
 

 
 

BILAGA 3 – Tillitsramverk 
Version 1.0 

Sammanfattning 
 
Sambi har likt andra federativa initiativ som mål att i tillämpliga delar följa E-legitima-
tionsnämndens Tillitsramverk (EID2) som i sin tur har använt ISO/IEC 29115, Kantara 
Initiative IAF, och Stork QAA som inspirationskällor.  
 
Avsnitt F som rör tillit till attribut har som mål att följa Ineras HSA-policy som också 
använts som inspirationskälla till detta Tillitsramverk. Delar av HSA-policy som tydligt 
behandlas i E-legitimationsnämndens Tillitsramverk är införlivade därigenom. 
 

Allmänt 
 
Tillitsramverket för Sambi syftar till att etablera gemensamma krav för Medlemmar i 
Sambi. Kraven är fördelade på olika tillitsnivåer som svarar mot olika grader av teknisk 
och operationell säkerhet hos Medlemmen och olika grader av kontroll av att en person 
som tilldelas en elektronisk identitet verkligen är den han eller hon utger sig för att vara. 
Nivåindelningen motsvarar den som används i internationella standarder.  
 
Kraven i detta tillitsramverk gäller tillitsnivå 2 till 4. 
 

Aktörer 

Tjänsteleverantör (SP, Service Providers)  

Den Medlem som erbjuder tjänster och som har förmågan att konsumera utfärdade 
elektroniska intyg är att betrakta som tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören ska 
efterleva tillämpliga delar i avsnitt A, B och C i Tillitsramverket. 

Intygsutfärdare (IdP, Identity Provider) 

Den Medlem som har förmågan identifiera och autentisera en användare samt påföra 
attribut är att betrakta som intygsutfärdare. En lyckad identifiering och autentisering 
medför att intygsutfärdaren kan ställa ut ett intyg. Intygsutfärdaren ska efterleva 
tillämpliga delar i avsnitt A, B, C, D, E, F och G i Tillitsramverket. 
 
  



 

En intygsutfärdare kan ha en eller flera underleverantörer. Vid granskning av en under-
leverantör så granskas, utöver avsnitt A, B och C i Tillitsramverket, även tillämpliga delar 
av avsnitt D, E, F och G. Redan granskad underleverantör, inom given tidsperiod, 
granskas inte ånyo när denne agerar underleverantör åt ytterligare en medlem på 
likartade villkor. 
 

Tillämpning 
 
Tillitsramverket är utformat så att det i vissa fall kan krävas en metod och ett 
tolkningsförfarande för att avgöra om den enskilda aktören uppfyller kraven. För krav 
vars exakta innebörd inte kan hänföras till ordalydelsen bör ett tolkningsförfarande 
göras, innebärande en helhetsbedömning av risknivån givet hotbilden och graden av 
skydd i det aktuella fallet. 
 
Sådana krav i tillitsramverket innefattar i första hand tekniska skyddsmekanismer, där 
teknik- och omvärldsutvecklingen kan göra det vanskligt att sätta definitiva gränsnivåer. 
Exempel på detta innefattar C.1, C.2, E.1 och E.2. Även krav på fysiskt skydd (B.1) och 
krav på bakgrundskontroll av personal (B.2) kräver tolkningsanvisningar. 
 
För samtliga krav gäller dock alltid att om ett krav inte är tillämpligt, eller på annat sätt 
inte passar den egna verksamheten, så kan medlemmen utforma alternativa säkerhets-
åtgärder (preventiva eller reaktiva) som resulterar i samma grad av skydd. Ett sådant 
exempel är A.1; om medlemmen inte önskar tillämpa risköverföring genom försäkringar, 
och medlemmen kan påvisa att kraven i A.3 är uppfyllda även utan dessa, så är de 
samlade kraven i detta avseende ändå uppfyllda.  
 

Val av tillitsnivå 
 
Det är informationsägaren som har att besluta om tillitsnivå. Som vägledning för val av 
tillitsnivå kan tabellen i figur 1 nedan användas. Lämpligen bedöms vart och ett av de 
riskområdena gentemot ett värsta scenario för vad ett säkerhetsbrott skulle kunna leda 
till för konsekvenser. Tabellen i figur 1 ska läsas så att för varje given tillitsnivå, så får de 
samlade konsekvenserna för ett säkerhetsbrott inte på något område överstiga den 
angivna nivån. Om så är fallet måste en högre tillitsnivå väljas för den aktuella tjänsten. 
 



