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• Inkomna ansökningar

– Danderyds kommun

– SLL

– Sollentuna kommun

– Stockholms stad

– eHälsomyndigheten

Status tillitsgranskningar



• Harmoniseringen med Svensk e-legitimation

• Kraven på ett ”LIS-liknande” säkerhetsarbete

Frågor



• Målsättning

–Undvik två Svenska godkännandeförfaranden för 
e-legitimationer.

• Samordna

– Regelverken (Tillitsramverket)

– Granskningsförfarandet

Relation till Svensk e-legitimation
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Granskningsområden för Sambi (”flikar”)



• Svensk e-legitimation ambition är endast 
utfärdare av e-legitimationer

• Sambi omfattar även

– Attributhantering

– IdP:n (intygsutfärdaren)

– Tjänster som konsumerar intyg från 
användarorganisation

Omfattning Svensk e-legitimation
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Granskning för Svensk e-legitimation
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Granskning v2.0 för Sambi?
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• Använd istället Svensk E-legitimations granskningsmall

• Använd E-legitimationsnämndens granskningsresurs

– Diskussion pågår med E-legitimationsnämnden, inte bara 
samma regelverk utan även om att använda deras 
granskningsresurser (för granskning av Utfärdare av Svensk e-
legitimations)!

Hur omfattande samarbete med 

E-legitimationsnämnden?



• Fördelar med en och samma granskning

– Undviker risken för olika krav

– Dra nytta av E-legitimationsnämndens arbete och minskad 
kostnad för Sambis granskning

– Undviker merarbete för eID-leverantörerna

– Internationell tyngd

• Fördelar med en egens granskning för Sambi

– Troligtvis snabbare att godkänna den första eID

– Lättare att lägga till speciella krav för sektorn

En eller två olika 

granskningar av eID?



LIS
Ledningssystemet för informationssäkerhet 

SS-ISO/IEC 27001:2006



• Granskningens approach till de LIS-relaterade kraven

• Harmonisering med Svensk e-legitimation

Principfrågor att hantera



• 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 säkerhetsåtgärder, och utgöra en 
kvalitetsprocess som kontinuerligt utvärderar och 
anpassar verksamheten till aktuella omvärldskrav.

Sambis krav på LIS



• De flesta organisationer har rutiner för säkerhet, 
kvalitet, riskuppföljning och hantering av 
förändringar/uppdateringar, men de är inte alltid 
dokumenterade och samlade på ett ställe så som 
föreskrivs av LIS. 

• Det är inte alltid som ledningen är involverade och 
informerade.

Efterlevnaden av kravet på LIS



• Många ser LIS ett berg av administration i form av 
rapporter, granskningar och revisioner. 

• Men LIS handlar om ordning och reda, vilket de flesta 
vill ha! 

• En missuppfattning är att LIS krävs i organisationens 
alla delar, men Sambi kräver endast LIS för de delar 
som rör Sambi:

– Identitetshanteringen

– Attributhantering

– IdP:n (intygsutfärdaren)

– Tjänster som konsumerar intyg från användarorganisation

Status - Kravet på LIS



• Vår tolkning av kravet på LIS måste tydliggöras och fastställa hur 
detta ”skär igenom” de olika områdena:
– Identitetshantering

– Attributhantering

– IdP:n (intygsutfärdaren)

– Tjänster som konsumerar intyg från användarorganisation

• Beskriva vilka ”säkerhetshetskritiska administrativa och tekniska 
processer …” som vi (egentligen) är intresserade av

• I samband med samordnad granskning med  
e-legitimationsnämnden bör vi:
– Uppdatera tillitsramverket

– Införa användning av e-legitimationsnämndens mall och anpassa Sambi:s
mall

Förtydliga kravet på LIS



• Bör det finnas någon form av interimsgodkännande i 
väntan på att färdiggranskade eID:n och LIS?

– Teknisk lösning: Metadata utan LoA3? 

– Krav på åtgärder inom viss tid?

Behov av interimshantering?


