesterade attribut
• Körkort, högskolebetyg, yrkesbehörigheter …

• Certifikat för Kvalificerad elektronisk underskrift

Anslutna förlitande parter ska registreras

Koppling till NIS2
• Flera artiklar hänvisar till NIS2
• 13,17,18,20

• NIS2 föreslår att eIDAS-art 19 flyttas till NIS2 art 18