 

Det betyder t.ex. att tillitsnivå 1 aldrig kan komma ifråga om det föreligger någon som 
helst risk att känslig information röjs till obehöriga. På samma sätt kan det inte komma i 
fråga att använda en tillitsnivå lägre än tre om det föreligger risk för mer än måttlig 
olägenhet, oro eller ryktesskada för någon av de inblandade parterna. 

Figur 1 - Acceptabla konsekvenser för varje tillitsnivå 

Om det över huvud taget föreligger risk för personskada, om så ens med begränsade 
konsekvenser, så är den lägsta tillitsnivån 3. Om det föreligger risk för bedrägerier (ett 
straffrättsligt brott) med begränsat/lågt straffvärde, men där e-tjänster även kan lida 
måttliga finansiella skador, kan alltså tillitsnivå 2 användas. En sådan tjänst skulle kunna 
vara e-handel med varor av begränsade värden. 
 
Vid bedömningen av om en e-tjänst är lämplig för en viss tillitsnivå är huvudregeln att 
nyttan måste överstiga de negativa konsekvenser en felaktig identifiering kan få.  
  

Konsekvenser vid ett eventuellt säkerhetsbrott 1 2 3 4

Olägenhet, oro eller ryktesskada

Finansiell skada eller skadeståndsansvar

Röjande av känslig information till obehöriga

Civilt- eller straffrättsligt brott

Skada på verksamhet eller allmänintresse

Personsäkerhet

Tillitsnivå

begränsade måttliga betydande svåra



 

A. Organisation och styrning 

Övergripande krav på verksamheten  

A.1 Medlem som inte är ett offentligt organ ska drivas som registrerat bolag samt 
teckna och vidmakthålla för verksamheten erforderliga försäkringar.  
 
A.2 Medlem ska ha en etablerad verksamhet, vara fullt operationell i alla delar som 
berörs i detta dokument, och vara väl insatt i de juridiska krav som ställs på denne som 
medlem i Sambi.  
 
A.3 Medlem ska förfoga över tillräckliga ekonomiska medel för att kunna bedriva 
verksamheten i minst 1 år och bära risken för skadeståndsskyldighet.  
 
A.4 Medlem ska för de delar av verksamheten som berörs av tillitsramverket ha ett 
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som i tillämpliga delar baseras på 
SS-ISO/IEC 27001 eller motsvarande erkända och vedertagna standarder, omfattande 
bl.a. organisation, resurstilldelning samt tekniska respektive administrativa säkerhets-
åtgärder, och utgöra en kvalitetsprocess som kontinuerligt utvärderar och anpassar 
verksamheten till aktuella omvärldskrav.  

 
(a) Samtliga säkerhetskritiska administrativa och tekniska processer ska dokumen-

teras och vila på en formell grund, där roller, ansvar och befogenheter finns 

tydligt definierade. 

(b) Medlem ska säkerställa att denne vid var tid har tillräckliga personella resurser 

till förfogande för att uppfylla sina åtaganden. 

(c) Medlem ska inrätta en process för riskhantering som på ett ändamålsenligt sätt, 

kontinuerligt eller minst var sjätte månad, analyserar hot och sårbarheter i 

verksamheten, och som genom införande av säkerhetsåtgärder balanserar 

riskerna till acceptabla nivåer. 

(d) Medlem ska inrätta en process för incidenthantering som systematiskt säker-

ställer kvaliteten i tjänsten, former för vidarerapportering och att lämpliga 

reaktiva och preventiva åtgärder vidtas för att lindra eller förhindra skada vid 

händelser som lett till eller kunnat leda till en incident. 

(e) Medlem ska upprätta och testa en kontinuitetsplan som tillgodoser verksam-

hetens tillgänglighetskrav genom en förmåga att återställa kritiska processer vid 

händelse av katastrof eller allvarliga incidenter. 

