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Vad offentliga organisationer behöver göra för att kunna tillåta
användning av utländska e-legitimationer i organisationens
e-tjänster
E-legitimationsnämnden ansvarar för den centrala svenska delen i den internationella
infrastrukturen som gör gränsöverskridande e-legitimering enligt eIDAS-förordningen
möjlig.
Tillgång till den kräver dels ett avtal med E-legitimationsnämnden, dels en teknisk
anslutning. I följande steg beskrivs hur det går till:
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Förbered förändringen







Bedöm vilka digitala tjänster som berörs genom att kontrollera vilka som idag
kräver att användare legitimerar sig med en e-legitimation (exempelvis BankID).
Bedöm om tjänsten kan hantera att den utländska e-legitimation som används inte
innehåller svenskt personidentitetsbegrepp (t.ex. personnummer).
o Om ”ja det går” kommer personer med utländsk e-legitimation kunna
använda tjänsten.
o Om ”nej, tjänsten kan bara hantera personer med svenska
personidentitetsbegrepp” kommer användaren med utländsk elegitimation i praktiken inte kunna använda tjänsten. Ni ska då visa upp en
webbsida där ni bekräftar att personen är identifierad men att användaren
inte kan släppas in i tjänsten (ibland kallat ”välkomstmeddelande i
väntrum”).
Kräver tjänsten att personen undertecknar inlämnade uppgifter elektroniskt
rekommenderar vi att ni anskaffar en fristående underskriftstjänst. Direkta eunderskrifter i digitala tjänster (som fortfarande är vanligast i BankID-fallet)
fungerar inte vid gränsöverskridande e-legitimering.
Bedöm vilka nya språk tjänstens texter behöver finnas på för att de nya
användargrupperna ska kunna använda den. Inom elektronisk identifiering enligt
eIDAS förväntas att information minimum ska finnas på engelska.
Teckna avtal.

Ni som är offentliga organisationer tecknar ett avtal (för statliga myndigheter:
överenskommelse) med E-legitimationsnämnden om att få ansluta till den svenska
eIDAS-noden. Avtalet finns publicerat på www.elegnamnden.se.
I avtalet ingår, utöver elektronisk identifiering med utländska e-legitimationer via den
svenska eIDAS-noden, även en obligatorisk användning av det nya nationella
Aktörsregistret för säkra och effektiva eIDAS-nodstransaktioner, samt en frivillig
möjlighet att använda Aktörsregistret för trafik kopplad till svenska e-legitimationer.

www.elegnamnden.se
Postadress
171 94 SOLNA

Besöksadress
Korta gatan 10

Telefon växel
010-574 21 00

E-postadress
kansliet@elegnamnden.se
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Aktörsregistret och eIDAS-noden ingår i den infrastruktur för e-legitimering som Elegitimationsnämnden etablerat, under namnet Sweden Connect.
Avtalet ger tillgång till:



Gränsöverskridande e-legitimeringstrafik, d.v.s. rätt att begära identitetsintyg från
de utländska e-legitimationsutfärdare som anmälts enligt eIDAS-förordningen
Registrering och användning av metadata i det nationella Aktörsregistret. Detta är
en förutsättning för gränsöverskridande e-legitimering via den svenska eIDASnoden, men som även kan nyttjas för att underlätta hantering av elektronisk
identifiering kopplad till svenska e-legitimationer
o Rätten att registrera metadata i Aktörsregistrets produktionsmiljö gäller
även leverantörer som har avtal med minst en (1) offentlig organisation
som har tecknat avtal med E-legitimationsnämnden. Därmed behöver inte
leverantörer till offentlig sektor teckna egna avtal med Elegitimationsnämnden.
o Obs! Om ni anlitar externa leverantörer så ingår det i ert ansvar att de
uppfyller samma krav som ställs på er. Säkerställ därför att avtalet med
dem omfattar att uppfylla samtliga krav som ställs på er i avtalet om
Sweden Connect.

Sweden Connect-avtalet innebär i sig inte någon upphandling och kommer inte medföra
några avgifter för offentliga aktörer.
För närvarande erbjuds inte privata aktörer att teckna Sweden Connect-avtalet. Det
viktigaste skälet för det är att ersättningsmodellen för privata aktörers anslutning ännu
inte är överenskommen inom EU. Avsikten är dock att öppna Sweden Connect även för
privata förlitande parter så snart som möjligt.
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Anmäl ert metadata för test till Aktörsregistret






Upprätta ert metadata enligt kraven i E-legitimationsnämndens Tekniska
ramverk.
Obs! Detta kräver detaljerad teknisk kompetens. Om ni inte har det själva, får ni
ta hjälp av en leverantör som har det.
Validera era metadata med hjälp av Sweden Connects metadatavalidator:
1. Validera metadatat på https://swedenconnect.se/metadata-validator/.
2. Korrigera eventuella fel och upprepa proceduren tills inga fel återstår.
Skicka ert metadata för registrering i QA-miljön (i form av en metadatafil eller en
URL) till operations@swedenconnect.se.
Läs vid behov mer information på swedenconnect.se.
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Anpassa era e-tjänster


Hämta metadata om den svenska eIDAS-noden (som är proxy-IdP för utländska
e-legitimationer) från aktörsregistret
o https://qa.md.swedenconnect.se



Anpassa e-tjänsten så att den hanterar den utländska identitetsinformationen:
o eIDAS-landets identitetsbegrepp (e-leglandets kod 2 tecken + 23 tecken)
o Uppgifter om personen enligt eIDAS minimum dataset + frivilliga attribut
o Alternativt visa en ”väntrumssida” med ett välkomstmeddelande på
engelska



Lägg till valet ”Foreign eID” i listan över användares valbara e-legitimationer och
se till att det användarvalet hänvisar användaren vidare till den svenska eIDASnoden enligt det Tekniska ramverket



Testa
o Tyvärr erbjuder inte alla EU-länder de testidentiteter som skulle underlätta
testarbetet. Eftersom eIDAS har standardiserat informationsutbytet mellan
länderna går det dock att verifiera att tjänsterna kan begära och ta emot
identitetsintyg genom att testa mot valfritt land. I testmiljön finns av det
skälet Sverige med för att ge E-legitimationsnämnden möjlighet att
publicera testidentiteter som ni kan använda



Förbered driftsättning
o Skicka in metadata för produktion som en Metadatafil eller en URL till
operations@swedenconnect.se
OBS! Får bara göras av den som ni i avtalet anmält som behörig att
företräda er organisation i teknikfrågor
o Validera metadatat via Sweden Connects metadatavalidator
https://swedenconnect.se/metadata-validator/
o Korrigera eventuella fel
o Ändra URL för att hämta produktionsmetadata
 https://md.swedenconnect.se



Driftsätt den eIDAS-anpassade tjänsten i er driftmiljö
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