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Agenda
• Introduktion till SDG-förordningen
• Användarcentrerad utveckling
• Once-Only Principle (OOP) och det tekniska systemet för 

bevisutbyte (OOTS)
• eIDAS och tjänster för rekommenderade leveranser
• SDG och förvaltningsgemensam digital infrastruktur



En kort introduktion till Single Digital Gateway finns i denna film - länk 

Introduktion

https://www.youtube.com/watch?v=Znkoz0-P3sc&feature=youtu.be


• Utvecklingen av EUs inre marknad går för 
långsamt

• Gemensam marknad utan handelshinder
• Enklare att bedriva gränsöverskridande 

verksamhet
• Digitalt och endast behöva lämna 

uppgifter en gång
• Digitala tjänster ska erbjudas EU/EES-

medborgare på samma sätt som för 
medborgare i landet

Syftet med förordningen



• En gemensam digital ingång
• Tillgång till information
• Tillgång till onlineförfaranden

(digitala tjänster)
• Utbyte av bevis - ”Once only” 

(En uppgift en gång)
• Användarstatistik och 

-återkoppling
• Nationell samordning

Vad ska finnas? 



Nationell samordning för SDG
• Dialog med och information till myndigheter, kommuner, 

regioner och andra berörda (+70 myndigheter, alla 
kommuner och regioner berörs)

• Dialog med och underlag till Kommissionen och 
Regeringskansliet

• Samordning av gemensamt arbete
• Utreda, föreslå och i vissa fall genomföra gemensamma 

lösningar



December 2020
Information, hjälp- och 
problemlösningstjänster 
via Your Europe

December 2022
Kompletteras med 
information från 
kommunal (lokal) nivå

December 2023
Förfaranden helt online 
och en uppgift lämnas en 
gång

Tidplanen gemensam ingång



• En gemensam digital 
ingång sedan december 
2020

Your Europe - ingång



• Samling av 
informationsområden 
och länkar till samtliga 
EU-länder

Your Europe - sök



Användarcentrerad 
utveckling 

för en gemensam digital ingång 
enligt ”En uppgift en gång” (OOP)



Infrastruktur (bredband)Digitala offentliga tjänster

Mörkare grön = högre poäng
Mörkare orange = lägre poäng

https://www.digg.se/4966c4/globalassets/dokument/publicerat/publikationer/digital-forvaltning-i-internationellt-perspektiv-2021.pdf

Sveriges digitala förvaltning i ett 
internationellt perspektiv (2021)





Sveriges digitalisering påverkas av den 
decentraliserade förvaltningsmodellen



Digitala ingångar 
i andra länder



officialswedishservices.se

Digitala ingångar i Sverige



SDG och OOP (Once-Only Principle) 
förutsätter att medlemsländer har nationella 
portaler (Online Procedure Portals) som 
realiserar e-tjänster för privatpersoner och 
företag

• Inte bara ett länkregister som samlar 
e-tjänster från olika myndigheter

• Hur ser framtidens digitala ingångar ut 
för Sverige?

• En portal per livshändelse?
• Sverige.se som samlar alla livshändelser?
• Nationella tjänster/portaler med stöd av en 

data- och API-driven digital förvaltning som 
agerar bevisutgivare?

Digitala ingångar enligt SDGR och OOP



SDGR Artikel 6.1
”Varje medlemsstat ska säkerställa att 
användare kan få tillgång till och utföra 
de förfaranden som förtecknas i bilaga 
II helt online, om sådana förfaranden 

har inrättats i den berörda 
medlemsstaten.”

Livshändelser över landsgränser
(helt online 2023 enligt SDGR bilaga II)



SDGR Artikel 13(2) c
”Användare i gränsöverskridande situationer kan identifiera och autentisera 
sig samt underteckna eller stämpla handlingar på elektronisk väg i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 i samtliga 
fall där detta även är möjligt för inhemska användare.”

+290 kommuner

+ ca 40 tillståndsmyndigheter för
affärsverksamhet enligt:
• Tjänstedirektivet
• Yrkeskvalifikationsdirektivet
• Upphandlingsdirektivet
• EU:s sektorsområden

• Vatten
• Energi
• Transporter
• Posttjänster
• m.m.

Starta företag 
och bedriva 

affärsverksamhet

+ ca 1300 
gymnasieskolor

Livshändelser & 
förfaranden för 
privatpersoner

Digitala ingångar EU & Sverige
SDG-förfaranden (OOTS) och svenska behöriga aktörer



SDG Artikel 13(2) c

”Användare i gränsöverskridande situationer kan 
identifiera och autentisera sig samt underteckna eller 
stämpla handlingar på elektronisk väg i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
910/2014 i samtliga fall där detta även är möjligt för 
inhemska användare.”

