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Vad är Sweden Connect?

• Identitetsfederation för det offentliga Sverige

• Metadataregister för e-tjänster och legitimeringstjänster

• Tekniskt ramverk

• Processer

• Avtal

• Drift

• Dokumentation och stöd

• … Den svenska eIDAS-noden ≠ Sweden Connect
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Inte bara eIDAS …

• Freja eID+, …

• Myndigheters övriga IdP:er
– T.ex. Cybercoms BankID-IdP för Pensionsmyndigheten o Bolagsverket

– Förenklar myndigheters konfiguration samt ger en ”gratis” validering av att 
deras upphandlade IdP:er följer Tekniskt ramverk.

• Underskriftstjänster
– Leverantörer av underskriftstjänst SKALL klara av verka i Sweden Connect➔

Underskrift med Freja & eIDAS



Demo – Inloggning och underskrift



Användningsfall – eIDAS

• En utländsk person loggar in till svensk e-tjänst.

– Eller: en svensk person med utländskt eID loggar in till svensk e-tjänst.

• En person med utländskt eID genomför en underskrift hos en 
svensk e-tjänst.

• En svensk person använder sitt svenska eID för att logga in mot 
en utländsk e-tjänst.



eIDAS – Grundläggande arkitektur

Proxy 
Service

Connector

Metadata

Proxy 
Service

ConnectorConnectorConnector

Metadata

Proxy 
Service

ConnectorConnectorConnector

Metadata

Legitimering av person och 
organisation
Utbyte av nycklar och data



eIDAS – Nationell infrastruktur
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eIDAS – Den svenska connectorn

• Används då utländska medborgare loggar in mot svenska e-tjänster.

• Svenska e-tjänster kommunicerar med eIDAS-connectorn som en ”vanlig” 
IdP (enl. Tekniskt ramverk).

• Har valsida för land (samt ”consent”-sida för underskrift).

• Kopplar attribut – Provisional ID, persistensklassning av ID

• Möjlig integration mot centralt kopplingsregister för personnummer
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eIDAS – Den svenska connectorn



Sweden Connect – Tekniskt ramverk

• Fokus på säkerhet och interoperabilitet

• SAML v2-profil byggd på SAML2Int.

• Definierar gemensamma attribut och tillitsnivåer.

• Definierar federerad underskrift.

• Hanterar eIDAS.

• En svensk e-tjänst som erbjuder inloggning för utländska eID 
förhåller sig mot Tekniskt ramverk och inte eIDAS-
specifikationerna!



Sweden Connect – Tekniskt ramverk (ii)

• Öppen utveckling
https://github.com/swedenconnect/technical-framework



Sweden Connect – Tekniskt ramverk (iii)

• Vi vill ha delaktighet! Var med och påverka utvecklingen via
https://forum.eidasweb.se.



Sweden Connect – Tekniskt ramverk (iv)

• Ny version till sommaren
– Interoperabilitet gällande algoritmer

– Standardiserat sätt att skicka personnummer från underskriftstjänst

– Metadata-tillägg: Deklarera kund-leverantörs-relation

– uncertified-loa3: För att hantera IdP:er som ej godkänts enligt tillitsramverk 
inom Sweden Connect

– Ny version av SAML2Int

– …



Anslut en SP till Sweden Connect

• Testa i Sandbox-miljön först
– sandbox.swedenconnect.se

– Läs Tekniskt ramverk

– Metadatavalidator

– Skaffa konto för metadata, publicera SP metadata

– Konfa SP att läsa metadata från http://eid.svelegtest.se/metadata/feed

– Testa emot referens-IdP:er
• Referens IdP för Tekniskt ramverk

• eIDAS-connector för test

– Ställ frågor på Tekniskt forum (forum.eidasweb.se)

– Ta stöd av referens-SP …

– Klar? Dags för QA …

http://eid.svelegtest.se/metadata/feed


Anslut en SP till Sweden Connect (ii)

• Testa i Sweden Connect QA
– swedenconnect.se

– Produktionslik miljö

– Dra igång jurister och verksamhet för att teckna trafikavtal

– Metadatavalidator för QA

– Begär publicering av metadata (operations@swedenconnect.se)

– Konfa SP att läsa metadata från https://qa.md.swedenconnect.se/entities

– Testa emot referens-IdP:er
• Referens IdP för Tekniskt ramverk

• QA eIDAS-connector med koppling mot anslutna länder (+ testländer)

– Ställ frågor på Tekniskt forum och till supporten (operations)

– Klar? Dags för Produktion …

mailto:operations@swedenconnect.se
https://qa.md.swedenconnect.se/entities


Anslut en SP till Sweden Connect (iii)

• Produktion
– swedenconnect.se

– Trafikavtal klart
• Andra avtal finns också, t.ex. Valfrihetssystem 2017 (Freja eID+, Svenska Pass)

– Begär publicering av metadata (operations@swedenconnect.se)
• Glöm inte att indikera i metadata vilka avtal ni har.

• Motringning sker. Endast föranmälda personer får leverera.

– Konfa SP att läsa metadata från https://md.swedenconnect.se/entities

– Slå på valet ”Foreign eID”/”Utländskt eID” på er inloggningssida

• Och Freja eID+ om ni anslutit till Valfrihetssystem 2017

mailto:operations@swedenconnect.se
https://md.swedenconnect.se/entities


Ansluta en underskriftstjänst
till Sweden Connect

• En underskriftstjänst är en SAML SP!

• Varje kund skall ha ett eget entityID (dvs, en egen instans i 
Sweden Connect).

• Måste följa Tekniskt ramverk
– Alltså inte förutsätta leverantörens egen IdP

• Skriva under med eIDAS ska vara möjligt
– Förutsätt alltså inte personnummer!

• Eventuellt fullmakt till leverantör för publicering
av metadata



Stöd vid utveckling

• Tekniskt ramverk

• Sandbox-federationen

• Referens- och testtjänster

• Tekniskt forum

• Open source (github.com/swedenconnect)
– test-my-eid, eidas-opensaml, swedish-eid-opensaml, swedish-eid-idp, …

• Verktyg
– Metadatavalidator, SAML tracer, Test SP, Referens-IdP