(f) Medlem ska regelbundet utvärdera informationssäkerhetsskyddet och införa 

förbättringsåtgärder i ledningssystemet och säkerhetskontroller. 

 



 

A.5 Ledningssystemets omfattning och mognadsgrad  
(a) (Tillitsnivå 3 och 4): Ledningssystemet för informationssäkerhet ska följa SS-

ISO/IEC 27001:2006, och inom avgränsningen för detta inkludera samtliga krav 

som ställs på Medlem på Nivå 3 respektive Nivå 4. 

Villkor för underleverantörer  

A.6 En Medlem som på annan part har lagt ut utförandet av en eller flera säkerhets-
kritiska processer, ska genom avtal definiera vilka kritiska processer som underleve-
rantören är ansvarig för och vilka krav som är tillämpliga på dessa, samt tydliggöra 
avtalsförhållandet i Tillitsdeklarationen.  

Handlingars bevarande  

A.7 Medlem ska, i tillämpliga delar, bevara  
(a) avtal, policydokument och Tillitsdeklarationer, 

(b) handlingar som rör ansökan, utlämnande, mottagande eller spärr av e-

legitimationer, 

(c) handlingar som rör förändringar av informationsinnehållet i attributskällan, och 

(d) övrig dokumentation som stöder efterlevnaden av de krav som ställs på Medlem, 

och som visar att de säkerhetskritiska processerna och kontrollerna fungerar. 

 
A.8 Tiden för bevarande ska inte understiga tio år och material ska kunna tas fram i 
läsbar form under hela denna tid, såvida inte krav på gallring påkallas från integritets-
synpunkt och har stöd i lag eller annan författning.  

Granskning och uppföljning  

A.9 Ledningssystemet för informationssäkerhet och efterlevnaden av de krav som ställs 
på Medlem ska årligen vara föremål för internrevision, utförd av oberoende intern 
kontrollfunktion, såvida inte organisationens storlek eller annan försvarbar orsak 
motiverar annat.  
 

B. Fysisk, administrativ och personorienterad säkerhet 
 
B.1 Verksamhetens centrala delar ska skyddas fysiskt mot skada som följd av miljö-
relaterade händelser, otillåten åtkomst eller andra yttre störningar. Tillträdeskontroll 
ska tillämpas så att åtkomst till känsliga utrymmen är begränsad till behörig personal, 
att flyttbart datamedia och pappersdokument förvaras på ett säkert sätt, och att 
tillträde till dessa utrymmen kontinuerligt övervakas.  
 
  



 

B.2 Innan en person antar någon av de roller som identifierats i enlighet med A.4(a), och 
som är av särskild betydelse för säkerheten, ska Medlem ha genomfört 
bakgrundskontroll i syfte att förvissa sig att personen kan anses vara pålitlig samt att 
personen har de kvalifikationer och den utbildning som krävs för att på ett tillfreds-
ställande, korrekt och säkert sätt utföra de arbetsuppgifter som följer av rollen.  

 
C. Teknisk säkerhet 
 
C.1 Medlem ska säkerställa att de tekniska kontroller som finns införda är tillräckliga för 
att uppnå den skyddsnivå som bedöms som nödvändig med hänsyn till verksamhetens 
art, omfattning och övriga omständigheter, och att dessa kontroller fungerar och är 
effektiva.  
 
C.2 Kommunikation mellan parter över allmänna telekommunikationsnät eller andra 
kommunikationslänkar som inte är fysiskt skyddade i enlighet med B.1, ska begränsas 
och ömsesidigt identifieras med en styrka som minst motsvarar kraven för den aktuella 
Tillitsnivån, samt skyddas mot insyn, manipulation och återuppspelning.  
 
C.3 Känsligt kryptografiskt nyckelmaterial ska skyddas så att  

(a) åtkomst begränsas, logiskt och fysiskt, till de roller och de tillämpningar som 

oundgängligen kräver det, 

(b) nyckelmaterialet aldrig lagras i klartext på beständigt lagringsmedia, 

(c) nyckelmaterialet skyddas när det inte är under användning, direkt eller indirekt, 

via kryptografisk hårdvarumodul med aktiva säkerhetsmekanismer som skyddar 

mot både fysiska och logiska försök att röja nyckelmaterialet,  

(d) säkerhetsmekanismerna för skydd av nyckelmaterial är genomlysta och baserade 

på erkända och väletablerade standarder, och 

(e) (Tillitsnivå 3 och 4) aktiveringsdata för skydd av nyckelmaterial hanteras genom 

flerpersonkontroll. 