SDG - lagkrav på användning av eIDAS



Användaren väljer 
hur hen vill logga in i 
e-tjänsten

Användaren väljer 
vilket land som 
utfärdat dennes eID 
samt aktuellt eID i 
landet (för eIDAS-
inloggning)

Användaren får 
information om vilka 
uppgifter som krävs 
för att slutföra e-
tjänsten

Användaren erbjuds 
möjlighet att hämta 
bevis via OOP eller 
ladda upp dessa via 
fil

Användaren väljer 
land för att hämta 
bevis

Hur fungerar OOP för användaren (1/2)



Användaren slutgranskar 
all information som 
skickas in till myndigheten

Användaren erbjuds 
möjlighet att 
förhandsgranska 
bevis och välja om de 
ska användas

Bevisleverantören 
behöver ytterligare 
information för 
”Identity matching”

Användaren väljer att 
hämta data från 
bevisleverantörer

Det finns flera 
tänkbara 
bevisleverantörer 
inom landet, 
användaren måste 
välja bevisleverantör

Hur fungerar OOP för användaren (2/2)



SDGR Artikel 14
”Tekniskt system för gränsöverskridande automatiskt 
utbyte av bevis och tillämpning av engångsprincipen”

(Once-Only Technical System – OOTS)

En uppgift en gång - stora krav på EU:s och
Sveriges digitala tjänster och infrastruktur!



• Identifiering via eIDAS är ett krav för begäran 
om utbyte av bevis via OOTS

• eIDAS kräver ytterligare identitetsmatchning via 
kompletterande attribut för koppling av 
utländskt eID mot nationell identitet

• eDelivery används som generellt byggblock för 
meddelandehantering och utbyte av bevis över 
landsgränser

• Utbyte av bevis kräver ytterligare 
identitetsmatchning via OOTS & eIDAS, bl.a. 
krav på identitetsattribut och tillitsnivå för 
aktuellt bevis

Användarresan för utbyte 
av bevis via OOTS



Arkitekturen för bevisutbyte



Bevisbegärare Bevisutgivare

SDG Once-Only Technical System (OOTS)
(enligt förslag till genomförandeförordning 2021-03-31)



SDG 
Bevisutgivare

SDG 
Bevisbegärare

Vehicle registration

Hur relaterar SDG OOTS till nya eIDAS?
Föreslagen infrastruktur för EU wallets - stora förändringar jämfört med idag



eDelivery för bevisutbyte inom SDG
status enligt förslag till genomförandeförordning (OOTS)

• En eller flera eDelivery accesspunkter (AP) tillåts i varje land
• Hierarkiska, geografiska eller domänspecifika behov

• Flera obesvarade frågor kring säkerhet överlämnas till medlemsländer
• End-to-end kryptering av meddelanden
• Behörighetskontroll (auktorisation) mellan accesspunkter. 

Register över behöriga myndigheter föreslås ej på EU-nivå



• eIDAS är ett krav för identifiering och utbyte av 
bevis över landsgränser

• Åtkomst till bevis (t.ex. studieintyg) förutsätter 
ID-matchning mot annat lands 
myndighetsregister för aktuellt bevis

• ID-matchning via eIDAS är ett ansvar hos varje 
aktör som ska lämna ut bevis helt online 
(bevisutgivare) eller mellanliggande plattform

• Användares kompletterande attribut via ID-
matchning (t.ex. födelseort) ska skiljas från 
eIDAS-attribut (markeras som tillitsnivå Låg)

• Om ID-matchning misslyckas hämtas inga bevis

eIDAS för identitetsmatchning



Danmark lanserar online 
identitetsmatchning 2021



Insikter från folkbokföringen som underlag
för identitetsmatchning (2021)

• 10.4 miljoner personer folkbokförda
• 841 ”tvillingpar” (1682 personer)

• Samma Namn och Födelsedatum
• 0.016 % av befolkningen

• 1000 personer har utvandrat från Sverige (ej längre folkbokförda)
• Sverige förbjuder sökning i folkbokföringen på kompletterande 

attribut som behövs för identitetsmatchning (födelseort och 
nationalitet)

• Troligt behov av författningsändringar



Hört via EU-kommissionen på eSams SSI-workshop

"There are no ways to share information 
between governments discreetly"

"OOP is not scalable … you have to 
link everything to everything"

• I nuläget oklart om den rättsliga grunden 
kommer att baseras på överföring mellan 
myndigheter eller via användaren. Detta 
är avgörande för fortsatt utveckling inom 
EU

• Framtida tekniska vägval kring EU wallets
med inriktning mot SSI (Self-Sovereign
Identity) och MyData innebär en helt 
annan individcentrerad utgångspunkt för 
hantering av bevis jämfört med OOTS

• Nuvarande arbete med SDG är inriktat 
mot befintliga eIDAS-noder. Hur ser 
behovet ut av dem i framtiden när EU:s 
mobila plånbok är på plats?

