
BILAGA 5 – Definitioner  
Version 1.1.1 Arbetsversion 
 
Följande begrepp används inom Sambi:  
 
Anvisningstjänst: Den tjänst som tillhandahålls för att assistera Användare att i E-tjänsten 
välja sin Användarorganisation. Engelska: Discovery Service, DS  
 
Användare: En fysisk person inom en Användarorganisation för vilken Identitetsintyg kan 
utfärdas.  
 
Användarorganisation: Juridisk person med Användare som tecknat avtal om anslutning till 
Federationen.  
 
Attribut: Uppgifter knutna till den elektroniska identiteten som beskriver en persons 
egenskaper som ligger till grund för beslut om systembehörighet och åtkomsträttigheter i en 
ansluten E-tjänst.  
 
Attribututgivare: En Användarorganisation som tillhandahåller Attribut för en Användare 
baserat på en Elektronisk identitet.  
 
Attributförvaltningsgrupp: Den grupp inom Sambi vars uppgift är att informera om 
attributanvändning samt granska och bereda beslutsunderlag för standardisering av Attribut 
inom Federationen.  
 
Elektronisk identitetsutgivare. Den Användarorganisation eller Leverantör som utfärdar 
Elektronisk identitet till Användare.  
 
E-legitimationsutgivare, se Elektronisk identitetsutgivare 
 
E-tjänst: Sådan tjänst som tillhandahålls av Tjänsteleverantör, som baserat på Identitetsintyg 
medger Användare åtkomst till tjänsten.  
 
Federation: Ett samarbete mellan Tjänsteleverantörer och Användarorganisationer för 
gemensam identitets- och behörighetshantering.  
 
Federationsoperatör: Den part inom Federationen som ansvarar för Metadataregister, 
handlägger och administrerar Anslutningsavtal, samt i övrigt förvaltar federationen. 
 
Elektronisk identitet: En unik beteckning för en Användare inom Federationen.  
 
Identitetsintyg: Ett av en Identitetsintygsutgivare utställt intyg i elektronisk form enligt Sambis 
Tekniska krav, innehållande uppgifter om en Användares Elektroniska identitet och Attribut.  
Engelska: Assertion  
 



Identitetsintygsutgivare: En Användarorganisation som utfärdar Identitetsintyg baserat på 
användares Elektronisk identitet och Attribut avsedda för Tjänsteleverantörs E-tjänst.  
 
Intyg: Se Identitetsintyg.  
 
Intygsutgivare: Se Identitetsintygsutgivare.  
 
Ledningssystem för Informationssäkerhet De riktlinjer, processer och metoder som en 
Medlem eller Leverantör på ett spårbart sätt styr de resurser och aktiviteter som behövs för 
att upprätthålla Tillitsramverket. 
 
Leverantör: En underleverantör till Medlem, som kan erhålla ett godkännande för funktion 
inom Tillitsramverket. 
 
Medlem: Den Användarorganisation eller Tjänsteleverantör som har tecknat avtal om 
anslutning till SAMBI.  
 
Metadata: Tekniska information som krävs för samverkan inom Federationen, om 
medlemmarna, deras E-tjänster samt deras system för utgivning av Identitetsintyg, 
 
Metadataregistret: Federationens gemensamma register med Medlemmarnas Metadata.  
 
Regelverket för federationen: Det samlade regelverk som styr förutsättningarna för parternas 
samverkan inom Sambi.  
 
Styrgrupp: Styrgruppen för Sambi som ansvarar för den strategiska inriktningen och för 
övergripande policyfrågor, samt utövar tillsyn över Federationsoperatörens 
förvaltningsarbete.  
 
Tekniska krav: De tekniska specifikationer som Medlemmar måste följa för att kunna 
samverka inom Federationen.  
 
Tillitsdeklaration: Medlems deklaration av hur denna uppfyller Tillitsramverket. 
 
Tillitsnivåer (LoA): Skyddsklasser för Elektroniska identiteter med ökande grad av tillit.  
Engelska: Levels of assurance (LoA)  
 
Tillitsramverk: Den del av Regelverket för Sambi som behandlar regler för deltagandet i 
Federationen.  
Engelska: Trust Framework  
 
Tjänsteleverantör: Medlem inom Federationen som tillhandahåller en eller flera E-tjänster.  
Engelska: Service Provider (SP)  
 


