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Mobilt SITHS eID - en ny autentiseringslösning 
En ny lösning för autentisering har utvecklats som bland annat gör det möjligt att använda SITHS e-legitimation 
mobilt, en lösning som påminner om mobilt bank ID. Så småningom kommer man att gå över helt till denna 
autentiseringsmetod. 

Hämtning av SITHS eID till en mobil enhet sker med hjälp av SITHS eID-programvara på en dator.  
I dagsläget fungerar den enbart på PC men SITHS eID-programvara för Mac är under utveckling och planeras till 
våren 2023. Förutom programvaran till datorn behövs även en SITHS eID-app för den mobila enheten. 

Så här kommer du igång 

För att skapa och hämta mobilt SITHS eID till en mobil enhet behöver du till att börja med:  

1. En SITHS eID-programvara installerad på din dator – detta ska ombesörjas av din lokala IT-avdelning. 

2. Ditt SITHS eID-kort insatt i kortläsaren på din dator, dvs ditt ”vanliga” SITHS-kort.  
Observera att kortet enbart behövs för att hämta mobilt SITHS eID till den mobila enheten.  
När mobilt SITHS eID är skapat och hämtat kommer det fysiska SITHS-kortet inte längre att behövas vid 
inloggning i INCA, utan då kan mobilt SITHS eID på den mobila enheten användas för inloggning. 

3. En SITHS eID-app installerad i din mobila enhet, mobiltelefon eller surfplatta – appen heter ”SITHS eID” 
(SITHS eID för Produktionsmiljö) och laddas ned från App Store (iPhone) eller Play Store (Android). 

 
Första gången du startar SITHS eID-appen på din mobiltelefon eller 
surfplatta kommer du att uppmanas att skapa och hämta ett nytt SITHS eID. 
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Skapa och hämta ett SITHS eID till din mobila enhet 

På din dator:  

Gå till Mina sidor på Inera https://minasidor.siths.se/ 
och välj Hämta/hantera mobilt SITHS.  
(Om du inte använder Edge eller Internet Explorer visas 
ett felmeddelande som dock kan ignoreras.) 

 

Välj SITHS eID på denna enhet.  

 

 

Tryck på knappen Öppna SITHS eID. 
SITHS eID programvaran öppnas på datorn. 

 

Ange din legitimeringskod och tryck på Legitimera.  

Eventuellt kan du behöva ange legitimeringskoden två 
gånger, eftersom kortet måste registreras första 
gången. 

 

https://minasidor.siths.se/
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Välj Skapa nytt SITHS eID. Om du redan har giltiga 
mobila SITHS eID kommer de att visas på denna 
sida. 

 

 

Läs och acceptera villkoren för SITHS eID.  

 

Ny inloggning krävs för att säkerställa att det 
fortfarande är du som är inloggad.  
Välj SITHS eID på denna enhet 

 

En QR-kod visas på datorn.  
QR-koden är kopplad till ditt personnummer och är 
giltig 1 gång och max 15 minuter 

 

  



 

Dokumenttitel Manual för Mobilt SITHS eID Sidor 5(8) 
Författare Åsa Sundberg 
Godkänt av   

Dokument-ID Mall-XXX Datum 2022-12-09 Version 1.3 
 

På din mobila enhet:  

Öppna SITHS eID appen på din mobila enhet. 
Välj Hämta SITHS eID. 

 

Rikta din mobiltelefon eller surfplatta mot 
datorskärmen, tryck på ”Scanna QR-kod” och 
skanna sedan in QR-koden som visas.  
När QR-koden har lästs in korrekt kommer du 
till nästa steg. 

   

Ange ditt personnummer i SITHS eID appen och 
klicka på bocken.  

OBS! Var noga med att ange korrekt 
personnummer, annars behöver du börja om 
från början.  

Efter att appen har läst in QR-koden och du har 
angett ditt personnummer kontrolleras att det 
finns ett mobilt SITHS eID att hämta. 
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När det finns ett giltigt mobilt SITHS att hämta 
uppmanas du att välja en legitimeringskod för ditt 
mobila SITHS eID. Regler för legitimeringskod visas om 
du klickar på ?-symbolen  

Skriv in din legitimeringskod. Bekräfta koden genom 
att ange den en gång till och klicka sedan på bocken.  

Det är möjligt att ange samma legitimeringskod som 
SITHS-kortets legitimeringskod men du kan också välja 
en annan kod. Du kan senare byta kod under 
inställningar i appen om så önskas. 

 

SITHS eID appen meddelar att hämtningen lyckades. 

Tryck på ”Använd SITHS eID” för att använda det. 

 

Ditt mobila SITHS är nu klart att användas 

 



 

Dokumenttitel Manual för Mobilt SITHS eID Sidor 7(8) 
Författare Åsa Sundberg 
Godkänt av   

Dokument-ID Mall-XXX Datum 2022-12-09 Version 1.3 
 

På din dator:  

Tryck på Logga ut i utfärdandeportalen för 
mobilt SITHS eID när du är färdig. 

 

Logga in med ditt mobila SITHS eID 

På din dator:  

Vid inloggning i INCA; välj ”Logga in med SITHS 
e-id”. 

 

Du dirigeras till Ineras webbsida.  
Välj legitimeringsmetod SITHS eID på annan 
enhet. 

 

 

Du uppmanas att starta appen på din 
mobiltelefon eller surfplatta för att skanna in 
QR-koden. 
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På din mobila enhet:  

Öppna SITHS eID appen på din mobila enhet, 
rikta den mot QR-koden som visas på din 
dator och tryck på ”Scanna QR-kod” 

 

Ange den legitimeringskod som du har valt för 
ditt mobila SITHS eID och tryck på bocken. 

 

 

Efter genomförd legitimering med hjälp av 
mobilt SITHS eID slussas du tillbaka till INCA 
där du kan slutföra inloggningen. 

 

 