 
C.4 Medlem ska ha en dokumenterad och fungerande process för styrning och ändring 
av IT-system i enlighet med vedertagna principer, och som innefattar kontinuerlig 
omvärldsbevakning av de produkter och tekniker som används i tjänsten, samt ända-
målsenlig beredskap för förändrade risknivåer.  

 
  



 

D. Ansökan, identifiering och registrering 

Information om villkor 

 
D.1 Medlem ska tillhandahålla uppgifter om avtal, villkor samt anknytande uppgifter och 
eventuella begränsningar i användandet av tjänsten till anslutna användare, e-tjänste-
leverantörer och andra som kan komma att förlita sig på Medlemmens tjänst.  
 
D.2 En Medlem som vill införa villkor som inte finns med i ansökningshandlingen ska 
tydligt hänvisa till villkoren och utforma rutinerna så att villkoren kommer sökanden 
tillhanda innan denne undertecknar eller annars ingår avtal med Medlemmen.  
 
D.3 Medlem ska tillhandahålla en Tillitsdeklaration som innefattar bl.a.  

(a) utfärdarens identitet och kontaktuppgifter 

(b) beskrivning av de regler och rutiner som utfärdaren tillämpar för att uppfylla 

kraven i tillitsramverket 

(c) villkor förknippade med den tillhandahållna tjänsten (inklusive metod för 

utgivning, spärr och avveckling), 

(d) tillvägagångssätt för att ändra villkor eller andra förutsättningar för den till-

handahållna tjänsten, 

(e) utfärdarens skyldigheter, utfästa garantier, utlovad tillgänglighet och finansiellt 

ansvar, 

(f) användarens skyldigheter att skydda sin elektroniska identitet, 

(g) information om insamling, registrering, lagring, bearbetning, och 

(h) spridning eller samkörning av personuppgifter, och i vilken mån detta sker. 

 
D.4 (Tillitsnivå 3 och 4) Medlem ska på begäran, av Sambi eller annan som har ett 
berättigat intresse lämna uppgifter om hur verksamheten ägs och styrs.  
 
D.5 Medlem ska på ett tydligt sätt informera användare om utfärdarens villkor för 
tjänsten vid nyteckning eller ändring av tjänsten.  
 
D.6 En Medlem som upphör med sin verksamhet ska informera sina användare och 
Sambi. Utfärdaren ska hålla arkiverat material tillgängligt i enlighet med A.7 och A.8.  

  



 

Ansökan 

D.7 Ansökningsförfarandet  
(a)  (Tillitsnivå 2) E-legitimation får utfärdas endast efter skriftlig begäran i elek-

tronisk eller traditionell form. 

(b) (Tillitsnivå 3 och 4) E-legitimation får utfärdas endast efter skriftlig begäran i 

traditionell form. Handlingen ska vara undertecknad på traditionellt sätt, med 

intyg om att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. 

 
D.8 Förenklat ansökningsförfarande  

(a) (Tillitsnivå 3) Om sökanden kan identifierats på distans på det sätt som anges i 

D.13 Tillitsnivå 3, får utfärdaren använda denna e-tjänst för att ta emot begäran 

om utfärdande av e-legitimation, i stället för enligt D.7.  

(b) (Tillitsnivå 4) Ej tillämpligt. 

 
D.9 En ansökan om e-legitimation ska innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att 
utfärdaren av e-legitimation ska kunna tillhandahålla sådan e-legitimation och utfärda 
identitetsintyg.  

Fastställande av sökandens identitet 

 
D.10 Kontroll av uppgifter  

(a) (Tillitsnivå 2) Medlem ska kontrollera att de uppgifter som sökanden lämnat är 

fullständiga och stämmer överens med uppgifter som finns registrerade i ett 

officiellt register. 

