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Digitala identiteter skapar förutsättningar för ett tryggare samhälle

• Det handlar inte bara om att logga in för att deklarera eller vabba
(det är vi redan ganska bra på)

• Internationell brottsbekämpning
• Femte penningtvättsdirektivet mot bl.a. finansiering av terrorism 

• Andra betaltjänstdirektivet om bl.a. kundigenkänning

• Internationellt samarbete för att bekämpa människohandel

• Digital förvaltning – effektivisera och förenkla
• EU-förordning om Single Digital Gateway – en ingång till förvaltningen

• EU-direktiv Bolagsrättspaketet för att starta företag online

• Elektroniska fraktsedlar

• Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot

• Handlingsplan för cyber- och infosäk 2019-2022: ökad spårbarhet mellan bakomliggande 

utrustning för generering av kryptografiska nycklar och de tjänster som tillhandahålls på den 

inre marknaden
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Lagstiftning

• EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 

(EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk 

identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner 

på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 

1999/93/EG

• Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

förordning om elektronisk identifiering

• Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till 

EU:s förordning om elektronisk identifiering

• Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för 

elektronisk identifiering
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DIGG – instruktion om eID (SFS 2018:1486)
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3 § Myndigheten ska 

• 1.ansvara för den 
offentliga förvaltningens 
tillgång till infrastruktur 
och tjänster för 
elektronisk identifiering 
och underskrift 

• 2.främja användningen 
av elektronisk 
identifiering och 
underskrift

3 § Myndigheten ska 

• 3.tillhandahålla och 
administrera 
valfrihetssystem enligt 
lagen (2013:311)om 
valfrihetssystem i fråga 
om tjänster för 
elektronisk identifiering, 
samt

• 4.ansvara för de svenska 
förbindelsepunkterna 
(noderna) för 
gränsöverskridande 
elektronisk identifiering i 
enlighet med […] eIDAS-
förordningen samt 
rättsakter som har 
meddelats med stöd av 
förordningen.

7 § Myndigheten ska 
dessutom 

• 1.uppfylla de 
samarbetsskyldigheter 
som gäller för Sverige 
som medlemsstat enligt 
artikel 12 i eIDAS-
förordningen samt enligt 
rättsakter som har 
meddelats med stöd av 
den artikeln och vara 
gemensam kontaktpunkt 
för samarbetet, samt

• 2.företräda Sverige i 
övriga frågor som rör 
gränsöverskridande 
elektronisk identifiering 
enligt eIDAS-
förordningen samt lämna 
stöd och information till 
myndigheter i sådana 
frågor. 



2017 Digital North – nordisk/baltisk ministerdeklaration

2019 Handlingsplan för mobilitet i Norden
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Jag vill speciellt lyfta fram att vi strävar efter att få på plats 

den infrastruktur som krävs för att vi redan under 2020 ska 

kunna använda våra nationella eID:n överallt i Norden. 

Det är en reform som till sin betydelse kan jämföras med 

passunionen.

Sigurður Ingi Jóhannsson, Islands samarbetsminister



2017 EU: Ministerdeklaration om e-förvaltning

For the principle of trustworthiness and security, we will:

• […]

• work to increase the uptake of national eID schemes, 

including to make them more userfriendly and 

especially more suitable for mobile platforms, while 

ensuring their appropriate security levels;
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Aktuella frågor

• Genomförande av eIDAS
• DIGG har en nyckelroll

• Informera och främja offentlig förvaltnings användning

• Ansluta andra länders eID-system till landsnoden Sweden Connect

• Företräda Sverige i utvecklingsarbete och granskningar inom EU

• Användaren ska inte fastna i väntrummet
• Utländskt id-begrepp måste kopplas till svenskt id-begrepp

• SKV föreslår att starta med personnummer

• Fortsatt utredning av samordningsnummer behövs

• Svenska e-legitimationer ska kunna användas i utlandet
• Förslag i reboot (SOU 2017:114)

• Anmälan för granskning inom eIDAS

• Stöd i författning
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Aktuella frågor

• Statlig e-legitimation
• Förslag i reboot (SOU 2017:114)

• Fördjupning i id-kortsutredningen (SOU 2019:14)

• Förslag: Statlig e-leg på id-kort som utfärdas av Polisen

• Valfrihetssystem
• Förslag i reboot (SOU 2017:114)

• Obligatorisk anslutning till valfrihetssystem
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Valfrihetssystem
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Kort bakgrund

• Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för 

elektronisk identifiering (eLOV)
• Flera aktiva valfrihetssystem genom Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och 

tidigare E-legitimationsnämnden

• Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster 

har lämnat förslag med bäring på valfrihetssystem
• Digital post – digitalförvaltning.nu

• Obligatorisk anslutning elektronisk identifiering – Reboot

• Vissa strukturella ändringar - Reboot

• Behov av vissa kompletterande utredningsåtgärder för att ta 

förslagen vidare
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Vad är valfrihetssystem?
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eID-Leverantör A

Myndighet X

eID-Leverantör CeID-Leverantör B

Landsting Z 

Kommun Y  

Valfrihetssystem

Ombud

Administrerande myndighet av 

valfrihetssystem

Exempel på eID leverantörer
i valfrihetsystem
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Myndighet/Kommun/Landsting

eID Leverantör A eID Leverantör CeID Leverantör B

Leverantör av ”stödtjänster”

Myndighet/Kommun/Landsting

eID Leverantör A eID Leverantör CeID Leverantör B

Leverantör  av ”stödtjänster”
Administrerande 
myndighet av 
valfrihetssystem
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Kravställning/avtal

(valfrihetssystem)
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Varför valfrihetssystem?



Varför DS om valfrihetssystem?

• Rättslig översyn av eLOV utifrån välfärdsutredningens 

betänkande

• Nytt valfrihetssystem i fråga om tjänster för digital post

• Fördjupad analys och förslag kopplat till obligatorisk 

anslutning till valfrihetssystem avs. elektronisk identifiering

• Analys och nya förslag utifrån remissvar, bl.a. avseende 

kretsen som får tilldela valfrihetssystem
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Tidplan för arbetet

• Fördjupad konsekvensanalys pågår 

genom bl.a. enkätstudie

• Målsättning att kunna remittera DS före 

sommaren 2019

• Lagrådsremiss/proposition mot slutet av 

2019 / början av 2020
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