
Bg eID Gateway och Bg PKI Services

Tjänster för elektronisk 
identifi ering och signering
En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv 
nätkommunikation. I takt med att tjänster blir elektroniska och e-handeln ökar 
har integritet och säkerhet hamnat allt högre upp på agendan de senaste åren. 
Affärerna och verksamheten har nu fl yttat ut på nätet. Därför måste vi också 
hitta fungerande och effektiva sätt att säkra identiteten för alla parter.

Idag använder vi Internet och intranät för en stor del 
av vår elektroniska kommunikation. Vi utför bank-
ärenden, skickar e-post och dokument, handlar varor 
och mycket mer. Vi loggar in på olika system; på jobbet, 
hos banken, myndigheter etc. Men hur kan dessa in-
stitutioner veta att det verkligen är rätt person som får 
tillgång till informationen eller tjänsterna? Och hur vet 
vi att vi faktiskt kommunicerar med rätt part?

För att kommunikationen ska vara säker krävs någon 
form av elektronisk motsvarighet till traditionella ID-
handlingar. En elektronisk legitimation gör elektronisk 
identifi ering och signering möjlig och är en förutsätt-
ning för att skapa effektivitet och säkerhet på nätet.



De främsta drivkrafterna bakom utvecklingen av elektronisk identifi ering 
och signering är lagstiftning och standardisering, processintegrering samt 
automatisering och kostnadseffektivisering. Och inte minst den allmänna 
tekniska utvecklingen.

Många faktorer driver 
på utvecklingen

POLITIK EKONOMI

SAMHÄLLE TEKNIK

Offentlig sektor är 

föregångare på e-området

• Sverige har en tydlig ambition att vara
 världsledande inom e-förvaltning.

• Offentlig sektor erbjuder elektroniska 
 tjänster och ställer krav på sina leveran-
 törer att erbjuda anpassade lösningar.

• Sedan e-legitimationsnämnden 
 bildades samordnas och genomdrivs 
 fl er internationella och nationella initiativ.

• Lagstiftning ställer krav på säkerhet 
 hos alla parter.

Fokus på säkerhet och 

kostnadseffektivitet

• Företagen ökar kostnadseffektiviteten 
 och söker effektiva processer. Därmed 
 ökar också efterfrågan på elektroniska  
 processer och dokument.

• Antalet e-transaktioner ökar, liksom 
 värdet av innehållet i många av 
 transaktionerna. Detta ökar behovet 
 av säkra lösningar för identifi ering 
 och signering.

• Mer självservice via nätet innebär 
 att medborgare och företag börjar vänja 
 sig vid e-tjänster och efterfrågar dem 
 i högre grad.

Digitalisering och förväntan om 

elektroniskt anpassade lösningar

• Digitalisering och ständig uppkoppling 
 bidrar till framväxten av ”on demand”-
 samhället med förväntningar på tillgänglighet, 
 fl exibilitet och säkerhet. Näringsliv och 
 offentlig sektor behöver anpassa sig till att 
 kunden bestämmer när, var och hur.

•  Med allt fl er identitetsstölder på nätet 
 och större medvetenhet hos användare ökar
 fokus och kraven på säkerheten.

• Fokus på socialt ansvar och miljömedvetenhet – 
 ”Det papperslösa samhället” – bidrar till ökad 
 efterfrågan på elektroniska alternativ.

Teknikutveckling skapar billigare, 

fl exiblare och kraftfullare lösningar

• Teknikutvecklingen skapar billigare tjänster   
 som även passar för mindre volymer. Det öppnar  
 möjligheter för mindre företag och organisationer.

• Smarta mobiler och annan teknisk utveckling   
 bidrar till den snabba utvecklingen mot e-tjänster  
 bort från traditionella, pappersbaserade 
 lösningar och tjänster.

• Större användning av e-legitimation möjliggör   
 harmonisering och standardisering. 

• Det skapar förutsättningar för större 
 genomslag och spridning för alla typer av 
 e-tjänster och e-dokument.



Olika roller i ett 
komplicerat landskap
På marknaden för elektronisk identifi ering och signering fi nns många 
aktörer. De samverkar utifrån den roll de har; innehavare av e-legitimation, 
tjänsteleverantör eller utfärdare. För hantering av identifi ering och 
signering fi nns tre väl defi nierade roller:

Innehavare av e-legitimation 

Person som har en e-legitimation på kort, 
fi l eller i mobil för att kunna legitimera sig 
mot e-tjänst eller underteckna dokument 
elektroniskt.

Tjänsteleverantör 

Ett företag eller annan organisation som 
använder Internet som gränssnitt mot sina kunder 
eller andra användare. Denna roll kallas även 
förlitande part, tjänsteleverantör eller tillhanda-
hållare av e-tjänst.

Utfärdare 

Den som tillhandahåller e-legitimationer, även 
kallad CA (Certifi cation Authority). Utfärdaren 
är ofta en bank, men kan också vara ett företag 
som vill identifi era till exempel mobiltelefoner 
eller datorer.

*  Företag som identifi erar komponenter som till exempel mobiltelefon och dator.

Innehavare av e-legitimation

Tjänsteleverantör

Utfärdare Utfärdare*

Bg PKI Services – produktion och hantering 
av certifikat för utfärdare

Bg eID Gateway – för elektronisk signering 
och kontroll av e-legitimationer



Våra tjänster för 
identifi ering och signering
Bankgirot erbjuder tjänster till de utfärdare och tjänsteleverantörer som 
vill minimera sin investering i teknik och kunnande inom detta område. Båda 
är byggda på Bankgirots starka bas där säkerhet och trygghet är ledorden.