(b) (Tillitsnivå 3 och 4) Medlem ska kontrollera att ansökan om e-legitimation är 

behörigen undertecknad på papper eller lämnad elektroniskt enligt D.8, och att 

de uppgifter som är knutna till ansökan är fullständiga och stämmer överens 

med uppgifter som finns registrerade i ett officiellt register. 

 
D.11 Om uppgifter som ska kontrolleras i ett officiellt register är sekretessmarkerade 
(s.k. skyddad identitet) får nödvändiga kontroller göras på annat likvärdigt sätt.  
 
  



 

D.12 Identifiering av sökanden vid personligt besök  
(a)  (Tillitsnivå 3) Medlem som identifierar sökanden vid personligt besök, ska 

fastställa dennes identitet genom kontroll av fullgod identitetshandling.  

(b)  (Tillitsnivå 4) Medlem ska kontrollera sökandens identitet vid ett personligt 

besök, på likvärdigt sätt som vid utgivning av en fullgod identitetshandling. 

 
D.13 Identifiering av sökanden på distans  

(a) (Tillitsnivå 2) Medlem som identifierar sökanden på distans, ska identifiera 

sökanden genom att tillhandahålla e-legitimationshandlingen i enlighet med E.6 

Tillitsnivå 2, eller på motsvarande sätt enligt E.7. 

(b) (Tillitsnivå 3) Medlem som redan har identifierat sökanden i en relation som rör 

ekonomiskt eller rättsligt betydelsefulla mellanhavanden och där sökanden kan 

identifieras på distans på det sätt som anges i D.8 Tillitsnivå 3, får använda detta 

sätt för att fastställa sökandens identitet. 

(c) (Tillitsnivå 4) Ej tillämpligt 

Registrering 

 
D.14 Medlem ska, med beaktande av tillämpliga regler för persondataskydd, föra 
register över anslutna användare och de tilldelade elektroniska identitetshandlingarna, 
och hålla detta register aktuellt.  

 
E. Utfärdande och spärr av e-legitimation 

Utformning av tekniska hjälpmedel 

 
E.1 Tekniska hjälpmedel  

(a) (Tillitsnivå 2) Tekniska hjälpmedel för elektronisk identifiering genom e-legiti-

mation, ska utformas så att användaren tilldelas en eller flera personliga koder 

som användaren brukar för att styrka sin identitet. 

(b) (Tillitsnivå 3) Tekniska hjälpmedel för elektronisk identifiering genom e-legiti-

mation, ska utformas enligt sådan tvåfaktorsprincip att en del består i elek-

troniskt lagrad information som användaren ska inneha, och en del i det som 

användaren ska bruka för att aktivera e-legitimationen (personlig kod). 

(c) (Tillitsnivå 4) Tekniska hjälpmedel för elektronisk identifiering genom e-

legitimation, ska utformas enligt sådan tvåfaktorsprincip att en del består i en 

personlig säkerhetsmodul som användaren ska inneha, och en del i det som 

användaren ska bruka för att aktivera säkerhetsmodulen (personlig kod). 



 

 
E.2 Aktiveringsmekanismen och personlig kod ska utformas så att det är osannolikt att 
en utomstående kan forcera skyddet, ens på maskinell väg.  
 
E.3 Användare av e-legitimation ska på eget initiativ kunna byta personlig kod, och 
genom automatisk framställning eller genom vägledning få hjälp att upprätthålla kraven 
i E.2.  
 
E.4 Medlem ska säkerställa att alla användare tilldelas en unik elektronisk identitet som 
är entydigt kopplad till den tillhandahållna e-legitimationshandlingen.  
 
E.5 Giltighetstiden för utfärdade e-legitimationer ska begränsas med hänsyn till e-legiti-
mationshandlingens säkerhetsegenskaper och riskerna för missbruk. E-legitimationens 
giltighetstid får vara högst 5 år.  

Tillhandahållande av e-legitimationshandling 

 
E.6 Tillhandahållandesätt  

(a) (Tillitsnivå 2) Medlem ska tillhandahålla e-legitimationshandlingen på ett sätt 

som bekräftar att denne kan ta emot brev på folkbokföringsadressen. 

