
Nordea e-legitimation howto för ubuntu linux

Jag har lyckats logga in med e-legitimation på kort med Nordeas e-legitimation på mitt visa gold 
kort och visa electron.
till 

– försäkringskassan
– apoteket 2009-10-26
– csn
– nordea
– http://www.stockholm.se/  
– transportstyrelsen – sök uppgifter om ditt fordon
– ppm.nu
– collectum.se (inloggning ok, men siten fungerar dåligt i firefox)
– minpension.se
– boverket.se sök radonbidrag, fungerar att logga in och få upp formuläret (jag vill inte 

söka...)
– riksgalden.se SIBwebb och SITS, jag har inget konto där, men annars ok
– sbab.se
– helsingborg.se
– www.  e  -tjanster.lansstyrelsen.se    Varit inloggad på helsingborg leder till att man automatiskt  

loggas in även här? 
– Landstinget Region Skåne vårdguiden
– skatteverket skriva ut a-skattsedel, fungerar om man i menyn till vänster väljer e-tjänster, 

klicka på A-skattsedel, välj Nordea, popup att välja cert, välj rätt cert logga in via dosan, 
skriv ut. Om man försöker att använda menyn uppe till höger funkar det inte (se bild nedan)

Sedan finns det några icke linux vänliga syndare som sent skall vakna, dessa fungerar inte 2009-08-
14

– skatteverket har vissa problem, Inloggningsrutan dyker upp om och om igen om man 
använder menyn uppe till höger, se bild ovan.

– nordeas testsida för e-leg

Hos Nordea finns en testsida

http://www.nordea.se/Privat/Internet%2Boch%2Btelefon/e-legitimation/Testa%2Bdin%2Be-
legitimation/781962.html
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http://www.nordea.se/Privat/Internet%2Boch%2Btelefon/e-legitimation/Testa%2Bdin%2Be-legitimation/781962.html
http://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/
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Det fungerar således inte att testa sin Nordea e-leg hos Nordea.

apoteket.se fungerar inte, inloggningsrutan dyker upp om och om igen.

På vissa platser, tex apoteket dyker inloggningsrutan ibland upp om och om igen, men efter några 
försök brukar det gå att logga in. Det gäller att vara ihärdig.

För att få det till att fungera:

ubuntu 9.04 desktop edition
uppgraderad ifrån ubuntu 8.04 → 8.11? → 9.04
Jag kör med Telia mobilt bredband, funkar fint även det.
Firefox 3.0

installerade Nexus personal ifrån http://install.bankid.com/
De har en senare version än vad Nordea har, men det är samma program.

Bankid Nexus

Jag hittade denna guide
http://ubuntu.se/forum/showthread.php?p=23523

NCR1 är drivrutinen till kortläsaren.
http://www.nordea.se/sitemod/upload/root/se_org/e-legitimation/resurs/NCR1_Linux.zip

http://www.nordea.se/sitemod/upload/root/se_org/e-legitimation/resurs/NexusPersonal_Linux.gz
4.10.0.21 när jag laddade ner 2009-08-12

För att ge datorn kortläsarstöd behöver du installer pcscd och libccd
Det kan du göra i t.ex. synaptic eller skriva:

sudo apt-get install pcscd libccid

http://www.nordea.se/sitemod/upload/root/se_org/e-legitimation/resurs/NexusPersonal_Linux.gz
http://www.nordea.se/sitemod/upload/root/se_org/e-legitimation/resurs/NCR1_Linux.zip
http://install.bankid.com/


Paketen finns i universe, så de biblioteken behöver läggas till i synaptic.

Nu kan vi installera drivrutinen för kortläsaren och det gör du genom att packa upp zip:en och bara 
dubbelklicka på .deb filen.

Starta om datorn.
När du sedan ska logga in måste du starta Nexus Personal. I Ubuntu så hittar du programmet på 
programmenyn under Övrigt. Du kan även starta programmet med terminalkommandot personal. 
När Nexus är startat kan du ansluta kortläsaren och stoppa i kortet. Din e-legitimation ska då visas i 
Nexus. Sedan kan du starta Firefox och logga in med din e-legitimation.

Med kortläsaren isatt med kort med e-leg ser det ut så här:



Kortläsaren har hittats. installerade Nexus personal ifrån http://install.bankid.com/
java kan installeras via synaptic det finns i multiverse.

När man ska logga in hos försäkringskassan eller csn behöver man välja rätt certifikat, dvs det för 
auth and encipherment.

För visa electron korten hämtas certifikaten i bankomat. Då är man hemma så att säga, helt utan ms 
windows.

Hade någon kunnat förpacka Nexus personal som ett debian paket så hade det varit ännu enklare.

Jag har försökt att få det till att fungera i wine, men inte lyckats. IE kör fint och nexus personal kör 
fint, men de verkar inte vilja kännas vid varandra.  Använd native linux lösningen så slipper man ms 
windows.

http://install.bankid.com/