Bg eID Gateway – för elektronisk 

signering och kontroll av e-legitimationer

Bg eID Gateway fungerar som ett nav i infrastrukturen 
mellan aktörerna för e-legitimationer på den svenska 
marknaden. Kring detta nav fi nns företag som erbju-
der tjänster via Internet och som vill använda elektro-
niska signaturer eller kontrollera identiteter genom 
e-legitimationer. Här fi nns också molntjänstleveran-
törer, applikationsutvecklare och systemintegratörer, 
som genom samarbete med Bankgirot har möjlighet 
att paketera lösningar till sina kunder.

Istället för att sätta upp individuella anslutningar till 
varje utfärdare kan tjänsteleverantörer nå samtliga 
genom ett tekniskt och webbaserat gränssnitt, ett avtal 
och en prismodell.

Tjänsteleverantörer kan enkelt och säkert identifi era 
sina kunder på nätet och använda elektroniska sig-
naturer när kunden till exempel ska göra en beställ-
ning. Bankgirot står för administrationen och tekniken 
bakom lösningen och säkerställer att den följer med i 
den tekniska utvecklingen. På så sätt krävs inga stora 
investeringar för tjänsteleverantörer.

Bg PKI Services – produktion och hantering 

av certifi kat för utfärdare

Bg PKI Services möjliggör säker elektronisk kommu-
nikation genom att säkerställa att rätt parter kommu-
nicerar med varandra och att obehöriga inte kommer 
åt information.

Genom Bankgirot får utfärdare tillgång till en konkur-
renskraftig infrastrukturtjänst. På säkrast möjliga sätt 
kan de dygnet runt ge ut, spärra och kontrollera elek-
troniska certifi kat. Tack vare tillgången till en effektiv 
produktion och hantering av certifi kat kan utfärdare 
erbjuda attraktiva och säkra tjänster, såväl internt som 
externt. Tjänsten används bland annat av Finansiell 
ID-Teknik BID AB för utgivning av BankID.

Det fi nns en rad användningsområden där PKI (Public 
Key Infrastructure) och certifi kat kan vara en nyck-
elfaktor. Till exempel e-legitimationer, komponent-
autentisering, mail- och dokumentsignering.



Bankgirot levererar 
säkra och trygga lösningar
Under tillsyn. Som europeiskt clearinghus står 
Bankgirot under Finansinspektionens tillsyn och 
Riksbankens översyn.

Neutrala funktioner. Bankgirot fokuserar på neutrala 
stödjande funktioner inom elektronisk identifi ering 
och signering.

Lång erfarenhet. Sedan 1959 har Bankgirot 
framgångsrik hanterat betalningstransaktioner 
och sedan 1998 säkerhetslösningar baserade 
på elektronisk identitet.

Beprövad lösning. Bankgirot erbjuder en stabil 
lösning som bland annat hanterat BankID sedan 2003.

Hög kunskapsnivå. Bankgirot har sedan 
många år arbetat med drift och förvaltning av 
identifi erings lösningar.

Bred marknadstäckning. Bankgirot samarbetar även 
med programvaruföretag och systemleverantörer.

Skalbart. Bankgirot har förmåga att hantera såväl 
små som stora volymer och krav.

Kostnadseffektivt. Bankgirot erbjuder kostnads-
effektiva lösningar för företag och organisationer.

Genom åren har vi skapat ett unikt fundament som möjliggör 

säkra och trygga lösningar för identifi ering och signering.

Välutvecklad stödfunktion 
i såväl implementation 
som under användning.

Stora fördelar för företag och organisationer

Genom att använda Bankgirots lösningar för 
elektronisk signering och kontroll av e-legitimationer 
kan företag och organisationer skapa viktiga fördelar 
både på intäkts- och kostnadssidan. 

Intäktsökningar

• Ökad intäkt genom kortare tid till avslut 
 med elektronisk signering – sekunder istället 
 för dagar.

• Fler affärer genom att kunna erbjuda tjänster 
 som kräver säker elektronisk identifi ering eller   
 signering.

• Färre tappade affärer på grund av krångliga 
 identifi eringsmetoder och långa manuella processer.

Kostnadsbesparingar

• Sparad tid och administration med elektronisk   
 signering – sekunder istället för dagar.

• Lägre investering i egen teknik, kompetens, 
 underhåll och service.

• Ett avtal, en prismodell.

Direkt tillgång till nya innehavare 
av e-legitimation och mycket 
fl exibel certifi katproduktion.

Lösningarna är byggda 
för att möta högsta krav på 
säker produktionsmiljö.

Tjänsterna anpassas 
ständigt till utvecklingen 

inom teknik och regelverk.

FlexibeltAnvändar-
vänligt

TillgängligtFramtids-
säkrat
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Bankgirot är ett europeiskt clearinghus med uppdrag att leverera marknadsledande lösningar inom betalområdet som ökar kundernas konkurrenskraft. Bankgirots verk-
samhet startade 1959 med betalningar i Bankgirosystemet och tillhörande tjänster. Med betalsystemet Betalningar i realtid erbjuder nu Bankgirot nya möjligheter för att 
utveckla framtidens betalningar. Varje timme fl ödar betalningar mellan avsändare och mottagare, och varje dag ser vi till att mer än 50 miljarder kronor hamnar exakt där 
de ska. Vi garanterar fl ödet. Välkommen till bankgirot.se för mer information.