(b) (Tillitsnivå 3) Medlem som vid personligt besök eller via elektroniskt förfarande 

som är förenligt med D.13 Tillitsnivå 3 tillhandahåller både den elektroniska 

legitimationshandlingen som användaren ska inneha och personlig kod som 

användaren ska bruka för att aktivera e-legitimationen, ska bekräfta med brev till 

användarens folkbokföringsadress att en sådan e-legitimationshandling har 

överlämnats. Bekräftelse behöver dock inte lämnas vid förnyelse av e-legiti-

mation, om detta sker senast 3 månader efter det att giltighetstiden på den 

föregående e-legitimationen gått ut. 

(c) (Tillitsnivå 4) Medlem ska vid personligt besök och efter utförd identitetskontroll 

i enlighet med D.13 tillhandahålla den elektroniska legitimationshandlingen, och 

ska vidare tillhandahålla personlig kod som användaren ska bruka för att aktivera 

e-legitimationen på ett sätt som bekräftar att denne kan ta emot brev på 

folkbokföringsadressen. 

 
  



 

E.7 Alternativt tillhandahållandesätt  
(a) (Tillitsnivå 2 och 3) Medlem som - med bibehållen säkerhet i utfärdandet - kan 

tillhandahålla eller bekräfta utgivning på annat sätt än via brev till folkbokförings-

adressen, får göra detta under förutsättning att kommunikationen kan ske på 

basis av uppgifter med minst samma trovärdighetsgrad som den registrerade 

folkbokföringsadressen.  

(b) (Tillitsnivå 4) Ej tillämpligt 

 
E.8 Förnyelse av e-legitimation  

(a) Medlem får till användare som redan kan identifiera sig med en giltig e-legi-

timation utgiven av denne, på distans utfärda och tillhandahålla en ny e-legiti-

mation på den aktuella tillitsnivån eller lägre, under förutsättning att den före-

gående e-legitimationen samtidigt spärras. I situationer där så är motiverat ska 

grunden för den elektroniska identifieringen (koder, nyckelmaterial eller 

liknande) också bytas ut vid förnyelsen.  

(b) (Tillitsnivå 4) Ej tillämpligt 

Spärrtjänst 

 
E.9 Medlem ska tillhandahålla en spärrtjänst med god tillgänglighet där användaren kan 
spärra sin e-legitimation.  
 
E.10 Medlem ska skyndsamt och på ett säkert sätt behandla och effektuera spärr-
begäran, och vidta sådana åtgärder för att förhindra missbruk av spärrtjänsten (eller 
andra handlingar som leder till spärr av en elektronisk identitetshandling) att 
användares e-legitimationer är tillgängliga när de behövs.  
 

F. Attribut 
 
F.1 Informationsinnehållet i attributkällan ska vara korrekt och aktuellt.  
 
F.2 Andrahandsinformation i attributskällan ska vid registrering och uppdatering 
verifieras mot ursprungskällan.  
 

  



 

G. Utställande av elektroniskt intyg 
 
G.1 Medlem som tillhandahåller tjänst för utgivning av identitetsintyg till e-tjänster, ska 
se till att denna tjänst har god tillgänglighet och att utlämnande av identitetsintyg före-
gås av en tillförlitlig kontroll av den angivna elektroniska identiteten och den elektro-
niska identitetshandlingens giltighet.  

(a) (Tillitsnivå 4) Intygen ska vara starkt kryptografiskt kopplade till användarens e-

legitimationshandling. 

 
G.2 Lämnade identitetsintyg ska vara giltiga endast så länge som det krävs för att 
användaren ska få tillgång till den efterfrågade e-tjänsten, samt skyddas så att infor-
mationen endast är läsbar för den avsedda mottagaren, och att den som tar emot 
intyget kan kontrollera att mottagna intyg är äkta.  
 
G.3 Utfärdaren av e-legitimation ska säkerställa att tekniska säkerhetskontroller införts 
vid kontroll av elektroniska ID-handlingar och vid utfärdande av identitetsintyg, så att 
det är osannolikt att utomstående genom gissning, avlyssning, återuppspelning eller 
manipulation av kommunikation kan forcera skyddsmekanismerna.  


