För er med e-tjänster:
Steg 1. Förbered er

• Lägg till Foreign eID på inloggningssidan
• Ta tillfället i akt och lägg till fler svenska e-legitimationer
• Förbered e-tjänsterna
– Klarar e-tjänsten andra personidentitetsbegrepp än personnummer?
• om ja – då är det möjligt för utlänska e-leg komma in
• Om nej Bekräfta inloggning med välkomstmeddelande tex (Hit men inte längre)

– Finns behov av e-underskrift?
• Om Ja, upphandla fristående e-underskriftstjänst

• Fundera på språk?

Steg 2. Teckna avtal med Elegitimationsnämnden
Avtal för kommuner och myndigheter om anslutning till ”Sweden Connect”
(det nationella aktörsregistret och den svenska eIDAS-noden för
gränsöverskridande e-legitimering)
Kostnadsfritt och ingen upphandling krävs!
Ger tillgång till:
– trafiken för utländska e-legitimationer till svenska e-tjänster
– att registrera uppgifter i det nationella aktörsregistret
• metadata och kontaktuppgifter om era e-tjänster som krävs för att trafiken ska fungera

Steg 3. Anmäl metadata till aktörsregistret
(inom Sweden Connect)
OBS! Kräver detaljerad teknisk kompetens! Om ni inte har den själva –
ta hjälp av er leverantör
1. Upprätta metadata enligt kraven i E-legitimationsnämndens Tekniskt ramverk
2. Skicka in metadata för test som en Metadatafil eller en URL till
operations@swedenconnect.se
3. Validera metadatat via Sweden Connects metadatavalidator
https://mlapps.eidastest.se/mdval/qa /
4. Korrigera eventuella fel och börja om från 1 vid behov
Nu är metadatat korrekt registrerat!

Steg 4. Anpassa e-tjänsten
1. Hämta metadata från aktörsregistret som e-tjänsten behöver för att kommunicera med den svenska eIDAS-noden
https://qa.md.swedenconnect.se

2. Anpassa e-tjänsten så den kan hantera den gränsöverskridande identitetsinformationen
3. Testa att kommunikationen fungerar!
4. När allt fungerar – förbered för driftsätting:
• 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
• Validera metadatat via Sweden Connects metadatavalidator https://mlapps.eidastest.se/mdval/qa/
• Korrigera eventuella fel

5. Driftsätt den eIDAS-anpassade e-tjänsten

Anslutning till Sweden Connect
• Aktörsregistret är obligatoriskt att använda för eIDAS elegitimering
• Vi rekommenderar att myndigheter och kommuner
använder aktörsregistret även för nationell elegitimering
– Ställ krav på era leverantörer av e-tjänster och
underskriftstjänster att de ska ingå i aktörsregistret för er
räkning
– Även privata förlitande parter, t.ex. privata vårdgivare får ingå
i aktörsregistret

