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Steria leverer elektronisk id til svenskene  
 

 
It-selskapet Steria i Sverige har fornyet rammeavtalen med ”Statskontoret för 
tjänster för elektronisk identifiering”. Kontraktens varighet er to år, og kan 
forlenges med opp til to år. Avtalen innebærer at Steria skal utstede 
elektroniske legitimasjoner til offentlig sektor og til alle innbyggere i Sverige. 
 
Steria har lang erfaring med å levere til offentlig sektor og har gjennomført flere prosjekter i 
den forrige STAKO-avtalen. It-selskapet skal blant annet levere elektronisk 
tjenestelegitimasjon  til ca. 300 000 ansatte innen helse- og omsorgsektoren. 
 
Digitale signaturer til innbyggerne i Sverige er en forutsetning for at svenske myndigheter 
skal kunne realisere sine planer om ”24-timmarsmyndigheten”.  
 
Mer informasjon om saken finner du på Statskontorets webbplats: www.statskontoret.se og 
www.24-timmarsmyndigheten.se. 
 
Se også pressemeldingen om tilsvarende sak i Belgia som ble offentliggjort 23. september. 
http://www.steria.no/index.db2?id=1892 
Her finner du også lenker til en rekke fagartikler om biometri, sikkerhet og PKI. 
. 
 
 
Steria og sikkerhet i Europa (www.steria.com) 
Steria er en av de største aktørene i Europa innen it-sikkerhet, og har lang erfaring i håndtering av omfattende it-
prosjekter hvor sikkerhet er av avgjørende betydning. Steria har mer enn 50 departementer og 60 offentlige 
virksomheter på kundelisten i Europa. Gruppen har blant annet levert et on-line system for innkreving av 
inntekstskatt i Frankrike og et system for elektroniske valg i Belgia, et fingeravtrykksystem til EU og et biometrisk 
ansiktsgjenkjenningssystem til Gramphian politidistrikt i Skottland. 
 
Steria og sikkerhet i Norge (www.steria.no) 
I Norge har Steria vært en sentral rådgiver i utviklingen av BankID-løsningen, som gir mulighet for en langt mer 
effektiv og sikker elektronisk kommunikasjon mellom offentlig og privat sektor. Videre har Steria siden 1980-årene 
arbeidet med BBS (Bankenes Betalingssentral) med å lage sikre og effektive elektroniske betalingsløsninger. Steria 
har i dag 70 prosent markedsandel innen kortbaserte betalingsløsninger, og flere av selskapets konsulenter er fullt 
ut engasjert innen området Sikkerhet og PKI. 
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