


” Myndigheten för digital förvaltning ska 
samordna och stödja den 
förvaltningsgemensamma digitaliseringen i 
syfte att göra den offentliga förvaltningen 
mer effektiv och ändamålsenlig.”



eIDAS OCH SWEDEN CONNECT

• Vad är eIDAS-förordningen

• Vad är Sweden Connect

• Hur gör man som offentligt organ för att 
ansluta sig till Sweden connect 

Petra Kanon, avtals- och upphandlingsjurist, 

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning



eIDAS-förordningen i korthet

• Förordning 910/2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på 
den inre marknaden (eIDAS-förordningen)

• Ett led i att genomföra den digitala inre marknaden i 
EU

• Syftet med förordning är att se till att säker elektronisk 
identifiering och autentisering för åtkomst till 
gränsöverskridande nättjänster som erbjuds av 
medlemsstaterna är möjlig.



eIDAS-förordningen i korthet
• Svenska offentliga organ måste från 29 sep 2018 erkänna 

(acceptera) övriga medlemsländers e-legitimationer (Foreign
eID)förutsatt att:
• De finns med i förteckningen som ska anmälas till EU

• Om ett svenskt offentlig organ kräver tillitsnivå väsentlig eller hög för 
åtkomst till sin e-tjänst måste det andra medlemslandets e-
legitimation ha lika hög eller högre tillitsnivå

• Tillitsnivåerna definieras och specificeras i art. 8 samt i 
genomförandeakten (EU) 2015/1502 

• Det ska vara kostnadsfritt när e-tjänsten tillhandahålls av ett 
offentligt organ





Sweden Connect 

• E-legitimering mellan medlemsländerna hanteras genom så kallade 
landsnoder som är centrala kopplingspunkter

• Den svenska eIDAS-noden ingår i Sweden Connect-federationen





Sweden Connect 

• Eftersom det är ett lagkrav sedan sep 2018 att kunna ta emot 
utländska eID ska offentlig sektor vara ansluten till Sweden Connect

• För att kunna ta emot utländska eID måste svenska myndigheter 
koppla upp sig mot Sweden Connect. 

• Sweden Connect används för både nationella och internationella 
trafiken och vid anslutning till valfrihetssystemet kopplar 
myndigheter även upp sig mot Sweden Connect
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Sweden Connect

• För att kunna ansluta till Sweden Connect måste 
myndigheter, kommuner och regioner (och motsvarande) 
ingå ett avtal/en överenskommelse med DIGG samt göra 
följande steg (https://swedenconnect.se/ansluta.html):

• Konfigurera e-tjänsten att läsa metadata från metadataregistret.

• Skapa SAML-metadata för e-tjänsten.

• Validera e-tjänstens SAML-metadata mha metadatavalidatorn.

• Registrera SAML-metadata för e-tjänsten.

• Testa!

• Det är kostnadsfritt och kräver ingen upphandling

https://swedenconnect.se/ansluta.html




Lästips
• E-legitimationsnämndens analys av e-legitimationer enligt IDAS-förordningen, 

https://elegnamnden.se/download/18.4498694515fe27cdbcf1682/1515081852586/E-
legitimationer+enligt+eIDAS+N2015_2620_EF+2015-12-16.pdf

• Sweden Connect, https://swedenconnect.se/

• Vägledningar, 
https://elegnamnden.se/juridikochteknik/vagledningar.4.4498694515fe27cdbcf129d.html

• Om eIDAS-förordningen, 
https://elegnamnden.se/eidas/omeidasforordningen.4.4498694515fe27cdbcf240.html

• Avtal, tillitsramverk och tekniskt ramverk, 
https://elegnamnden.se/juridikochteknik/avtal.4.4498694515fe27cdbcf1265.html samt 
https://elegnamnden.se/juridikochteknik/tekniskakravdokumentochstandarder.4.44986945
15fe27cdbcf120b.html

• FAQ  -
https://elegnamnden.se/vanligafragor/fragorochsvar.4.4498694515fe27cdbcf157.html och 
https://swedenconnect.se/category/faq.html
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