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Olika sätt att anskaffa 
tjänster för e-
legitimationer
• Upphandla en tjänst för                        

e-legitimationer på egen hand

• Avropa en tjänst för e-legitimationer 
på ramavtal som Kammarkollegiet 
tillhandahåller

• Besluta om att tillhandahålla 
valfrihetssystem och ansluta sig till ett 
system som DIGG har



Vad är valfrihetsystem?

• Ett förfarande där användaren väljer bland de leverantörer som en 
upphandlande myndighet har godkänt och ingått avtal med för att få 
en tjänst utförd

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



Vad är DIGG:s roll?

• Ombud – ansvarar för det praktiska förfarandet
• Annonsering, utformning av förfrågningsunderlag, godkänna och teckna avtal 

med leverantörer m.m.

• Administrera systemet – enhetlig kravställning från 
upphandlande myndigheter

Upphandlande myndigheter anses inrätta sina egna 
valfrihetssystem
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Vilka valfrihetsystem har DIGG?

• Valfrihetssystem 2017 E-legitimering 
• Freja eID+

• Valfrihetssystem 2018 E-legitimering 
• BankID

• Telia



Fler e-legitimationer i myndigheters e-tjänster



Vad är fördelarna med valfrihetsystem?

• Användarens val är i fokus

• Standardisering av kraven från myndigheter och myndigheter 
behöver inte kravställa på egen hand

• Möjliggör avtal med flera leverantörer parallellt

• Myndigheter och leverantörer kan ansluta sig löpande

• Priset är fastställt i förväg

• Enkelt att ansluta sig 



Hur går anslutningen till?

• Leverantörer kan löpande ansöka om godkännande som 
leverantör i valfrihetssystem

• Detaljer kring ansökan och ansökningsprocess framgår av 
upphandlingsdokumentet för respektive valfrihetsystem

• Upphandlande myndigheter kan ansluta sig till valfrihetsystem 
genom att teckna avtal med DIGG 

• Fyll i avtalet för myndigheter (förlitande part) om Valfrihetssystem 2017 E-
legitimering respektive Valfrihetsystem 2018 E-legitimering

Läs mer på DIGG:s webbplats för annonsering av valfrihetssystem

https://www.elegnamnden.se/elegitimering/levereraelegitimering.4.4498694515fe27cdbcfdc.html


Frågor?
Kontakta oss i DIGG-montern eller på info@digg.se







E-identitet – nu, snart 

och sen?
eIDAS-noderna och anmälan av e-legitimering

Kopplingsregister

Självbestämmande av e-identitet via blockchain?
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Förslagen i reboot 16-18 kap.

• ”Nodmyndighet”

• Obligatorisk anslutning

• Anmälan 

• Avgifter för privata aktörer 



Nuläge

• Förslagen har remissbehandlats med ett 

positivt remissutfall.

• Förslagen bereds inom Regeringskansliet i 

form av en lagrådsremiss.

• Därefter eventuellt proposition och 

ikraftträdande någon gång 2020.



Ett centralt kopplingsregister?

• Uppdrag till Skatteverket som redovisades 
januari 2019 till Regeringskansliet (Enheten 
för digital förvaltning). 

• Utgångsläget: Utlandsboende med svenska 
personnummer och samordningsnummer 
med europeisk e-idhandling. 

• Frågan: Kan det möjliggöras så att dessa 
personer kan använda svenska e-tjänster? 



Kopplingsregister - huvudförslagen

• Ett centralt kopplingsregister utvecklas. SKV 
ansvar. 

• Personlig inställelse hos Polisen för att genomföra 
kopplingen. 

• Endast personer med svenska personnummer, 
samordningsnummersystemet har brister. 

• Siktar på remittering snart. 



Blockchain och ”självägande” identitet

• European Blockchain Partnership 

• Utvecklande av EBSI (European blockchain 

services infrastructure)
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eSelf-sovereign identity

• Kan liknas vid ett pass 

• Möjlighet att bara ge ifrån sig information som är 

nödvändig – motsats mot federerade 

lösningsmodeller

• Ta bort mellanhänder (typ)



Varför blockchain?

• Unikhet i digital värld

• Resiliens

• Decentraliserad styrning

• Ökade möjligheter till självägande 



Någon spaning då?

• Bara precis i början av utvecklingen av 

digitala identiteter 

• Tre olika inriktningar i världen - plattform, 

centraliserad, mydata


