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Vad är nyttan med ett gemensamt 
tekniskt ramverk? 
Vilka kan använda det?
Hur tillämpar vi ramverket?



Vad menar vi med 
Tekniskt ramverk? 

Teknisk referensarkitektur baserat 
på standarder och gemensamma 
specifikationer, som utgör mönster 
för digitala lösningar



Referensarkitektur

• Identitet och åtkomst (IAM)
• Elektroniska underskrifter och stämplar
• Säkert meddelandeutbyte

https://www.inera.se

https://www.inera.se/
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Vilka problem kan det tekniska ramverket lösa?

Många varianter av inloggning, en 
lösning per system

Hårda inlåsningar mot viss teknik, 
produkt & leverantör

Svårt & kostsamt att realisera 
användarvänlig inloggning med hög 
säkerhet

Dålig förvaltningsbarhet



En smartare och mer skalbar arkitektur
✓ Säkerhetstekniken läggs i gemensam 

IT-infrastruktur
- enhetlig inloggning med möjlighet 
till logga in en gång mot flera system

✓ Standardiserad integration
(SAML2, OpenID Connect, OAuth2, 
SCIM)
Linjerar med DIGG Tekniska ramverk 
för identitetsfederation (SAML2)

✓Möjliggör ny teknik
flerfaktorsautentisering, 
mobila e-ID, biometri osv.
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Referensarkitektur för elektroniska 
underskrifter och stämplar

E-underskrifter och e-stämplar med 
standardiserade format enligt eIDAS

Följsam till DIGG normativa specifikationer för 
fristående underskriftstjänster 

Stöd för delad underskriftstjänst för flera 
verksamhetssystem
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Hur kan vi använda det tekniska ramverket? 

Leverantörer kan anpassa sina produkter 
mot ramverket för att fungera med flera 
kunders lösningar på fler marknader

Beställare kan kravställa på ett enhetligt sätt 
som inte är produkt/leverantörsberoende.
Grundläggande funktioner för identitet och 
åtkomst behöver inte anskaffas flera gånger. 



Mer information

Referensarkitektur, Inera
https://www.inera.se/digitalisering/arkitektur/referensarkitekturer/

Sweden Connect, DIGG
https://swedenconnect.se/tekniskt-ramverk.html

Projektet Säker digital kommunikation
https://www.inera.se/projekt/saker-digital-kommunikation/

https://www.inera.se/digitalisering/arkitektur/referensarkitekturer/
https://swedenconnect.se/tekniskt-ramverk.html
https://www.inera.se/projekt/saker-digital-kommunikation/
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