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Om Svensk e-identiet AB

• Inloggning och signering som tjänst

• HSA-ombud och utgivare av SITHS-kort 

• Uppsalabaserat + kontor i Göteborg (22 pers)

• Alltid fokus på att göra snygga paketeringar som är 

enkla, snabba och kan införas till låg kostnad

• Kunderna finns inom alla branscher



Inloggningshanterare 

Regelstyrning

Rollbaserad åtkomstkontroll

Format och API-hantering

Allt som går att 

logga in till
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Tjänsteleverantör (SP)FederationsnavIdentitetsutgivare (IdP)

Datakällor

Metakataloger

Behörighetskataloger

Attributdatabaser

Konceptet

Allt som går att 

logga in med
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• Mobilt BankID

• AD-konton

• Azure-konton (WAAD)

• SITHS

• Google (GAFE)

• facebook

• e-medborgarkonto

• ADFS, SAML m.m.

• Sms

• YubiKey

• Google Authenticator

• OATH-tokens

• Ansiktsigenkänning

• Skolfederation

• Office 365

• Google (GAFE)

• Skolsystemen

• Sharepoint

• Fjärrskrivbord

• Tunnlar

• ADFS, SAML m.m.

• Etc etc



Vanliga funderingar

• Vilka operativ och hårdvara behöver vi stöd för?

• Vilken metod ska vi välja för en roll i en viss situation?

• Hur ska vi förhålla oss till alla federationer och standarder?

• Är det vi väljer framtidssäkrat?

• Vilka ska ha SITHS-kort och hur gör vi med nyanlända?

• Hur gör vi med de som inte har BankID?

• Ska vi ha 1-1 eller delade enheter?

• Hur påverkar GDPR och andra lagar oss?



Frågor vi ställer

• Är tjänsten avsedd för B2B, B2C eller båda?

• Ska interna användare omfattas?

• Vilka tjänster och system ska användarna logga in till?

• Vilken typ av devicer har användarna?

• Har användarna 1-1 eller delade devicer?

• Vilken roll har användarna?

• Behövs säker inloggning?

• Behövs regler för inloggning (plats, roll, attribut, device)?



Utmaningen

Att hitta rätt metod för en viss roll i en given situation



Exempel och best practise

• Mobilt BankID

• SITHS (SITHS desktop, Mobilt SITHS)

• AD (eller annan identitet) + sms

• AD (eller annan identitet) + time-/eventbased token

• AD (eller annan identitet) + YubiKey Neo

• AD (eller annan identitet) + Google Authenticator

• iDappen (som mobilt BankID)

• Identitetsutgivning (e-medborgarkonto & iDappen)

• Mobilt PKI (kortinloggning via iOS-enheter)



Omvärldsorientering

• Svensk e-legitimation

• SE-leg

• eIDAS

• Efos – Det nya SITHS

• Sambi

• Elektronisk underskrift

• Dataskyddsförordningen
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