Arkitektur för OOTS



https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/05/uppdrag-att-ta-fram-en-genomforandeplan-for-inforandet-av-bevisutbyte-enligt-engangsprincipen/

• Nytt regeringsuppdrag till DIGG 
om genomförandeplan 2021-05-28

• Kompletterar DIGG:s uppdrag 
som nationell samordnare av SDG

• Slutredovisas till Infrastrukturdep. 
senast 15 december 2021

Vad händer nu med genomförandet av 
SDG och OOTS?



Spaningar framåt
• Genomförandelagstiftning för OOTS ska beslutas av EU-

kommissionen senast 12 juni 2021 enligt krav i SDG-
förordningen

• Risk för förseningar p.g.a. ofärdiga tekniska specifikationer
• Dialog pågår just nu mellan EU-kommissionen och Europeiska rådet
• DIGG bidrar med kontinuerliga expertutlåtanden till regeringen

• Starkt behov av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur 
för informationsutbyte och grunddata som stöttar realiseringen

• Mer gemensamma digitaliseringsinitiativ för att möta behov
• Fler krav i form av lagstiftning från EU på digitaliseringsområdet



eIDAS – Elektroniska tjänster för 
rekommenderade leveranser
• Artikel 43 & 44 i eIDAS-förordningen definierar rättslig verkan och krav på 

kvalificerade elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser

• engelska = (Q)ERDS - (Qualified) Electronic Registered Delivery Services
• ska tillhandahållas av en eller flera kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster
• ska med hög grad av tillförlitlighet säkerställa avsändarens identitet
• ska säkerställa adressatens identitet innan uppgifterna levereras
• uppgifter ska säkerställas genom en avancerad elektronisk underskrift eller en avancerad 

elektronisk stämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster
• ändringar av uppgifter som behövs för att sända eller ta emot uppgifterna ska tydligt anges 

för uppgifternas avsändare och adressat
• datum och tidpunkt för avsändande, mottagande och eventuella ändringar av uppgifter måste 

anges genom en kvalificerad elektronisk tidsstämpling



• EU:s byggblock eDelivery utgör 
en grund för rekommenderade 
leveranser enligt eIDAS

• Bygger på ISO 15000-2 
(ebXML AS4-profil)

• Möjliggör mer sammansatta 
betrodda tjänster för eIDAS-
baserade transaktioner

• Uppfyller ej delar av eIDAS-
kraven ”out of the box”, t.ex. 
kvalificerad tidsstämpling

EU:s eDelivery för rekommenderade 
leveranser enligt eIDAS



Förvaltningsgemensam 
digital infrastruktur 

- för bevisutbyte enligt 
engångsprincipen



- För ett hållbart välfärdssamhälle

Bolagsverket  •  DIGG  •  Domstolsverket
E-hälsomyndigheten  •  Försäkringskassan 
Lantmäteriet  •  MSB •  Riksarkivet • Skatteverket

Förvaltningsgemensam 
digital infrastruktur för 
informationsutbyte



Nationella byggblock i behov av 
komplettering



Historik kring eDelivery
• Utvecklingen av eDelivery i EU drevs av CEF-programmet, 

numera DEP (Digital Europe Programme)
• Ineras projekt Säker Digital Kommunikation (SDK) har 

pågått i 4+ år
• Ostrukturerat informationsutbyte inom offentlig förvaltning
• Pilotprojektet avslutas 16 december 2021

• Open Peppol är i drift för e-handel (eProcurement)
• Det finns flera EU-projekt, t.ex. CODEX, eEvidence
• Grannländer bygger ut sina eDelivery-tillämpningar:

• Norge, Danmark m.fl.
• Privata aktörer bygger eDelivery-tillämpningar:

• Försäkringsbranschen



Vägval kring eDelivery (2020)
1. DIGG ansvarar för ett etablera en plattform för tillämpningar av 

eDelivery i Sverige
2. DIGG tar ägarskap och ansvar för transportinfrastrukturen för 

eDelivery
3. DIGG tar ansvar för eDeliverytjänster som SML, SMP, PKI för 

Accesspunkter och Certifikatspublicering för End-to-end
4. DIGG ansvarar för anslutning av accesspunktsoperatörer
5. Federationer ansvarar för anslutning av deltagare (deltagande 

organisationer)



Plattform för eDelivery - översikt



Plattform för eDelivery - innehåll



Möjligheter för leverantörer



Frågor?
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